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voorwoord
Oktober 2014
Bestuurders, topmanagers en specialisten van iedere organisatie staan voor de
uitdaging continuïteit van (digitale) dienstverlening te borgen en gegevens te
beschermen. Met de visie Digitale Overheid 2017 en de ambitie van het kabinet om
dienstverlening langs het digitale kanaal aan te bieden aan burgers en bedrijven,
krijgt de e-overheid wederom een sterke impuls.
Informatieveiligheid is een essentieel onderdeel van het dagelijkse werk van
organisaties. Bestuurders en topmanagers staan aan de lat om de bewustwording
en aansturing vorm te geven. Dat vraagt om kennis, verbinding, vasthoudendheid
en inspiratie.
Op 7 februari 2014 heeft de Taskforce BID een Wereldcafé Informatieveiligheid
georganiseerd, met als doel om samen met bestuurders, uit de publieke en private
sector, en wetenschappers concreet door te bouwen op de collectieve uitdagingen
op informatieveiligheidsvlak. Deze interbestuurlijke dialoog leidde tot een ActieAgenda Informatieveiligheid, waarin onder meer de wens tot uiting is gekomen
om op informatieveiligheidsvlak geïnspireerd te worden door en te leren van het
buitenland.
Deze ‘Verkenning Informatieveiligheid in het Buitenland’ schetst de aanpak en
ervaringen van een zestal landen op het gebied van informatieveiligheid. Het is een
handzame en toegankelijke publicatie die op basis van de ervaringen van andere
landen, tot een aantal aandachtspunten voor Nederland komt, met als inzet om daar
van te leren.
Ik ben van mening dat de lessen die we kunnen leren uit het buitenland ons sterker
maken. Ze zijn zeer lezenswaardig en bieden houvast voor concrete acties. Ik wens
u veel leesplezier!
Rob van Gijzel
Burgemeester Eindhoven
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Achtergrond en doel
van de verkenning
Informatieveiligheid is geen uniek Nederlands vraagstuk. Waar in Nederland de
aandacht daarvoor de afgelopen jaren sterk is toegenomen, staan ook andere landen
voor dezelfde uitdagingen en maken ze soortgelijke processen door. Ook technisch
inhoudelijk krijgt de samenwerking tussen landen steeds meer vorm. Het beschermen
van kritische infrastructuur is een onderwerp waar ook de Europese Commissie zich
over buigt. Tegelijkertijd is internationale kennisuitwisseling over de governance van
informatieveiligheid, de bestuurlijke inrichting en de organisatie van het vraagstuk nog
mondjesmaat. Deze verkenning richt zich juist op deze vraagstukken, met de vraag:
waar staan andere landen op dit vlak en wat kunnen we van hen leren? Niet om daarbij
een uitputtend overzicht aan te leveren, maar als input voor een verdere dialoog binnen
het openbaar bestuur in Nederland over dit thema. Er wordt hierbij inzicht gegeven in de
aanpak en ervaringen van een vijftal onderzochte landen: België, Duitsland, Oostenrijk,
Verenigd Koninkrijk en Zweden. Landen die net als Nederland vergevorderd zijn met
het inrichten van digitale dienstverlening (in ketens) van individuele organisaties. Als
extra toevoeging zijn tot slot ook lessen uit Israël opgenomen, een land dat minder
bekend staat om zijn e-overheid, maar wel heel ver is in het omgaan met (cyber)
dreigingen. In de ervaringen uit de onderzochte landen zijn verschillen waarneembaar
die inspiratie kunnen bieden voor de Nederlandse situatie. Bestuurlijke aandacht, een
breed begrip en kennis van het vraagstuk zijn uitdagingen die overal terug komen.
Maar in de arrangementen die worden gekozen om ermee om te gaan, zit verschil. De
bevindingen en de lessen van het onderzoek op het gebied van informatieveiligheid in
het buitenland zijn beschreven in deze verkenning. En dan specifiek met betrekking
tot het sturen op informatieveiligheid binnen de overheid. Voor het onderzoek is
gebruik gemaakt van openbare documenten met betrekking tot de e-overheid en
het onderwerp informatieveiligheid in deze landen. Daarnaast zijn in deze landen
personen gezocht en uitgevraagd middels interviews die de situatie over de e-overheid
en het onderwerp informatieveiligheid in hun land kunnen beoordelen en weergeven.
Achtereenvolgens beschrijft de verkenning ontwikkelrichtingen op het gebied van
informatieveiligheid, die werden uitgelokt door het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt
ook het vraagstuk van informatieveiligheid beknopt ontleed. In ‘Landen om mee te
vergelijken’ wordt de keuze van landen die zijn onderzocht beschreven, en vervolgens
geeft het hoofdstuk ‘verkenning per land’ de context, omgang met en observaties over
informatieveiligheid weer. De synopsis volgt een indeling naar ontwikkelrichtingen in
het slothoofdstuk ‘Inspiratie voor Nederland’.
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ontwikkelrichtingen

Ontwikkelrichtingen
Informatieveiligheid is de bescherming van informatie en informatiestromen tegen bedreigingen die de continuïteit van de dienstverlening kunnen verstoren,
schade kunnen veroorzaken en de goede werking ervan kunnen hinderen.
In deze verkenning heeft informatieveiligheid betrekking op groepen (overheids-)organisaties (ketens of sectoren), of een land. Het voordeel van het aanpakken van informatieveiligheid op keten- of sectorniveau, dan wel nationaal, is
dat de informatieveiligheid voor meerdere organisaties, of zelfs meerdere ketens
en/of sectoren, op een vergelijkbaar niveau wordt gebracht. Hiermee wordt een
cruciaal fundament gelegd voor het vertrouwen, dat nodig is voor veilige gegevensuitwisseling tussen verschillende (overheids)organisaties.
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Informatieveiligheid is op keten-, sector- of nationaal niveau het resultaat van
(beveiligings-)maatregelen. Deze worden getroffen in een context van beleid en
sturing, gefaciliteerd door bepaalde ondersteunende middelen en geborgd door
toezicht.
De onderzochte landen hebben voor het sturen op informatieveiligheid heel verschillende keuzes gemaakt. Uit de eerste analyse is gebleken dat drie ontwikkelrichtingen zijn te identificeren. In de drie richtingen hebben de onderzochte
landen stappen gemaakt, die het sturen op informatieveiligheid versterken.
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4 	Wet- en regelgeving en onafhankelijke toetsing

Ontwikkelrichting 1 het beleggen van de verantwoordelijkheden

	Dwingende centrale wet- en regelgeving wordt aangevuld met verplichte toetsing. Bijvoorbeeld door het regelmatig en verplicht overleggen van een verklaring van een onafhankelijke auditor aan een toezichthouder.

De eerste ontwikkelrichting is het steeds ‘samenhangender’ beleggen van de verantwoordelijkheid voor de sturing op informatieveiligheid. Het beginpunt is dat
het management van iedere overheidsorganisatie zelf verantwoordelijk is voor de
(eigen) informatieveiligheid. Versterking is mogelijk door de sturing op informatie-

Ontwikkelrichting 3 facilitering van informatieveiligheid

veiligheid centraal te beleggen bij achtereenvolgens:
De derde ontwikkelrichting is het steeds sterker faciliteren van informatieveilig-

4 	Een minister die de centrale aansturing van informatieveiligheid
van de overheid als portefeuille ‘erbij’ doet.

4 	Een CIO (Chief Information Officer) of CISO (Chief Information Security

heid. Het beginpunt is dat iedere organisatie op eigen initiatief en kosten, de
kennis en ondersteuning uit de markt mobiliseert. ‘Ieder voor zich’. Versterking
is mogelijk door het centraal of sectoraal regelen van achtereenvolgens:
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Officer) op nationaal niveau, met een korte lijn naar de verantwoordelijke
minister.

4 	Een specifiek aangewezen minister/ministerie die informatieveiligheid
van de overheid als (één van) de hoofdaandachtspunten heeft.

4 	Kennisproducten, zoals handreikingen, baselines, protocollen en
standaarden.

4 	Kennisuitwisselingsplatforms, zowel fysiek (ontmoetingscentra, gremia)
als digitaal (social media).

4 	Ondersteuningscentra, zoals Computer Emergency Response Teams (CERT’s)

Ontwikkelrichting 2 regulering van informatieveiligheid

en kennisinstellingen, waarin deskundigen kennis en ondersteuning
beschikbaar stellen.

De tweede ontwikkelrichting is het steeds verder reguleren van informatieveiligheid. Het beginpunt is volledige decentralisatie, waarbij iedere organisatie zelf
bepaalt hoeveel ze aan informatieveiligheid doet. Versterking van de sturing op
informatieveiligheid is mogelijk door het invoeren van achtereenvolgens:

4	
Standaardisatie
	Een groep organisaties (keten of sector) stelt gezamenlijk standaarden voor
informatieveiligheid op, of neemt bekende standaarden over. Dit wordt eventueel aangevuld met self-assessments.

4 	Zelfregulering
	Een groep organisaties (keten of sector) kan op eigen initiatief, op verzoek van
de centrale overheid, of onder dwang van de centrale overheid, een vorm van
zelfregulering invoeren met verplichte toetsing en verantwoording.
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Landen om mee
te vergelijken
Om buitenlandse lessen op het gebied van informatieveiligheid op te halen zijn
landen geselecteerd die vergevorderd zijn met het uitrollen en het gebruik van de
e-overheid. Van deze landen mag worden verwacht dat zij ook over informatieveiligheid nadenken en dat er interessante concepten zijn ontwikkeld, waar Nederland
baat bij kan hebben.
Voor de verkenning zijn de volgende landen geselecteerd:
1.	België: staat bekend om de informatie-uitwisseling in de sociale zekerheid.
Het Kruispuntbank concept geeft hier invulling aan, zeker in combinatie
met de zeer vroeg uitgerolde elektronische identiteitskaart met een hoog
betrouwbaarheidsniveau.
2.	Zweden: kent een uitgebreide e-overheidsdienstverlening en is bekend om de
goede samenwerking met de private sector. Op informatieveiligheidsgebied
worden ze regelmatig genoemd als voorloper.
3.	Oostenrijk: stond jarenlang als nummer één in alle Europese e-overheid
ranglijsten en heeft een interessante interbestuurlijke coalitie voor het sturen op
Digital Austria.
4.	Duitsland: is binnen Europa koploper op het gebied van denken over

2

privacybescherming en neemt dit veelal als uitgangspunt voor de uitrol van
digitale diensten.
5.	Verenigd Koninkrijk: Kent een zeer marktgerichte benadering van haar
publieke sector, waaronder ook de elektronische overheid. Publieke-private
samenwerking komt in de uitvoering van beleid veelvuldig voor.
Tot slot zijn ook de lessen uit Israël aan deze verkenning toegevoegd:
6.	Israël1: Is gezien historie en ligging zeer actief op het gebied van veiligheid. De
veiligheidsbeleving en de vergevorderde informatieveiligheid maken het land
interessant om mee te nemen.

1 De bevindingen aangaande Israël zijn later toegevoegd en beperkt onderzocht, informatievergaring
via deskresearch en een interview met Maarten Hillenaar, voormalig Rijks-CIO, die Israël recent voor dit
onderwerp bezocht.
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verkenning per land
In de navolgende hoofdstukken volgt een weergave van de bevindingen op
informatieveiligheidsvlak per land. Om deze goed aan te duiden worden enkel
essentiële typeringen gegeven, ingegaan op de omgang met informatieveiligheid
en observaties rondom informatieveiligheid in het betreffende land gedeeld.
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belgië
België heeft een van de meest complexe staatsstructuren van Europa. De federale
staat is samengesteld uit de gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige) en
de gewesten (Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse
Gewest). Ontwikkelingen afdwingen is in België niet eenvoudig en veelal wordt
door middel van verleiding en strikte taakscheiding gewerkt aan de modernisering
van de overheid.

Omgang met informatieveiligheid
De Belgische overheid is ver gevorderd met e-dienstverlening. De paradepaardjes
van de Belgische overheid zijn de eID-kaart en het Kruispuntbank-concept. De eIDkaart wordt door de overheid uitgegeven en is geënt op het Rijksregister. De kaart
geeft toegang tot zowel publieke als private dienstverlening en heeft een hoog
betrouwbaarheidsniveau.
Wat België in het kader van e-overheid uniek maakt, is haar Kruispuntbank-concept.
De Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) realiseert sinds jaar en dag de uitwisseling
van gegevens tussen organisaties in het Sociale Zekerheidsdomein. Het gaat om
zeer grote aantallen berichten (miljard per jaar) tussen circa 3.000 organisaties en
de veiligheid is een belangrijke hoeksteen. Met het instellen van de Kruispuntbank
zijn enorme besparingen gerealiseerd in de uitvoering van de sociale zekerheid in
België. De Kruispuntbank is een veel aangehaald concept dat internationaal als
best practice fungeert. In België wordt het Kruispuntbank-concept ook hergebruikt.
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Zowel in de gezondheidszorg als bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Ook in
andere sectoren zijn plannen om het concept toe te passen.
De Federal Public Service Information and Communication Technology (FEDICT)
is de organisatie die in België verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de
e-overheid. FEDICT heeft een rol in het beheer van de basisinfrastructuur. FEDICT
is een zogenaamd horizontale federale overheidsdienst. De meeste ministeries
zijn in de Belgische staatshervormingen afgeschaft en vervangen door federale
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overheidsdiensten. Dit is het equivalent van een volwaardig ministerie maar

overheidsorganisaties is een aandachtspunt, dat is benoemd in de

horizontaal gepositioneerd, net als Financiën, Personeel en Organisatie en het

strategie en wordt opgepakt met de inrichting van het CCB.

Kabinet van de eerste minister.
Na een aantal ernstige cyberincidenten, waaronder de spionage bij
België heeft sinds 2012 een Cyber Security Strategie. De belangrijkste instellingen

Belgacom die in 2013 werd ontdekt, deed de Belgische krant ‘De Tijd’

die er in België voor moeten zorgen dat informatieveiligheid wordt gewaarborgd,

begin mei 2014 een onthulling. De tien miljoen euro die de Belgische

zijn het momenteel in oprichting zijnde Centrum voor Cybersecurity België (CCB),

Minister President Di Rupo eind 2011 had toegezegd te besteden aan

het Computer Emergency Response Team (CERT), de Federal Computing Crime

cybersecurity, is nooit uitgegeven. “Vergeten om over de ministeries

Unit (FCCU), de Federal Public Service Information and Communication Technology

te verdelen”, was de uitleg. Na deze onthulling volgde een aantal

(FEDICT), de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en de Privacy Commissie. Sinds

hacks op ministeries. In mei 2014 werd bijvoorbeeld het ministerie van

2007 bestaat er in België een CERT die samenwerking kent met de kritieke

Buitenlandse Zaken gehackt en bij deze hack zijn dossiers over Oekraïne

infrastructuur, publiek en privaat.

buitgemaakt. Deze gebeurtenissen zetten informatieveiligheid hoog op
de politieke agenda en hebben geleid tot het besluit om het Centrum
voor Cybersecurity België (CCB) in te richten.

Observaties informatieveiligheid
Het CCB krijgt een belangrijke rol en ziet onder andere toe op het
Binnen de Belgische overheid is een informatieveiligheidsgemeenschap ontstaan

inrichten van informatieveiligheid, met inbegrip van het crisisbeheer bij

die elkaar eenvoudig vindt en tot overeenstemming kan komen. Eén van de punten

cyberincidenten, het bieden van een overlegplatform en de uitwerking

waar in België met trots naar wordt verwezen, is hun gezamenlijk ontwikkelde

van standaarden, veiligheidsnormen en richtlijnen op het gebied van

minimum normenkader voor informatieveiligheid die, ondanks de versnippering

informatieveiligheid voor de informatiesystemen van de overheid.

van organisaties, een solide basis vormt.
Het Kruispuntbank-concept vervult een zeer belangrijke functie in de Belgische
e-overheid. De Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) verbindt zeer veel partijen
en functioneert daarbij als spin in het web van de sociale zekerheidsinstanties
onderling en de gegevens die deze nodig hebben van andere instanties. Het succes
van het Kruispuntbank-concept wordt mede veroorzaakt doordat architectuur en
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veiligheid direct vanaf het beginstadium mee zijn genomen in het ontwerp. Dit
heeft geleid tot een stervormige decentrale architectuur, strikte en afgedwongen
authenticatie en autorisatie, verplichte beveiliging- en privacyconsulenten
bij afnemende partijen, regelmatige (zelf)toetsing, alsmede beperkte, maar
afgestemde wetgeving.
In België krijgt de bestuurlijke kant van informatieveiligheid sinds kort meer
aandacht; de verspreiding van kennis en het verhogen van bewustzijn bij alle
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zweden
De omvang van het land in combinatie met het geringe inwonersaantal en de
klimatologische omstandigheden, maken Zweden een land dat sterk gelooft in
zelfredzaamheid. Daarnaast is Zweden een heel open gemeenschap. Zweden
is heel open in het gebruik van persoonsinformatie. Persoonsnummers en
registraties worden gedeeld tussen overheid en bedrijven en de burger is blij met
de geboden dienstverlening die dat oplevert. De relatie tussen markt en overheid
is eveneens open en pragmatisch.

Omgang met informatieveiligheid
Zweden heeft een goed functionerende e-overheid en wordt op het gebied
van informatieveiligheid als voorloper gezien. Een onderzoek van een Brusselse
denktank liet in 2013 zien dat Zweden één van de beste landen ter wereld
is op het gebied van informatieveiligheid. Dit onderzoek ‘Cyber-security: The
vexed question of global rules, an independend report on cyber-prepardness
around the world’ is opgesteld door de Security & Defense Agenda’s (SDA); een
veiligheid- en defensiedenktank in Brussel. Informatieveiligheid staat dan ook
hoog op de agenda.
Zweden heeft verschillende ‘wake-up’ calls gehad. In 2011 is een datalek bij
60 websites gevonden. Hierdoor kwamen er van 210.000 Zweedse inwoners,
waaronder politici, inloggegevens op straat te liggen. Een onbekende hacker
bezorgde de inloggegevens bij een Zweedse krant. In 2012 zijn meerdere

3

websites van de Zweedse overheid langdurig platgelegd met DDoS- aanvallen.
Op Twitter werd de verantwoordelijkheid hiervoor opgeëist door een groep die
opriep om Wikileaks-oprichter Julian Assange met rust te laten. De websites van
de Zweedse regering, de Zweedse strijdkrachten en het Zweedse Instituut waren
het doelwit van de aanvallen. Eind 2013 was er een rapport van de Zweedse
overheid waarin werd gesuggereerd om zo nodig cyberstrikes op andere
landen uit te voeren. De persoonlijke interesse van ministers in het onderwerp
informatieveiligheid wordt als een belangrijke stimulans genoemd.
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Zweden heeft de zogeheten ‘Strategy to improve Internet security in Sweden’.
Ook heeft Zweden een nationaal plan voor de reactie op cyberincidenten en

Observaties informatieveiligheid

er worden bovendien veel cybersecurity-oefeningen gehouden. Er zijn veel
actoren betrokken bij het formuleren en het uitvoeren van beleid rondom

Zweden is met name trots op de goede band tussen de Zweedse publieke

informatieveiligheid. Op het hoogste niveau zijn er vier ministeries betrokken

en private sector. Rondom het thema informatieveiligheid worden in

bij het maken van beleid rondom informatieveiligheid, te weten het ministerie

Zweden veel publiek-private partnerschappen afgesloten. Wat het voor

van Buitenlandse Zaken, Het ministerie van Ondernemingen, het ministerie van

het bedrijfsleven aantrekkelijk maakt om met de overheid samen te

Justitie en het ministerie van Defensie. Het ministerie van Defensie is coördinerend

werken, is de informatie-uitwisseling die de overheid hier tegenover

verantwoordelijk, maar geen van de ministeries heeft het mandaat om het

stelt. De publiek-private partnerschappen zijn het resultaat van jaren

gehele beleid te maken. Alle ministeries moeten het met elkaar eens zijn. Bij het

werk waarin het vertrouwen tussen partijen is opgebouwd. Belangrijk

ministerie van Defensie is één persoon met deze taak belast. Onder het niveau

element daarin is van oudsher de cultuur van het sturen op risico’s en

van de ministeries zijn zes ’agencies’ agentschappen, die zich bezighouden met

zelfredzaamheid, waarbij nu gewerkt wordt aan de vertaling naar het

informatieveiligheid.

digitale domein.

Het Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) coördineert de uitvoering van

Een best practice uit Zweden is het werken met oefeningen op het

het informatieveiligheidsbeleid, van lokale overheden tot aan nationale kritieke

gebied van informatieveiligheid. Jaarlijks (soms om het jaar) worden

infrastructuren organisaties. MSB is de thuishaven van een groep nationale

simulaties uitgevoerd over de overheidslagen heen en met zowel private

organisaties voor informatieveiligheid, waaronder het ministerie van Defensie, het

als publieke partijen. Hierbij zijn beslissers tot en met operationele

Computer Emergency Response Team (CERT) en de post- en telecomorganisaties.

informatiemedewerkers betrokken.

MSB legt verantwoording af aan het ministerie van Defensie, maar in feite
houden alle departementen zich met het onderwerp bezig.

Door middel van jaarlijkse seminars probeert de Zweedse overheid de
bewustwording omtrent informatieveiligheid te bevorderen. Deze gratis

Binnen MSB werken circa 50 mensen aan cybersecurity, inclusief de CERT-functie.

toegankelijke trainingen van twee dagen in Stockholm omvatten onder

Er is een hechte samenwerking met de andere agentschappen die taken op het

andere presentaties, workshops en conferenties. Behalve in Stockholm

gebied van informatieveiligheid hebben, zoals de inlichtingendienst. De MSB is

worden er regionaal ook geregeld trainingen georganiseerd.

verantwoordelijk voor zaken rondom burgerbescherming, publieke veiligheid en
het managen van noodsituaties. De MSB ontvangt budget van het ministerie
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van Defensie. Dit ministerie geeft ook aan wat er moet gebeuren (de wat-vraag),
terwijl het MSB grotendeels zelf kan bepalen hoe dit vervolgens gebeurt. MSB
probeert bottom-up uit te zoeken waar de vraag naar ondersteuning op het
gebied van informatieveiligheid ligt en hoe zij hier op kunnen inspringen.
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oostenrijk
De Federale staat Oostenrijk heeft een traditie van een sterk geformaliseerde
overheid die in het analoge tijdperk de naam had traag en inefficiënt te
zijn. Mede daarom is ingezet op een actieve moderniseringsstrategie met
bijbehorende digitale dienstverlening. Het resultaat daarvan is dat processen zijn
vereenvoudigd en digitale dienstverlening wijdverbreid is.

Omgang met informatieveiligheid
Oostenrijk heeft jarenlang de internationale e-overheidsranglijsten aangevoerd.
Het verwezenlijken van deze ambitie, heeft mede te maken met het vormen
van het ‘Digital Austria’ platform waarin beslissers van de verschillende
bestuurslagen vertegenwoordigd zijn. En het benoemen van een invloedrijke
CIO voor Oostenrijk, direct onder de Federal Chancelory.
Oostenrijk was het eerste land ter wereld dat haar burgers met ingang van
januari 2005 de mogelijkheid heeft geboden om een elektronische handtekening
(eSignature) in bankpassen te integreren door middel van het toevoegen van
een ‘citizencard’-functie aan alle Maestro-bankpassen die worden uitgegeven
in Oostenrijk. Oostenrijk heeft ook een zogeheten ‘eCard’ (Electronic Health
Insurance Card). Door het toevoegen van een ‘citizencard’-functie kan de eCard
ook gebruikt worden voor e-overheidsdiensten.
Naast elektronische handtekeningen werkt de Oostenrijkse overheid ook met
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een systeem van elektronisch factureren (eFactureren). De gecontracteerden
van de federale overheid moeten hun facturen voor goederen en diensten
in een elektronisch format indienen, een dienst waarvan wordt verwacht dat
het de efficiëntie zal bevorderen en de kosten omlaag zal brengen. Verder
werkt Oostenrijk met een elektronische administratie van de gezondheidszorg
(Elektronische Gesundheitsakte/ ELGA). ELGA is een informatiesysteem dat ervoor
zorgt dat aan alle patiënten en alle zorgaanbieders locatie- en tijdonafhankelijk
toegang krijgen tot gezondheidsdata.
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De politieke aandacht voor informatieveiligheid is in Oostenrijk hoog. In
september 2013 bleek uit een onderzoek van de Oostenrijkse federale politie

Observaties informatieveiligheid

(BK) dat cybercriminaliteit in Oostenrijk in 2012 was verdubbeld ten opzichte van
2011. Oostenrijk is in mei 2014 het eerste niet-NAVO-land dat toetreedt tot het

Oostenrijk schuwt de samenwerking met de academische wereld niet.

NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Estland. Dit toont ook

Een interessant initiatief in dit kader is het zogenaamde A-SIT, Zentrum

aan dat er belang wordt gehecht aan informatieveiligheid.

für sichere Informationstechnologie – Austria, dat in 1999 is opgericht
als centraal ’Competence Centre’ door de universiteiten (Graz) en de

De coördinerende bevoegdheid voor informatieveiligheid berust bij de Federale

Overheid. A-SIT is onafhankelijk en richt zich op ondersteuning bij ICT-

Kanselarij (dat is direct onder de minister president). Dit ministerie heeft een

beveiliging, de publieke sector en het beschermen van de economie.

Computer Emergency Response Team (CERT) opgericht om inspanningen

Daarnaast heeft Oostenrijk een aantal standaarden en normen ingericht

rondom informatieveiligheid van de publieke en private sector te integreren.

die leidend zijn voor de verschillende bestuurslagen. Hiermee zet

De Federale Kanselarij coördineert het beleid rondom informatieveiligheid met

Oostenrijk actief in op veiligheid in het digitale domein.

andere overheden, belanghebbenden, CERT’s en in overleg met deskundigen
van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie.
In 2010 ontwikkelde de ‘Internet Offensive Austria’, een gezamenlijk
initiatief van de ICT-stakeholders (ICT-bedrijven, onderzoeksinstituten en
belangenorganisaties), een nationale ICT-strategie, de ‘Austria Internet
Declaration’. Het aanpakken van cyberincidenten en de bedreigingen wordt
gecoördineerd door de CERT. Oostenrijk is bezig met het versterken van het
internationale netwerk en de defensiecapaciteit voor informatieveiligheid.
In maart 2013 heeft Oostenrijk een cybersecurity-strategie gepubliceerd
(Österreichische Strategie für Cyber Sicherheit). Deze strategie is een
alomvattend en proactief concept voor het beschermen van de cyberspace en de
gebruikers van deze cyberspace, alsmede het beschermen van mensenrechten.
Het adresseert het beveiligen van de Oostenrijkse infrastructuren en diensten
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in de cyberspace. Ook adresseert de strategie het creëren van bewustwording
en vertrouwen bij de Oostenrijkse samenleving. Belangrijke organen met
betrekking tot de ondersteuning van informatieveiligheid zijn de CERT en de
Internet Offensive Austria.
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duitsland
Duitsland is een federale staat die bestuur op land- en deelstaatniveau kent. De
deelstaten hebben een grote mate van autonomie. Duitsland heeft na de tweede
wereldoorlog een sterke traditie ontwikkeld als het gaat om het beschermen
van de persoonlijke levenssfeer, de privacy. Deze vertaalt zich door in de manier
waarop overheidsregistraties en de e-overheid zich vormen. De Duitse burgers
en de publieke opinie hechten zeer aan hun privacy. Het kost, in het verlengde
hiervan, in Duitsland dan ook relatief weinig moeite om aandacht en middelen
te mobiliseren voor (informatie)veiligheidsvraagstukken.

Omgang met informatieveiligheid
De politieke aandacht voor informatieveiligheid in Duitsland is groot. Dit heeft
twee oorzaken. Ten eerste het spionageschandaal met de Verenigde Staten.
Verder bleek uit het in juni 2014 gepubliceerde onderzoek ‘Net Losses: Estimating
the Global Cost of Cybercrime Economic impact of cybercrime II’ van het Center
for Strategic and International Studies (CSIS) dat Duitsland het meeste heeft
te duchten van cybercrime. En daar ook het meeste onder te lijden heeft, met
enorme financiële consequenties.
Duitsland heeft recent een eID-kaart geïntroduceerd. Deze geeft kaarthouders
online toegang tot zowel publieke als private instellingen. De kaarthouders
worden geïdentificeerd met behulp van een geheime PIN. Bijvoorbeeld
tijdens eShopping en eBanking. De eID-kaart draagt bij aan het bestrijden
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van internetcriminaliteit en heeft als doel het publieke vertrouwen in online
transacties te verhogen.
De Duitse cybersecurity-strategie geeft de verantwoordelijkheidsverdeling aan
op het gebied van informatieveiligheid binnen de Duitse overheid. Er is er
veel aandacht voor samenwerking met lagere overheden en het bedrijfsleven,
met name het midden en klein bedrijf. Er is ook veel oog voor internationale
samenwerking en dan vooral in EU-verband.
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De belangrijkste Duitse instellingen die zich bekommeren om informatieveiligheid

rondom informatieveiligheidsincidenten. Een ICT-security-wet wordt

zijn de Federale Organisatie voor Informatieveiligheid (BSI), de CERT-Bund, de

onderzocht. Dit is nog in de fase van ontwikkeling, de precieze vorm en

National Cyber Response Centre en de National Cyber Security Council.

onderwerpen staan nog niet vast.

BSI opereert op federaal niveau en valt onder het ministerie van Binnenlandse

BSI ondersteunt een organisatie die trainingen geeft aan middelgrote

Zaken. Er werken circa 500-600 mensen. BSI is verantwoordelijk voor

en kleine gemeenten en brengt een ’ICT Grundschutz’ uit. Een naar

informatieveiligheid en een aantal functionaliteiten. Verder hebben ze een CERT

eigen zeggen vereenvoudigde, maar zeer complete praktische risico-

en een landelijke coördinatiefunctie. BSI brengt aanbevelingen uit en deelt best

managementmethode voor bestuurders en techneuten van kleinere

practices met andere overheden. Het betrekken van bestuurders van kleine en

organisaties. Deze kunnen hiermee laagdrempelig de simpelere zaken

middelgrote organisaties is veelal lastig. De prioriteiten liggen elders, de middelen

op orde brengen.

schieten vaak te kort en het Federale model maakt directe(re) sturing lastig.
Daarnaast brengt BSI aanbevelingen uit. Deze zijn vrijblijvend. Via een
Het Nationaal Cyber Response Centrum (NCRC) is opgericht om snel te kunnen

bepaalde procedure kunnen de aanbevelingen een zwaardere status

reageren op cyberincidenten. Dit centrum houdt zich bezig met coördinatie

krijgen van ‘co-regulation’ en is daarmee semi-verplichtend voor de

en valt onder het landelijk Bureau voor informatiebeveiliging (BSI) en werkt

deelstaten. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij aanbestedingen waar het dan

nauw samen met het landelijk Bureau voor Bescherming van de Grondwet en

als criterium kan worden ingebracht en de laagste-prijsdruk afzwakt.

het Landelijk Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenassistentie (BBK).
De organisaties werken samen volgens strikte samenwerkingsovereenkomsten
waarin taken en bevoegdheden zijn opgenomen. Naast dit centrum is er ook
een Nationaal Cyber Security Council. Deze brengt alle ministeries en het
bedrijfsleven bij elkaar rond informatieveiligheid.

Observaties informatieveiligheid
Duitsland is op een aantal vlakken vergevorderd met de invoering van
de e-overheid. Dit betekent niet dat de Duitse overheid ondoordacht alle
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ontwikkelingen op dat gebied volgt. Zo is de Duitse overheid voorzichtig met
het adopteren van Cloud Computing, omdat er nog geen goed overzicht is van
de daaraan verbonden risico’s.
De afgelopen jaren heeft informatieveiligheid veel gewerkt met PPS-constructies,
vooral op specifieke thema’s en met werkgroepen (RFID, working groups, Cyber
Security Area partnerships, best practices closed user groups). Er lijkt nu een
trend te ontstaan om ook meer richting wetgeving te bewegen, bijvoorbeeld
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verenigd koninkrijk
De Britten hebben volgens sommigen een gezond wantrouwen jegens de
overheid en hebben daarom de strikte opvatting dat de overheid zich alleen
moet richten op de absolute kerntaken. In de Angelsaksische traditie betekent dit
bijvoorbeeld dat het Verenigd Koninkrijk geen centrale bevolkingsadministratie
of equivalent van een Burgerservicenummer kent. Dit maakt dat elektronische
dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk anders wordt vormgegeven dan in
veel andere Europese landen.

Omgang met informatieveiligheid
Net als in veel andere landen heeft het Verenigd Koninkrijk de nodige incidenten
gehad op het gebied van informatieveiligheid. De Belastingdienst raakte
bijvoorbeeld al eens de onversleutelde gegevens van 25 miljoen Britten kwijt.
In lijn hiermee legt de nationale Cyber Security-Strategie ook veel nadruk
op verantwoordelijkheid van bedrijven en burgers, naast de coördinerende
verantwoordelijkheid van de overheid. Sterk nationaal leiderschap is vereist,
maar overheden moeten beseffen dat ze het niet alleen kunnen, ook al omdat
veel van de infrastructuur eigendom is van de private sector.
Alle ministeries, maar vooral de veiligheidsdiensten en het ministerie van Defensie,
hebben een sterke rol in het verminderen van de dreigingen en kwetsbaarheden
die het Verenigd Koninkrijk tegenkomt. De ministeries van Binnenlandse Zaken
(Home Office) en Economische Zaken (Business, Innovation & Skills) hebben ook
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budget om op hun gebied op te treden.
In 2009 is het Verenigd Koninkrijk als een van de eerste landen met een Cyber
Security Strategy gekomen, waarin de oprichting werd aangekondigd van de
Office of Cyber Security (OCS) en het Cyber Security Operations Centre (CSOC).
OCS is later hernoemd tot Office of Cyber Security & Information Assurance
(OCSIA), en is onderdeel van de Cabinet Office – de organisatie die de premier

30

31

van het Verenigd Koninkrijk ondersteunt. Meer specifiek ondersteunt

oplossingen de markt op te gaan. In het kader van het verbeteren van

OCSIA bij het bepalen van prioriteiten met betrekking tot veiligheid in

de concurrentiepositie, in de internationaal sterk groeiende markt voor

cyberspace. OCSIA geeft hiervoor strategisch advies, onder andere aan

cybersecurity, zijn er budgetten voor onderzoek op het gebied van

de National Security Council, en coördineert zij het overheidsbrede cyber

cybersecurity. Zo gaat er dan ook relatief veel geld naar cybersecurity-

security programma. Daarbij werkt OCSIA samen met andere ministeries

projecten. Volgens het onderzoek ‘The UK Cyber Security Strategy:

en instanties, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie

Landscape review’ uit 2013, lopen de overheidsinvesteringen van 105

van Defensie, Government Communications Headquarters (GCHQ),

miljoen pond in 2011 op naar (toen nog gepland) 205 miljoen pond in

Communications-Electronics Security Department (CESG), Centre for the

2014.

Protection of National Infrastructure (CPNI), Foreign & Commonwealth
Office (FCO) en het Department for Business, Innovation & Skills (BIS).

Observaties informatieveiligheid
Vanuit CPNI wordt sinds 2003 ingezet op informatiedeling tussen
de overheid en private sector. Het gaat specifiek om overheden en

Het Verenigd Koninkrijk doet in het kader van centraal leiderschap en het

bedrijven die direct te maken hebben met cyberrisico’s. CPNI faciliteert

verbeteren en harmoniseren van dienstverlening vanuit de private sector

de informatie-uitwisseling die het leren bevordert door het delen van

veel aan het opsporen, vastleggen en uitwisselen van best practices. In

ervaringen, zowel fouten als successen. De uitwisseling van informatie

het verlengde daarvan wordt ook geïnvesteerd in programma’s voor

heeft in de eerste plaats betrekking op cyberaanvallen. Dit heeft ook

preventie gericht op burgers en bedrijven en er wordt geïnvesteerd in

model gestaan voor de Nederlandse ISAC’s1 die het NCSC faciliteert.

ICT-onderwijs voor jongeren. Voor wat betreft informatiedeling tussen
partijen onderling, in de zogeheten Information Exchanges, geldt dat

Met regelmaat wordt de ‘UK Cyber Security Strategy’ bijgewerkt. In

vertrouwen de sleutel tot succes is.

2010 werd cybercrime door de overheid gezien als een van de toprisico’s
voor de bedreiging van de veiligheid in het Verenigd Koninkrijk. In 2011
zijn de plannen geschetst voor een National Cyber Crime Unit (NCCU)
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als onderdeel van de National Crime Agency. Ook zijn plannen gemaakt
voor een Defensie Cyber Operations Group en de financiering van een
vierjarig National Cyber Security Programme. In 2012 is de oprichting
van een Britse CERT en een militaire ‘cyber’ eenheid aangekondigd.
In 2013 is vervolgens een verdere uitbreiding van het National Cyber
Security Programme aangekondigd en de realisatie van zogeheten Cyber
Crime Reduction Partnerships.
Het Verenigd Koninkrijk beschouwt cybersecurity echter niet alleen als
een bedreiging, maar ook als een kans. Cybersecurity wordt benaderd
als een neveneffect van een succesvolle digitale samenleving, maar
ook als een kans voor het Britse bedrijfsleven om met cybersecurity-
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1 ISAC: Information Sharing and Analysis Centres zijn publiek-private samenwerkingsverbanden
waarbij de deelnemers onderling informatie en ervaringen uitwisselen over cybersecurity op
tactisch niveau.
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israël
Veiligheid staat hoog op de agenda in Israël. Informatieveiligheid is daarbij de
volgende stap die Israël al lang geleden heeft genomen. Dit is het directe gevolg
van de dreigingen die Israël ondervindt en die steeds vaker ook van digitale aard
zijn. Israël doet er alles aan om zich hiertegen te beschermen. Door de continue
dreiging van oorlog en terrorisme ligt de veiligheidsbeleving in het hele land, en
dus ook bij de politiek, zeer hoog en overschaduwt veiligheid de privacy.

Omgang met informatieveiligheid
In Israël geldt voor iedereen de dienstplicht. Aangezien het hele land in hoog
tempo digitaliseert, en dus ook het leger, krijgt in Israël iedereen tijdens de
dienstplicht onderwijs in ICT. Dit leidt tot een gemiddeld grote kennis over en
affiniteit met ICT.
Israël is een koploper in het gebruik van ICT, ook voor de overheid. Hierdoor is de
e-dienstverlening in algemene zin ver gevorderd, zij het niet verder dan sommige
Europese landen. Wel is Israël heel ver in het omgaan met (cyber)dreigingen.
(Overheids)organisaties worden veelvuldig digitaal aangevallen. Israël zet daar
de hoge veiligheidsbeleving en een hoog beveiligingsniveau tegenover. Daarbij
zijn oefeningen op het gebied van (cyber)incidenten frequent en gebruikelijk.
Het aantal nieuwe bedrijven dat zich bezighoudt met digitale informatieveiligheid
groeit relatief sterk: een kwart van alle kapitaalfondsen voor cybersecurity
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start-ups heeft een hoofdkantoor in Israël. Dit is niet zo gek als je bedenkt dat
vriend en vijand zich in toenemende mate interesseren in en gebruik maken van
cyberaanvallen. Het aantal cyberaanvallen op Israëlische websites is de laatste
jaren dan ook aanzienlijk toegenomen.
Een recente ontwikkeling is de start van een zogenaamde CyberGym, een initiatief
van de Israel Electric Company (IEC). De Cyber Gym traint de medewerkers van
ICT- en infrastructuurbedrijven om zich te beschermen tegen cyberaanvallen.
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Om de aantallen in perspectief te plaatsen: IEC schat dat zij circa 10.000
keer per uur wordt aangevallen.

Observaties informatieveiligheid
Vanwege de continue oorlogsdreiging is de gemiddelde Israëliër zich
zeer bewust van het nut van beveiligingsmaatregelen. Door de relatief
grote kennis over en affiniteit met ICT heeft het beveiligingsbewustzijn
ook betrekking op ICT. Resultaat is dan ook dat Israël relatief gezien
koploper is in het produceren van beveiligingsmiddelen voor ICT. Om
vooraan te blijven lopen, wordt veel geïnvesteerd in onderzoek op dit
gebied.
De Israëlische overheid stimuleert deze innovatie door een gunstig
klimaat voor start-ups te creëren en deze start-ups financieel bij te staan.
Mede hierdoor wordt het voor Israëlisch toptalent minder aantrekkelijk
om naar het buitenland te vertrekken. De historische context van Israël
en bijbehorend patriotisme spelen ook een belangrijke rol bij de keuze
om niet naar het buitenland te vertrekken.
Door de veiligheidssituatie gaat veiligheid in Israël veelal boven privacy.
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inspiratie
voor
nederland
38

inspiratie voor nederland
Vooraf valt op dat geen van de onderzochte landen een radicaal andere weg
kiest. Er zit veel gelijkenis in de middelenmix die wordt ingezet, hoewel de
intensiteit verschilt. Hierbij lijkt er een relatie te liggen met historisch culturele
elementen en met de mate waarin een land geconfronteerd wordt met incidenten.
Informatieveiligheid is, op enkele uitzonderingen na, geen primair aandachtspunt van overheidsorganisaties in de onderzochte landen. In het algemeen
leidt dat ertoe dat bestuurders en topmanagers pas significant aandacht besteden aan informatieveiligheid, als daar een directe aanleiding voor is. In de
meeste gevallen vormt het optreden van ernstige incidenten zo’n aanleiding.
Dit geldt zowel op organisatieniveau, sectoraal niveau, als nationaal niveau.
De gebruikelijke reactie op een ernstig incident, is er één die aansluit op het
betreffende incident zelf. Dus het hacken van een waterkering in een hoofdvaarweg leidt tot maatregelen om nieuwe hackpogingen bij vitale systemen, of
zelfs alleen bij waterkeringen, te voorkomen.
Dit betekent ook dat op nationaal niveau extra aandacht wordt besteed aan
informatieveiligheid nadat één of meer ernstige incidenten met informatiesystemen zijn opgetreden die op nationaal niveau ‘pijn deden’. De consequentie daarvan is dat de verschillende landen, die diverse ernstige incidenten op
nationaal niveau hebben ervaren, ook verschillend reageren. Reacties zijn op
diverse fronten mogelijk, ook naast elkaar.
De verkenning biedt inspiratie voor Nederland. De drie ontwikkelrichtingen
geven daarbij houvast. Hieronder de meest in het oog springende punten uit
de ervaringen in andere landen.

I

Sturen op informatieveiligheid
Het vraagstuk van centrale en decentrale verantwoording is in ieder land een

4

aandachtspunt. De staatsinrichting en de penetratie van de informatiesamen-
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leving zijn indicatoren voor de manier waarop de sturing op informatieveilig-

en veilig stelsel kan leiden. In de ontwikkeling van de Kruispuntbank is sectorale

heid vorm krijgt.

‘zelfregulering’, maar met beperkte wetgeving een mooie balans tussen de bestuurskundige ‘stok en wortel’.

Balans tussen verantwoording en bevoegdheid
Eenduidig, logisch en helder belegde verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De wetgeving rondom de Kruispuntbank, verplicht partijen, die willen aansluiten

helpen de ontwikkeling en borging van informatieveiligheid. Daarbij is het van

op de informatie-uitwisseling, tot het instellen van een informatieveiligheids-

belang om iedere organisatie in haar kracht te laten.

consulent en een informatieveiligheidsafdeling. Hiermee heeft België houvast
gecreëerd voor de bewustwording van en bestuurlijke aandacht voor informa-

Oostenrijk laat zien dat de combinatie van hoge ambities, het instellen van een

tieveiligheid. Dat deze bewustwording en bestuurlijke aandacht ook tot bloei

goed functionerend interbestuurlijk platform als Digital Austria, in combinatie

komen, is onder andere gelegen in het gezamenlijk opstellen van een minimum

met een Federale CIO met een vergaand mandaat, ook met betrekking tot in-

beveiligingsnorm en een strikte handhaving van het aansluitbeleid. Partijen die

formatieveiligheid, over het hele overheidsdomein kan zorgen voor betere coör-

niet aan de minimumnorm voldoen krijgen geen toegang tot de informatie en

dinatie van informatieveiligheidsactiviteiten, structurele toetsing van informatie-

van partijen die niet meer voldoen wordt afscheid genomen.

veiligheid, alsook voor de noodzakelijke stok achter de deur om bestuurders en
managers te motiveren voor informatieveiligheid.
In Zweden is het eenduidig beleggen van de coördinerende verantwoordelijk-

III

Faciliteren van informatieveiligheid

heid ook een leerpunt. De National Audit Office van Zweden uitte kritiek op de

Organisaties op het gebied van informatieveiligheid ervaren dat bewustwording

versnipperde situatie, wat leidde tot het eenduidig beleggen bij het ministerie

en ondersteuning van bestuurders, zeker in kleinere organisaties, noodzakelijk is

van Defensie enkele jaren terug.

om informatieveiligheid op een voldoende niveau te houden. Het type middelen
die daarvoor ingezet worden, verschillen in de basis niet zoveel.

II

Reguleren van informatieveiligheid

Ontwikkeling van middelen
Bewustwording, innovatie en coördinatie op Informatieveiligheid vraagt om con-

In de onderzochte landen is iedere organisatie zelf verantwoordelijk voor in-

stante aandacht van bestuurders, medewerkers en burgers. Steeds nieuwe en

formatieveiligheid, net als in Nederland. Naast een centrale CERT zijn er één of

passende ‘tools’ zijn nodig om de aandacht voor informatieveiligheid te borgen.

meer coördinerende organisaties voor informatieveiligheid ingericht. Doordat er
in de onderzochte landen nog weinig ervaring is opgedaan met regulering van

Zweden en Israël laten zien dat het oefenen met cyberincidenten een belangrijk

informatieveiligheid, is er nog weinig te zeggen over de effectiviteit ervan.

effect heeft op de weerbaarheid. Oefeningen waarbij bestuurders/beslissers en
informatieveiligheid experts betrokken zijn, helpen in de bewustwording en het

Informatieveiligheid ‘by design’

daadwerkelijk verbeteren van de informatieveiligheid.

Het in een laat stadium rekening houden met veiligheidsaspecten in het ontwik-
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kelproces van informatiesystemen en stelsels leidt tot minder veilige eindproduc-

Duitsland laat zien dat methoden en hulpmiddelen voor informatieveiligheid goed

ten. België laat zien dat het meenemen van informatieveiligheid, vanaf het begin

centraal ontwikkeld en verspreid kunnen worden. Het Verenigd Koninkrijk laat

van de ontwerpfase tot de daadwerkelijke operationalisatie, tot een succesvol

zien dat het opsporen, vastleggen en uitwisselen van best practices kan leiden tot
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een verbetering van de informatieveiligheid. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk pakt vooral de nationale overheid het sturen op best practices op.
In onder andere Zweden, België en Duitsland zijn - soms publieke, soms private
- shared service organisaties ontstaan die organisaties helpen om hun informatieveiligheid op orde te krijgen.
Investeren in onderwijs
Het toenemende belang van ICT in de samenleving maakt dat informatieveiligheid een essentieel onderdeel van het dagelijks leven is geworden. Mensen zijn
zich steeds beter bewust van het belang van informatieveiligheid, en daarbij is
vroegtijdig onderricht in het veilige gebruik ervan essentieel.
Het Verenigd Koninkrijk en Israël hebben dit voor de hele bevolking ingevuld.
Het Verenigd Koninkrijk heeft het onderricht opgenomen in het reguliere onderwijs en Israël heeft het opgenomen in de (verplichte) dienstplicht.
Samen sterker
Informatieveiligheid is een onderwerp van de samenleving als geheel. De overheid heeft een belangrijke rol en denkt ook na over de rol van andere actoren.
Beleid dat zich uitstrekt naar de ondersteuning van de academische wereld en
de markt in verschillende rollen en zijn kracht inzet, als innovator, aantrekkelijke werkgever en partner, helpt het onderwerp verder.
Het Verenigd Koninkrijk en Israël laten zien dat onderzoek op het gebied van
informatieveiligheid niet alleen een positief effect heeft op de (producten voor)
informatieveiligheid, maar ook op de concurrentiepositie in de internationale
groeimarkt van informatieveiligheid.
Israël en het Verenigd Koninkrijk geven invulling aan de relatie overheid-markt
door, naast onderzoek, innovatie in het bedrijfsleven, informatieveiligheid direct te stimuleren en zich bewust te zijn van het belang van het opleiden
en vasthouden van goede informatieveiligheidsexperts. Informatieveiligheid
wordt expliciet als kans gezien voor de eigen bedrijven.
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