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Waarom is er vijf dagen over heen gegaan voordat het lek is gedicht? 
De ontwikkelaar van de app is diezelfde dag aan de slag gegaan. De ontwikkelaar 
heeft eerst een onderzoek moeten uitvoeren hoe de kwetsbaarheid kon worden 
weggenomen zonder dat dat grote impact zou hebben op de werking van de app. 
Daarna is de kwetsbaarheid weggenomen.  
 
Is er een relatie tussen het datalek en de kwetsbaarheid? 
Nee, er is geen relatie. Het datalek, waarvan op 30 april melding is gedaan bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, betrof het gebruik van een externe dienst in de NL-
Alert app waarbij mogelijk niet werd voldaan aan de vereisten van de Algemene 
verordening gegevensbescherming. De kwetsbaarheid was van andere aard en 
bevond zich in de app. De kwetsbaarheid is waarschijnlijk ontdekt na een 
zogenoemde ‘man in the middle’ (MITM), waarbij gegevens tussen het toestel en 
de server worden onderschept. Deze kwetsbaarheid is gemeld bij NCSC, waarna 
de ontwikkelaar heeft onderzocht hoe de kwetsbaarheid kon worden weggenomen 
en heeft dat vervolgens op een zorgvuldige wijze gedaan.  
 
Wat is die kwetsbaarheid precies? 
Tijdens de installatie van de NL-Alert app wordt op het toestel van de gebruiker 
een unieke token aangemaakt, waarmee de betreffende installatie kan worden 
geïdentificeerd. Deze token is zichtbaar om de gebruiker te kunnen identificeren 
als de gebruiker een verzoek tot inzage of verzoek tot het verwijderen van de 
opgeslagen data van de betreffende gebruiker, zoals voorgeschreven door de 
Algemene verordening gegevensbescherming. 
De aangetroffen en verholpen kwetsbaarheid maakte het mogelijk dat met deze 
unieke token via een webadres toegang werd verkregen tot de locatiegegevens 
van de gebruiker. 
 
Het webadres is waarschijnlijk verkregen via een zogenaamde ‘man in the middle’ 
(MITM), waarbij gegevens tussen een toestel en de server worden onderschept. 
De token is alleen te verkrijgen door middel van fysieke toegang tot het toestel 
van de gebruiker of een MITM. 
 
Alhoewel er geen logging plaats heeft gevonden van bevragingen van het 
betreffende webadres, zijn er geen signalen dat er naast de melding via het 
NCSC, gebruik is gemaakt van deze kwetsbaarheid. 
 
Konden kwaadwillenden andere mensen volgen door dit lek? 
Voor het ontdekken van de kwetsbaarheid is veel technische kennis nodig. De 
kwetsbaarheid is waarschijnlijk ontdekt na een zogenoemde ‘man in the middle’ 
(MITM), waarbij gegevens tussen het toestel en de server worden onderschept. 
Daarnaast moet er ook beschikking zijn over een code die in de app op de fysieke 
telefoon van de persoon staat of die code moet via een MITM worden achterhaald. 
Het is dus niet eenvoudig om deze kwetsbaarheid te ontdekken en hiervan 
gebruik te maken.Er zijn geen aanwijzingen dat er misbruikt is gemaakt van deze 
kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid is op 28 april weggenomen. 
 
Wie heeft de melding gedaan? 
JenV doet hierover geen uitspraken. Het is belangrijk dat mensen meldingen bij 
NCSC kunnen doen over beveiligingsrisico’s, zonder zich zorgen te maken over 
eventuele gevolgen daarvan. 
 

 


