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FOCUS OP VEILIGHEID

Focus op veiligheid
Firefox en Chrome experimenteren met DNS-over-HTTPS, een lek in de mailserver Exim gaf aanvallers 
rootprivileges en SIDN Labs ontwikkelt een firewall om botnets van IoT-apparaten tegen te houden. 
Deze en andere beveiligingsnieuwtjes lees je in Focus op veiligheid. Koen Vervloesem

FIREFOX EN CHROME 
EXPERIMENTEREN MET 
DNS-OVER-HTTPS   

Sinds eind september gebruikt 
Firefox standaard DNS-over-HT-

TPS (DoH) voor een klein aantal 
Amerikaanse gebruikers. Daarbij 
worden alle dns-aanvragen van de 
webbrowser via https verstuurd 
naar een DoH-server in plaats van 
via het onversleutelde dns-pro-
tocol. Ook de antwoorden van de 
DoH-server zijn versleuteld. De 
bedoeling van Mozilla is om op deze 
manier de privacy van gebruikers te 
verbeteren: wie op een onbetrouw-
baar netwerk surft, geeft op deze 
manier niet meer vrij welke websites 
hij bezoekt.

De keuze om DoH alleen voor 
Amerikaanse gebruikers standaard 
in te schakelen is omdat de aanvra-
gen standaard naar het Amerikaanse 
bedrijf Cloudflare gaan, waarmee 
Mozilla een afspraak heeft over de 
bescherming van de privacy van de 
gebruikers. Na de eerste test met 
een deel van de gebruikers moet de 
functie later voor alle Amerikanen 
ingeschakeld worden. Gebruikers 
krijgen een melding na het inschake-
len met de optie om de functie uit te 
schakelen. Volgens Mozilla hebben 
al 70.000 gebruikers DoH in Firefox 
ingeschakeld.

Voor netwerken die een vorm 
van filtering gebruiken via dns, 
zoals voor ouderlijk toezicht en 
malwaredetectie, heeft Mozilla een 

manier ontwikkeld waarmee de 
browser DoH uitschakelt als het de 
aanwezigheid van zo’n systeem de-
tecteert. Ook als de webbrowser een 
bedrijfsconfiguratie, ‘split horizon 
DNS’ of dns-problemen detecteert, 
schakelt ze DoH uit.

Hoe lovend de intenties van 
Mozilla ook zijn, er is veel kritiek op 
Mozilla’s beslissing, voornamelijk 
omdat het standaard Cloudflare 
voor DoH gebruikt, wat centralisatie 
in de hand werkt (wat overigens 
rechtstreeks ingaat tegen het 
Mozilla-manifest). En de UK Internet 
Service Providers Association 
overreageerde zelfs door Mozilla tot 
‘Internet villain of the year’ te nomi-
neren omdat DoH het de providers 
onmogelijk zou maken om aan hun 

wettelijke verplichting te voldoen 
om specifieke websites te blokkeren. 
De OpenBSD-ontwikkelaars hebben 
DoH standaard uitgeschakeld in hun 
Firefox-port. Firefox schakelt DoH in 
het Verenigd Koninkrijk en Europa 
nog niet standaard in; Mozilla zoekt 
nog naar Europese DoH-providers 
die willen samenwerken.

Ook Google Chrome experimen-
teert met DoH, maar dan met een 
andere aanpak die de keuze van de 
gebruiker respecteert. Chrome 78 
controleert bij een beperkt aantal 
gebruikers (maar niet onder Linux 
en iOS) of de ingestelde dns-provider 
tot een lijst van DoH-compatibele 
providers behoort en gebruikt DoH 
in plaats van dns indien dat het 
geval is. Omdat de dns-provider 
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