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Voorwoord 
Beste lezer, 

De digitalisering en het toenemende gebruik van informatietechnologieën in alle 
aspecten van ons dagelijks leven bieden veel nieuwe mogelijkheden. De kans dat 
personen, ondernemingen en overheden slachtoffer worden van cybercriminaliteit of 
een cyberaanval is op zijn beurt echter ook toegenomen, evenals de maatschappelijke 
en economische impact hiervan.  

In de EU is cyberbeveiliging een bevoegdheid van de lidstaten. De EU speelt een rol bij 
het creëren van een gemeenschappelijk regelgevingskader binnen de eengemaakte 
markt van de EU en bij het scheppen van de voorwaarden voor de lidstaten om samen 
te werken op basis van wederzijds vertrouwen.  

Cyberbeveiliging en onze digitale autonomie zijn van strategisch belang geworden voor 
de EU en haar lidstaten. In alle lidstaten blijven zwakke punten voorkomen in de 
cyberbeveiligingsgovernance in de publieke en particuliere sector, zij het op 
verschillende niveaus. Deze doen afbreuk aan ons vermogen om cyberaanvallen te 
beperken en hier, indien nodig, op te reageren. De desinformatie, die vaak buiten de 
EU wordt georkestreerd, neemt toe, zoals wederom is gebleken tijdens de COVID-19-
pandemie van dit jaar. Desinformatie vormt een bedreiging voor de sociale samenhang 
in onze maatschappij en voor het vertrouwen van burgers in onze democratische 
systemen. Wij mogen deze bedreiging niet negeren.  

In 2018 bleek uit een enquête onder hoge controle-instanties (HCI’s) in de EU dat tot 
dan toe ongeveer de helft van hen geen controle van de cyberbeveiliging had 
uitgevoerd. Sindsdien hebben onze HCI’s hun controlewerkzaamheden op het gebied 
van cyberbeveiliging opgevoerd. Zij besteedden daarbij bijzondere aandacht aan 
gegevensbescherming, systeemparaatheid voor cyberaanvallen en de bescherming van 
systemen van essentiële openbare nutsvoorzieningen. Natuurlijk kunnen niet al deze 
controles openbaar worden gemaakt, aangezien sommige hiervan gevoelige 
informatie kunnen betreffen (in verband met de nationale veiligheid).  

Dit jaar heeft de COVID-19-crisis de economische en sociale structuur van onze 
samenlevingen onder druk gezet. Gezien onze afhankelijkheid van 
informatietechnologie zou een “cybercrisis” wel eens de volgende pandemie kunnen 
worden. We moeten voorbereid zijn en de weerbaarheid van kritieke 
informatiesystemen en digitale infrastructuren tegen cyberaanvallen verbeteren. 



7 
We hopen dat het in dit compendium geboden overzicht de belangstelling van 
openbare controle-instanties in de hele Unie voor dit essentiële gebied verder zal 
bevorderen. 

Klaus-Heiner Lehne 

President van de Europese Rekenkamer 
Voorzitter van het Contactcomité 

& projectleider 
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Samenvatting 
I Cyberbeveiliging en onze digitale autonomie zijn van strategisch belang geworden 
voor de EU en haar lidstaten en omdat het dreigingsniveau stijgt, moeten we meer 
inspanningen leveren om onze kritieke informatiesystemen en digitale infrastructuren 
te beschermen tegen cyberaanvallen. Cyberbeveiliging betreft niet alleen onze 
systemen voor openbare nutsvoorzieningen, defensie of gezondheid, maar ook de 
bescherming van onze persoonsgegevens, bedrijfsmodellen en intellectuele eigendom. 
Bij cyberbeveiliging gaat het uiteindelijk om de bescherming van onze democratische 
maatschappij, onze onafhankelijkheid als Europeanen en de manier waarop we 
samenleven.  

II In het eerste deel van dit derde compendium van het Contactcomité wordt 
uiteengezet wat cyberbeveiliging inhoudt. Hierin wordt beschreven hoe 
cyberbeveiliging een uitdaging vormt voor overheden, bedrijven en personen en wordt 
aandacht besteed aan het nieuwe fenomeen van desinformatie, dat een steeds groter 
gevaar vormt voor de sociale samenhang in onze maatschappij en democratische 
stelsels. Daarnaast wordt uitgelegd wat de bevoegdheden en actoren van de EU op het 
gebied van cyberbeveiliging zijn, hoe haar strategie en wetgeving eruitzien en welke 
EU-financiering op dit gebied beschikbaar is. 

III Het tweede deel van het compendium bevat een samenvatting van de 
tussen 2014 en 2020 gepubliceerde resultaten van geselecteerde controles die door 
de HCI’s van twaalf lidstaten die een bijdrage hebben geleverd, en de Europese 
Rekenkamer zijn uitgevoerd. In deze controles werden belangrijke aspecten van de 
cyberbeveiliging behandeld, zoals de bescherming van privégegevens, de integriteit 
van nationale datacentra, de beveiliging van installaties voor openbare 
nutsvoorzieningen en de uitvoering van nationale cyberbeveiligingsstrategieën in 
bredere zin. 

IV Het derde deel van het compendium bevat gedetailleerde informatiebladen voor 
de geselecteerde controles, evenals een overzicht van andere controles die verband 
houden met cyberbeveiliging en die door de HCI’s zijn gepubliceerd. 
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Wat is cyberbeveiliging? 

1 Er is geen vaste universele definitie van cyberbeveiliging. In dit document worden 
met cyberbeveiliging de activiteiten bedoeld die nodig zijn om netwerk- en 
informatiesystemen, de gebruikers daarvan, en andere personen die getroffen 
worden door cyberdreigingen, te beschermen. Cyberbeveiliging heeft betrekking op 
de preventie en detectie van, het reageren op en het herstel na cyberincidenten. Deze 
incidenten kunnen al dan niet opzettelijk plaatsvinden en variëren van onbedoelde 
openbaarmaking van informatie tot aanvallen op ondernemingen en kritieke 
infrastructuur, diefstal van persoonsgegevens of zelfs inmenging in democratische 
processen, inclusief verkiezingen, of algemene desinformatiecampagnes om openbare 
debatten te beïnvloeden.  

Cyberbeveiliging heeft gevolgen voor het dagelijks leven van 
alle EU-burgers  

2 Cyberbeveiliging heeft gevolgen voor het dagelijks leven van alle EU-burgers 
wanneer zij gebruikmaken van persoonlijke IT-apparatuur, zoals smartphones, 
wifinetwerken, sociale media of elektronisch bankieren. In 2020 geldt meer dan ooit 
dat het niet langer de vraag is of, maar hoe en wanneer cyberaanvallen zullen 
plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor iedereen: personen, ondernemingen en 
overheden. In afbeelding 1 wordt getoond hoe de EU cyberbeveiliging bevordert en 
een kader heeft gecreëerd om de dagelijkse elektronische activiteiten van burgers te 
beschermen tegen cyberaanvallen. Het beschermen van kritieke informatiesystemen 
en digitale infrastructuren tegen cyberaanvallen is een strategische uitdaging 
geworden. 
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Afbeelding 1 – De EU bevordert cyberbeveiliging in het dagelijks leven 
van EU-burgers 

Bron: ERK, iconen gemaakt door Pixel perfect van www.flaticon.com 

Er zijn talrijke soorten cyberdreigingen 

3 De talrijke soorten cyberdreigingen waarmee onze maatschappij te maken heeft,
kunnen worden geclassificeerd op basis van hun gevolgen voor de betrokken 
gegevens – openbaarmaking, wijziging, vernietiging of weigering van toegang – of de 
kernbeginselen van informatiebeveiliging die zij schenden (zie figuur 1).  

Dit is Maria

een 15-jarige scholiere

Ze heeft besloten het geld dat ze 
heeft verdiend met haar 
zomerbaan aan een smartphone 
te besteden ...

Verordening (EU) 2019/881, “de 
cyberbeveiligingsverordening”

De verordening vergroot het vertrouwen 
door middel van een EU-brede certificerings-
en etiketteringsregeling voor 
cyberbeveiliging voor specifieke ICT-
producten en -diensten teneinde de 
“beveiliging door ontwerp”-benadering te 
bevorderen

Richtlijn (EU) 2016/1148 betreffende netwerk- en 
informatiebeveiliging (NIS-richtlijn)  

Hierbij worden maatregelen vastgesteld voor het bereiken 
van een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging 

van netwerk- en informatiesystemen in de Unie

Ze ondertekent een contract met 
een mobiele provider en gaat 

vervolgens online via een 
wifinetwerk

Dag van een veiliger internet  

Begon in 2004 als een EU-
initiatief en wordt nu in bijna 
140 landen gevierd

Maria maakt een account aan om toegang 
te krijgen tot de appstore. Ze heeft tijdens 
de Dag van een veiliger internet op school 

geleerd dat ze een sterk wachtwoord moet 
kiezen

Ze downloadt eerst al haar 
favoriete socialemedia-
apps om te communiceren 
met familie en vrienden

De algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)  

Hiermee wordt beoogd te 
voorzien in gestandaardiseerde 

wetgeving inzake 
gegevensbescherming in de 

gehele EU

East StratCom  

De campagne “EU vs Disinformation” 
wordt georganiseerd door de East 
StratCom-taskforce van de EDEO, die in 
eerste instantie in maart 2015 werd 
opgericht om tegenwicht te bieden 
tegen de Russische 
desinformatiecampagnes

Maria volgt het nieuws met name via sociale 
media. Soms vindt ze het lastig te bepalen wat 

wel en wat niet waar is

Later downloadt ze een app 
voor mobiel bankieren om 
haar jongerenrekening te 

beheren

NIS-richtlijn  

Het bankwezen is een van de 
belangrijkste sectoren waarop de NIS-

richtlijn van toepassing is

Om ongeoorloofde toegang tot haar 
bankrekening te voorkomen, gebruikt 
Maria een token dat ze heeft gekregen 

van een vertrouwensdienst

eIDAS-verordening
910/2014 

Hiermee wordt beoogd het vertrouwen 
in elektronische transacties te 

vergroten en worden voorschriften 
vastgesteld voor elektronische 

identificatie en vertrouwensdiensten 

Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude 
met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen 

Georganiseerde criminele groepen kunnen betalingen doen door 
gegevens van betalers te gebruiken die ze verkrijgen door middel 
van phishing, skimming of de aankoop van gestolen 
creditcardgegevens op het darknet. De richtlijn helpt de lidstaten 
dergelijke misdrijven beter te ontmoedigen en te vervolgen

Maria moet altijd alert 
blijven om haar 

persoonsgegevens, met 
inbegrip van haar 
bankgegevens, te 

beschermen

Helaas is de bankapp niet 
beschikbaar omdat de bank het 
slachtoffer is geworden van een 
cyberaanval

Richtlijn 2013/40/EU over over 
aanvallen op 

informatiesystemen

Hierbij worden 
minimumvoorschriften vastgesteld 

voor de definitie van strafbare 
feiten en sancties op het gebied 

van aanvallen op 
informatiesystemen 

NIS-richtlijn   

Op grond hiervan zijn de lidstaten verplicht nationale strategieën 
inzake cyberbeveiliging te formuleren en hierbij wordt een 
samenwerkingsmechanisme opgezet waarvan het CSIRT-netwerk 
(Computer Security Incident Response Team) deel uitmaakt 

Gecoördineerde respons op grootschalige 
cyberbeveiligingsincidenten en -crises

De Commissie heeft voorgesteld een EU-kader voor crisisrespons 
op het gebied van cyberbeveiliging op te zetten om de politieke 
coördinatie en besluitvorming te verbeteren, onder meer met 
betrekking tot de manier waarop gebruik moet worden gemaakt 
van het instrumentarium voor cyberdiplomatie van de EU bij het 
opleggen van sancties aan staten die verantwoordelijk worden 
gehouden voor een cyberaanval

De aanslag is 
grootschalig en er is 

coördinatie op EU-
niveau voor nodig

Dankzij een gezamenlijke 
inspanning kan de aanval worden 
gestopt en kan het misdrijf worden 
onderzocht en vervolgd

Voorstel voor een verordening 
betreffende het bevel tot verstrekking 

en het bevel tot bewaring van 
elektronisch bewijsmateriaal

Met het voorstel wordt beoogd ervoor te 
zorgen dat het onderzoek en de 

vervolging van misdrijven doeltreffend 
verlopen door de grensoverschrijdende 

toegang tot elektronisch bewijsmateriaal 
te verbeteren door middel van betere 

justitiële samenwerking en de onderlinge 
afstemming van regels en procedures.

De belangrijkste sectoren
waarvoor de NIS-richtlijn geldt, 
zijn energie, vervoer, 
infrastructuur voor de financiële 
markt, gezondheid, drinkwater en 
digitale infrastructuur

#DigitalSingleMarket
Het vergroten van het vertrouwen tussen kopers en 
verkopers van digitale producten en diensten 
vormt een essentiële factor bij het versterken van 
de digitale eengemaakte markt in Europa

Het Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit van Europol kan operationele ondersteuning en digitale forensische expertise 
bieden aan lidstaten en deelnemen aan gezamenlijke onderzoeken.
Eurojust, een ander EU-agentschap, werd opgericht om de aanpak van ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad te verbeteren
door de coördinatie van onderzoek en vervolging te stimuleren.

https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
http://www.flaticon.com/
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Figuur 1 – Soorten dreigingen en de beginselen van  
de informatiebeveiliging die zij in gevaar brengen 

 
Hangslot = geen gevolgen voor de beveiliging; uitroepteken = beveiliging loopt gevaar  

Bron: ERK, op basis van een studie van het Europees Parlement1. 

4 Telkens wanneer een apparaat online komt of verbinding maakt met andere 
apparaten, neemt het zogeheten “aanvalsoppervlak” voor cyberaanvallen toe. De 
exponentiële groei van het “internet der dingen” (IoT), de cloud, big data en de 
digitalisering van het bedrijfsleven is vergezeld gegaan van een grotere blootstelling 
aan zwakke plekken, waardoor aanvallers nog meer slachtoffers kunnen maken. De 
diverse soorten aanvallen en hun toenemende verfijning maken het lastig de 
ontwikkelingen bij te benen2. In tekstvak 1 worden voorbeelden van mogelijke 
cyberaanvallen gegeven. 

                                                      
1 Europees Parlement, Cyberneticus in the European Union and Beyond: Exploring the Threats 

and Policy Responses, studie voor de Commissie LIBE, september 2015. 

2 Enisa, ENISA Threat Landschap Report 2017, 18 januari 2018. 

Ongeoorloofde toegang

Openbaarmaking van 
informatie

Wijziging
van informatie

Vernietiging

Denial of Service

Beschikbaarheid Vertrouwelijkheid Integriteit

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017
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Tekstvak 1 

Soorten cyberaanvallen 

Malware (malafide software) is ontworpen om schade toe te brengen aan 
apparaten of netwerken. Het kan de vorm aannemen van virussen, Trojaanse 
paarden, ransomware, wormen, adware en spyware (bijv. NotPetya). 

Ransomware versleutelt gegevens zodat gebruikers geen toegang meer hebben 
tot hun bestanden zolang zij geen losgeld betalen (dit losgeld dient meestal in 
cryptovaluta te worden betaald) of een bepaalde actie uitvoeren. Volgens Europol 
komen ransomwareaanvallen het meest voor en is hun aantal in de afgelopen 
jaren exponentieel toegenomen (bijv. Wannacry3). 

De verstoring van diensten (zogeheten DDoS-aanvallen – Distributed Denial of 
Service), waarbij diensten of bronnen niet meer beschikbaar zijn omdat ze worden 
overladen met meer verzoeken dan zij aankunnen, komt ook steeds vaker voor. 
In 2017 werd een derde van de organisaties geconfronteerd met een dergelijke 
aanval4. 

Internetaanvallen zijn een aantrekkelijke methode waarmee actoren van wie de 
bedreiging uitgaat slachtoffers kunnen misleiden met behulp van 
internetsystemen en -diensten als dreigingsvector. Dit beslaat een groot 
aanvalsoppervlak, bijvoorbeeld het leiden van de gebruiker of het slachtoffer naar 
de gewenste website of de download van malafide inhoud door middel van 
malafide URL’s of scripts (“watering hole”-aanvallen, “drive-by”-aanvallen) en het 
injecteren van schadelijke code in een legitieme, maar gecompromitteerde 
website om informatie te stelen (d.w.z. “formjacking”) voor financieel gewin of 
het stelen van informatie5. 

Gebruikers kunnen worden gemanipuleerd om onbewust een actie uit te voeren 
of vertrouwelijke informatie vrij te geven. Deze list kan vervolgens worden benut 
voor gegevensdiefstal of cyberspionage en wordt social engineering genoemd. Dit 
wordt op verschillende manieren gedaan, maar een veelgebruikte methode is 
phishing, waarbij e-mails afkomstig lijken te zijn van betrouwbare bronnen en 
gebruikers worden overgehaald om informatie vrij te geven of op links te klikken 
waardoor hun apparaat wordt besmet met gedownloade malware. Meer dan de 
helft van de lidstaten gaf aan onderzoeken te hebben lopen naar dergelijke 
netwerkaanvallen6. 

Geavanceerde aanhoudende dreigingen (advanced persistent threats, APT’s) 
vormen misschien wel de meest schadelijke categorie dreigingen. Deze dreigingen 
zijn afkomstig van geraffineerde aanvallers die gedurende lange tijd gegevens 
monitoren en stelen en soms destructieve doelen nastreven. Hun doel hierbij is 
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om zo lang mogelijk onder de radar te blijven. APT’s zijn vaak gekoppeld aan 
staten en gericht op bijzonder gevoelige sectoren als technologie, defensie en 
kritieke infrastructuur. Dit soort cyberspionage is naar verluidt goed voor ten 
minste een kwart van alle cyberincidenten7. 

Cyberaanvallen hebben aanzienlijke economische gevolgen 

5 De dreiging die uitgaat van cyberaanvallen en cybercriminaliteit is in de afgelopen 
jaren een groot probleem geworden. Reeds in 2016 had 80 % van de EU-
ondernemingen te maken gekregen met ten minste één cyberbeveiligingsincident8. In 
2018 gaf 40 % van de respondenten van een enquête onder organisaties die 
gebruikmaakten van robotica of automatisering aan dat de verstoring van de 
werkzaamheden het belangrijkste gevolg van een cyberaanval op hun systemen zou 
zijn. Ondanks het feit dat ondernemingen zich bewust zijn van het risico op 
verstoringen door cyberaanvallen, hebben ze vaak geen systeem om hiermee om te 
gaan9.  

6 Sindsdien nemen het aantal cyberaanvallen en de ernst en financiële kosten 
hiervan steeds verder toe. Voor zover de financiële impact ervan kan worden geschat, 

                                                      
3 De Wannacry-ransomware maakte gebruik van zwakke punten in een protocol van 

Microsoft Windows, waardoor alle computers op afstand konden worden overgenomen. 
Microsoft had een correctie uitgebracht nadat het bedrijf de zwakke plek had ontdekt, 
maar honderdduizenden computers waren niet geactualiseerd en vele raakten vervolgens 
besmet. Bron: A. Greenberg, Hold North Korea Accountable for Wannacry – and the NSA, 
too, WIRED, 19 december 2017. 

4 Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2018. 

5 Enisa, ENISA Threat Landschap 2020 – Web-bast attacks, 20 oktober 2020. 
6 Europol, zie hierboven, 2018. 

7 European Centre for Political Economy, Stealing Thunder: Will cyber espionage be allowed 
to hold Europe back in the global race for industrial competitiveness?, Occasional Paper 
nr. 2/18, februari 2018. 

8 Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2017. 

9 PWC, Global State of Information Security (GSISS) Survey – Strengthening digital society 
against cyber shocks, 2017. 

https://www.wired.com/story/korea-accountable-wannacry-nsa-eternal-blue/
https://www.wired.com/story/korea-accountable-wannacry-nsa-eternal-blue/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2018
https://www.enisa.europa.eu/publications/web-based-attacks
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2017
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
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zal cybercriminaliteit de mondiale economie in 2021 jaarlijks 6 biljoen USD kosten, 
tegenover een geschatte 3 biljoen USD in 201510, bij een geschat mondiaal bbp van 
138 biljoen USD in 2020. De kosten van cybercriminaliteit omvatten de schade aan en 
vernietiging van gegevens, gestolen geld, productiviteitsverliezen, de diefstal van 
intellectuele eigendom, de diefstal van persoons- en financiële gegevens, de verstoring 
van de normale bedrijfsvoering na een aanval en reputatieschade. Het Europees 
Comité voor systeemrisico’s (ESRB) schat dat de gemiddelde kosten van 
grensincidenten tussen 2015 en 2020 met 72 % zijn gestegen11.  

7 Cybercriminaliteit heeft uiteenlopende gevolgen voor de verschillende
economische sectoren, zoals blijkt uit een recente studie uit 202012: in de sectoren 
openbaar bestuur, technologie, media en telecommunicatie en gezondheid was 
cybercriminaliteit het meest verstorende fraudeverschijnsel (zie tekstvak 2); in de 
financiële sector en de industrie- en productiesector was cybercriminaliteit het op één 
na meest verstorende fraudeverschijnsel.  

10 Cybersecurity Ventures, 2019 Official Annual Cybercrime Report, gesponsord door Herjavec 
Group, 2019. 

11 ESRB, Europees Comité voor systeemrisico’s, Systematic cyber risks, februari 2020. 

12 PWC, Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey, 
2020. 

https://www.herjavecgroup.com/wp-content/uploads/2018/12/CV-HG-2019-Official-Annual-Cybercrime-Report.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk%7E101a09685e.en.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
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Tekstvak 2 

Finse psychotherapiepatiënten gechanteerd met persoonlijke 
medische gegevens die tussen 2018 en 2019 werden gestolen  

Patiënten van een grote Finse kliniek voor psychotherapie, met vestigingen door 
het hele land, werden in 2020 afzonderlijk benaderd door een chanteur, nadat 
hun persoonsgegevens in november 2018, en na nog een mogelijke inbreuk in 
maart 2019, waren gestolen. De gegevens lijken persoonlijke identificatiegegevens 
en notities over wat tijdens de therapie werd besproken te hebben omvat. 

Zowel de kliniek als de patiënten werd gevraagd om de chanteur losgeld te 
betalen in bitcoin, om te voorkomen dat de gegevens openbaar zouden worden 
gemaakt. Het incident was aanleiding voor een spoedvergadering van de Finse 
regering13. 

8 In 2019 wees Europol14 opnieuw op de persistentie en hardnekkigheid van een 
aantal belangrijke cybercriminaliteitsdreigingen: 

o de belangrijkste dreiging gaat nog steeds uit van ransomwareaanvallen; deze zijn 
steeds nauwkeuriger gericht en winstgevender en veroorzaken steeds meer 
economische schade. Zolang cybercriminelen hiermee relatief gemakkelijk 
inkomsten kunnen verwerven en er hierdoor nog steeds aanzienlijke schade en 
financiële verliezen worden veroorzaakt, zal ransomware waarschijnlijk de 
belangrijkste cybercriminaliteitsdreiging blijven; 

o phishing en kwetsbare “remote desktop protocols” (RDP’s) zijn de belangrijkste 
primaire vectoren voor de infectie met malware, en 

o gegevens zijn nog steeds een belangrijk doelwit, belangrijke handelswaar en een 
belangrijk instrument voor cybercriminaliteit.  

9 Ook het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa) geeft in zijn 
verslag van 2020, “Main incidents in the EU and worldwide”15, een aantal 
voorbeelden van cyberbeveiligingsincidenten (zie tekstvak 3).  

                                                      
13 BBC News, Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach, 26 oktober 2020. 

14 Europol, Internet organised crime threat assessment (IOCTA), 2019. 

15 Enisa, Main incidents in the EU and worldwide – January 2019 to April 2020, oktober 2020. 

https://www.bbc.com/news/technology-54692120
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2020-main-incidents
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Tekstvak 3 

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa): 
cyberbeveiligingsincidenten 2019-2020 

Het e-mailplatform verifications.io kreeg te maken met een groot datalek als 
gevolg van een onbeveiligde MongoDB-databank. Gegevens van meer dan 
800 miljoen e-mails werden onthuld, die gevoelige informatie bevatten, 
waaronder persoonlijk identificeerbare informatie (PII). 

Meer dan 770 miljoen e-mailadressen en 21 miljoen unieke wachtwoorden 
werden onthuld op een populair hackersforum dat werd gehost door de 
clouddienst MEGA1. Dit werd de belangrijkste verzameling van onthulde 
persoonlijke authenticatiegegevens ooit en kreeg de naam “Collection #1”. 

De cloud- en virtualisatieaanbieder Citrix werd het slachtoffer van een gerichte 
cyberaanval. Om toegang te verkrijgen tot de systemen van Citrix maakten de 
aanvallers gebruik van enkele zwakke plekken in de kritieke software, zoals CVE-
2019-19781, en een techniek die “password spraying” wordt genoemd. 

De aanbieder van cloudhosting iNSYNQ19 kreeg te maken met een 
ransomwareaanval die ertoe leidde dat klanten langer dan een week geen 
toegang hadden tot hun gegevens, waardoor zij op lokale back-ups moesten 
vertrouwen. 

10 Volgens Europol zijn cyberaanvallen die zijn ontworpen om blijvende schade aan
te richten in het eerste halfjaar van 2019 verdubbeld, voornamelijk in de 
productiesector. In tegenstelling tot traditionele ransomwareaanvallen zijn dit 
sabotagehandelingen waarbij gegevens van bedrijven permanent worden gewist of op 
andere wijze onherstelbaar worden beschadigd (zie tekstvak 4).  
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Tekstvak 4 

Destructieve ransomware – de “Germanwiper”-aanvallen van 2019 

In 2019 kwam een reeks ransomwareaanvallen op bedrijven die actief waren in 
Duitsland aan het licht. De ransomware werd Germanwiper genoemd en kon de 
geïnfecteerde bestanden vervangen met nullen en enen, zodat het herstel van de 
bestanden onmogelijk werd. De ransomware werd per e-mail verspreid door 
middel van phishingcampagnes en was met name gericht op hr-personeel van 
grote bedrijven, aangezien deze was opgenomen in nepsollicitaties16. 

Bewustzijn van cyberdreigingen neemt toe naarmate deze 
vaker voorkomen  

11 Tot voor kort waren het bewustzijn en de erkenning van deze risico’s echter nog 
steeds vrij beperkt. In 2017 had 69 % van de bedrijven in de EU helemaal geen of 
slechts elementair inzicht in hun blootstelling aan cyberdreigingen17 en had 60 % 
nooit een schatting gemaakt van de potentiële financiële verliezen18. Bovendien zou 
een derde van de organisaties volgens een wereldwijd onderzoek van 2018 liever het 
losgeld aan de hacker betalen dan investeren in informatiebeveiliging19. 

                                                      
16 Cybersecurity Insiders, GermanWiper Ransomware attack warning for Germany, zonder 

datum. 
17 Europese Commissie, Factsheet on cybersecurity, september 2017. 

18 Het kan onder meer om de volgende verliezen gaan: inkomstenderving; kosten van het 
repareren van beschadigde systemen; potentiële aansprakelijkheid in verband met gestolen 
activa of informatie; prikkels om klanten over te halen om te blijven; hogere 
verzekeringspremies; hogere kosten voor bescherming (nieuwe systemen, medewerkers, 
opleidingen); potentiële voldoening van nalevingskosten of geschillenbeslechting. 

19 NTT Security, Risk: Value 2018 Report. 

https://www.cybersecurity-insiders.com/germanwiper-ransomware-attack-warning-for-germany/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_17_3193
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
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12 In de Eurobarometer “Europeans’ attitudes towards cyber security” van 202020

is geconstateerd dat het bewustzijn en de zorgen van EU-burgers toenemen: 

o respondenten die gebruikmaken van het internet maken zich het vaakst zorgen
over misbruik van hun persoonsgegevens (46 %), de veiligheid van hun
onlinebetalingen (41 %), het feit dat het niet mogelijk is om goederen te bekijken
of een echte persoon om advies te vragen of de mogelijkheid dat zij de goederen
of diensten die zij online hebben gekocht niet ontvangen (beide 22 %);

o meer dan drie kwart (76 %) van de respondenten is van mening dat het risico om
slachtoffer te worden van cybercriminaliteit toeneemt. Veel minder respondenten
(52 %) zijn echter van oordeel dat zij zichzelf hiertegen voldoende kunnen
beschermen – een afname van negen procentpunten sinds 2018;

o net iets meer dan de helft van de respondenten (52 %) is desalniettemin van
mening dat zij goed geïnformeerd zijn over cybercriminaliteit, maar slechts 11 %
zegt zeer goed geïnformeerd te zijn.

Cyberbeveiliging is relevant voor de sociale samenhang en 
politieke stabiliteit 

Een nieuwe dreiging: cyberbeveiliging en desinformatie 

13 De opzettelijke, systematische en grootschalige verspreiding van desinformatie
vormt een acute strategische uitdaging voor onze democratieën21. Desinformatie en 
“nepnieuws” kunnen zorgen voor verdeling in samenlevingen en leiden tot 
wantrouwen en kunnen zelfs de sociale samenhang en het vertrouwen in 
democratische processen ondermijnen (zie tekstvak 5).  

20 Europese Commissie, Special Eurobarometer 499 – Europeans’ attitudes towards cyber 
security, januari 2020. 

21 Volgens de studie “The Global Disinformation Order” van de Universiteit van Oxford 
(september 2019) is het aantal landen waarin politieke desinformatiecampagnes worden 
gevoerd in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld tot 70 landen. 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
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Tekstvak 5 

Desinformatie 

De Europese Commissie definieert desinformatie als aantoonbaar foute of 
misleidende informatie die wordt gecreëerd, gepresenteerd en verspreid voor 
economisch gewin of om het publiek opzettelijk te bedriegen, en die schade in het 
publieke domein kan veroorzaken22. Schade in het publieke domein kan onder 
meer bestaan uit ondermijning van democratische processen en bedreigingen 
voor openbare goederen zoals de gezondheid, het milieu en de veiligheid. 

In tegenstelling tot illegale inhoud (waaronder haatzaaiende uitlatingen, 
terroristische inhoud of kinderpornografie) betreft desinformatie legale inhoud. 
Desinformatie raakt daarom aan de fundamentele kernwaarden van de EU van de 
vrijheid van meningsuiting en de mediavrijheid. Volgens de definitie van de 
Commissie omvat desinformatie geen misleidende reclame, fouten in de 
verslaggeving, satire en parodie of duidelijk vastgesteld partijdig nieuws en 
commentaar. 

14 Nieuwe technologieën en software maken het mogelijk om desinformatie
gemakkelijk en relatief goedkoop te verspreiden via sociale en andere onlinemedia. 
Desinformatie heeft normaal gesproken betrekking op gevoelige onderwerpen 
waarover de meningen waarschijnlijk uiteenlopen en waarbij de emoties hoog 
oplopen, waardoor de kans groter is dat deze wordt gedeeld. Tot dergelijke 
onderwerpen behoren gezondheidskwesties (bijv. campagnes tegen inenten), migratie, 
klimaatverandering of kwesties met betrekking tot sociale rechtvaardigheid.  

Desinformatiecampagnes van derde landen om democratische 
processen te beïnvloeden 

15 Desinformatie is gericht op het polariseren van het democratische debat, het
creëren of verergeren van spanningen in de maatschappij en het ondermijnen van 
kiesstelsels en heeft een bredere impact op de Europese samenlevingen en veiligheid. 
Desinformatie belemmert uiteindelijk de vrijheid van mening en meningsuiting. 
Desinformatie wordt vaak gefinancierd door actoren in derde landen, die onze 
samenlevingen en democratische systemen willen destabiliseren. In dit verband 

22 Europese Commissie, Mededeling over de bestrijding van online-desinformatie, 
COM(2018) 236. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0236&qid=1613149301305
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kunnen grootschalige desinformatiecampagnes ook het hacken van netwerken 
omvatten. Een voorbeeld hiervan is de Russische beïnvloedingscampagne tijdens het 
Britse referendum over het verlaten van de Europese Unie (zie tekstvak 6).  

Tekstvak 6 

Russische desinformatiecampagnes gericht op democratische 
besluitvormingsprocessen23 

Medio 2016 startten actoren uit Rusland een campagne om invloed uit te oefenen 
op het Britse referendum van juni 2016 over het verlaten van de EU. Uit een 
analyse van tweets bleek dat meer dan 150 000 Russische accounts in de 48 uur 
voordat werd gestemd tweets verstuurden over #Brexit en meer dan 
45 000 berichten over het referendum plaatsten. Op de dag van het referendum 
plaatsten Russische accounts 1 102 tweets met de hashtag #ReasonsToLeaveEU. 

16 Het bestrijden van desinformatie vormt een grote uitdaging, omdat het juiste
evenwicht moet worden gevonden tussen veiligheid en onze fundamentele rechten en 
vrijheden, waarbij innovatie en een open markt moeten worden bevorderd. De EU 
heeft een aantal maatregelen genomen om desinformatie aan te pakken.  

o In 2015 werd de East StratCom Task Force opgericht binnen de EDEO om
tegenwicht te bieden tegen de Russische desinformatiecampagnes24.
Deskundigen zijn zeer lovend over de werkzaamheden van deze taskforce op het
gebied van het bevorderen van het EU-beleid, het ondersteunen van
onafhankelijke media in de landen van het Europees nabuurschapsgebied en het
voorspellen, volgen en aanpakken van desinformatie25.

23 Park advisors, Weapons of Mass Distraction: Foreign State-Sponsored Disinformation in the 
Digital Age, Christina Nemr en William Gangware, 2019. 

24 Conclusies van de Europese Raad, EUCO 11/15, 20 maart 2015. Er zijn hierna nog twee 
aanvullende taskforces opgezet, voor de Westelijke Balkan en het zuidelijk nabuurschap. 

25 In een verslag van de Atlantische Raad werd de EU verzocht van alle lidstaten te eisen dat 
zij nationale deskundigen leveren aan de taskforce. Zie: D. Fried en A. Polyakova, 
Democratic Offense Against Disinformation, 5 maart 2018. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21877/st00011nl15.pdf
https://cepa.org/democratic-offense-against-disinformation/
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o In 2018 heeft Enisa een mededeling over de bestrijding van 
onlinedesinformatie26 gepubliceerd. De acties omvatten het helpen verbeteren 
van de betrouwbaarheid van inhoud en het ondersteunen van inspanningen om 
de media- en nieuwsgeletterdheid te bevorderen.  

o Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie heeft een 
vrijwillige praktijkcode voor zelfregulering ontwikkeld, op basis van bestaande 
beleidsinstrumenten, die is overgenomen door onlineplatforms en de 
reclamesector27.  

o Er is een onafhankelijk Europees netwerk van factcheckers opgericht. 

Desinformatie in tijden van COVID-19 en de respons van de EU  

17 Desinformatie is ook een probleem in het kader van de COVID-19-
gezondheidscrisis28 (zie tekstvak 7 voor voorbeelden van dergelijke desinformatie). 

                                                      
26 Enisa, Strengthening Network & Information Security & Protecting Against Online 

Disinformation (“Fake News”), april 2018. 

27 JRC, The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news, 
Technische verslagen JRC, JRC Digital Economy Working Paper 2018-02, april 2018. 

28 Reuters Institute en Universiteit van Oxford, Types, Sources, and Claims of Covid-19 
Misinformation, april 2020. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
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Tekstvak 7 

Door de Commissie gemelde voorbeelden van desinformatie in 
verband met COVID-1929 

Onjuiste beweringen: je zou een besmetting met het 
coronavirus kunnen genezen door bleekmiddel of pure 
alcohol te drinken. Niets is natuurlijk minder waar: 
bleekmiddel of pure alcohol drinken kan dodelijk zijn. Het 
Belgische Antigifcentrum krijgt nu 15 % meer meldingen 
van ongelukken met bleekwater. 

Samenzweringstheorieën: volgens sommige 
samenzweringstheorieën zou het coronavirus in opdracht 
van de elites van deze wereld ontwikkeld en verspreid zijn 
om de bevolkingsgroei te verminderen. Het 
wetenschappelijk bewijs spreekt dit tegen: het virus is van 
dierlijke oorsprong en behoort tot dezelfde categorie 
virussen als SARS en MERS. 

Niet-wetenschappelijke beweringen: er doen berichten 
de ronde die zeggen dat 5G-installaties het virus zouden 
verspreiden. Deze theorieën, die elk wetenschappelijk 
fundament missen, hebben zelfs tot aanvallen op 
zendmasten geleid. 

29 Europese Commissie, Aanpak van desinformatie over het coronavirus, zonder datum. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_nl
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18 In maart 2020 hebben de Commissie, Enisa, CERT-EU en Europol een 
gezamenlijke verklaring over dreigingen in verband met COVID-1930 gepubliceerd 
waarin zij opmerkten dat kwaadwillende actoren actief gebruikmaakten van de 
moeilijke omstandigheden tijdens de volksgezondheidscrisis om telewerkers, 
ondernemingen en personen aan te vallen. Enisa heeft daarnaast speciale 
informatiecampagnes ontwikkeld voor sectoren die tijdens de COVID-19-pandemie te 
maken kregen met desinformatie31.  

Factchecken is essentieel voor de bestrijding van desinformatie 

19 De EU heeft ook haar inspanningen opgevoerd om Europese factcheckers en 
onderzoekers op het gebied van desinformatie te steunen. In het bijzonder heeft zij 
een Europees Waarnemingscentrum voor digitale media opgericht om de fenomenen 
in verband met desinformatie te onderzoeken en beter te begrijpen: relevante 
actoren, vectoren, instrumenten, methoden, verspreidingsdynamieken, doelwitten 
waaraan prioriteit wordt verleend en de impact op de samenleving. Andere 
voorbeelden van door de EU gefinancierde projecten voor het aanpakken van 
desinformatie zijn PROVENANCE, SocialTruth, EUNOMIA en WeVerify.  

20 In 2018 heeft de EU met haar praktijkcode betreffende desinformatie32 
wereldwijd de eerste reeks normen voor zelfregulering voorgesteld voor het bestrijden 
van desinformatie. Deze vrijwillige code werd in oktober 2018 ondertekend door 
platforms, toonaangevende sociale netwerken, adverteerders en de reclamesector. 
Tot de ondertekenaars behoren Facebook, Twitter, Mozilla, Google en verenigingen en 
leden van de reclamesector. Microsoft heeft de praktijkcode in mei 2019 ondertekend. 
TikTok zette in juni 2020 een handtekening onder de code. 

                                                      
30 Gezamenlijke verklaring van de Europese Commissie, Enisa, CERT-EU en Europol, 

Coronavirus outbreak, 20 maart 2020. 

31 Enisa, Information sheets relating to Covid-19, 2020.  

32 EU-brede praktijkcode betreffende desinformatie, september 2018. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-outbreak-joint-statement-european-commission-enisa-cert-eu-and-europol
https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
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De beveiliging van de verkiezingen voor het Europees Parlement van 
2019  

21 De legitimiteit van onze Europese democratische systemen is gebaseerd op een
geïnformeerd electoraat dat zijn democratische wil uit door middel van vrije en 
eerlijke verkiezingen. Kwaadwillige pogingen om de publieke opinie opzettelijk te 
ondermijnen en te manipuleren vormen derhalve een ernstige bedreiging voor onze 
samenleving. Met inmenging in verkiezingen en electorale infrastructuur kan worden 
getracht de voorkeuren van stemmers, de opkomst of het verkiezingsproces zelf 
– waaronder de eigenlijke stemming, de stemtabellering en de communicatie – te
beïnvloeden. In de nasleep van het Britse referendum waren de Europese verkiezingen
van 2019 aanleiding voor de eerste gecoördineerde maatregelen van de lidstaten om
de integriteit van democratische verkiezingen te beschermen: die voor het Europees
Parlement, maar ook die voor de nationale parlementen.

22 Zoals hierboven opgemerkt, heeft de Commissie in april 2018 de mededeling
“Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering”33 gepubliceerd. 
Hierop volgde in september 2018 een verkiezingspakket34 met het oog op het 
beschermen van de Europese en nationale verkiezingen tegen desinformatie en 
cyberaanvallen. Het pakket was gericht op gegevensbescherming, de transparantie van 
politieke reclame en financiering, cyberbeveiliging en verkiezingen, en sancties bij 
misbruik van de regels inzake gegevensbescherming door politieke partijen. Er vond 
bovendien een gezamenlijke oefening plaats om te testen hoe doeltreffend de 
responspraktijken en crisisplannen van de lidstaten en de EU waren bij het 
beschermen van de verkiezingen voor het Europees Parlement (zie tekstvak 8).  

33 Europese Commissie, Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering, 
COM(2018) 236 final. 

34 Europese Commissie, Staat van de Unie 2018, september 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0236&from=nl
https://ec.europa.eu/info/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_nl
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Tekstvak 8 

ELEx19 – De bescherming van de verkiezingen voor het Europees 
Parlement van 201935  

De ELex19-oefening inzake de weerbaarheid van de komende verkiezingen voor 
het Europees Parlement was erop gericht manieren te vinden om 
cyberbeveiligingsincidenten die gevolgen konden hebben voor de verkiezingen 
van 2019 te voorkomen, te detecteren en te beperken.  

De oefening maakte het deelnemers op basis van verschillende scenario’s met 
cyberdreigingen en -incidenten mogelijk om: 

— een overzicht te verkrijgen van het niveau van weerbaarheid (wat betreft 
vastgesteld beleid, beschikbare capaciteiten en vaardigheden) van 
verkiezingssystemen in de gehele EU; 

— de samenwerking te verbeteren tussen de relevante autoriteiten op nationaal 
niveau (waaronder verkiezingsautoriteiten en andere relevante organen en 
agentschappen); 

— bestaande plannen voor crisisbeheer te testen, evenals relevante procedures 
voor het voorkomen, detecteren en beheren van en het reageren op 
cyberbeveiligingsaanvallen en hybride dreigingen, waaronder 
desinformatiecampagnes; 

— de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren en de band te 
versterken met relevante samenwerkingsverbanden op EU-niveau (bijv. 
Election Cooperation Network, de NIS-samenwerkingsgroep, het CSIRT-
netwerk), en 

— alle andere potentiële lacunes alsmede adequate maatregelen voor 
risicobeperking te identificeren die voorafgaande aan de verkiezingen voor 
het Europees Parlement moesten worden genomen. 

Aan deze oefening namen meer dan tachtig vertegenwoordigers uit de EU-
lidstaten deel, samen met waarnemers van het Europees Parlement, de 
Commissie en het EU-Agentschap voor cyberbeveiliging. 

                                                      
35 Enisa, EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and free 2019 EU 

elections, 5 april 2019. 

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
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23 Tot slot nam de Europese Raad in december 2018 een actieplan tegen
desinformatie36 aan om te voorzien in een gecoördineerde respons en om de 
nationale inspanningen aan te vullen. Dit actieplan omvatte specifieke maatregelen op 
basis van vier pijlers: verbetering van de capaciteit van de EU-instellingen om 
desinformatie op te sporen, te analyseren en aan het licht te brengen; versterking van 
de gecoördineerde en gezamenlijke respons op desinformatie; mobilisering van de 
particuliere sector bij de bestrijding van desinformatie, en bewustmaking en 
verbetering van de maatschappelijke veerkracht.  

Cyberbeveiliging in de EU: bevoegdheden, actoren, strategieën 
en wetgeving 

Cyberbeveiliging is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de 
lidstaten 

24 In de EU is cyberbeveiliging in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de
lidstaten. Dit is met name het geval met betrekking tot de bescherming van gevoelige 
informatie in verband met de nationale veiligheid. Alle lidstaten hebben een nationale 
strategie inzake cyberbeveiliging (National Cybersecurity Strategy, NCSS) om te helpen 
bij het aanpakken van de risico’s die het behalen van economische en sociale 
voordelen van cyberspace eventueel kunnen ondermijnen. De capaciteiten en inzet 
van de lidstaten met betrekking tot cyberbeveiliging lopen echter nog steeds uiteen. 

25 De EU moet een rol spelen bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijk
regelgevingskader binnen de eengemaakte markt van de EU en bij het scheppen van 
de voorwaarden voor de lidstaten om doeltreffend samen te werken op verschillende 
beleidsterreinen waarop cyberbeveiliging relevant is, zoals justitie en binnenlandse 
zaken, de eengemaakte markt, vervoer, volksgezondheid, consumentenbeleid en 
onderzoek. Wat het externe beleid betreft, speelt cyberbeveiliging een rol in de 

36 Europese Commissie, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, Actieplan tegen desinformatie, JOIN(2018) 36 final. Het plan is gericht op 
verbetering van de capaciteit van de EU-instellingen om desinformatie op te sporen, te 
analyseren en aan het licht te brengen; versterking van de gecoördineerde en gezamenlijke 
respons op desinformatie; mobilisering van de particuliere sector bij de bestrijding van 
desinformatie, en bewustmaking en verbetering van de maatschappelijke veerkracht. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=NL
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diplomatie en maakt het in toenemende mate deel uit van het defensie- en 
veiligheidsbeleid van de EU dat momenteel wordt ontwikkeld.  

26 De belangrijkste actoren op het gebied van cyberbeveiliging op EU-niveau 
worden hieronder beschreven in tekstvak 9. 

Tekstvak 9 

De belangrijkste actoren op het gebied van cyberbeveiliging op EU-
niveau 

De Europese Commissie heeft als doel de capaciteiten en samenwerking op het 
gebied van cyberbeveiliging te vergroten, de rol van de EU als speler op het gebied 
van cyberbeveiliging te versterken en cyberbeveiliging te mainstreamen in ander 
EU-beleid.  

Een aantal EU-agentschappen ondersteunt de Commissie hierbij, met name Enisa, 
EC3 en CERT-EU. Het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging 
(ook wel bekend als Enisa, vanwege de oorspronkelijke naam van het Agentschap, 
European Network and Information Security Agency) is hoofdzakelijk een 
adviesorgaan en steunt beleidsontwikkeling, capaciteitsopbouw en 
bewustmaking. Het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit 
van Europol (EC3) is opgericht om ervoor te zorgen dat de 
wetshandhavingsinstanties van de EU bij cybercriminaliteit sterker kunnen 
optreden. De Commissie heeft een computercrisisteam (CERT-EU), dat alle 
instellingen, organen en agentschappen van de Unie ondersteunt. 

De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) neemt de leiding als het gaat 
om cyberdefensie, cyberdiplomatie en strategische communicatie, en beschikt 
over inlichtingen- en analysecentra. Het Europees Defensieagentschap (EDA) 
heeft als doel capaciteiten op het gebied van cyberdefensie te ontwikkelen. 

Op EU-niveau treden de lidstaten op via de Raad, die over talrijke organen voor 
coördinatie en informatie-uitwisseling beschikt (waaronder de Horizontale Groep 
cybervraagstukken). Het Europees Parlement fungeert als medewetgever. 

Organisaties uit de particuliere sector, waaronder het bedrijfsleven, organen voor 
internetregulering en academici, leveren als partners een bijdrage aan de 
ontwikkeling en uitvoering van beleid, bijvoorbeeld door middel van een 
contractueel publiek-privaat partnerschap (cPPP). 
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De EU-cyberstrategie: cyberbeveiliging is sinds 2013 een belangrijk punt 
van zorg 

27 Cyberbeveiliging is ten minste sinds 2013, toen de Commissie haar
cyberbeveiligingsstrategie37 vaststelde, een punt van grote politieke zorg. Deze 
strategie heeft vijf kerndoelstellingen:  

o cyberspace veerkrachtiger maken;

o cybercriminaliteit terugdringen;

o cyberdefensiebeleid- en capaciteit ontwikkelen;

o industriële en technologische voorzieningen voor cyberbeveiliging ontwikkelen;

o een op de kernwaarden van de EU afgestemd internationaal cyberspacebeleid
ontwikkelen.

In de jaren hierna werd de kwestie cyberbeveiliging ook behandeld in andere EU-
strategieën (zie tekstvak 10). 

37 Europese Commissie, Strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie: Een open, 
veilige en beveiligde cyberspace, JOIN(2013) 1 final, 7 februari 2013. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1552403872282&uri=CELEX:52013JC0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1552403872282&uri=CELEX:52013JC0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1552403872282&uri=CELEX:52013JC0001
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Tekstvak 10 

Verdere EU-strategieën voor het aanpakken van de kwestie 
cyberbeveiliging 

o Met de Europese veiligheidsagenda (2015)38 werd beoogd de bestrijding van 
cybercriminaliteit door wetshandhavingsinstanties en het rechtssysteem te 
verbeteren, met name door bestaande wetgeving en beleid te vernieuwen. 

o Met de Strategie voor een digitale eengemaakte markt (2015)39 werd 
beoogd betere toegang te creëren tot digitale goederen en diensten; hiervoor 
is het verbeteren van de beveiliging, het vertrouwen en de inclusie online 
essentieel.  

o De Integrale EU-strategie van 201640 bevat een aantal initiatieven om de rol 
van de EU op het wereldtoneel te vergroten. Cyberbeveiliging en het 
weerleggen van desinformatie door middel van strategische communicatie 
vormden een kernpijler van deze strategie. 

28 De Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid brachten in 2017 bovendien een gezamenlijke 
mededeling over cyberbeveiliging voor de EU41 uit aan het Europees Parlement en de 
Raad waarin zij verzochten om robuustere en doeltreffendere structuren om de 
cyberbeveiliging te bevorderen en om te reageren op cyberaanvallen in de lidstaten, 
maar ook in de instellingen, agentschappen en organen van de EU. 

                                                      
38 Europese Commissie, De Europese veiligheidsagenda, COM(2015) 185 final, 28 april 2015. 
39 Europese Commissie, Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa, 

COM(2015) 192 final, 6 mei 2015. 

40 EDEO, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the 
European Union’s Foreign and Security Policy, juni 2016. 

41 Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken 
en veiligheidsbeleid, Gezamenlijke mededeling over weerbaarheid, afschrikking en defensie: 
bouwen aan sterke cyberbeveiliging voor de EU, JOIN(2017) 450, 13 september 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1552403989972&uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:52015DC0192
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX:52017JC0450
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29 In juli 2020 heeft de Europese Commissie haar agenda van 2015 bijgewerkt en de
EU-strategie voor de veiligheidsunie42 vastgesteld voor de periode 2020-2025, waarin 
cyberbeveiliging wordt aangemerkt als kwestie van strategisch belang. In deze 
strategie wijst de Commissie met name op wat bekend staat als hybride bedreigingen, 
die zowel cyberaanvallen als desinformatiecampagnes omvatten, waarbij statelijke en 
niet-statelijke actoren uit derde landen samenwerken met het oog op het manipuleren 
van de informatieomgeving en het aanvallen van kerninfrastructuren.  

De EU-wetgeving inzake cyberbeveiliging: de richtlijn netwerk- en 
informatiebeveiliging, de AVG, de cyberbeveiligingsverordening en een 
nieuw sanctiemechanisme 

30 Als belangrijkste pijler van de strategie inzake cyberbeveiliging uit 2013 vormt de
richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (NIS-richtlijn)43 uit 2016, de eerste EU-
brede wetgeving inzake cyberbeveiliging, de juridische hoeksteen. Met de richtlijn 
wordt beoogd een minimumniveau van geharmoniseerde capaciteiten te waarborgen 
door lidstaten te verplichten nationale NIS-strategieën aan te nemen en enkele 
contactpunten en computer security incident response teams (CSIRT’s) op te richten44. 
Ook worden er beveiligings- en kennisgevingsvereisten in vastgesteld voor aanbieders 
van essentiële diensten in kritieke sectoren en voor digitaledienstverleners.  

31 De lidstaten moesten de NIS-richtlijn uiterlijk in mei 2018 hebben omgezet in hun
nationale wetgeving. Ze moesten daarnaast uiterlijk in november 2018 zogenaamde 
“aanbieders van essentiële diensten” aanwijzen. De Europese Commissie moet de 
werking van deze richtlijn periodiek evalueren. Van juli tot oktober 2020 hield de 

42 Europese Commissie, Mededeling betreffende de EU-strategie voor de veiligheidsunie 
COM(2020) 605 final, 24 juli 2020. 

43 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende 
maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen in de Unie. 

44 Deze zijn geïntegreerd in de structuren voor samenwerking die op grond van de richtlijn zijn 
opgericht, het CSIRT-netwerk (een netwerk dat bestaat uit door de EU-lidstaten 
aangewezen CSIRT’s en CERT-EU; Enisa treedt als gastheer op voor het secretariaat) en de 
Samenwerkingsgroep (ondersteunt en vergemakkelijkt de strategische samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen lidstaten; de Commissie treedt als gastheer op voor het 
secretariaat). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?toc=OJ:L:2016:194:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.NLD
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Commissie een raadpleging, als onderdeel van haar beleidsdoelstelling om Europa 
klaar te maken voor het digitale tijdperk, en in overeenstemming met de 
doelstellingen van de veiligheidsunie, waarvan de resultaten moeten worden gebruikt 
voor een eerste evaluatie en een effectbeoordeling achteraf van de NIS-richtlijn. 

32 Tegelijkertijd trad ook de algemene verordening gegevensbescherming45 (AVG) 
in 2016 in werking. Deze verordening wordt sinds mei 2018 toegepast. Er wordt mee 
beoogd de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen door regels vast te 
stellen met betrekking tot de verwerking en verspreiding ervan. Uit hoofde van de 
verordening hebben betrokkenen bepaalde rechten en verwerkingsverantwoordelijken 
(digitaledienstverleners) bepaalde plichten met betrekking tot het gebruik en de 
overdracht van informatie.  

33 Bovendien is in de cyberbeveiligingsverordening46 van de EU voor het eerst een 
EU-breed kader voor cyberbeveiligingscertificering voor ICT-producten, -diensten en -
processen ingevoerd. Dit betekent dat bedrijven die in de EU actief zijn ervan zullen 
profiteren dat zij hun ICT-producten, -processen en-diensten slechts één keer hoeven 
te laten certificeren, waarna hun certificaten in de gehele EU worden erkend. Bij de 
cyberbeveiligingsverordening is ook het Agentschap van de Europese Unie voor 
cyberbeveiliging (Enisa, dat de taken van het voormalige Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging overneemt) opgericht. Het Agentschap heeft op 
grond van de verordening de taak gekregen om de operationele samenwerking op EU-
niveau te verbeteren door de EU-lidstaten die hierom verzoeken te helpen bij het 
omgaan met cyberbeveiligingsincidenten en coördinatie van de EU te ondersteunen bij 
grootschalige grensoverschrijdende cyberaanvallen en -crises.  

                                                      
45 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

46 Verordening (EU) 2019/881 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 
inzake Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging), en inzake de 
certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj
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34 Tot slot heeft de Raad in mei 2019 een wettelijk instrument vastgesteld dat de EU
in staat stelt gerichte beperkende maatregelen op te leggen als afschrikking tegen en 
reactie op cyberaanvallen die een externe bedreiging vormen voor de Unie of haar 
lidstaten47. Als gevolg hiervan heeft de EU de wettelijke bevoegdheid om sancties op 
te leggen aan personen of entiteiten die: 

o verantwoordelijk zijn voor cyberaanvallen of pogingen daartoe; of

o financiële, technische of materiële steun verlenen aan, of op enige andere wijze
betrokken zijn bij dergelijke aanvallen.

In juli 2020 heeft de Raad deze nieuwe bevoegdheden voor de eerste keer gebruikt 
(zie tekstvak 11). 

Tekstvak 11 

Robuuster worden – de EU legt de eerste sancties op tegen 
cyberaanvallen48 

In juli 2020 heeft de Raad beperkende maatregelen opgelegd aan zes personen en 
drie entiteiten die verantwoordelijk waren voor of betrokken waren bij 
verschillende cyberaanvallen. Het gaat onder meer om een poging tot cyberaanval 
op de Organisatie voor het verbod van chemische wapens, en de aanvallen die 
bekend werden onder de namen “WannaCry”, “NotPetya” en “Operation Cloud 
Hopper”. 

Tot de opgelegde sancties behoren een reisverbod en de bevriezing van tegoeden. 
Daarnaast mogen personen en entiteiten uit de EU geen financiering ter 
beschikking stellen aan gesanctioneerde personen en entiteiten. 

47 Besluit (GBVB) 2019/797 van de Raad van 17 mei 2019 betreffende beperkende 
maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen. 

48 Besluit (GBVB) 2020/1127 van de Raad van 30 juli 2020 tot wijziging van het 
bovengenoemde Besluit (GBVB) 2019/797 betreffende beperkende maatregelen tegen 
cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020D1127
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Cyberbeveiliging en cyberdefensie 

35 In de afgelopen jaren is de cyberspace steeds verder gemilitariseerd49 en 
bewapend50. Cyberspace wordt nu beschouwd als het vijfde domein van 
oorlogsvoering, naast land, zee, lucht en ruimte. In 2014 werd een EU-beleidskader 
voor cyberdefensie vastgesteld, dat in 2018 werd geactualiseerd51. In de 
geactualiseerde versie van 2018 werden prioriteiten vastgesteld, waaronder de 
ontwikkeling van capaciteiten op het gebied van cyberdefensie en de bescherming van 
de communicatie- en informatienetwerken van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU. Cyberdefensie maakt ook deel uit van het kader 
van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en de samenwerking 
tussen de EU en de NAVO. 

36 Gevallen waarin cyberspace wordt gebruikt voor politieke doeleinden en de 
cyberbeveiliging van de EU en de lidstaten agressief op de proef wordt gesteld en 
wordt doorbroken komen inmiddels vaak voor. Deze cyberspionage- en 
hackactiviteiten – waarvan nationale overheden, politieke entiteiten en de EU-
instellingen het doelwit zijn met het oog op het verkrijgen en verzamelen van 
gerubriceerde informatie – duiden erop dat verfijnde operaties op het gebied van 
cyberspionage en gegevensmanipulatie tegen de EU en haar lidstaten worden 
uitgevoerd. In het Gezamenlijk kader ter bestrijding van hybride bedreigingen van de 
EU (2016) wordt ingegaan op cyberdreigingen voor zowel kritieke infrastructuur als 
particuliere gebruikers, waarbij wordt benadrukt dat cyberaanvallen ook kunnen 
worden uitgevoerd via desinformatiecampagnes op sociale media52. Ook wordt erin 

                                                      
49 Centrum voor Europese Beleidsstudies, Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities 

– Report of a CEPS Task Force, november 2018. 

50 De malware achter de Wannacry-aanval met ransomware, die door de Verenigde Staten, 
het VK en Australië wordt toegeschreven aan Noord-Korea, werd oorspronkelijk ontwikkeld 
en bewaard door het Nationale Veiligheidsagentschap van de VS om in een later stadium 
van de zwakke plekken in Windows te kunnen profiteren.  
Bron: A. Greenberg, WIRED, 19 december 2017. Naar aanleiding van de aanvallen 
veroordeelde Microsoft het bewaren van informatie over zwakke plekken in software door 
overheden en riep het bedrijf nogmaals op tot een digitaal Verdrag van Genève. 

51 EU-beleidskader voor cyberdefensie (update 2018), 14413/18, 19 november 2018. 
52 Europese Commissie/Europese Dienst voor extern optreden, Gezamenlijk kader voor de 

bestrijding van hybride bedreigingen: een reactie van de Europese Unie, JOIN(2016) 18 final, 
6 april 2016. 

https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/#sm.0000mpb068eggcqczh61fx32wtiui
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14413-2018-INIT/nl/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
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opgemerkt dat het noodzakelijk is het bewustzijn te vergroten en de samenwerking 
tussen de EU en de NAVO te intensiveren, hetgeen concreet tot uiting kwam in de 
gemeenschappelijke EU-NAVO-verklaringen uit 2016 en 201853. 

Uitgaven in verband met cyberbeveiliging in de EU zijn 
gefragmenteerd en lopen achter 

Minder uitgaven voor cyberbeveiliging in de EU-27 dan in de VS 

37 Het is lastig om te schatten hoeveel overheidsmiddelen worden uitgegeven aan
cyberbeveiliging, vanwege de transversale aard ervan en omdat cyberbeveiliging en 
algemene IT-uitgaven vaak niet van elkaar kunnen worden onderscheiden54. Ondanks 
dat duiden de beschikbare gegevens erop dat de overheidsuitgaven voor 
cyberbeveiliging in de EU relatief laag zijn:  

o De Amerikaanse federale begroting bedroeg in 2020 alleen voor cyberbeveiliging
ongeveer 17,4 miljard USD55.

o Ter vergelijking: de Commissie heeft geschat dat de overheidsuitgaven voor
cyberbeveiliging van alle EU-lidstaten (die samen bijna hetzelfde bbp hebben als
de VS) jaarlijks tussen de een en twee miljard EUR bedragen56.

53 Gemeenschappelijke verklaring van de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van 
de Europese Commissie en de secretaris-generaal van de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie, 8 juli 2016 en 10 juli 2018. 

54 Europese Commissie, COM(2018) 630 final, 12 september 2018. 

55 Het Witte Huis, Cybersecurity budget fiscal year 2020. 

56 Europese Commissie, Werkdocument van de diensten van de Commissie: Impact 
Assessment Accompanying the document “Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 
2021-2027”, SWD(2018) 305 final, 6 juni 2018. 

https://www.nato.int/cps/ra/natohq/official_texts_133163.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2018:630:FIN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-305-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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o Voor veel lidstaten worden de overheidsuitgaven voor cyberbeveiliging als 
percentage van hun bbp geschat op een tiende, of zelfs nog minder, van dat van 
de VS57.  

2014-2020: EU-financiering voor cyberbeveiliging verspreid over een 
aantal verschillende instrumenten  

38 Volgens de Commissie58 zijn er ten minste tien verschillende instrumenten in het 
kader van de algemene begroting van de EU waarmee kwesties in verband met de 
cyberbeveiliging kunnen worden gefinancierd (zie tekstvak 12 voor de in financieel 
opzicht belangrijkste programma’s). De EU-financiering voor niet-militaire 
cyberbeveiliging beliep in de periode 2014-2020 in totaal minder dan 200 miljoen EUR 
per jaar. Er is ook geen EU-breed financieringsinstrument om de lidstaten te 
ondersteunen bij de coördinatie van hun activiteiten op het gebied van 
cyberbeveiliging. 

                                                      
57 Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Dutch investments in ICT and cybersecurity: 

putting it in perspective, december 2016. 

58 Europese Commissie, Impact assessment accompanying the proposal for a Regulation 
establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence 
Centre and the Network of National Coordination Centres, SWD(2018) 403 final, 
12 september 2018.  

https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-cybersecurity-centres-swd-one-403_en.pdf
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Tekstvak 12 

EU-programma’s voor de ondersteuning van 
cyberbeveiligingsprojecten (2014-2020) 

o In het kader van de onderzoeksprogramma’s van Horizon 2020 van de EU
werd voor de periode 2014-2020 ongeveer 600 miljoen EUR toegewezen aan
projecten op het gebied van cyberbeveiliging en cybercriminaliteit. Dit bedrag
omvat 450 miljoen EUR voor het cPPP cyberbeveiliging (“contractueel
publiek-privaat partnerschap”) voor 2017-2020, met het oog op het
aantrekken van nog eens 1,8 miljard EUR uit de particuliere sector.

o De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) voorzien in een
bijdrage van maximaal 400 miljoen EUR aan de investeringen van de lidstaten
in cyberbeveiliging tot eind 2020.

o De Connecting Europe Facility (CEF) heeft investeringen ter waarde van
ongeveer 30 miljoen EUR per jaar gefinancierd. Dit omvat de cofinanciering
van de nationale computercrisisteams (CERT’s) met ongeveer 13 miljoen EUR
per jaar, van 2016 tot en met 2018, die de lidstaten moeten oprichten op
grond van de NIS-richtlijn59.

o Het Fonds voor interne veiligheid – Politie (ISF-P) ondersteunt studies,
bijeenkomsten van deskundigen en communicatieactiviteiten. Tussen 2014
en 2017 werd hier bijna 62 miljoen EUR aan besteed. De lidstaten kunnen
ook subsidies aanvragen voor apparatuur, opleiding, onderzoek en
gegevensverzameling onder gedeeld beheer. Negentien lidstaten hebben van
deze subsidies, met een totale waarde van 42 miljoen EUR, gebruikgemaakt.

o In het kader van het programma Justitie werd 9 miljoen EUR verstrekt ter
ondersteuning van de justitiële samenwerking en verdragen betreffende
wederzijdse rechtshulp, met een bijzondere nadruk op de uitwisseling van
elektronische gegevens en financiële informatie.

59 Artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 
6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (NIS-richtlijn). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148&qid=1609167533015
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39 Bovendien is in 2019 en 2020 meer dan 500 miljoen EUR uit de EU-begroting 
toegewezen aan het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese 
defensie60. Het programma is gericht op de verbetering van de coördinatie en 
efficiëntie van de defensie-uitgaven van de lidstaten door middel van 
stimuleringsmaatregelen voor gezamenlijke ontwikkeling. Er wordt mee beoogd na 
2020 in totaal 13 miljard EUR aan investeringen in defensiecapaciteiten te genereren 
via het Europees Defensiefonds, waarvan een deel bestemd zal zijn voor 
cyberbeveiliging. Tot slot zal de Europese Investeringsbank tussen 2018 en 2020 
6 miljard EUR aan financiering voor tweeërlei gebruik (onderzoek en 
ontwikkeling/cyberbeveiliging en civiele veiligheid) verstrekken in het kader van het 
Europees Veiligheidsinitiatief61.  

2021-2027: het nieuwe programma Digitaal Europa 

40 In zijn conclusies van juli 2020 over het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) 
voor de periode 2021-2027 heeft de Raad besloten dat met het programma Digitaal 
Europa (Digital Europe programme, DEP)62 zal worden geïnvesteerd in belangrijke 
strategische digitale capaciteiten, zoals high-performance computing, artificiële 
intelligentie en cyberbeveiliging van de EU. Het programma zal andere instrumenten, 
zoals Horizon Europa en de Connecting Europe Facility, aanvullen om de digitale 
transformatie van Europa te ondersteunen.  

                                                      
60 Europese Commissie,  Verordening (EU) 2018/1092 van het Europees Parlement en de Raad 

van 18 juli 2018 tot instelling van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve 
capaciteit van de defensie-industrie van de Unie (PB L 200 van 7.8.2018, blz. 30).  

61 Europese Investeringsbank; The EIB Group Operating Framework and Operational 
Plan 2018, 12.12.2017.  

62 Europese Commissie, Europe investing in digital: the Digital Europe Programme, 
september 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018R1092
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2018
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
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41 De Raad heeft ook besloten om voor de periode 2021-2027 6,8 miljard EUR aan
het DEP toe te kennen, ongeveer 970 miljoen EUR per jaar. Dit is een aanzienlijke 
stijging ten opzichte van de periode 2014-2020, maar nog steeds minder dan 
oorspronkelijk voorgesteld door de Commissie (8,2 miljard EUR voor dezelfde periode, 
met 2 miljard EUR voor de versterking van de cyberbeveiligingssector van de EU en de 
algemene bescherming van de samenleving, bijvoorbeeld door de uitvoering van de 
NIS-richtlijn te ondersteunen).  
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Inleiding 

42 Cyberbeveiliging en onze digitale autonomie zijn van strategisch belang geworden
voor de EU en haar lidstaten. In alle lidstaten blijven zwakke punten voorkomen in de 
cyberbeveiligingsgovernance in de publieke en particuliere sector, zij het op 
verschillende niveaus. Deze doen afbreuk aan ons vermogen om cyberaanvallen te 
beperken en hier, indien nodig, op te reageren.  

43 In 2018 bleek echter uit een enquête onder hoge controle-instanties (HCI’s) in de
EU dat ongeveer de helft van hen nog nooit een controle op het gebied van 
cyberbeveiliging had uitgevoerd. Sindsdien hebben de HCI’s hun 
controlewerkzaamheden op het gebied van cyberbeveiliging opgevoerd. Zij 
besteedden daarbij bijzondere aandacht aan gegevensbescherming, 
systeemparaatheid voor cyberaanvallen en de bescherming van systemen van 
essentiële openbare nutsvoorzieningen. Ze hebben ook andere zeer relevante 
onderwerpen onderzocht. Natuurlijk kunnen niet al deze controles openbaar worden 
gemaakt, aangezien sommige hiervan gevoelige informatie kunnen betreffen (in 
verband met de nationale veiligheid). 

44 Vanwege het belang van cyberbeveiliging voor het functioneren van onze
samenleving en politieke instellingen, heeft het Contactcomité besloten om het 
controlecompendium van dit jaar aan dit onderwerp te wijden. Dit tweede deel bevat 
een samenvatting van de resultaten van geselecteerde controles die door de HCI’s van 
de 12 lidstaten die een bijdrage hebben geleverd, en de Europese Rekenkamer zijn 
uitgevoerd met betrekking tot cyberbeveiliging. Elke deelnemende HCI droeg bij met 
één geselecteerd controleverslag dat in deel III verder wordt samengevat. Er werden 
veel andere controles op dit gebied uitgevoerd, zoals blijkt uit de andere verslagen die 
door de deelnemende HCI’s worden genoemd.  

Controlemethodologie en behandelde onderwerpen 

45 Wat betreft het soort controle dat is uitgevoerd voor de controleverslagen die in
dit compendium zijn samengevat, hadden de meeste HCI’s die een bijdrage leverden 
doelmatigheidscontroles uitgevoerd met betrekking tot onderwerpen die verband 
hielden met cyberbeveiliging, terwijl twee ervan (Polen en Hongarije) 
nalevingsgerichte controles hadden uitgevoerd en één (de ERK) een beleidsanalyse.  
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46 Bij het bepalen van hun controleaanpak ontworpen de meeste HCI’s hun 
controles zo dat ten minste twee manieren werden opgenomen om het voorwerp van 
de controle te beoordelen. Deze aanpak kon bestaan in een evaluatie van strategische 
stukken of vastgesteld beleid op hoog niveau (bijv. nationaal) of een evaluatie van 
procedures na te gaan of deze voldeden aan de vastgestelde COBIT-methode 
(zie tekstvak 13) of een evaluatie van de doeltreffendheid van de bestaande systemen 
voor IT-beheer. Eén HCI (de Nederlandse Algemene Rekenkamer) schakelde zelfs 
ethische hackers in om de doeltreffendheid van cyberbeveiligingssystemen voor 
grenstoezicht en vitale waterwerken te testen. In tekstvak 14 voorzien we in een 
schematische samenvatting van de methoden en technieken die de verschillende HCI’s 
hebben gebruikt om hun controlewerkzaamheden uit te voeren. 

Tekstvak 13 

Wat is COBIT?  

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) is een kader 
van erkende beste praktijken en procedures voor IT-beheer en IT-governance dat 
is vastgesteld door ISACA – de Information Systems Audit and Control Association. 
Het helpt de organisatie haar strategische doelstellingen te bereiken door middel 
van een doeltreffend gebruik van beschikbare middelen en een beperking van de 
IT-risico’s. COBIT verbindt governance van de onderneming met IT-governance. Dit 
verband wordt gelegd door zakelijke en IT-doelstellingen te verbinden, waarbij 
cijfers en maturiteitsmodellen worden vastgesteld voor het meten van de mate 
waarin doelstellingen worden verwezenlijkt en het bepalen van de 
verantwoordelijkheden van eigenaars van bedrijfs- en IT-processen.  

47 De tijdens de controle van de cyberbeveiliging behandelde onderwerpen liepen 
sterk uiteen. Sommige HCI’s controleerden zeer specifieke gebieden van openbaar 
belang; de Nederlandse HCI controleerde bijvoorbeeld de cyberbeveiliging van de 
vitale systemen voor kustverdediging en waterbeheer. Andere HCI’s, zoals die van 
Ierland en Hongarije, pakten meer horizontale kwesties aan, zoals de uitvoering van de 
nationale strategie voor cyberbeveiliging en de bescherming van de persoonsgegevens 
en nationale gegevensactiva. Toch behandelden alle HCI’s kwesties die een negatieve 
impact zouden kunnen hebben op openbare diensten of infrastructuur. 
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48 De Estse en de Litouwse HCI's erkenden het strategische belang van nationale
gegevensactiva, die cruciaal zijn voor de nationale veiligheid, en de bescherming van 
de integriteit hiervan tegen externe cyberaanvallen. De Deense HCI wijdde een 
specifieke controle aan de beoordeling van de beveiliging van vier overheidsinstanties 
met betrekking tot aanvallen met ransomware. De Nederlandse, Poolse en Portugese 
HCI's controleerden de doeltreffendheid van verschillende IT-systemen voor de 
ondersteuning van grenstoezicht (respectievelijk op de luchthaven Schiphol, de 
hoofdcommandopost van de grenswachters en het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Bestuur in Polen en de Portugese grenzen), waarbij daarom ook de beveiliging 
binnen de EU werd behandeld.  

Controleperiode 

49 De in dit compendium opgenomen geselecteerde controleverslagen werden
tussen 2014 en 2020 gepubliceerd. De meeste hiervan hadden een controleperiode 
van twee of meer jaar, terwijl vier HCI’s (die van Denemarken, Estland, Frankrijk en 
Portugal) perioden van een jaar hadden gecontroleerd. 

Controledoelstellingen 

50 De verschillende HCI’s die een bijdrage leveren aan dit compendium hebben
diverse risico’s behandeld bij de uitvoering van hun controlewerkzaamheden. De 
risico’s die in hun bijdragen aan bod kwamen waren: bedreigingen van de individuele 
rechten van EU-burgers als gevolg van een verkeerde omgang met persoonsgegevens, 
risico’s voor instellingen dat zij een belangrijke openbare dienst niet kunnen leveren of 
dat hun prestaties worden belemmerd, ernstige gevolgen voor de openbare veiligheid, 
het welzijn en de economie in de lidstaat en de cyberbeveiliging in de EU. Ten minste 
vier van de HCI’s (de Estse, Hongaarse, Nederlandse en Portugese) behandelden drie of 
meer van de onderwerpen die in hun in dit compendium opgenomen 
controleverslagen worden genoemd.  

51 Cyberbeveiliging valt nog steeds onder de bevoegdheden van de lidstaten. Omdat
de EU-wetgeving mettertijd echter breder en specifieker is geworden, dragen de 
meeste instellingen en organen die door de HCI’s zijn gecontroleerd reeds bij tot de 
verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de EU op het gebied van 
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cyberbeveiliging, zij het in uiteenlopende mate. De Ierse Rekenkamer controleerde 
bijvoorbeeld de uitvoering van de EU-richtlijn inzake netwerk- en informatiesystemen, 
die erop gericht is de weerbaarheid van belangrijke netwerk- en informatiesystemen te 
verbeteren, en gaf advies over de manier waarop deze uitvoering kon worden 
verbeterd. Ook de controle van de Hongaarse HCI had betrekking op de naleving van 
bestaande EU-richtlijnen.  

52 In tekstvak 14 wordt ook getoond of de uitkomst van de controle bijdroeg tot 
een verbetering van de cyberweerbaarheid van de gecontroleerde instantie of een 
beperking van de cybercriminaliteit, of zou helpen bij de ontwikkeling van 
cyberdefensiebeleid en de versterking van competenties, de verbetering van 
technologieën en het boeken van vooruitgang op het gebied van internationale 
samenwerking, de belangrijkste doelstellingen van de EU-cyberbeveiligingsstrategie. 
De aanbevelingen van de HCI’s hadden in de meeste gevallen betrekking op meer dan 
twee strategische doelstellingen die de EU nastreeft. 

53 Daarnaast werden in het kader van de controlewerkzaamheden van de HCI’s 
lacunes in de beveiliging of uitvoering geconstateerd die aanleiding gaven tot 
aanvullende inspanningen van de gecontroleerde instellingen. Vier gecontroleerde 
instellingen in Denemarken begonnen bijvoorbeeld tijdens de controlewerkzaamheden 
al met de uitvoering van verschillende toekomstgerichte beveiligingscontroles om het 
niveau van bescherming tegen aanvallen met ransomware aanzienlijk te verbeteren, 
defensiecapaciteit te ontwikkelen en de cyberweerbaarheid te versterken, om zo hun 
blootstelling aan cybercriminaliteit in de toekomst te beperken.  

54 We stellen ook vast dat op verschillende beheer- en 
verantwoordelijkheidsniveaus controleaanbevelingen werden gedaan en dat deze 
waren gericht tot de centrale overheid, de ministeries en agentschappen op 
operationeel niveau of de eigenaren van IT-systemen.  
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Tekstvak 14 

Overzicht van de controlewerkzaamheden van de HCI’s voor de in het compendium opgenomen bijdragen 
(deel 1) 
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Overzicht van de controlewerkzaamheden van de HCI’s voor de in het compendium opgenomen bijdragen 
(deel 2) 
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Belangrijkste controleopmerkingen 

55 De belangrijkste controleopmerkingenvan de HCI’s worden samengevat in de
volgende delen. 

Doelmatigheidscontroles 

56 De Deense Rigsrevisionen beoordeelde of de geselecteerde essentiële
overheidsinstellingen afdoende waren beschermd tegen ransomware. 
Overheidsinstellingen zijn vaak het doelwit van cyberaanvallen en ransomware vormt 
momenteel een van de grootste bedreigingen voor de cyberbeveiliging. De controle 
betrof de Deense Autoriteit voor Gezondheidsgegevens, het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Banedanmark (de Deense spoorwegen) en het Deense Bureau 
voor Crisisbeheer. Deze vier instellingen werden geselecteerd omdat zij 
verantwoordelijk zijn voor het verlenen van essentiële diensten op het gebied van 
gezondheid, buitenlandse zaken, vervoer en paraatheid bij noodsituaties, waarbij het 
waarborgen van de toegang tot gegevens van cruciaal belang kan zijn. In het kader van 
de controle werd geconstateerd dat de vier instellingen niet afdoende waren 
beschermd tegen ransomware. Uit de controlewerkzaamheden bleek dat verschillende 
algemene beveiligingsmaatregelen voor het beperken van aanvallen niet waren 
uitgevoerd door de vier instellingen. Er werd geconcludeerd dat het belangrijk was dat 
de instellingen zouden overwegen toekomstgerichte beveiligingsmaatregelen uit te 
voeren om hun weerbaarheid tegen ransomwareaanvallen te verbeteren.  

57 De Estse Riigikontroll erkende dat het behoud van de Estse onafhankelijkheid
niet alleen de fysieke verdediging van het grondgebied vereist, maar ook de 
bescherming van de digitale activa die van primair belang zijn voor de staat. De digitale 
activa die de meeste bescherming nodig hebben, zijn gegevens over burgers, het 
grondgebied en de wetgeving. Ook gegevens met betrekking tot de eigendom, het 
onroerend goed en de rechten van inwoners van Estland moeten worden beveiligd. De 
Estse rekenkamer bekeek de mogelijkheid van cyberdreigingen bij een escalatie van 
veiligheidsproblemen. Dergelijke risicoscenario’s en een toename van het aantal 
incidenten met betrekking tot de informatiebeveiliging, zoals cyberaanvallen en 
datalekken, zouden de gegevens en databanken die van het grootste belang zijn voor 
de staat in gevaar kunnen brengen. Tijdens de controle werd daarom gekeken naar de 
manier waarop de staat bepaalde welke gegevens en databanken kritiek waren voor 
het waarborgen van de nationale veiligheid. Er werd geconcludeerd dat er ondanks de 
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voor agentschappen van de staat verplichte invoering van het basisveiligheidssysteem 
op drie niveaus, ISKE63, sprake was van aanzienlijke tekortkomingen bij de waarborging 
van de informatiebeveiliging in verschillende kritieke databanken.  

58 Het Ierse Office of the Comptroller and Auditor General evalueerde de 
vooruitgang die werd geboekt ten aanzien van cyberbeveiligingsmaatregelen sinds de 
oprichting van het Ierse Nationaal Centrum voor Cyberbeveiliging. Het Centrum, dat 
wordt geleid door het Ministerie van Communicatie, Klimaatactie en Milieubeheer, 
werd in 2011 opgericht. Het richt zich voornamelijk op het beveiligen van 
overheidsnetwerken, het bijstaan van het bedrijfsleven en personen bij de 
bescherming van hun eigen systemen en het beveiligen van kritieke nationale 
infrastructuur. In het kader van de controle werd geconcludeerd dat het Nationaal 
Centrum voor Cyberbeveiliging, hoewel het een kritieke taak had, in de eerste vier jaar 
van zijn bestaan beschikte over aanzienlijk minder middelen dan oorspronkelijk 
beoogd en dat een strategisch plan ontbrak voor de algemene strategische oriëntatie 
van het Centrum. Bovendien was meer duidelijkheid nodig met betrekking tot de 
respectievelijke taken van de organen die betrokken waren bij het onderzoek van 
cybercriminaliteit en nationale beveiligingsincidenten. Daarnaast moesten de vereisten 
van de EU-richtlijn inzake netwerk- en informatiesystemen in verband met de 
ontwikkeling van een nationale strategie nog worden uitgevoerd.  

59 Het Franse Cour des comptes controleerde “Parcoursup”, een nieuw digitaal 
platform dat dient als bron van informatie over beschikbare universitaire opleidingen 
en de toelatingseisen hiervan, en dat tot doel heeft te zorgen voor een betere 
afstemming van de bekwaamheden en academische resultaten van scholieren en de 
inhoud van tertiaire opleidingen. In het kader van de controle werd geconstateerd dat 
de overheid de toegang tot alle postsecundaire studies met succes had gecentraliseerd 
door middel van het digitale platform om de uitbreiding van het hoger onderwijs aan 
te kunnen. Het voorgaande systeem was echter haastig omgevormd tot “Parcoursup”, 
zonder wezenlijke structurele veranderingen. De zwakke plekken van het 
informatiesysteem op het gebied van beveiliging, prestaties en robuustheid werden 
derhalve niet verholpen. Het platform heeft nog steeds te maken met aanzienlijke 

                                                      
63 ISKE is een standaard voor informatiebeveiliging die is ontwikkeld voor de Estse publieke 

sector; deze standaard is verplicht voor nationale en lokale overheidsorganisaties die 
omgaan met databanken/registers.  
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risico’s wat betreft de kwaliteit en continuïteit van de openbare dienst en de 
beveiliging van de persoonsgegevens.  

60 Het Letse Valsts Kontrole rondde een doelmatigheidscontrole af met betrekking
tot de efficiëntie van de publieke infrastructuur voor informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). Het doel van de controle was te verifiëren of de 
overheid een uniforme aanpak hanteerde voor het efficiënte beheer van de ICT-
infrastructuur en of de instellingen de voordelen van centralisatie hadden beoordeeld. 
Bij de controle werd vastgesteld dat de onwil van de autoriteiten om de ICT-
infrastructuur centraal te beheren ertoe had geleid dat een aantal serverruimten werd 
ingericht, waardoor de onderhoudskosten aanzienlijk toenamen. In de meeste 
serverruimten was er sprake van bedreigingen voor de veiligheid en datacentra waren 
onvoldoende beschermd tegen fysieke toegang en milieurisico’s. Daarnaast was er in 
de instellingen niet de praktijk ingevoerd om regelmatig te controleren of het 
goedkoper zou zijn om de ICT-infrastructuur intern te onderhouden, samen te werken 
met een andere instelling of het ICT-onderhoud uit te besteden. Bij de controle werd 
een systeem van regelmatige monitoring aanbevolen dat het mogelijk zou maken om 
de volledige overheidsadministratie als een enkel systeem te evalueren. 

61 Het Litouwse Valstybės kontrolė erkende het belang van kritieke elektronische
informatiehulpbronnen van de staat, bijvoorbeeld voor het beheer van de 
overheidsfinanciën, de belastingadministratie en de gezondheidszorg. Het verlies van 
kritieke informatie en de onbeschikbaarheid van de desbetreffende 
informatiesystemen zouden ernstige gevolgen kunnen hebben voor de openbare 
veiligheid, het welzijn en de economie. Met de controle werd beoogd het beheer 
(algemene controle) en de maturiteit van de kritieke informatiehulpbronnen van de 
staat te evalueren. Er werden systemische problemen geconstateerd bij zowel de 
totstandkoming als de uitvoering van het beleid inzake informatiehulpbronnen van de 
staat en het beheersmechanisme hiervan. In het kader van de controle werd 
geconcludeerd dat een laag niveau van maturiteit van kritieke informatiehulpbronnen 
van de staat duidde op tekortkomingen in de totstandkoming en uitvoering van het 
beleid inzake informatiehulpbronnen van de staat, waardoor deze hulpbronnen 
kwetsbaarder werden. Om informatiehulpbronnen van de staat beter te beveiligen 
moest het beheersmechanisme worden verbeterd.  

62 De Nederlandse Algemene Rekenkamer besloot in 2018 controles uit te voeren
van de cyberbeveiliging in sectoren die essentieel zijn voor de samenleving. De eerste 
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twee sectoren die werden gecontroleerd, waren waterbeheer en geautomatiseerde 
grenscontroles, waarbij de eerste van levensbelang is voor een land dat grotendeels 
onder zeeniveau ligt en de tweede belangrijk is vanwege de functie van de luchthaven 
Amsterdam Schiphol als internationale hub en toegangspoort tot het land. De minister 
van Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal waterwerken die worden beheerd 
door Rijkswaterstaat (de gecontroleerde instantie) aangewezen als “vitale onderdelen” 
van de sector waterbeheer. Veel computersystemen die worden gebruikt voor de 
werking van de vitale waterwerken stammen uit de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw, 
een tijd waarin gewoonlijk geen rekening werd gehouden met cyberbeveiliging. De 
minister van Defensie en de minister van Justitie en Veiligheid delen de 
verantwoordelijkheid voor de grenscontroles die door de Koninklijke Marechaussee 
worden uitgevoerd op de luchthaven Schiphol. Beide ministeries zijn eigenaar van IT-
systemen waar de Koninklijke Marechaussee op vertrouwt. De systemen zijn essentieel 
voor de luchthavenoperaties en worden gebruikt voor de verwerking van zeer 
gevoelige gegevens. Daarom zijn ze een interessant doelwit voor cyberaanvallen die 
gericht zijn op sabotage, spionage of manipulatie van de grenscontroles. Bij de 
controle werd onderzocht of de gecontroleerde instanties voorbereidingen hadden 
getroffen om te kunnen omgaan met cyberdreigingen en of dit op doeltreffende wijze 
was gedaan. In het geval van de waterwerken moest de gecontroleerde instantie zowel 
op het gebied van detectie als op dat van respons nog stappen zetten om de aan de 
eigen doelstellingen voor cyberbeveiliging te voldoen. Wat het grenstoezicht betreft, 
was het oordeel dat de maatregelen voor cyberbeveiliging onvoldoende en niet 
toekomstbestendig waren.  

63 Het Portugese Tribunal de Contas controleerde de informatiesystemen die de 
toekenning, de uitgifte en het gebruik van het Portugees elektronisch paspoort (PEP) 
ondersteunen, met name bij de automatische controle van passagiers door het aflezen 
van biometrische gegevens aan de Portugese grens. In het kader van de controle werd 
de naleving geverifieerd van de EU- en nationale wetgeving, internationale normen en 
richtsnoeren inzake de toekenning, de uitgifte en het gebruik van het PEP, waaronder 
de toereikendheid van het nationale rechtskader. De doeltreffendheid van belangrijke 
processen die verbonden zijn met de levenscyclus van het PEP, en met name die 
processen die verband houden met de toekenning, de uitgifte en het gebruik van het 
PEP, werd onderzocht. Bij de controle werden ook kritieke aspecten van de prestaties 
van informatiesystemen geëvalueerd, in het bijzonder de naleving van de 
beveiligingsvereisten met betrekking tot de informatiesystemen van het PEP (SIPEP). 
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64 Het Finse Valtiontalouden tarkastusvirasto onderzocht of de cyberbescherming
bij de centrale overheid zo doeltreffend en kostenefficiënt mogelijk was. De controle 
was gericht op de vraag hoe de cyberbeveiliging bij de centrale overheid werd 
beheerd. Tot de gecontroleerde entiteiten behoorden de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de cyberbescherming bij de centrale overheid (het kantoor 
van de minister-president, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Vervoer 
en Communicatie) en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor gecentraliseerde 
taken op het gebied van cyberbescherming en gecentraliseerde IT-diensten bij de 
centrale overheid. De verantwoordelijkheid voor cyberbescherming is 
gedecentraliseerd binnen de Finse overheid, waarbij elk orgaan verantwoordelijk is 
voor zijn eigen cyberbeveiliging. In het kader van de controle werd aanbevolen dat het 
Ministerie van Financiën een uitgebreid model voor operationeel beheer vaststelt en 
uitvoert voor het geval dat incidenten in verband met de cyberbeveiliging plaatsvinden 
bij ICT-diensten van de centrale overheid. Het Ministerie van Financiën moest ook 
uitzoeken hoe de cyberbeveiliging van diensten moet worden aangepakt bij de 
financiering van diensten gedurende de levenscyclus daarvan en het operationele 
situationele bewustzijn verbeteren door autoriteiten te instrueren cyberinbreuken te 
melden bij het Centrum voor Cyberbeveiliging.  

65 Het Zweedse Riksrevisionen behandelde het bestaan van verouderde IT-
systemen bij de centrale overheid om te beoordelen of de overheid en de autoriteiten 
geschikte maatregelen hadden genomen om te voorkomen dat IT-systemen een 
obstakel vormen voor een doeltreffende digitalisering. Tijdens de controle werden 
verouderde IT-systemen geconstateerd bij een groot aantal overheidsagentschappen. 
Bij veel gecontroleerde agentschappen waren een of meer bedrijfskritische IT-
systemen verouderd en een groot deel van de gecontroleerde agentschappen 
hanteerde niet de juiste benadering van de ontwikkeling en het beheer van IT-
ondersteuning. Een groot deel van de agentschappen beschikte niet over een 
algemene beschrijving van de manier waarop strategieën, operationele processen en 
systemen verbonden waren. De algemene conclusie was dat de meeste 
agentschappen er nog niet in waren geslaagd om de problemen in verband met 
verouderde IT-systemen op doeltreffende wijze op te lossen. De Zweedse rekenkamer 
is van mening dat het probleem zo ernstig en wijdverbreid is dat het een obstakel 
vormt voor een verdere efficiënte digitalisering van de overheidsadministratie. 
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Uitgevoerde nalevingsgerichte controles op het gebied van 
cyberbeveiliging 

66 De Hongaarse nationale rekenkamer erkende dat de beveiliging van nationale 
gegevensactiva van fundamenteel belang is voor de samenleving met het oog op de 
instandhouding en bescherming van de nationale waarden. Het waarborgen van de 
verbeterde beveiliging van persoons- en publieke gegevens binnen de nationale 
gegevensactiva van Hongarije is essentieel om het vertrouwen van burgers in de staat 
te versterken en om de continue en soepele werking van de overheid te waarborgen. 
Het doel van de nalevingsgerichte controle inzake gegevensbescherming was om te 
beoordelen of het regelgevings- en operationele kader voor gegevensbescherming in 
Hongarije was vastgesteld en of de belangrijke organisaties voor gegevensbeheer de 
vereisten hadden nageleefd voor een veilig beheer van gegevens en een veilige 
uitbesteding van de gegevensverwerking. In het kader van de controle werd 
geconcludeerd dat met de interne voorschriften van de organisaties voor 
gegevensbeheer met betrekking tot activiteiten voor gegevensbeheer de bescherming 
van de nationale gegevensactiva, als onderdeel van de nationale activa, was 
gewaarborgd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die tussen 2011 
en 2015 van kracht waren. Verwerkingsverantwoordelijken hadden de vereisten naar 
behoren toegepast en de overdracht van gegevens aan derden was op passende wijze 
uitgevoerd.  

67 Het Poolse Najwyższa Izba Kontroli beoordeelde of gegevens die waren 
verzameld in de systemen waarmee belangrijke publieke taken moesten worden 
uitgevoerd, veilig waren. De controle had betrekking op zes geselecteerde instellingen 
die belangrijke publieke taken uitvoerden. De mate van voorbereiding en uitvoering 
van het informatiebeveiligingssysteem zorgde niet voor een acceptabel niveau van 
beveiliging van de gegevens die waren verzameld in de IT-systemen die werden 
gebruikt om belangrijke publieke taken uit te voeren. De processen voor 
informatiebeveiliging werden op wanordelijke wijze uitgevoerd en waren, vanwege het 
ontbreken van procedures, intuïtief. Van de zes gecontroleerde eenheden had er 
slechts één het informatiebeveiligingssysteem uitgevoerd, hoewel moet worden 
opgemerkt dat de toepassing hiervan ook aanzienlijke tekortkomingen vertoonde. De 
conclusie van de controle was dat er algemene aanbevelingen en vereisten in verband 
met de IT-beveiliging op centraal niveau moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd die 
van toepassing zijn op alle openbare entiteiten.  
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Analyses van de cyberbeveiliging 

68 De Europese Rekenkamer analyseerde het beleidslandschap op het gebied van
cyberbeveiliging en stelde vast wat de belangrijkste uitdagingen waren voor een 
doeltreffende beleidsuitvoering. De analyse had betrekking op netwerk- en 
informatiebeveiliging, cybercriminaliteit, cyberdefensie en desinformatie. Hierbij werd 
een aantal hiaten in de cyberbeveiligingswetgeving van de EU vastgesteld en werd 
geconstateerd dat de bestaande wetgeving niet consistent was omgezet door de 
lidstaten. Tot slot werd in de analyse de aandacht gevestigd op het feit dat er sprake 
was van een gebrek aan betrouwbare gegevens over cyberincidenten op EU-niveau en 
dat er geen alomvattend overzicht was van de uitgaven van de EU en haar lidstaten 
aan cyberbeveiliging. Bovendien werd er in de analyse op gewezen dat de EU-
agentschappen voor cyberkwesties te lijden hadden onder een gebrek aan middelen 
en dat ze onder meer moeite hadden om talent aan te trekken en vast te houden. Een 
andere uitdaging werd gevormd door het feit dat de financiering voor cyberbeveiliging 
niet was afgestemd op de strategische doelstellingen van de EU. 
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Denemarken 
Rigsrevisionen 

Bescherming tegen ransomwareaanvallen 
Datum van publicatie: 2017 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle: Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode: April-september 2017 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
In dit verslag werd beoordeeld of de geselecteerde essentiële overheidsinstellingen 
afdoende waren beschermd tegen ransomware. 

Overheidsinstellingen zijn vaak het doelwit van cyberaanvallen en ransomware vormt 
momenteel een van de grootste bedreigingen voor de cyberbeveiliging. Ransomware is 
malafide software waarmee de toegang tot gegevens wordt geblokkeerd. In het 
algemeen worden gegevens hiermee versleuteld, zodat de instellingen die worden 
aangevallen deze niet kunnen gebruiken. Hackers eisen losgeld om de gegevens te 
ontsleutelen, zodat de instellingen weer toegang tot deze gegevens krijgen. 
Ransomware vormt dus een bijzondere bedreiging voor de toegankelijkheid van 
gegevens. 

Wanneer instellingen plotseling geen toegang meer hebben tot gegevens kan het lastig 
voor hen worden om belangrijke diensten te verlenen of kunnen zij dit helemaal niet 
meer doen. Instellingen die worden getroffen door een aanval met ransomware 
moeten over het algemeen hun hele IT-netwerk of delen daarvan uitschakelen om de 
omvang van de aanval te onderzoeken. Ransomwareaanvallen kunnen een aanzienlijke 
economische impact hebben, aangezien instellingen het risico op productieverliezen 

https://uk.rigsrevisionen.dk/
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lopen, bijvoorbeeld wanneer zij geen toegang tot hun IT-netwerk hebben of wanneer 
gedurende een langere periode verzamelde en verwerkte gegevens verloren gaan. In 
2017 leidde een aanval met ransomware op de Britse nationale gezondheidsdienst tot 
de annulering van 19 000 operaties en afspraken. Het management van de instellingen 
moet derhalve aandacht besteden aan het risico op ransomwareaanvallen en de 
noodzakelijke beveiligingsmaatregelen uitvoeren om zich tegen ransomware te 
beschermen en de impact van een mogelijke aanval te beperken. 

De studie betrof de Deense Autoriteit voor Gezondheidsgegevens, het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Banedanmark (de Deense spoorwegen) en het Deense Bureau 
voor Crisisbeheer. Deze vier instellingen werden geselecteerd omdat zij 
verantwoordelijk zijn voor het verlenen van essentiële diensten op het gebied van 
gezondheid, buitenlandse zaken, vervoer en paraatheid bij noodsituaties, waarbij de 
toegang tot gegevens cruciaal kan zijn. De Autoriteit voor Gezondheidsgegevens 
verleent bovendien gecentraliseerde IT-diensten aan het grootste deel van de 
overheidsorganen die vallen onder het Ministerie van Volksgezondheid.  

Het doel van de studie bestond erin te beoordelen of de vier instellingen afdoende 
waren beschermd tegen ransomwareaanvallen via e-mail. De Rigsrevisionen 
onderzocht derhalve twintig algemene beveiligingsmaatregelen die voorzien in 
basisbescherming tegen ransomware. Daarnaast evalueerde de HCI vijf 
beveiligingsmaatregelen die de instellingen moesten overwegen in het kader van 
toekomstige risicobeoordelingen. Toekomstgerichte maatregelen omvatten 
bijvoorbeeld nieuwe technologie waarmee het aantal nep-e-mails dat een instelling 
binnenkomt kan worden beperkt of gedetecteerd en waarschuwingen kunnen worden 
verzenden met betrekking tot ongebruikelijke activiteiten op computers. De studie 
werd geïnitieerd door de Rigsrevisionen en was gebaseerd op de bevindingen van vier 
IT-controles die tussen april en september 2017 werden uitgevoerd. De studie biedt 
een overzicht van de mate waarin de instellingen waren beschermd tegen 
ransomware. De instellingen hadden de mogelijkheid om de twintig algemene 
beveiligingsmaatregelen uit te voeren na de afronding van de IT-controles. De 
resultaten van de studie betreffen derhalve uitsluitend de bescherming van de 
instellingen tegen ransomware op het moment van de vier IT-controles. De studie 
presenteert de prestaties van de vier instellingen, maar omvat geen vergelijkende 
analyse en ranglijst van hun prestaties. 
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Bevindingen en conclusies 
Naar het oordeel van de Rigsrevisionen waren de vier instellingen niet afdoende 
beschermd tegen ransomware. Uit de studie blijkt dat de vier instellingen verschillende 
algemene beveiligingsmaatregelen voor het beperken van aanvallen niet hadden 
genomen. Met name bij de Autoriteit voor Gezondheidsgegevens en Banedanmark 
was er sprake van aanzienlijke lacunes in de beveiliging. Dit betekende dat alle vier de 
instellingen waren blootgesteld aan een verhoogd risico op ransomwareaanvallen via 
e-mail, waardoor zij hun diensten gedurende uiteenlopende perioden niet zouden
kunnen verlenen. Alle vier de instellingen hebben de Rigsrevisionen meegedeeld dat zij
sinds de afronding van de studie werkzaamheden hebben verricht om meerdere van
de beveiligingsmaatregelen uit te voeren om het niveau van bescherming tegen
ransomware te verhogen.

De preventie van aanvallen met ransomware door de instellingen, met inbegrip van 
zowel interne als externe dreigingen, was ontoereikend. Het is bijzonder zorgwekkend 
dat geen van de instellingen ervoor zorgde dat beveiligingssoftwarepatches actueel 
waren en dat drie van de instellingen geen gebruik hadden gemaakt van whitelisten 
om te voorkomen dat personeel malware uitvoerde. Hierdoor werd het risico groter 
dat ransomware een deel of het volledige IT-netwerk zou infecteren en zou worden 
verspreid. 

Bij drie van de instellingen was het beheer onvoldoende gericht op de dreiging die 
uitgaat van ransomware en de risicobeoordelingen die werden uitgevoerd door het 
management van de Autoriteit voor Gezondheidsgegevens en Banedanmark hadden 
geen betrekking op alle relevante aspecten. Dit betekende dat de instellingen niet 
beschikten over een actuele beoordeling van de ransomwaredreiging en derhalve in 
een zwakke positie verkeerden om nieuwe aanvallen te voorkomen en de impact van 
toekomstige aanvallen te beperken. Het management van de Autoriteit voor 
Gezondheidsgegevens en Banedanmark hadden onvoldoende aandacht besteed aan 
risicobeoordelingen en derhalve was de IT-beveiliging bij deze twee instellingen niet 
gebaseerd op prioriteiten die door het management waren vastgesteld. 

Drie van de instellingen beschikten niet over toereikende plannen voor de respons op 
incidenten om bij te dragen tot het opnieuw tot stand brengen van hun activiteiten na 
een aanval met ransomware. Het is bijzonder veelbetekenend dat drie van de 
instellingen niet regelmatig testten of zij in staat zouden zijn om door een aanval met 
ransomware getroffen gegevens en systemen te herstellen. Hierdoor neemt het risico 
toe dat de gegevens van deze instellingen verloren gaan bij een ransomwareaanval en 
dat de instellingen hun diensten gedurende langere tijd niet kunnen verlenen. 
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Aangezien de risicoscenario’s voortdurend veranderen, is het belangrijk dat de 
instellingen overwegen om toekomstgerichte beveiligingsmaatregelen uit te voeren 
om hun weerbaarheid tegen aanvallen met ransomware te vergroten, d.w.z. 
maatregelen waarmee de verificatie van de identiteit van afzenders van e-mails wordt 
vergemakkelijkt en mogelijk schadelijke e-mails kunnen worden gedetecteerd en eruit 
kunnen worden gefilterd. Alle vier de instellingen werken momenteel aan enkele van 
de toekomstgerichte beveiligingsmaatregelen die ertoe kunnen bijdragen dat zij beter 
beschermd zijn tegen ransomwareaanvallen. 

Andere verslagen op dit gebied 

Titel van het verslag Verslag over de bescherming van onderzoeksgegevens bij de 
Deense universiteiten  

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 

Datum van publicatie: 2019 

 

Titel van het verslag Verslag over de bescherming van IT-systemen en 
gezondheidsgerelateerde gegevens in drie Deense regio’s 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 

Datum van publicatie: 2017 

 

Titel van het verslag Verslag over het beheer van IT-beveiliging in systemen die 
worden uitbesteed aan externe leveranciers 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 

Datum van publicatie: 2016 

 

Titel van het verslag Verslag over de toegang tot IT-systemen waarmee de verlening 
van essentiële diensten aan de Deense samenleving wordt 
ondersteund 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 

Datum van publicatie: 2015 
  

https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
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Estland 
Riigikontroll 

Waarborgen van de beveiliging en het behoud van kritieke 
databanken van de staat in Estland 
Datum van publicatie: Mei 2018 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 
Verslag (in het Ests) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle: Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode: 2017 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
Het behoud van de Estse onafhankelijkheid vereist niet alleen de fysieke verdediging 
van het grondgebied, maar ook de bescherming van de digitale activa die van primair 
belang zijn voor de staat met betrekking tot die gebeurtenissen waarvan de grootste 
dreiging uitgaat. De digitale activa die de meeste bescherming nodig hebben, zijn 
gegevens over burgers, het grondgebied en de wetgeving. Ook gegevens met 
betrekking tot eigendom, onroerend goed en de rechten van inwoners van Estland 
moeten worden beveiligd. 

De nationale rekenkamer heeft gecontroleerd hoe de staat bepaalde welke gegevens 
en databanken kritiek waren voor het waarborgen van de nationale veiligheid. De 
bescherming van de beveiliging en continuïteit van deze gegevens en databanken werd 
gecontroleerd, en er werd een overzicht geboden van de voor de bescherming 
gebruikte instrumenten. 

Aangezien Estland nu lid is van de NAVO en de Europese Unie, is zijn fysieke veiligheid 
beter gewaarborgd dan voordat het land tot deze organisaties toetrad. Estland moet 
echter rekening houden met de mogelijkheid van cyberdreigingen bij een escalatie van 

https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14218&AuditId=2462
https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14200&AuditId=2462
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veiligheidsproblemen. Dergelijke risicoscenario’s en een toename van het aantal 
incidenten met betrekking tot de informatiebeveiliging, zoals cyberaanvallen en 
datalekken, zouden de gegevens en databanken die het belangrijkst zijn voor de staat 
ook in gevaar kunnen brengen. Als de gegevens die van primair belang zijn voor de 
staat zonder autorisatie zouden worden veranderd, zouden uitlekken of verloren 
zouden gaan, zou de staat de noodzakelijke taken, waaronder het waarborgen van de 
veiligheid van burgers, het voorzien in basisbehoeften, het creëren van het klimaat dat 
nodig is om zaken te doen en nog veel meer, niet langer kunnen uitvoeren. Estland is 
in eerste instantie van plan om ongeveer 1 miljoen EUR uit te geven aan de opslag van 
kritieke gegevens in het buitenland. 

Controlevragen 
o Hebben de ministeries alle kritieke databanken en vereisten voor de verwerking 

geïdentificeerd? 

o Zijn de kritieke databanken en registers beveiligd?  

o Is de continuïteit van kritieke gegevens en databanken op de lange termijn 
gewaarborgd? 

Bevindingen 
De nationale rekenkamer maakte de volgende opmerkingen met betrekking tot de 
gecontroleerde kritieke databanken: 

o Er was niet voorzien in een actieplan of vereisten voor de uitvoering van het 
concept van kritieke databanken. Er waren geen voorwaarden gedefinieerd voor 
het selecteren van kritieke databanken en er bestond geen zekerheid dat alle 
noodzakelijke databanken in het proces waren opgenomen. De aanvullende 
bescherming van databanken was informeel georganiseerd en was niet verplicht 
voor eigenaren van databanken, waardoor voor de gegevens van vijf kritieke 
databanken geen back-up in het buitenland bestond. 

o Er waren geen aanvullende regels inzake informatiebeveiliging vastgesteld voor 
kritieke databanken. Noch het informatiebeveiligingssysteem ISKE (een standaard 
voor informatiebeveiliging die was ontwikkeld voor de Estse publieke sector en 
die verplicht is voor nationale en lokale overheidsorganisaties die omgaan met 
databanken/registers), noch een wettelijke handeling of norm bevatte 
aanvullende vereisten voor kritieke databanken, zoals het maken van een back-up 
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van de gegevens buiten Estland. Er werden back-ups van de gecontroleerde 
databanken gemaakt in het buitenland, maar het herstellen van de 
werkzaamheden van informatiesystemen op basis hiervan was niet getest. 

o De uitvoering van ISKE en gerelateerde controles vormden een probleem ten
aanzien van kritieke databanken. Op het moment van de controle waren voor
twee van de tien databanken geen ISKE-controles uitgevoerd en de ISKE-controles
waren pas tegen het einde van deze controle (30 november 2017) georganiseerd.
Slechts twee kritieke databanken waren zo regelmatig gecontroleerd als vereist
op grond van de wetgeving. Er waren ook gevallen waarin de problemen waarop
door de controleur was gewezen in de periode tussen twee ISKE-controles (twee
tot drie jaar) niet waren opgelost.

o In de loop van de controle constateerde de nationale rekenkamer dat enkele
belangrijke informatiebeveiligingsmaatregelen voor sommige kritieke databanken
niet waren uitgevoerd. De vereisten inzake de regelmatige beoordeling van de
zwakke plekken van informatiesystemen waren bijvoorbeeld niet vastgesteld in
richtsnoeren voor informatiebeveiliging, er werden geen regelmatige controles of
analyses van gebeurtenislogboeken uitgevoerd, er bestonden geen plannen voor
opleiding op het gebied van informatiebeveiliging of analyses van het bewustzijn
inzake informatiebeveiliging op het gebied van de overheid die de basis vormen
van dergelijke opleidingsplannen, de integriteit van bestanden werd in sommige
gevallen niet geïnspecteerd en er werden geen externe penetratietests
uitgevoerd.

Conclusies en aanbevelingen 
De controle toonde aan dat er ondanks de invoering van het basisveiligheidssysteem 
op drie niveaus, ISKE, dat agentschappen van de staat moeten gebruiken, en ondanks 
ISKE-controles, sprake was van aanzienlijke tekortkomingen bij de waarborging van de 
informatiebeveiliging in verschillende kritieke databanken, zoals de analyse van 
logbestanden, penetratietests en de bescherming van mobiele apparaten. De speciale 
vereisten die nodig zijn voor de bescherming van kritieke gegevens waren nog niet 
vastgesteld. 

Het Ministerie van Economische Zaken en Communicatie had de eerste activiteiten 
gestart die vereist waren voor de bescherming van kritieke gegevens, maar het project 
betreffende kritieke databanken bevond zich in een fase waarin een wettelijk 
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verplichte reeks regels nodig zou zijn. Er was ook geen gedetailleerde risicoanalyse of 
een actieplan voor de toekomst. 

Back-ups van vijf kritieke databanken waren opgeslagen bij ambassades in het 
buitenland, maar in het geval van de fysieke vernietiging van de datacentra in Estland, 
zou het behoud van de kritieke gegevens in de overige vijf databanken niet 
gewaarborgd zijn. 

Er werden twee algemene aanbevelingen gedaan: 

o Stel de regels vast voor de aanvullende bescherming van kritieke databanken, met 
inbegrip van de selectie van kritieke databanken, de verwerking van gegevens in 
deze databanken en de back-up van de gegevens die essentieel zijn voor de staat, 
en beoordeel hoe kan worden voorzien in aanvullende financiering voor deze 
activiteiten.  

o Analyseer de verschillende fasen van de oprichting van databanken, zowel qua 
financiële planning als informatiebeveiliging, en voer de beste praktijken op het 
gebied van projectbeheer uit bij de uitvoering van deze fasen. 
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Ierland 
Office of the Comptroller and 
Auditor General 

Maatregelen in verband met de nationale cyberbeveiliging 
Datum van publicatie: September 2018 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle: Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode: 2011-2018 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
Het Ministerie van Communicatie, Klimaatactie en Milieubeheer is verantwoordelijk 
voor het cyberbeveiligingsbeleid in Ierland. Het Ministerie is, via het Nationaal 
Centrum voor Cyberbeveiliging, ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
noodrespons van de overheid op eventuele cyberbeveiligingsincidenten op nationaal 
niveau. 

Het Nationaal Centrum voor Cyberbeveiliging werd in 2011 opgericht. Het richt zich 
voornamelijk op het beveiligen van overheidsnetwerken, het bijstaan van het 
bedrijfsleven en personen bij de bescherming van hun eigen systemen en het 
beveiligen van kritieke nationale infrastructuur. 

Controlevragen 
Bij dit onderzoek is de vooruitgang geëvalueerd die werd geboekt ten aanzien van 
cyberbeveiligingsmaatregelen sinds de oprichting van het Ierse Nationaal Centrum 

https://www.audit.gov.ie/en/Find-Report/Publications/2018/2017-Annual-Report-Chapter-08-Measures-relating-to-national-cyber-security.pdf
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voor Cyberbeveiliging. Er zijn met name kwesties in aanmerking genomen in verband 
met: 

o het mandaat en de middelen voor het Centrum; 

o de nationale cyberbeveiligingsstrategie (2015-2017); 

o de uitvoering van de EU-richtlijn inzake netwerk- en informatiesystemen; 

o regelingen voor governance en toezicht. 

Bevindingen en conclusies 
Hoewel in het besluit van de regering tot oprichting van het Nationaal Centrum voor 
Cyberbeveiliging een jaarlijkse financiering van 800 000 EUR werd goedgekeurd, was 
de daadwerkelijke jaarlijkse financiering voor cyberbeveiliging tussen 2012 en 2025 
minder dan een derde van dat bedrag. In 2017 werd de toewijzing verhoogd tot 
1,95 miljoen EUR. Het aantal personeelsleden van het Centrum werd in 2017 bijna 
verdubbeld tot 14,5 voltijdequivalenten. Er werd goedkeuring verleend om nog eens 
zestien personeelsleden aan te nemen in 2018. 

In de nationale cyberbeveiligingsstrategie (2015-2017) werden twaalf maatregelen 
uiteengezet die gedurende de levenscyclus van de strategie moesten worden behaald. 
In mei 2018 waren vier maatregelen voltooid, vier maatregelen gedeeltelijk uitgevoerd 
en vier maatregelen niet uitgevoerd. 

De EU-richtlijn inzake netwerk- en informatiesystemen is erop gericht de weerbaarheid 
van belangrijke netwerk- en informatiesystemen te verbeteren. Uit een beoordeling 
van de vooruitgang die in Ierland was geboekt in verband met de drie pijlers van de 
richtlijn bleek het volgende: 

o Pijler 1 – Verbetering van de cyberbeveiligingscapaciteiten van de EU-lidstaten. 
Gedeeltelijk uitgevoerd – structurele vereisten zijn aangepakt, maar er zijn nog 
lacunes op het gebied van de strategische planning. 

o Pijler 2 – Faciliteren van de samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging 
tussen de lidstaten. Uitgevoerd. 

o Pijler 3 – Invoering van beveiligingsmaatregelen en verplichtingen in verband met 
de melding van incidenten voor belangrijke sectoren. Gedeeltelijk uitgevoerd – er 
moet nog werk worden verzet in verband met de identificatie van kritieke 
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netwerk- en informatiesystemen, de formele aanwijzing van entiteiten als 
aanbieders van essentiële diensten en het beheer van digitaledienstverleners. 

In het besluit van de regering (juli 2011) tot goedkeuring van de oprichting van het 
Nationaal Centrum voor Cyberbeveiliging werd ook de oprichting van een 
interdepartementaal comité goedgekeurd voor het vaststellen en uitvoeren van beleid 
om de uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging in Ierland aan te pakken. 
Hoewel de groep tussen 2013 en 2015 vijf keer bijeenkwam, waren alleen de notulen 
van één vergadering beschikbaar voor de evaluatie. Het comité is sinds 2015 niet meer 
bijeengekomen.  

In het uitvoeringsplan voor de nationale cyberbeveiligingsstrategie staat dat er 
jaarverslagen zullen worden gepubliceerd en dat er eind 2017 een formele 
effectbeoordeling van zijn werkzaamheden zal worden uitgevoerd. Dit is nog niet 
gedaan, maar de werkzaamheden van het Centrum zijn uiteengezet in het jaarverslag 
van het Ministerie. 

Het Ministerie verzocht formeel om een beoordeling van de prestaties van het 
Centrum. Er werd geen bewijs overlegd dat een beoordeling was uitgevoerd. Het 
Ministerie verklaarde dat de prestatiebeoordeling van de werkzaamheden van het 
Nationaal Centrum voor Cyberbeveiliging deel uitmaakte van het normale 
prestatiebeheer en bestuur van het Ministerie. 

In het kader van de controle werd het volgende geconcludeerd: 

o Hoewel het Nationaal Centrum voor Cyberbeveiliging een kritieke taak heeft,
beschikte het in de eerste vier jaar van zijn bestaan over aanzienlijk minder
middelen dan oorspronkelijk beoogd.

o De algemene strategische oriëntatie van het Centrum is onduidelijk en er is
momenteel geen strategisch plan.

o Er is meer duidelijkheid nodig met betrekking tot de respectievelijke taken van de
organen die betrokken zijn bij het onderzoek van cybercriminaliteit en nationale
beveiligingsincidenten.

o De vereisten van de EU-richtlijn inzake netwerk- en informatiesystemen in
verband met de ontwikkeling van een nationale strategie moeten nog worden
uitgevoerd.
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o Hoewel bestuursstructuren zijn voorgeschreven, is het onduidelijk hoe de 
bestuursregelingen in de praktijk werken. 

Er is te weinig transparantie met betrekking tot de beschikbaarheid en de kosten van 
middelen voor cyberbeveiliging.  
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Frankrijk 
Cour des comptes 

Toegang tot hoger onderwijs: een eerste beoordeling van de 
wet inzake de begeleiding en het slagen van studenten 
Datum van publicatie: Februari 2020 

Link naar het verslag: Verslag (in het Frans) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle:  Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode: 2019-2020 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
Het doel van de wet van 2018 inzake de begeleiding en het slagen van studenten (loi 
relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, ORE) bestond in het verbeteren 
van de drie belangrijkste fasen die jongeren die naar het hoger onderwijs gaan, 
doorlopen: begeleiding en ondersteuning voor bovenbouwleerlingen, de studiekeuze 
en het slagen in de eerste jaren van de studie. Met de wet werd “Parcoursup” 
ingevoerd, een nieuw digitaal platform dat dient als bron van informatie over 
beschikbare studies en de toelatingseisen hiervan, en dat tot doel heeft te zorgen voor 
een betere afstemming van de bekwaamheden en resultaten van scholieren en de 
inhoud van tertiaire opleidingen. 

In de eerste twee jaar van de ORE werd de eerste stap gezet op weg naar het 
transformeren van de toegang tot het hoger onderwijs. Ondanks talrijke beperkingen, 
verliep de uitrol van “Parcoursup” erg soepel, hoewel waarborgen met betrekking tot 
de beveiliging en duurzaamheid nog steeds ontbraken en de gegevens beter hadden 
kunnen worden benut, gezien het belang hiervan. 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200227-rapport-premier-bilan-loi-ORE-3.pdf
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De ORE werd vastgesteld om twee grote problemen in het onderwijsbeleid op te 
lossen. Het eerste probleem was het hoge percentage studenten dat de universiteit 
voortijdig verliet. Het tweede probleem was dat het oude digitale platform had geleid 
tot een diepgewortelde ontevredenheid omdat in de laatste fase een willekeurige 
selectie werd toegepast. 

Voor de ORE-hervorming werd 867 miljoen EUR aan financiering toegewezen 
gedurende een periode van vijf jaar. De hervorming was gebaseerd op het idee van 
een “-3/+3”-continuüm, waarbij het onderliggende principe was dat hoe meer 
bovenbouwleerlingen wisten over de inhoud van tertiaire opleidingen, hoe groter hun 
kansen om te slagen zouden zijn, aangezien ze de studie zouden kiezen die het best 
zou passen bij hun bekwaamheden en ambities. Met de ORE moest het gebrek aan 
begeleiding voor bovenbouwleerlingen worden verholpen en daarmee het wisselen 
van studies worden beperkt, wat naar de schatting van de Cour voor alleen al het 
eerste jaar van het hoger onderwijs bijna 550 miljoen EUR per jaar kostte.  

De controleurs voerden een eerste beoordeling uit van de toegang tot het hoger 
onderwijs in het kader van de ORE, waarbij zij keken naar de IT-beveiligingsproblemen 
van het platform. 

Het informatiesysteem werd gekenmerkt door een uitbreiding van de 
belastingsfactoren (opname van alle studies in het hoger onderwijs in 2020 en een 
snelle toename van de gebruikersaantallen in slechts een paar jaar). Dit weerspiegelde 
het feit dat snel was overgeschakeld van het voorgaande platform op “Parcoursup”, 
zonder dat de architectuur werd veranderd; hierdoor ontstonden aanzienlijke risico’s 
ten aanzien van de kwaliteit, de continuïteit, de aanpasbaarheid en de verdere 
ontwikkeling van de dienst. De tekortkomingen van het systeem op het gebied van 
beveiliging, prestaties en robuustheid waren niet verholpen. “Parcoursup” kon snel 
worden opgezet omdat het in de bètamodus werd beheerd, door een kleine groep 
uiterst bekwame en gemotiveerde mensen, maar deze benadering betekende dat de 
regeling geen strategische oriëntatie en toereikend bestuur had.  

De controleurs beoordeelden de kwaliteit van het informatiesysteem en de prestaties 
van het nieuwe platform “Parcoursup”. “Parcoursup” werd opgezet in het kader van 
de ORE om de kwaliteit van de toewijzing tot studies in het hoger onderwijs te 
verbeteren en daarmee het slagingspercentage te bevorderen. 
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Bevindingen 
Hoewel “Parcoursup” naar tevredenheid werkte, was het blootgesteld aan IT-risico’s, 
die moesten worden beperkt. Er waren waarborgen nodig met betrekking tot de 
beveiliging en de duurzaamheid van het platform en er had meer gebruik kunnen 
worden gemaakt van de gegevens.  

Een oud informatiesysteem 

“Parcoursup” was eigenlijk niet nieuw en had de logheid en kwetsbaarheid van het 
voorgaande platform “Admission post-bac” (APB) overgenomen, samen met veel 
onopgeloste risico’s. Het informatiesysteem dat de structurele basis van “Parcoursup” 
vormde, was rechtstreeks overgenomen van het eerdere platform. Ondanks het feit 
dat het als nieuw toewijzingsinstrument werd aangeprezen, was de kern van het 
informatiesysteem sinds APB slechts licht gewijzigd. In feite was 72 % van de 
informatiestructuur was onveranderd gebleven, aangezien net iets minder dan 30 % 
van de code van APB was herschreven.  

De IT-basis van het platform was in het begin van de jaren 2000 ontworpen voor 
ongeveer één miljoen aanvragen voor ongeveer 100 000 plaatsen per jaar, maar de 
omvang van het informatiesysteem werd uitgebreid en via het systeem wordt een 
jaarlijkse instroom van ongeveer 10 miljoen aanvragen voor ongeveer 1 miljoen 
plaatsen afgehandeld. “Parcoursup” kwam over als een oud instrument met een 
nieuwe naam. De toename van de belasting deed de vraag rijzen of het platform het 
beoogde doel kan bereiken. 

Een slecht gedocumenteerd informatiesysteem 

Ondanks de inspanningen van het ministerie in verband met de transparantie, was de 
broncode voor “Parcoursup” nog steeds voor 99 % gesloten. De beperkte informatie 
die werd gepubliceerd, was van beperkt belang voor het begrijpen, beoordelen en 
evalueren van het proces van toewijzing van studies aan aanvragers.  

Net zoals zijn voorloper was “Parcoursup” een slecht gedocumenteerd operationeel 
informatiesysteem. De resultaten van de controle van de code duidden erop dat de 
toepassing van slechte kwaliteit was en gepaard ging met een groot risico en tijdens de 
controle kwamen talrijke kritieke inbreuken aan het licht. Het systeem was van een 
slechtere kwaliteit dan andere software van een vergelijkbare leeftijd en het risico dat 
het zou crashen was hoog. 

“Parcoursup” maakte gebruik van zowel openbare als gesloten broncode. Met 
betrekking tot de open code was er sprake van een veel hoger percentage kritieke 
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inbreuken dan bij de gesloten code, wat betekende dat er een risico op de verstoring 
van de dienst bestond. Het platform was ook niet goed beveiligd tegen hackers 
(controle van de beveiliging van de broncode van juli 2018). Eind 2019 kondigde het 
ministerie echter aan dat een certificeringsprocedure was gestart voor de code van 
“Parcoursup”. 

De documentatie van de broncode die bestond, was coherent noch uitputtend. De 
code van “Parcoursup” was buitengewoon complex. De controleurs waren van mening 
dat de broncode moest worden geherstructureerd om het aantal complexe 
onderdelen te beperken.  

De architectuur van het informatiesysteem “Parcoursup” vormde een groot risico; de 
databank werd handmatig beheerd, wat niet van deze tijd is. De kwetsbaarheid van 
het systeem was te wijten aan de grote afhankelijkheid van de beschikbaarheid en 
waakzaamheid van bedieners. Het ministerie erkende dat de architectuur van 
“Parcoursup” gepaard ging met grote risico’s en dat deze niet konden worden 
verholpen zonder de toepassing verder te ontwikkelen.  

Het informatiesysteem “Parcoursup” was slecht gedocumenteerd en berustte in wezen 
op de deskundigheid van het personeel van het nationale overheidsagentschap 
(Service à compétence nationale, SCN). Als documentatie werden opmerkingen in de 
databank in de kern van het systeem geschreven, waardoor het moeilijk werd om het 
informatiesysteem te onderhouden en te ontwikkelen en de gegevens te benutten. 
Gebruikersinformatie die op het platform werd bewaard, kon niet gemakkelijk worden 
geëxtraheerd en geëvalueerd zonder diepgaand onderzoek. Vanwege het gebrek aan 
gestructureerde technische documentatie was het vermogen van de SCN om zijn 
strategische taken uit te voeren volledig afhankelijk van het hoofd van het IT-centrum.  

Beveiligingsstrategie – verbeteringen nodig 

Vanwege de gevoeligheid van de persoonsgegevens die “Parcoursup” bevat, vormt het 
systeem een echte uitdaging voor de beveiliging. Alle organisaties die een 
informatiesysteem beheren, moeten in principe beschikken over een formeel 
schriftelijk beleid inzake de beveiliging van informatiesystemen (information systems 
security policy, ISSP). Ondanks het feit dat “Parcoursup” door de premier was 
aangemerkt als belangrijke dienstverlener, was er geen ISSP. Onmiddellijke actie was 
vereist om voor een ISSP te zorgen. 

Elk “Parcoursup”-team had een functionaris voor informatiesysteembeveiliging 
(information systems security officer, ISSO), die verbonden was aan het IT-centrum. 
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Het zou een goede praktijk zijn geweest als de ISSO’s rechtstreeks onder de directeur 
van de SCN zouden vallen om hun onafhankelijkheid te waarborgen.  

Medio 2019 werden nog steeds werkzaamheden verricht om “Parcoursup” in 
overeenstemming met de AVG te brengen. Sommige maatregelen moesten nog 
worden genomen, met name moesten de verschillende procedures voor de verwerking 
formeel worden vastgesteld. De beveiliging van de persoonsgegevens bleef 
ontoereikend en er werden nog steeds te veel volledige individuele gegevens 
opgeslagen. 

De “Parcoursup”-eenheid bracht verslag uit aan zowel de “Parcoursup”-
projectmanager, die door het kantoor van de minister was aangewezen, als de afdeling 
Opleidingsstrategie en Studentenzaken van het Directoraat-Generaal voor Hoger 
Onderwijs en Beroepsintegratie, waardoor een loyaliteitsconflict ontstond. Praktische 
zaken in verband met het “Parcoursup”-informatiesysteem werden tijdens wekelijkse 
vergaderingen behandeld. Hoewel deze organisatievorm het voordeel had dat snel kon 
worden gereageerd wat betreft het dagelijkse beheer van studentenstromen, werd 
“Parcoursup” hierdoor strategisch stuurloos. 

Tot slot was het systeem onvoldoende transparant. Ondanks het enorme potentieel 
was het met dit systeem niet mogelijk om op de beste manier gebruik te maken van de 
gegevens die op het platform waren opgeslagen. Wanneer dit potentieel zou zijn 
benut, zouden de prestaties bijna zeker zijn verbeterd.  

Conclusies en aanbevelingen 
De overheid had de toegang tot postsecundaire studies met succes gecentraliseerd 
door middel van een digitaal platform waarop alle onderwijsprogramma’s waren 
gecombineerd, om de veralgemenisering van het hoger onderwijs aan te kunnen. Het 
voorgaande systeem was haastig omgevormd tot “Parcoursup”, maar zonder 
wezenlijke structurele veranderingen. De zwakke plekken van het informatiesysteem 
ten aanzien van de beveiliging, de prestaties en de robuustheid werden derhalve niet 
verholpen, ondanks het feit dat de belasting zou blijven toenemen gezien het 
uiteindelijke doel om alle bacheloropleidingen op te nemen. Het systeem was ook 
slecht gedocumenteerd, bij het IT-ontwikkelingsproces werd een enigszins huisbakken 
benadering gevolgd en de buitengewone complexiteit leidde tot een hoger risico op 
fouten bij operationele veranderingen. Het platform had daarom te maken met 
aanzienlijke risico’s wat betreft de kwaliteit en continuïteit van de openbare dienst en 
de beveiliging van de persoonsgegevens.  
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Het Cour des comptes deed de volgende aanbevelingen: 

o Het IT-team van de SCN moet meer personeel krijgen en de ORE-financiering 
moet worden herschikt om de personele en financiële middelen van het 
subdirectoraat voor informatiesystemen en statistisch onderzoek te verbeteren. 

o Het informatiesysteem moet worden opgezet voor de lange termijn door de 
dringendste gebreken te verhelpen, de architectuur ervan te moderniseren of 
herontwikkelen en de primaire databanken van zowel het oude systeem als 
“Parcoursup” op systematische en gestructureerde wijze te documenteren. 

o Het “Parcoursup”-informatiesysteem moet worden voorzien van een 
beveiligingsbeleid. 

o Er moet een gezamenlijke stuurgroep worden opgericht van het Ministerie van 
Onderwijs en Jeugd en het Ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en 
Innovatie, om toezicht te houden op het “Parcoursup”-platform, waarbij 
middelen uit de ORE-financiering worden herschikt en overgeheveld naar 
“begeleidingsactiviteiten”. 
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Letland 
Valsts Kontrole 

Heeft de overheid alle mogelijkheden voor een efficiënt beheer 
van de ICT-infrastructuur benut? 
Datum van publicatie: Juni 2019 

Link naar het verslag:  Samenvatting van het verslag (in het Engels) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle: Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode: 2017-2019 

Samenvatting van het verslag: 

Onderwerp van de controle 
De Letse nationale rekenkamer rondde een doelmatigheidscontrole af met betrekking 
tot de efficiëntie van de publieke ICT-infrastructuur. Het doel van de controle was, te 
verifiëren of de overheid een uniforme aanpak hanteerde voor het efficiënte beheer 
van de ICT-infrastructuur en of de instellingen de voordelen van centralisatie hadden 
beoordeeld. Bovendien werd de beveiliging van datacentra aangemerkt als belangrijke 
kwestie bij de evaluatie van opties voor de planning van een verdere optimalisering.  

De onwil van de autoriteiten om de ICT-infrastructuur centraal te beheren, ten minste 
op het niveau van één ministerie, leidde ertoe dat een aantal serverruimten werd 
ingericht, waardoor de onderhoudskosten aanzienlijk toenamen. Bij de vier 
gecontroleerde ministeries werd geconstateerd dat hun 22 subentiteiten 
38 datacentra gebruikten. Tijdens de controle was de nationale rekenkamer getuige 
van situaties waarin informatiesystemen van aanzienlijk, zelfs nationaal, belang waren 
gevestigd op locaties waar het beveiligingsniveau ontoereikend was. Het optimaliseren 
van het aantal serverruimten zou het niet alleen mogelijk maken om de ICT-uitgaven te 
beperken, maar ook om te voorzien in een toereikend beveiligingsniveau tegen lagere 

https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/has-public-administration-used-all-opportunities-for-efficient-management-of-ict-infrastructure
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kosten. Ondertussen waren reeds hoogbeveiligde serverruimten beschikbaar bij de 
instellingen, maar werd de volledige capaciteit hiervan niet benut.  

Belangrijkste controleonderwerp 
De controle was erop gericht te verifiëren of alle voorwaarden voor het uniforme 
beheer van de ICT-infrastructuur waren geschapen en vervuld, om een efficiënter en 
veiliger gebruik van ICT-middelen te bevorderen.  

Bevindingen en conclusies 
ICT-governance en -optimalisering 

o Er was geen langetermijnvisie van ICT-ontwikkeling en -optimalisering op 
nationaal niveau of op het niveau van de ministeries. De ministeries en hun 
subentiteiten optimaliseerden de ICT-infrastructuur volgens hun inzichten en 
capaciteiten.  

Tussen 2011 en 2017 liepen de totale kosten voor ICT-onderhoud van de 
gecontroleerde instellingen op van 17 tot 20 miljoen EUR per jaar. In de instellingen 
werden geen praktijken ingevoerd om regelmatig te evalueren of het goedkoper zou 
zijn om de ICT-infrastructuur zelf te onderhouden, samen te werken met een andere 
instelling of het ICT-onderhoud uit te besteden. Noch de centralisering van de ICT, 
noch de decentralisering van de ICT wordt beschouwd als doelstelling op zich, maar er 
is een analyse van de specifieke situatie en alternatieven nodig om te zorgen voor 
duidelijkheid over de bestaande kosten en mogelijke alternatieven.  

ICT-beveiliging 

o In het wettelijk kader zijn de beveiligingsvereisten voor de ICT-infrastructuur niet 
duidelijk gedefinieerd in een logisch systeem aan de hand van het belang van de 
informatie die moet worden verwerkt. Er waren geen gedetailleerde technische 
vereisten voor de bescherming van ICT-datacentra.  

o Tekortkomingen op het gebied van beveiligingsvereisten leidden tot een dure 
bescherming of leidden er daarentegen toe dat de bescherming van informatie 
van nationaal belang niet was gewaarborgd. Belangrijke informatiesystemen 
werden zelfs gehost in laagbeveiligde datacentra. 
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o In de meeste serverruimten was er sprake van bedreigingen voor de veiligheid en 
datacentra waren onvoldoende beschermd tegen fysieke toegang en 
milieurisico’s. Voor het voorkomen van bedreigingen voor de veiligheid was ten 
minste 247 000-765 000 EUR nodig, afhankelijk van de gekozen benadering. Deze 
benaderingen omvatten: 1) het verbeteren van serverruimten met belangrijkere 
informatiesystemen en het waarborgen van de opslag van belangrijke ICT-
middelen in datacentra met een hogere beveiliging; of 2) het verbeteren van alle 
bestaande serverruimten. Dit zou echter een investering vereisen die de 
controleurs niet konden rechtvaardigen, tenzij het aantal datacentra zou worden 
beperkt.  

Het wettelijk kader was onvolledig, aangezien er geen gedetailleerde 
beveiligingsvereisten voor ICT-infrastructuur waren vastgesteld. Er waren bijvoorbeeld 
vereisten voor diverse criteria in verband met de logische beveiliging, maar geen 
criteria voor de fysieke en milieuveiligheid van de infrastructuur, die ook gevolgen 
hebben voor de beschikbaarheid van systemen en de gegevensbescherming. Hoewel in 
beleidsplanningdocumenten van de overheid werd gewezen op het belang van de 
beveiliging van ICT-infrastructuur en de noodzaak om deze te versterken, had niemand 
specifieke activiteiten op dit gebied gepland. Het gebrek aan een duidelijke, 
traceerbare en logische differentiatie van de beveiligingsvereisten bracht het risico 
met zich mee dat beveiligingsvereisten voor de verwerking van informatie met een 
gelijkwaardig belang niet in het hele land dezelfde waren. 

De beveiliging van de digitale ruimte werd centraal door de staat gemonitord en de 
staat reageerde op incidenten die daar plaatsvonden, maar de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van de beveiliging van de IT-infrastructuur werd overgelaten aan de 
hoofden van de instellingen. Het begrip van de instellingen van problemen op het 
gebied van ICT-beveiliging, de beoordeling van het belang van de verwerkte informatie 
en de middelen waarover de instellingen beschikten om problemen op het gebied van 
ICT-beveiliging aan te pakken liepen daarom sterk uiteen.  

Voor deze processen was een systeem van regelmatige monitoring nodig, teneinde de 
volledige overheidsadministratie als een enkel systeem op onafhankelijke wijze en met 
gebruik van standaardcriteria te evalueren, om uiteenlopende benaderingen te 
identificeren en deze te voorkomen door gemeenschappelijke risico’s vast te stellen en 
om preventieve maatregelen te plannen om deze risico’s te beperken. 
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Litouwen 
Valstybės Kontrolė 
 

Beheer van kritieke informatiehulpbronnen van de staat 
Datum van publicatie:  Juni 2018 

Link naar het verslag:  Samenvatting van het verslag (in het Engels) 
Verslag (in het Litouws)  

Soort controle en controleperiode 

Soort controle: Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode: 2014-2017 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
Belangrijke taken van de overheid, zoals het beheer van de overheidsfinanciën, de 
belastingadministratie en de gezondheidszorg, worden uitgevoerd met gebruikmaking 
van kritieke informatiehulpbronnen van de staat – kritieke elektronische informatie. 
Een verlies van kritieke informatie of de onbeschikbaarheid van de desbetreffende 
informatiesystemen zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de openbare 
veiligheid, het welzijn en de economie. Tijdens de beoordelingen in het kader van de 
algemene IT-controle die tussen 2006 en 2016 door de nationale rekenkamer van 
Litouwen (NRL) werd uitgevoerd, kwamen terugkerende problemen bij het IT-beheer 
aan het licht (planning, vaststelling van de informatiearchitectuur, organisatorische 
structuur, veranderingen, waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, gegevensbeveiliging, 
monitoring en evaluatie van het IT-beheer). De NRL voerde een controle uit van 
kritieke informatiehulpbronnen van de staat om het beheer en de beveiliging van deze 
hulpbronnen te beoordelen en te voorzien in maatregelen voor de verbetering 
hiervan.  

Met de controle werd beoogd het beheer (algemene controle) en de maturiteit van de 
kritieke informatiehulpbronnen van de staat te evalueren en systemische problemen 
te identificeren. 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3818
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3816
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De NRL beoordeelde de maturiteit van het IT-beheer bij twaalf organisaties uit de 
publieke sector64, die 44 statelijke informatiesystemen van categorie 1 beheren. De 
controle werd uitgevoerd aan de hand van de vereisten voor de controle van de 
overheidsfinanciën en de internationale standaarden van hoge controle-instanties. De 
beoordeling werd uitgevoerd in overeenstemming met de COBIT-methode65 op de 
volgende meest risicovolle gebieden: strategische IT-planning; bepaling van de 
informatiearchitectuur; IT-risicobeheer; veranderingmanagement; waarborging van de 
ononderbroken dienstverlening; systeembeveiliging; gegevensbeheer; monitoring en 
evaluatie van IT-activiteiten; waarborging van IT-beheer. De procesevaluatie omvatte 
zowel het organisatorische als nationale IT-beheer en de interactie tussen deze 
beheersniveaus. 

Controlebevindingen  
De trends op het gebied van veranderingen van het maturiteitsniveau met betrekking 
tot het beheer van kritieke informatiehulpbronnen van de staat waren positief. Gezien 
het toenemende aantal cyberdreigingen was de vastgestelde vooruitgang echter te 
langzaam en moest de beveiliging van deze hulpbronnen worden verbeterd. Dit was 
het gevolg van de volgende tekortkomingen:  

o Het systeem voor het identificeren van kritieke informatiehulpbronnen van de 
staat was onvoldoende doeltreffend om de uitvoering van 
beveiligingsoplossingen mogelijk te maken die voorzien in de daadwerkelijke 
behoeften: 

— Beoordelingen die waren bedoeld om de kritieke functie van 
informatiehulpbronnen van de staat te bewijzen waren onvoldoende 
objectief, veranderingen werden niet altijd geëvalueerd aan de hand van 

                                                      
64 De belastingdienst, het staatsbedrijf Registercentrum, de afdeling Informatietechnologie en 

Communicatie, het bestuur van het socialeverzekeringsfonds van de staat, het staatsbedrijf 
Centrum voor Landbouwinformatie en Plattelandsbedrijven, het Centrum voor Douane-
informatiesystemen, de Levensmiddelen- en Veterinaire Dienst van de staat, het Bureau 
van de Seimas van de Republiek Litouwen, het Ministerie van Financiën, het Comité voor de 
Ontwikkeling van de Informatiemaatschappij, het Patiëntenfonds van de staat, 
Staatsbosbeheer. 

65 COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) is een norm van de 
internationale organisatie ISACA waarin de beste praktijken voor IT-beheer uiteen worden 
gezet. 
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nieuwe beoordelingen, dit proces werd niet op nationaal niveau gemonitord 
en de richtsnoeren voor het bepalen van de kritieke functie zorgden er niet 
voor dat de doeltreffende uitvoering werd gewaarborgd. 

— Het systeem voor het identificeren van kritieke informatiehulpbronnen van 
de staat en kritieke informatie-infrastructuur was niet gestandaardiseerd; 
hulpbronnen en infrastructuur werden op uiteenlopende wijze 
geïdentificeerd op basis van het belang van de informatie en diensten, 
waardoor het proces van het identificeren van deze hulpbronnen werd 
bemoeilijkt. 

— Er was geen nationale informatiearchitectuur ontwikkeld om de 
informatiesystemen van de staat en de onderlinge verbanden hiertussen te 
weerspiegelen, de omvang van de kritieke informatiehulpbronnen van de 
staat weer te geven en het mogelijk te maken om geïnformeerde besluiten 
te nemen met betrekking tot het belang van deze hulpbronnen.  

o Het beheer van informatiehulpbronnen van de staat moest meer in 
overeenstemming zijn met de beste praktijken en normen op het gebied van IT-
beheer om te zorgen voor de geïntegreerde verbetering van het IT-gebied, 
waardoor zou worden bijgedragen tot een betere vooruitgang bij het beheer van 
kritieke informatiehulpbronnen van de staat: 

— De IT-planning was niet duurzaam: de geplande IT-instrumenten werden in 
verschillende documenten weergegeven en een systematische benadering 
ontbrak vanwege de overdaad aan strategische documenten, waardoor het 
moeilijk werd om de belangrijkste prioriteiten te identificeren en de 
middelen toe te wijzen om de grootste bedreigingen te beheren. 

— De IT-monitoring waarborgde niet dat organisaties de efficiëntie van de IT-
werkzaamheden maten en dat de controles die door beheerders van kritieke 
informatiehulpbronnen van de staat werden uitgevoerd, de daadwerkelijke 
maturiteit van het IT-beheer toonden. Het IT-beheer door de staat werd niet 
op nationaal niveau onderzocht en problemen met het IT-beheer werden 
niet systematisch geanalyseerd. Er was een systeem opgezet om te 
monitoren of de informatiehulpbronnen van de staat voldeden aan de 
vereisten voor elektronische informatiebeveiliging, dat alleen bedoeld was 
om de monitoring van de naleving op het gebied van beveiliging te 
vergemakkelijken, maar de functies ervan werden onvoldoende gebruikt. 
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o Maatregelen ter waarborging van de weerbaarheid van kritieke 
informatiehulpbronnen tegen cyberdreigingen waren onvoldoende doeltreffend, 
waardoor nog steeds het risico bestond dat deze hulpbronnen zwakke plekken 
vertoonden: 

— De doeltreffendheid van de beoordeling van de IT-beveiligingsrisico’s moest 
worden verbeterd, aangezien niet alle relevante risico’s werden 
geïdentificeerd en de methode voor de beoordeling ervan niet voldeed aan 
de nieuwste praktijken op het gebied van IT-beheer; een tijdig beheer van de 
onaanvaardbare risico’s werd niet gewaarborgd. 

— De organisatorische beveiligingsmaatregelen die cyberdreigingen konden 
beperken, werden niet op systematische wijze gebruikt. Ontoereikende tests 
van de beveiliging, een onvolledige opleiding van personeel tijdens de 
ontwikkeling, bijwerking en aanpassing van informatiesystemen; onbeheerde 
configuraties en upgrades van veilige software; een onjuist beheer van de IT-
bedrijfscontinuïteit en back-ups brachten het herstel van going concerns in 
gevaar; de metingen van de beveiligingsprestaties waren ontoereikend en 
droegen niet bij tot de verbetering van de beveiliging. 

Conclusies 
Bij de controles van het IT-beheer van overheidsinstanties in de afgelopen tien jaar 
werd gemiddeld het eerste niveau van maturiteit bereikt, van in totaal vijf niveaus66. 
Op het moment dat het verslag werd opgesteld, was het 1,7. Dit lage niveau van 
maturiteit van kritieke informatiehulpbronnen van de staat duidde op tekortkomingen 
in de opstelling en uitvoering van het beleid inzake informatiehulpbronnen van de 
staat, waardoor de hulpbronnen kwetsbaarder werden. Om de beveiliging van deze 
hulpbronnen te verbeteren, moet het beheersmechanisme voor 
informatiehulpbronnen van de staat worden verbeterd om zo goed mogelijk aan te 
sluiten op de beste praktijken. De controleurs merkten ook op dat de maatregelen ter 
waarborging van de weerbaarheid van kritieke informatiehulpbronnen van de staat 
tegen cyberdreigingen niet voldoende doeltreffend waren. De beoordeling van de IT-
beveiligingsrisico’s moet derhalve doeltreffender worden gemaakt door een grotere 
nadruk te leggen op het testen van de veiligheid bij het creëren en moderniseren van 
informatiesystemen en het opleiden van personeel. 

                                                      
66 Volgens de COBIT-methode. 



DEEL III – Samenvatting van de HCI-verslagen 
 80 
 

 

Andere verslagen op dit gebied 

Titel van het verslag Wordt cybercriminaliteit doeltreffend bestreden 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 
Verslag (in het Litouws)  

Datum van publicatie: 2020 

 

Titel van het verslag De cyberbeveiligingsomgeving in Litouwen 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 
Verslag (in het Litouws) 

Datum van publicatie: 2015 
  

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4120
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4101
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3504
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3497
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Hongarije 
Nationale rekenkamer 

Controle inzake gegevensbescherming – Controle van het 
nationale kader voor gegevensbescherming en bepaalde 
prioritaire gegevensbestanden in het kader van internationale 
samenwerking 
Datum van publicatie: Maart 2017 

Link naar het verslag:  Verslag (in het Hongaars) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle:  Nalevingsgerichte controle 

Controleperiode: 2011-2015 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
De beveiliging van nationale gegevensactiva is van fundamenteel belang voor de 
samenleving van ieder land met het oog op de instandhouding en bescherming van de 
nationale waarden. Het waarborgen van de verbeterde beveiliging van persoons- en 
publieke gegevens binnen de nationale gegevensactiva van Hongarije is 
dienovereenkomstig essentieel om het vertrouwen van burgers in de staat te 
versterken en om de continue en soepele werking van de overheid te waarborgen. 
Daarom zijn de gegevensbescherming en het veiligheidsnet waarin het wettelijk kader 
voorziet voor de handhaving ervan van groot belang voor de samenleving. 

Wat betreft het gebied van gegevensbescherming speelt de overheid een belangrijke 
rol bij het beheren van de grootste en gevoeligste registers van gegevens die behoren 
tot de nationale gegevensactiva. De verwerkingsverantwoordelijken van de registers 
werken nauw samen bij het uitvoeren van hun taken. Zij dragen regelmatig registers 
over die grote hoeveelheden gegevens bevatten en moeten de wettelijke vereisten 
inzake gegevensbescherming in acht nemen. Het gebruik van elektronische 
informatiesystemen voor het beheer en de verwerking van gegevens is vandaag de dag 

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17061.pdf
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essentieel, wat betekent dat een juiste en betrouwbare werking van de systemen 
moet worden gewaarborgd door naar behoren ontworpen en uitgevoerde 
beheersingsmaatregelen. 

De Hongaarse nationale rekenkamer (NRK) legt bij haar controles veel nadruk op 
gegevensbescherming. De NRK verrichtte tussen 2011 en 2015 uitgebreide controles 
inzake gegevensbescherming en publiceerde haar verslag in het eerste kwartaal van 
2017. De controle had ook betrekking op aspecten van parallelle internationale 
controles die in samenwerking met de IT-werkgroep van EUROSAI werden uitgevoerd 
en die in de eerste plaats de naleving van de bestaande richtlijnen van de Europese 
Unie betroffen. 

Het doel van de nalevingsgerichte controle inzake gegevensbescherming in Hongarije 
was om te beoordelen of het regelgevings- en operationele kader voor 
gegevensbescherming in Hongarije was vastgesteld en of de belangrijke organisaties 
voor gegevensbeheer de vereisten voor een veilig beheer van gegevens en een veilige 
uitbesteding van de gegevensverwerking hadden nageleefd. De controle was met 
name gericht op de bescherming van persoonsgegevens en nationale gegevensactiva. 

In het kader van de controle evalueerde de NRK het gegevensbeheer van zes 
organisaties voor gegevensbeheer (bijvoorbeeld: de belastingdienst, de nationale 
schatkist, de zorgverzekering, de betaling van pensioenen, het onderwijsbureau, de 
persoonsgegevens en het adres, gegevens over voertuigen en reizen en 
administratieve agentschappen voor het beheer van strafrechtelijke gegevens) en de 
activiteiten van de gegevensbeschermingsautoriteit en de autoriteit voor 
informatiebeveiliging. 

Bij de controle werd bijzondere aandacht besteed aan het mandaat van organisaties 
voor gegevensbeheer, met name bij de overdracht van gegevens aan derden. Tijdens 
de controle van de interne beheersingsmaatregelen bij het beheer en de verwerking 
van gegevens werd het bestaan van actuele voorschriften inzake plichten, 
verantwoordelijkheden en competenties, personeelsbeheer en processen 
geëvalueerd. 

Ten aanzien van de elektronische systemen die voor het gegevensbeheer werden 
gebruikt, beoordeelde de NRK de hieraan gerelateerde beveiligingsmaatregelen, met 
inbegrip van de gebieden van fysieke beveiliging, toegangsrechten, het bijhouden van 
logboeken, procedures voor de beoordeling van de beveiliging, de beveiliging van het 
systeem en de communicatie, en de conformiteit van de beveiligingsclassificatie van de 
organisatie als geheel. 
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De uitbesteding van gegevensverwerking werd gecontroleerd op basis van de gesloten 
contracten, waarbij werd gekeken naar de vraag of de organisaties voor 
gegevensbeheer de organisaties voor gegevensverwerking verplichtten om te voldoen 
aan de vereisten in verband met de gegevensverwerking in overeenstemming met de 
wettelijke voorschriften. 

Bevindingen en conclusies 
De Hongaarse nationale rekenkamer concludeerde op basis van de controle dat met de 
interne voorschriften van de organisaties voor gegevensbeheer met betrekking tot 
activiteiten voor gegevensbeheer de bescherming van de nationale gegevensactiva, als 
onderdeel van de nationale activa, was gewaarborgd, in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen die tussen 2011 en 2015 van kracht waren. De 
verwerkingsverantwoordelijken hadden de vereisten inzake een veilig gegevensbeheer 
en een veilige uitbesteding van de gegevensverwerking in de praktijk naar behoren 
toegepast. De overdracht naar derden vond plaats met het passende mandaat en een 
duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

Ten aanzien van sommige verwerkingsverantwoordelijken werd vastgesteld dat de 
beveiligingsclassificatie van elektronische systemen en de organisatie in haar geheel 
niet altijd in overeenstemming was met de wettelijke vereisten, maar de omvang van 
de tekortkomingen had geen grote gevolgen voor de beveiliging van de verwerkte 
gegevens. Op basis van de aanbevelingen in het controleverslag werden de 
tekortkomingen door de organisaties voor gegevensbeheer verholpen in het kader van 
actieplannen die door de NRK waren goedgekeurd. 

In verband met de parallelle internationale controle die in samenwerking met de IT-
werkgroep van EUROSAI werd uitgevoerd, constateerde de NRK dat de Hongaarse 
wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming was met de bestaande 
richtlijn van de EU. 

Door de gegevensbescherming te controleren droeg de Hongaarse nationale 
rekenkamer dus bij aan goed bestuur en de bescherming van de nationale 
gegevensactiva. 
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Andere verslagen op dit gebied 

Titel van het verslag Verslag – Follow-upcontroles – Controle inzake 
gegevensbescherming – Controle van het nationale kader voor 
gegevensbescherming en bepaalde belangrijke 
gegevensbestanden in het kader van internationale 
samenwerking  

Link naar het verslag: Verslag (in het Hongaars) 

Datum van publicatie: 2020 
  

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2020/20077.pdf?download=true
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Nederland 
Algemene Rekenkamer 

 

Cyberbeveiliging van vitale waterwerken en grenstoezicht in 
Nederland 
Data van publicatie:  Maart 2019 en april 2020 

Link naar de verslagen:  Rapport inzake cybersecurity en vitale waterwerken 
 
 
 
Rapport inzake cybersecurity en digitalisering aan de grens 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle:  Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode: 2018-2020 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
De Algemene Rekenkamer besloot in 2018 onderzoeken uit te voeren naar de 
cyberbeveiliging in sectoren die essentieel zijn voor de samenleving. Op basis van de 
langdurige ervaring met verantwoordingsonderzoeken op het gebied van de 
informatiebeveiliging bij de rijksoverheid achtte de Algemene Rekenkamer een 
onderzoek van de doelmatigheid van het beleid en de maatregelen in de praktijk van 
toegevoegde waarde. De eerste twee sectoren die werden onderzocht, waren 
waterbeheer en geautomatiseerde grenscontroles, waarbij de eerste van levensbelang 
is voor een land dat grotendeels onder zeeniveau ligt en de tweede belangrijk is 
vanwege de functie van de luchthaven Schiphol als internationale hub en 
toegangspoort tot het land. 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal waterwerken die 
worden beheerd door Rijkswaterstaat (de gecontroleerde instantie) aangewezen als 
“vitale onderdelen” binnen de sector waterbeheer. Veel computersystemen die 

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2019/03/28/digitale-dijkverzwaring-cybersecurity-en-vitale-waterwerken
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2020/04/20/digitalisering-aan-de-grens
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worden gebruikt voor de werking van de vitale waterwerken stammen uit de jaren 80 
en 90 van de 20e eeuw, een tijd waarin rekening houden met de cyberbeveiliging nog 
geen gemeengoed was. Deze systemen functioneerden oorspronkelijk stand alone 
(losstaand) maar zijn in de loop der jaren gekoppeld aan grotere computernetwerken, 
bijvoorbeeld om bediening op afstand mogelijk te maken. Daardoor is de 
kwetsbaarheid ervan voor cyberdreigingen toegenomen.  

De minister van Defensie en de minister van Justitie en Veiligheid delen de 
verantwoordelijkheid voor de grenscontroles die worden uitgevoerd door de 
Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol. Beide ministeries (de 
gecontroleerde instanties) beschikken over IT-systemen waar de Koninklijke 
Marechaussee op vertrouwt. De systemen zijn essentieel voor de luchthavenoperaties 
en worden gebruikt voor de verwerking van zeer gevoelige gegevens. Daarom zijn ze 
een interessant doelwit voor cyberaanvallen die gericht zijn op sabotage, spionage of 
manipulatie van de grenscontroles. 

De Algemene Rekenkamer onderzocht hoe de gecontroleerde instanties zich hadden 
voorbereid om te kunnen omgaan met cyberdreigingen en of dit op doeltreffende 
wijze was gedaan. 

o Met het onderzoek werd beoogd een antwoord te geven op de volgende vragen: 
Hoe beschermen de gecontroleerde instanties de systemen tegen cyberdreigingen 
en hoe voorkomen zij cyberaanvallen? 

o Hoe detecteren de gecontroleerde instanties cyberdreigingen en -aanvallen? 

o Hoe reageren de gecontroleerde instanties in een situatie waarin een cyberaanval 
plaatsvindt? 

In beide onderzoeken werd bijzondere nadruk gelegd op de doeltreffendheid. In 
nauwe samenwerking met de gecontroleerde instanties hebben ethische hackers een 
test uitgevoerd met betrekking tot vitale waterwerken en een van de systemen voor 
grenstoezicht. Uiteraard werd actie ondernomen ten aanzien van alle bevindingen van 
de test voordat de rapporten werden gepubliceerd en werden geen technische 
gegevens openbaar gemaakt. 

Het belangrijkste verschil tussen de twee onderzoeken was dat het onderzoek inzake 
de waterwerken gericht was op het behalen van de doelstellingen van de 
gecontroleerde instantie, terwijl het onderzoek inzake het grenstoezicht gebaseerd 
was op het cybersecurity-raamwerk van het National Institute of Standards and 
Technology (NIST). 
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Bevindingen 
Ten eerste werd bij beide onderzoeken geconstateerd dat de gecontroleerde instanties 
zich bewust waren van cyberdreigingen en dat zij bezig waren een professionele 
benadering van het onderwerp door te voeren. 

In het geval van de waterwerken moest de gecontroleerde instantie echter zowel op 
het gebied van detectie als op dat van respons nog stappen zetten om de aan de eigen 
doelstellingen voor cyberbeveiliging te voldoen. De gecontroleerde instantie had een 
Security Operations Center (SOC) opgericht voor de detectie van en respons op 
cyberaanvallen. Het doel om eind 2017 bij alle vitale waterwerken cyberaanvallen 
direct te kunnen detecteren was in het najaar van 2018 echter nog niet gerealiseerd. 
Hierdoor bestond het risico dat een cyberaanval op een vitaal waterwerk niet of te laat 
werd gedetecteerd. Bovendien bleek uit de test die bij een van de vitale waterwerken 
werd uitgevoerd dat het mogelijk was om fysiek toegang te verkrijgen tot het object. 
Hackers waren in staat toegang te krijgen tot de controlekamer en bevonden zich 
alleen bij niet-vergrendelde werkstations. Tot slot bleek geen specifiek scenario te zijn 
ontwikkeld door de gecontroleerde instantie voor een door een cyberaanval 
veroorzaakte crisis en ontbrak informatie in verband met de respons, of werd deze niet 
actueel gehouden. Actuele informatie kan in een crisissituatie van essentieel belang 
zijn voor een snelle en adequate reactie 

Wat het grenstoezicht betreft, was het oordeel dat de maatregelen voor 
cyberbeveiliging onvoldoende en niet toekomstbestendig waren. Ten eerste moesten 
belangrijke systemen voor grenstoezicht formeel worden goedgekeurd voordat deze in 
gebruik werden genomen om ervoor te zorgen dat alle cyberbeveiligingsmaatregelen 
waren uitgevoerd. We stelden vast dat twee van de drie systemen operationeel waren 
zonder de vereiste goedkeuring. Daardoor bestaat er geen garantie dat noodzakelijke 
beveiligingsmaatregelen waren genomen. Ten tweede was er een Security Operations 
Center (SOC) operationeel, maar was geen van de systemen hier rechtstreeks op 
aangesloten. Hoewel de generieke infrastructuur was aangesloten op het SOC, bestond 
er hierdoor nog steeds een risico dat cyberaanvallen niet of te laat werden opgemerkt. 
Ten derde werden niet regelmatig beveiligingstests uitgevoerd. Slechts een van de drie 
systemen was in het verleden getest en dit slechts in beperkte mate. Tot slot ontbrak, 
net zoals bij het eerste onderzoek, een specifiek scenario voor een door een 
cyberaanval veroorzaakte crisis. 

Tijdens de beveiligingstests van een van de systemen die nooit eerder waren getest, 
vonden ethische hackers een aantal kwetsbaarheden. Door deze kwetsbaarheden 
gecombineerd te benutten kon een kwaadwillige ongeautoriseerde insider een 
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cyberaanval uit te voeren om toegang te verkrijgen tot informatie in het systeem, deze 
te kopiëren en zelfs te manipuleren. De resultaten onderstrepen het belang van 
beveiligingstesten.  

De bevindingen zijn zorgwekkend vanwege de digitalisering van grensprocessen. In de 
nabije toekomst zal een toenemend aantal systemen voor grenstoezicht steeds meer 
gegevens verwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van een groeiend aantal 
koppelingen. Hierdoor neemt het risico op cyberaanvallen toe. De gevolgde 
benadering was dus niet toekomstbestendig. 

Conclusies 
In het geval van de waterwerken zorgden enkele belangrijke elementen dat de 
gecontroleerde instantie de laatste stappen voor cyberbeveiliging niet kon nemen. Het 
was bijvoorbeeld onduidelijk wat het dreigingsniveau was, waardoor het moeilijk werd 
om te beoordelen of de genomen maatregelen en toegewezen middelen toereikend 
waren. Daarnaast had de centrale afdeling die verantwoordelijk was voor 
cyberbeveiliging geen mandaat om de noodzakelijke cyberbeveiligingsmaatregelen bij 
de gedecentraliseerde waterwerken uit te voeren. In dit opzicht werden de 
aanbevelingen van het onderzoek opgevolgd, wat de organisatie hielp vooruitgang te 
boeken. 

Wat het grenstoezicht betreft, was er geen duidelijke reden voor het ontoereikende 
niveau van cyberbeveiliging. Bij het onderzoek werden volledige en gedetailleerde 
procedures en beleidsmaatregelen voor cyberbeveiliging aangetroffen, evenals 
voldoende kennis en vakkundige personeelsleden. De aanbevelingen van het 
onderzoek waren derhalve voornamelijk gericht op het waarborgen dat elke mogelijke 
stap ook daadwerkelijk werd genomen.  

Beide onderzoeken kregen veel aandacht in het parlement en de media. Ze zorgden 
ervoor dat het cyberbeveiligingsbewustzijn in verband met vitale infrastructuur werd 
vergroot en boden de gecontroleerde instanties inzicht in de manier waarop hun 
cyberbeveiliging kon worden verbeterd. Een nauwe samenwerking met de 
gecontroleerde instantie was essentieel om hun situatie volledig te begrijpen en om te 
gaan met de risico’s van het onderzoeken en testen van de cyberbeveiliging.  

Er is ook een derde controle in deze reeks gepland. Daarnaast is het niveau van 
informatiebeveiliging van de rijksoverheid een belangrijk element van de jaarlijkse 
cyclus van verantwoordingsonderzoeken. De Algemene Rekenkamer heeft in de 
afgelopen jaren geconstateerd dat veel ministeries ondermaats presteren ten aanzien 
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van maatregelen voor informatiebeveiliging. Op dit moment maakt de Algemene 
Rekenkamer gebruik van de ervaring die zij heeft opgedaan tijdens haar 
cyberbeveiligingsonderzoeken om haar perspectief met betrekking tot het onderzoek 
van informatiebeveiliging te verbreden en niet alleen te kijken naar stukken en beleid 
maar ook de daadwerkelijke doeltreffendheid van maatregelen te testen. 

Andere verslagen op dit gebied 

Titel van het verslag Hoofdstuk 3 van “Staat van de rijksverantwoording 2019” 

Link naar het verslag: Verslag 

Datum van publicatie: 2020 

 

Titel van het verslag Focus op digitaal thuiswerken 

Link naar het verslag: Verslag 

Datum van publicatie: 2020 
  

https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2020/05/20/staat-van-de-rijksverantwoording-2019/SRV-wr.pdf
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/publicaties/2020/11/02/focus-op-digitaal-thuiswerken
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Polen 
Najwyższa Izba Kontroli  

 

De veilige werking garanderen van IT‐systemen die worden 
gebruikt voor het uitvoeren van publieke taken 

Datum van publicatie:   2016 

Link naar het verslag:   Verslag (in het Pools) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle:   Nalevingsgerichte controle 

Controleperiode:   2014‐2015 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 

Het doel van de controle bestond erin te beoordelen of gegevens die waren verzameld 

in de systemen waarmee belangrijke publieke taken moesten worden uitgevoerd, bij 

de gecontroleerde eenheden veilig waren. De controle had betrekking op zes 

geselecteerde instellingen die belangrijke publieke taken uitvoeren. Na een analyse 

werd bij elk van de instellingen één essentieel IT‐systeem geselecteerd en in detail 

onderzocht. Versie 4.1 van de COBIT‐methode (Control Objectives for Information and 

related Technology) werd toegepast voor de controle. 

Deze controle werd uitgevoerd naar aanleiding van de controle van 2015 inzake de 

uitvoering van cyberbeveiligingstaken door overheidsinstanties in Polen67, waarbij 

systemische problemen werden aangetroffen. Bij de controle van 2016 werd onder 

meer aangetoond dat de overheidsadministratie tot dat moment geen actie had 

ondernomen om de IT‐beveiliging op nationaal niveau te waarborgen. Er werd 

geconcludeerd dat de activiteiten van overheidsinstanties in verband met de 

bescherming van de cyberspace op versnipperde wijze waren uitgevoerd en dat een 

                                                       
67  https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/  

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/042/KPB/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/
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systematische benadering ontbrak. Bij gebrek aan centrale regelingen ter waarborging 
van de concrete beveiligingsvoorwaarden voor specifieke IT-systemen die essentieel 
zijn voor de werking van de staat, was de controle gericht op het onderzoeken van de 
vraag of de instellingen die de IT-systemen beheren die worden gebruikt voor het 
uitvoeren van belangrijke publieke taken ervoor zorgden dat dergelijke taken op veilige 
wijze konden worden uitgevoerd.  

Een andere systeemcontrole in verband met cyberbeveiliging betrof cyberbeveiliging 
in Polen; deze werd in 2019 goedgekeurd, maar de bevindingen hiervan zijn 
vertrouwelijk. 

Controlevragen 
De subdoelstellingen werden verdeeld over twee evaluatiegebieden, waarbij 
antwoorden op specifieke vragen werden gezocht. 

Op het gebied van de ondersteuning van de IT-beveiliging werd in het kader van de 
controle op het niveau van de volledige organisatie onderzocht of onder meer: 

o IT-beveiligingsbeheer plaatsvond;

o plannen werden uitgevoerd om de IT-beveiliging te waarborgen;

o de IT-beveiliging werd getest, gecontroleerd en gemonitord;

o IT-beveiligingsincidenten werden gedefinieerd;

o de IT werd beheerd aan de hand van cryptografische sleutels;

o werd voorzien in bescherming tegen en de detectie van malafide software en
patching;

o de netwerkbeveiliging werd gewaarborgd.

Op het gebied van de ondersteuning van de beveiliging werd in het kader van de 
controle op het niveau van de geselecteerde systemen onderzocht of onder meer: 

o de identiteit en accounts van gebruikers werden beheerd;

o beveiligingstechnologieën en gevoelige gegevens werden beschermd.



DEEL III – Samenvatting van de HCI-verslagen 
92 

Bevindingen en conclusies 
De mate van voorbereiding en uitvoering van het informatiebeveiligingssysteem 
zorgde niet voor een acceptabel niveau van beveiliging van de gegevens die waren 
verzameld in de IT-systemen die waren bedoeld voor de uitvoering van belangrijke 
publieke taken. De processen voor informatiebeveiliging werden op wanordelijke wijze 
uitgevoerd en waren, vanwege het ontbreken van procedures, intuïtief. Van de zes 
gecontroleerde eenheden had er slechts één het informatiebeveiligingssysteem 
uitgevoerd. Er moet bovendien worden opgemerkt dat de toepassing hiervan ook 
aanzienlijke tekortkomingen vertoonde. Bij op een na alle gecontroleerde eenheden 
hadden de werkzaamheden om te zorgen voor geschikte beveiligingsvoorwaarden 
voor de in de IT-systemen verwerkte informatie niet het passende niveau bereikt, 
omdat deze pas recentelijk van start waren gegaan en zich in de voorbereidende fase 
bevonden, die ook het opstellen van de noodzakelijke formele basis omvatte. Tot op 
dat moment was het werk gebaseerd op vereenvoudigde of informele regelingen op 
basis van goede praktijken of de ervaring van het IT-personeel.  

Volgens versie 4.1 van de COBIT-methode liep de maturiteit van de beheersprocessen 
voor informatiebeveiliging in de verschillende gecontroleerde eenheden uiteen van 1) 
aanvang/ad hoc tot 3) gedefinieerd, op een schaal van nul tot vijf, waarbij vijf het 
maximum is. 

De beveiligingscoördinator was verantwoordelijk voor het waarborgen van de IT-
beveiliging in de gecontroleerde eenheden, maar was in de praktijk niet bevoegd om 
het volledige proces te beheren. De desbetreffende taken werden ook vaak door 
slechts één persoon uitgevoerd. Hoewel teams van specialisten waren aangewezen of 
overeenkomsten waren gesloten met externe contractanten, was de noodzakelijke 
analyse om vast te stellen of de diensten voldeden aan de beveiligingsbehoeften van 
een eenheid niet uitgevoerd. Het inzicht van de gecontroleerde eenheden in de 
noodzaak om de IT-beveiliging te waarborgen, was versnipperd en beperkt. De 
gegevensbeveiliging werd voornamelijk gezien als de verantwoordelijkheid en het 
domein van de IT-afdeling en niet van alle organisatorische eenheden met wettelijke 
taken, waardoor de ontwikkeling van samenhangende beheerssystemen voor de IT-
beveiliging voor de volledige instelling aanzienlijk werd belemmerd.  

Uit een vergelijking van de kwaliteit van de manier waarop werd voldaan aan 
verplichtingen om de informatiebeveiliging te waarborgen ten aanzien van zowel 
volledige organisaties als de geselecteerde systemen blijkt dat de kwaliteit van de 
uitvoering in het tweede geval hoger was. Dit kan het gevolg zijn van de impact van de 
praktische kennis en betrokkenheid van technisch personeel uit het middenkader op 
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het waarborgen van de beveiliging, het grotere gebruik van commerciële IT-systemen 
op basis van marktnormen binnen de overheidsadministratie en geavanceerde 
oplossingen voor het waarborgen van de beveiliging. Door dergelijke oplossingen, 
opgedane ervaring en goede praktijken toe te passen, kon een bepaald niveau van 
beveiliging worden gehandhaafd bij de werking van de verschillende systemen, 
ondanks de beperkte middelen, organisatorische tekortkomingen of “niet-werkende” 
wetgeving. Dit kan echter niet de beoogde oplossing zijn, omdat de beveiliging van IT-
systemen in tijden van een dynamische toename van het dreigingsniveau niet kan 
worden gebaseerd op maatregelen die op wanordelijke wijze worden beheerd en die 
uitsluitend zijn afgestemd op het oplossen van acute problemen. 

Conclusies van de controle 

Er moeten algemene aanbevelingen en vereisten voor IT-beveiliging worden 
ontwikkeld en uitgevoerd op centraal niveau die van toepassing zijn op alle 
overheidsinstanties. Een systemische oplossing is nodig, waarbij de resultaten van 
controles van de IT-beveiliging worden bekendgemaakt op een wijze die burgers in 
staat stelt informatie te verkrijgen over de activiteiten van overheidsinstanties, terwijl 
de toegang tot kennis over de ingezette maatregelen en methoden voor het 
waarborgen van de beveiliging van verwerkte informatie wordt beperkt. 

Andere verslagen op dit gebied 

Titel van het verslag Beheer van informatiebeveiliging door regionale autoriteiten 

Link naar het verslag: Verslag (in het Pools) 

Datum van publicatie: 2019 

Titel van het verslag Cyberbeveiliging in Polen (vertrouwelijke informatie) 

Link naar het verslag: Niet openbaar toegankelijk 

Datum van goedkeuring: 2019 

Titel van het verslag Waarborging van de beveiliging van IT-systemen door 
regionale autoriteiten in het woiwodschap Podlaskie 

Link naar het verslag: Verslag (in het Pools) 

Datum van publicatie: 2018 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_18_006_201807261245431532609143%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lbi%7Ep_17_062_201711081216511510143411%7E01,typ,kk.pdf


DEEL III – Samenvatting van de HCI-verslagen 
 94 
 

 

Titel van het verslag Preventie en bestrijding van cyberpesten onder kinderen en 
jongeren 

Link naar het verslag: Verslag (in het Pools) 

Datum van publicatie: 2017 

 

Titel van het verslag Uitvoering van cyberbeveiligingstaken door overheidsinstanties 
in Polen 

Link naar het verslag: Verslag (in het Pools) 

Datum van publicatie: 2015 

 

Titel van het verslag Toepassing van geselecteerde vereisten inzake 
informatiesystemen, de uitwisseling van elektronische 
informatie en het nationale kader voor interoperabiliteit op 
basis van het voorbeeld van sommige gemeenteraden en 
steden met districtsrechten. 

Link naar het verslag: Verslag (in het Pools) 

Datum van publicatie: 2015 
  

https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_14_004_201405280743421401263022%7E01,typ,kk.pdf
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Portugal 
Tribunal de Contas 

Controle inzake het Portugese elektronische paspoort 
Datum van publicatie: 2014 

Link naar het verslag:  Verslag (in het Portugees) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle:  Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode: 2013 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
De procescontrole van het Portugese elektronische paspoort (PEP) was gericht op de 
doeltreffendheid van de informatiesystemen die de toekenning, de uitgifte en het 
gebruik ervan ondersteunen, met name bij de geautomatiseerde controle van 
passagiers door het aflezen van biometrische gegevens aan de Portugese grens68. 

De belangrijkste doelstellingen van de controle waren: 

o het verifiëren van de naleving van de EU- en nationale wetgeving, internationale
normen en richtsnoeren inzake de toekenning, de uitgifte en het gebruik van het
PEP, waaronder de toereikendheid van het nationale rechtskader;

o het onderzoeken van de doeltreffendheid van belangrijke processen die
verbonden zijn met de levenscyclus van het PEP, en met name die processen die
verband houden met de toekenning, de uitgifte en het gebruik van het PEP;

68 We verwijzen naar systemen voor automatische grenscontrole (Automated Border Control, 
ABC) binnen Frontex (Europees Grens- en kustwachtagentschap). 

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2014/rel022-2014-2s.pdf
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o het onderzoeken van kritieke aspecten van de prestaties van informatiesystemen,
in het bijzonder de naleving van de beveiligingsvereisten met betrekking tot de
informatiesystemen van het PEP (SIPEP).

De belangrijkste risicogebieden waren onder meer: 

o verlies/diefstal van materiële activa en/of elektronische gegevens;

o misbruik van vertrouwelijke informatie;

o nalevingsrisico’s (niet voldoen aan wettelijke en regelgevingsvereisten).

Controleperiode: 1 januari 2013-31 december 2013 (waar passend te verlengen tot 
eerdere of latere jaren). 

Bevindingen en conclusies 
Het Portugese elektronische paspoort omvat drie categorieën: algemeen69, 
diplomatiek of speciaal. Er is ook een paspoort voor niet-onderdanen, dat voorziet in 
beperkte privileges. 

In het concessiesysteem wordt gewerkt met verschillende aanvragen en verschillende 
entiteiten die gegevens verzamelen en organen die paspoorten toekennen, maar 
slechts één uitgifte-instantie (die verantwoordelijk is voor de productie, 
personalisering en levering). 

Verschillende entiteiten (PEP-entiteiten) nemen deel aan het proces. De volgende 
entiteiten verzamelen gegevens en kennen paspoorten toe:  

o het Portugese vasteland: de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)70 en de
registerdiensten van het Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)71;

69 Ongeveer 99 % van alle paspoorten. 

70 Dienst voor Immigratie en Grenzen. 

71 Registratiekantoor en notaris (alleen ontvangst). 
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o de autonome regio’s de Azoren72 en Madeira: diensten die vallen onder de
respectievelijke Vice-Presidência do Governo Regional73; in het buitenland: de
Portugese consulaten;

o De Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. (INCM)74 geeft de paspoorten af en
levert deze.

De belangrijkste processen worden voornamelijk ondersteund door het SIPEP (centraal 
aanvraagbeheersysteem voor de uitgifte van Portugese paspoorten). Het SIPEP maakt 
het mogelijk om de vereiste informatie in verband met de toekenning van het PEP vast 
te leggen, op te slaan, te verwerken, te valideren en te verstrekken, start het 
aanpassingsproces dat wordt uitgevoerd door de INCM en waarborgt de verbinding 
met andere systeemtoepassingen, waarbij afstemming plaatsvindt tussen alle PEP-
entiteiten die betrokken zijn bij de fysieke en logistieke registratie van de verzamelde 
gegevens. 

De PEP-entiteiten hebben een organisatorische structuur die hen in staat stelt om de 
wettelijke doelstellingen te behalen die verband houden met het PEP. Het systeem is 
nog steeds sterk afhankelijk van personele middelen op de niveaus van aanvraag en 
verzameling. Het SIPEP omvat echter enkele automatische verwerkingsfuncties en 
controles van de validering. 

Omdat de procedures zorgen voor de uitvoering van controletaken en de verwerking 
van gegevens, waarvan sommige onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd, zonder 
menselijke tussenkomst, heeft het SIPEP een aanzienlijke impact wat betreft de 
organisatie organisatie en het informatiesysteem, met name met betrekking tot: i) het 
begrip en de vaststelling van de normen, processen en vereiste gegevens; en ii) de 
vaststelling van de eigen vereisten van het informatiesysteem. 

72 En de servicepunten van het Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao 
Cidadão, I. P. (RIAC) – Agentschap voor de Modernisering en Kwaliteit van Dienstverlening 
aan Burgers, openbare instelling (alleen ontvangst). 

73 Vicepresident van de regionale regering. 

74 De officiële drukkerij en de Munt, overheidsbedrijf. 
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De efficiëntie en de doeltreffendheid van het proces voor gegevensverzameling 
worden gewaarborgd door de interactie tussen het SIPEP en andere 
informatiesystemen75, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

Er is een kader vastgesteld voor de algemene controle van IT-activiteiten (governance, 
ontwikkeling en verwerving, IT-operaties, bedrijfscontinuïteit en herstel na rampen, 
informatiebeveiliging), hoewel dit niet uitgebreid is gedocumenteerd, dat de 
ontwikkeling, de werking, het beheer en het onderhoud van het SIPEP-systeem 
waarborgt. 

Activiteitenindicatoren (2013): 

o Ongeveer 500 000 PEP’s werden toegekend, waarvan ongeveer 63 % door de SEF, 
33 % door Portugese consulaten en 4 % door de regionale regeringen. 

o De inkomsten in verband met de uitgifte van PEP’s beliepen ongeveer 
37 miljoen EUR, voornamelijk van de INCM (43 %), de SEF (32 %) en het Ministério 
dos Negócios Estrangeiros (MNE)76 (17 %). 

Voor 2013 gold dat de tests die in het SIPEP werden uitgevoerd niet bevestigden dat 
de maximale wettelijke termijn voor levering (vanaf het moment van de aanvraag tot 
het kunnen ophalen van het PEP bij het ophaalpunt) werd nageleefd, omdat de 
daadwerkelijke leverdatum niet altijd op tijdige wijze werd geregistreerd bij het 
ophaalpunt. 

De SEF, het MNE, het RIAC en de INCM deden investeringen in verband met de 
verwerving van apparatuur voor het verzamelen van biometrische gegevens en 
handtekeningen (kiosken), apparatuur voor systemen voor automatische 
grenscontroles (ABC) en de aankoop en het onderhoud van IT-systemen, -diensten en 
technische IT-ondersteuning, met een waarde van 11 miljoen EUR, waarbij het 
grootste bedrag werd besteed door de SEF. 

Voordat het PEP werd ingevoerd, was de prijs van het (niet-biometrische) paspoort van 
de Republiek Portugal 22,44 EUR; in 2006 werd de prijs van het normale (biometrische) 
PEP vastgesteld op 60 EUR, wat in 2011 werd verhoogd tot 65 EUR. 

                                                      
75 Namelijk het geïntegreerde informatiesysteem van de SEF (SIISEF), het nationaal deel van 

het Schengeninformatiesysteem (NSIS), de burgeridentificatiedatabank en de 
strafregisterdatabank. 

76 Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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PEP-aanvragen 

PEP-aanvragen worden persoonlijk verwerkt door de bevoegde diensten, die de 
aanvraagdocumenten ontvangen, de biografische en biometrische gegevens van 
aanvragers verzamelen, de vergoedingen innen en later het afgegeven PEP leveren. 

Het onderliggende systeem (SIPEP) valideert de juistheid van de gegevens en de 
kwaliteit door middel van virtuele controles en kruiscontroles met andere 
informatiesystemen, namelijk de burgerlijke identificatiedatabank, om ervoor te 
zorgen dat de aanvraag conform is en geschikt is voor de toekenning en uitgifte van 
het PEP. 

De bijbehorende statuswijzigingen worden vastgelegd in logbestanden, die de 
controleerbaarheid, integriteit en onweerlegbaarheid van de verrichtingen 
waarborgen. 

De overdracht van gegevens tussen de organen die gegevens verzamelen (in Portugal 
en het buitenland) en de SEF vindt plaats via VPN (Virtual Private Network), waarbij het 
toegangsbeheer plaatsvindt in overeenstemming met de toegangsgegevens die door 
de SEF worden beheerd77. 

De aanvraag voor het gewone PEP wordt anders verwerkt wanneer deze wordt 
ingediend door burgers wier rechten beperkt zijn, waaronder: i) diegenen die hun 
rechten niet kunnen uitoefenen (minderjarigen, onbekwame personen of personen 
met een verbod); ii) personen die gerechtelijk of door de politie zijn uitgesloten 
(strafblad, lopende rechtszaak of inbeslagname van documenten); en iii) wanneer de 
aanvrager van een tweede PEP zich beroept op een nationaal of legitiem belang. 

Toekenning van het PEP 

Het besluit om het gewone PEP toe te kennen kan: 

o automatisch zijn – automatische goedkeuring door het SIPEP-aanvraagsysteem na
validering van de identiteit van de aanvrager en het niet bestaan van een
strafblad (door middel van kruiscontroles met de burgerlijke identificatiedatabank

77 Het SIPEP is (via het internet) op nationaal/regionaal en internationaal niveau toegankelijk 
voor diensten die zich op het vasteland, in de autonome regio’s van de Azoren en Madeira 
en in het buitenland (Portugese consulaten) bevinden. 
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en de strafregisterdatabank van het IRN) en lopende rechtszaken. Dit is alleen 
mogelijk bij de SEF, voor PEP-aanvragen op het vasteland78; 

o afhankelijk zijn van een afzonderlijke aanvaarding/goedkeuring door andere 
entiteiten (regionale regeringen en consulaten) of, in het geval van de SEF, 
vereisten die niet vallen onder de automatische toekenning79. 

Uitgifte van het PEP 

De uitgifte van het PEP, die de productie, personalisering en levering omvat, valt onder 
de bevoegdheden van de INCM. Wanneer de levering van het PEP wordt geregistreerd 
in het SIPEP, wordt de paspoortstatus veranderd in “geldig”. 

De tarieven voor het PEP zijn afhankelijk van het vereiste dienstenniveau. Om het 
dienstenniveau te meten, moet in het SIPEP de daadwerkelijke leverdatum van het PEP 
in aanmerking worden genomen. 

De PEP-levering wordt uitgevoerd door een ingehuurde vervoersdienst. 

Ongeldig maken van het PEP 

Wanneer een aanvrager een eerder PEP inlevert dat nog steeds geldig is, moet dit 
ongeldig worden gemaakt om hergebruik te voorkomen en hieraan de paspoortstatus 
“onbruikbaar” worden toegekend in het SIPEP-aanvraagsysteem. 

  

                                                      
78 Dit is een geautomatiseerde functie van het SIPEP-aanvraagsysteem voor de inwilliging 

(waarnaar intern wordt verwezen als “autorisatie”) van een aanvraag (met uitzondering van 
een tweede PEP) voor een meerderjarige burger met een geldige burgerkaart, zonder 
lopende rechtszaken en die niet is uitgesloten of gediskwalificeerd. Van de gewone PEP’s 
die door de SEF werden toegekend, werd ongeveer 60 % afgehandeld aan de hand van 
automatische valideringsprocedures en toekenningsbesluiten en werd de rest onderzocht 
en goedgekeurd door de Direção Central de Imigração e Documentação (DCID). 

79 Met name in het geval van aanvragers die hun rechten niet kunnen uitoefenen 
(minderjarigen, onbekwame personen of personen met een verbod), personen die 
gerechtelijk of door de politie zijn uitgesloten of, in het geval van een tweede PEP, 
personen wier aanvraag per geval wordt behandeld door de DCID. 
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Finland 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 

Regelingen voor cyberbescherming 
Datum van publicatie:  2017 

Link naar het verslag:  Verslag (in het Fins) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle: Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode:  2016-2017 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
Het doel van de controle bestond in het onderzoeken of de cyberbescherming bij de 
centrale overheid zo doeltreffend en kostenefficiënt mogelijk was geregeld. De 
controle was gericht op de vraag hoe de cyberbeveiliging bij de centrale overheid was 
georganiseerd en beheerd. De resultaten van de controle konden worden gebruikt om 
de doeltreffendheid en efficiëntie van de cyberbeveiliging bij de centrale overheid te 
ontwikkelen. De controle werd van 22 september 2016 tot en met 4 september 2017 
verricht. In het najaar van 2019 vond de follow-up plaats. Bij de follow-up onderzocht 
de nationale rekenkamer de maatregelen die waren genomen naar aanleiding van de 
bevindingen en aanbevelingen van de controle.  

Tot de gecontroleerde entiteiten behoorden de autoriteiten die verantwoordelijk 
waren voor de cyberbescherming bij de centrale overheid (het kantoor van de 
minister-president, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Vervoer en 
Communicatie) en de autoriteiten die verantwoordelijk waren voor gecentraliseerde 
taken op het gebied van cyberbescherming en gecentraliseerde IT-diensten bij de 
centrale overheid (het Nationaal Centrum voor Cyberbeveiliging van het Finse 
Agentschap voor Vervoer en Communicatie, het ICT-centrum van de regering (Valtori), 
en het Agentschap voor Digitalisering en Diensten op het gebied van 

https://www.vtv.fi/app/uploads/2018/05/22102159/kybersuojauksen-jarjestaminen-16-2017.pdf
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Bevolkingsgegevens). De doeltreffendheid van de richtsnoeren werd ook beoordeeld 
door de eenheden van de centrale overheid te beoordelen die elektronische diensten 
verleenden (het Agentschap voor Digitalisering en Diensten op het gebied van 
Bevolkingsgegevens, het Finse Agentschap voor Vervoer en Communicatie (Traficom), 
het Nationale Administratiekantoor voor Handhaving en de toezichthouder hiervan, 
het Ministerie van Justitie, en het Centrum voor ICT-diensten van het Ministerie van 
Justitie).  

Controlevragen 
De volgende controlevragen werden gebruikt bij de controle van de organisatie van de 
cyberbeveiliging: 

o Nam de gecontroleerde entiteit het economische aspect voldoende in 
aanmerking bij het organiseren van de cyberbeveiliging? 

o Ondersteunt het situationele bewustzijn met betrekking tot cyberbeveiliging van 
de gecontroleerde entiteit de cyberbeveiliging van de systemen? 

o Is de gecontroleerde entiteit voldoende in staat om te reageren op 
cyberinbreuken? 

Het controleonderwerp “regelingen voor cyberbescherming” maakte deel uit van het 
controlethema “Waarborgen van de operationele betrouwbaarheid van de 
informatiemaatschappij” van het controleplan voor de periode 2016-2020 van de Finse 
nationale rekenkamer. Het controleonderwerp kan vanuit het oogpunt van het belang 
voor de financiën van de centrale overheid worden gerechtvaardigd door de nadelen 
die gepaard gaan met onderbrekingen van de dienstverlening en datalekken, evenals 
door de negatieve gevolgen van een slechte cyberbeveiliging voor zakelijke 
activiteiten. De controle werd tegelijk uitgevoerd met de controle “Aansturen van de 
operationele betrouwbaarheid van elektronische diensten”, die valt onder hetzelfde 
thema. De belangrijkste controlematerialen waren documenten en gesprekken met de 
autoriteiten die verantwoordelijk waren voor de activiteit in kwestie.  

Bevindingen en conclusies 
In de Finse cyberbeveiligingsstrategie zijn de belangrijkste doelstellingen en 
beleidsmaatregelen vastgesteld om de uitdagingen het hoofd te bieden waarmee de 
cyberomgeving te maken heeft en om de werking hiervan te waarborgen. Er zijn 
inspanningen verricht om de cyberbeveiligingsstrategie uit te voeren aan de hand van 
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een uitvoeringsprogramma, waarvan de vooruitgang jaarlijks wordt geëvalueerd. Het 
Beveiligingscomité is een samenwerkingsorgaan binnen het Ministerie van Defensie 
dat de uitvoering van de cyberbeveiligingsstrategie monitort en coördineert.  

Een doeltreffende organisatie van de cyberbeveiliging houdt risicobeheer in, dat om te 
slagen doeltreffende beheersstructuren en -regelingen vereist die risicobeheer 
integreren in de werkzaamheden op alle niveaus van de organisaties. Zoals vele andere 
landen zijn Finland en zijn centrale overheid niet zelfvoorzienend op het gebied van 
middelen voor cyberbescherming. De wetgeving van de Europese Unie is in de loop der 
tijd toegenomen en vaker bindend geworden. Binnen de Finse overheid is de 
verantwoordelijkheid voor cyberbescherming gedecentraliseerd, waarbij elk orgaan 
verantwoordelijk is voor zijn eigen cyberbeveiliging. Bij de centrale overheid is de 
toewijzing van verantwoordelijkheden met betrekking tot de aard, omvang en 
uitvoering van mogelijke cyberinbreuken complex.  

Vanwege deze complexiteit is het mogelijk dat de respons op onregelmatigheden te 
langzaam is en de geringe financiering heeft de uitvoering van de Finse 
cyberbeveiligingsstrategie beperkt. Op basis van de controlebevindingen heeft de 
nationale rekenkamer de volgende conclusies getrokken en de volgende 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de organisatie van de cyberbeveiliging bij de 
centrale overheid: 

Het operationele beheer van omvangrijke inbreuken op de cyberbeveiliging was niet 
vastgesteld 

De planning van het operationele beheer van omvangrijke inbreuken op de 
cyberbeveiliging en de verdeling van de gerelateerde verantwoordelijkheden zouden 
snellere reacties mogelijk kunnen maken, evenals een passende coördinatie en de 
toewijzing van middelen voor tegenmaatregelen. Volgens het huidige operationele 
model is elk agentschap verantwoordelijk voor zijn eigen cyberbescherming. Er is 
echter onvoldoende kennis op het gebied van cyberbescherming beschikbaar, wat de 
interne of uitbestede cyberbescherming belemmert.  

Sommige doelstellingen van de cyberbeveiligingsstrategie werden niet behaald 

Het uitvoeringsprogramma voor de Finse cyberbeveiligingsstrategie leidde tot een 
verbetering van de cyberbescherming. Enkele van de doelstellingen van het eerste 
uitvoeringsprogramma werden niet behaald, omdat het niveau van inzet voor de 
maatregelen uiteenliep en niet op gecentraliseerde wijze kon worden verbeterd. Het 
nieuwe uitvoeringsprogramma omvatte uitsluitend maatregelen ten aanzien waarvan 
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de bevoegde autoriteiten en andere actoren hadden aangegeven deze te willen 
uitvoeren. De inzet en beschikbare middelen waren van elkaar afhankelijk. 

Het was onduidelijk of de financieringsoplossingen voor cyberbescherming geschikt 
waren 

De verschillen in de ontwikkeling van cyberbescherming waren deels het gevolg van 
verschillen in de hoogte van de middelen voor ontwikkeling waarover de organisaties 
beschikten. In de bepalingen inzake de voorbereiding van de staatsbegroting of het 
voorbereidingsproces werden geen procedures aangetroffen om te waarborgen dat de 
middelen werden toegewezen voor de belangrijkste doelstellingen voor 
cyberbescherming. Agentschappen en instellingen begrootten de kredieten voor 
cyberbeveiliging als ongespecificeerd deel van de operationele uitgaven van het 
agentschap of de instelling. De in de Finse cyberbeveiligingsstrategie beschreven 
maatregelen werden slechts in die mate uitgevoerd die met de kredieten mogelijk was. 

Cyberbescherming moet ook in aanmerking worden genomen bij veranderingen in 
de ICT-organisatie 

Veranderingen in de ICT-organisatie van de centrale overheid hadden gevolgen voor 
de regelingen voor cyberbescherming. De ontwikkeling van een door Valtori 
gecentraliseerde cyberbeveiliging was lastig gebleken. Er was sprake van 
tekortkomingen bij de beoordeling van de adequaatheid van de praktische procedures 
voor cyberbescherming en bij de uitvoering van de nieuwe regelingen. 

Het situationeel bewustzijn met betrekking tot cyberbeveiligingsactiviteiten moet 
worden verbeterd 

Het Centrum voor Cyberbeveiliging zorgde voor het situationele bewustzijn met 
betrekking tot cyberbeveiliging in het hele land. Op het moment van de controle 
bestond er geen verplichting om inbreuken op de cyberbeveiliging te melden bij het 
Centrum voor Cyberbeveiliging. Een vereiste voor overheidsinstanties om inbreuken te 
melden zou de situatie verbeteren, evenals een uitbreiding van de dekking van 
gecentraliseerde detectieprocedures voor cyberinbreuken. 

Op basis van het bovenstaande beveelt de nationale rekenkamer aan dat het 
Ministerie van Financiën een uitgebreid model voor operationeel beheer vaststelt en 
uitvoert voor het geval dat incidenten in verband met de cyberbeveiliging plaatsvinden 
bij ICT-diensten van de centrale overheid. Het Ministerie van Financiën moet ook 
uitzoeken hoe er rekening kan worden gehouden met de cyberbeveiliging van diensten 
bij de financiering van diensten gedurende de levenscyclus daarvan en het 
operationele situationele bewustzijn verbeteren door autoriteiten te instrueren 
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cyberinbreuken te melden bij het Centrum voor Cyberbeveiliging. Er werd aanbevolen 
dat Valtori de uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van cyberbeveiligingsprocedures 
en de detectie van cyberinbreuken verbetert.  

Bij de follow-upcontrole werd onderzocht hoe de aanbevelingen die tijdens de 
controle waren gedaan waren uitgevoerd. De rekenkamer was van oordeel dat het 
Ministerie van Financiën, als bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de 
aanbevelingen, onvoldoende maatregelen had genomen naar aanleiding van de 
gedane aanbevelingen. De cyberbeveiliging in Finland was echter ook versterkt dankzij 
maatregelen die waren genomen door andere autoriteiten dan het Ministerie van 
Financiën. Er werd een verandering doorgevoerd in het strategische beheer van de 
cyberbeveiliging waarbij werd overgeschakeld op het regisseursmodel van 
cyberbeveiliging. In het begrotingsvoorstel voor 2020 verhoogde de overheid de 
kredieten voor de autoriteiten van de centrale overheid die een belangrijke rol spelen 
bij het versterken van de cyberbeveiliging. Daarnaast nam Valtori maatregelen in 
overeenstemming met de aanbeveling van de nationale rekenkamer. Concluderend 
merkte de nationale rekenkamer op dat een follow-upcontrole noodzakelijk was 
vanwege de niet-uitgevoerde aanbevelingen en dat een volledig nieuwe controle op 
het gebied gerechtvaardigd was vanwege de voortdurende veranderingen in de 
cyberbeveiligingsregelingen en de digitale werkomgeving en de hieraan gerelateerde 
risico’s, alsook vanwege het belang van de cyberbeveiliging voor de financiën van de 
centrale overheid en de samenleving.   
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Zweden 
Riksrevisionen 
 

Verouderde IT-systemen – een obstakel voor een doeltreffende 
digitalisering  
Datum van publicatie: 2019 

Link naar het verslag:  Samenvatting van het verslag (in het Engels) 
Verslag (in het Zweeds) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle: Doelmatigheidscontrole 

Controleperiode: 2018-2019 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de controle 
Verouderde bedrijfskritische IT-systemen brengen een groot risico op 
efficiëntieproblemen met zich mee omdat organisaties gedwongen zijn om 
verhoudingsgewijs meer middelen in te zetten alleen om het systeem te onderhouden. 
Er zijn dus goede redenen om aan te nemen dat verouderde IT-systemen een hoog 
risico op wanbeheer van overheidsmiddelen inhouden. Door verouderde systemen 
wordt de innovatieve capaciteit van een agentschap ten aanzien van de ontwikkeling 
van nieuwe IT-systemen ook in zekere mate omgebogen. Verouderde IT-systemen 
leiden echter niet alleen tot risico’s voor afzonderlijke agentschappen: problemen bij 
één agentschap kunnen grote gevolgen hebben voor zijn vermogen om activiteiten af 
te stemmen met een ander agentschap of particuliere belanghebbende. Verouderde 
IT-systemen brengen bovendien risico’s met zich mee vanuit het standpunt van 
informatiebeveiliging. 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.492f438316ec5fbe7123e0dc/1575461500083/RiR_2019_28_ENG.pdf
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/foraldrade-it-system---hinder-for-en-effektiv-digitalisering.html
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Definitie van het belangrijkste controleonderwerp/controlevragen/context 

Het doel van de controle bestond in het onderzoeken van het bestaan van verouderde 
IT-systemen bij de centrale overheid en het beoordelen of de autoriteiten en de 
overheid geschikte maatregelen hadden genomen om te voorkomen dat deze 
systemen een obstakel zouden gaan vormen voor een doeltreffende digitalisering. De 
behandelde controlevragen waren:  

o Hebben de autoriteiten geschikte maatregelen genomen om de problemen in 
verband met verouderde IT-systemen aan te pakken? 

o Heeft de overheid geschikte maatregelen genomen om de problemen in verband 
met verouderde IT-systemen aan te pakken? 

Bevindingen en conclusies 
o Uit de controle bleek dat bij een groot aantal overheidsagentschappen 

verouderde IT-systemen werden gebruikt. Bij veel agentschappen waren 
bovendien een of meer bedrijfskritische IT-systemen verouderd. Voor zover de 
Zweedse nationale rekenkamer weet, is dit nieuwe informatie en was niemand 
voorheen op de hoogte van de omvang van het probleem bij de centrale 
overheid. Rond 80 % van de agentschappen verklaarde dat zij het moeilijk vonden 
om het niveau van informatiebeveiliging voor een of meer van hun 
bedrijfskritische systemen in stand te houden. Meer dan een op de tien 
autoriteiten antwoordde dat dit gold voor alle of een meerderheid van de 
systemen. 

o Een groot deel van de onderzochte agentschappen hanteerde niet de juiste 
benadering van de ontwikkeling en het beheer van IT-ondersteuning. Ze 
gebruikten geen bestaande instrumenten voor operationele ontwikkeling om te 
bepalen hoe de IT-ondersteuning het beste kon bijdragen tot het behalen van de 
doelstellingen van de kernactiviteiten. Een groot deel van de gecontroleerde 
agentschappen beschikte derhalve niet over een algemene beschrijving van de 
manier waarop strategieën, operationele processen en systemen verbonden 
waren. Dit betekende weer dat zij problemen ondervonden bij het analyseren en 
begrijpen van de manier waarop veranderingen gevolgen hadden voor de 
doelstellingen van de organisatie, waardoor het moeilijker werd om een 
wenselijke toekomstige situatie te definiëren. 
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o Meer dan de helft van de autoriteiten verklaarde dat er geen goedgekeurd model 
was voor de omgang met en het nemen van besluiten over hun IT-systemen, van 
de ontwikkeling van het systeem tot de uitfasering, normaliter aangeduid als 
levenscyclusbeheer. Volgens de Zweedse nationale rekenkamer duidde dit erop 
dat geen gestructureerd en methodisch levenscyclusbeheer werd uitgevoerd. Er 
was ook sprake van tekortkomingen in de risicoanalysewerkzaamheden en het 
vermogen om de IT-kosten uit te splitsen op het gedetailleerde niveau dat nodig 
was voor een gedegen besluitvorming. 

o Bijna 60 % van de autoriteiten had geen levenscyclusplannen voor de 
systeemontwikkeling voor andere dan een of enkele bedrijfskritische systemen. 
Het ontbreken van levenscyclusplannen en andere planningsdocumenten bij veel 
agentschappen betekende in combinatie met de tekortkomingen in het 
levenscyclusbeheer dat daadwerkelijk werd uitgevoerd dat over het algemeen 
niet van agentschappen kon worden gezegd dat zij een bewuste, expliciete 
houding ten opzichte van hun IT-systemen hadden ontwikkeld. 

o De Zweedse nationale rekenkamer is van mening dat de betrokken ministeries, en 
dus ook de regering, onvoldoende kennis hadden van zowel het bestaan als de 
gevolgen van verouderde IT-systemen. 

De algemene conclusie was dat de meeste agentschappen er op het moment van de 
controle niet echt in waren geslaagd om de problemen in verband met verouderde IT-
systemen op doeltreffende wijze op te lossen. De Zweedse nationale rekenkamer was 
van mening dat het probleem zo ernstig en wijdverbreid was dat het een obstakel 
vormde voor een verdere efficiënte digitalisering van de overheidsadministratie. Uit de 
controle bleek bovendien dat de regering onvoldoende op de hoogte was het bestaan 
en de gevolgen van de problemen van verouderde IT-systemen. Bovendien had de 
regering geen maatregelen genomen om het probleem van verouderde IT-systemen 
op directere wijze aan te pakken. De Zweedse nationale rekenkamer was derhalve van 
oordeel dat de regering onvoldoende maatregelen had genomen om ervoor te zorgen 
dat de problemen werden beperkt of opgelost. 
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Andere verslagen op dit gebied 

Titel van het verslag Eenvoudiger een onderneming starten – inspanningen van de 
regering om een digitaal proces te bevorderen (RiR 2019:14) 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 
Verslag (in het Zweeds) 

Datum van publicatie: 2019 

 

Titel van het verslag Digitalisering van het openbaar bestuur – Een eenvoudiger, 
transparanter en doeltreffender bestuur (RiR 2016:14) 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 
Verslag (in het Zweeds) 

Datum van publicatie: 2016 

 

Titel van het verslag Informatiebeveiligingswerkzaamheden bij negen 
agentschappen (RiR 2016:8) 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 
Verslag (in het Zweeds) 

Datum van publicatie: 2016 

 

Titel van het verslag Cybercriminaliteit – politie en aanklagers kunnen efficiënter 
zijn (RiR 2015:21) 

Link naar het verslag: Samenvatting van het verslag (in het Engels) 
Verslag (in het Zweeds) 

Datum van publicatie: 2015 
  

https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2019/making-it-easier-to-start-a-business---government-efforts-to-promote-a-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/enklare-att-starta-foretag---statliga-insatser-for-en-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/digitalisation-of-public-administration---simpler-more-transparent-and-effective-administration.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/den-offentliga-forvaltningens-digitalisering---en-enklare-oppnare-och-effektivare-forvaltning.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/information-security-work-at-nine-agencies.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/informationssakerhetsarbete-pa-nio-myndigheter.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2015/it-relaterad-brottslighet---polis-och-aklagare-kan-bli-effektivare.html
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Europese Unie 
Europese Rekenkamer 

Briefingdocument: Uitdagingen voor een doeltreffend EU-
beleid inzake cyberbeveiliging 
Datum van publicatie: 2018 

Link naar het verslag: Verslag (23 taalversies) 

Soort controle en controleperiode 

Soort controle: Beleidsanalyse 

Controleperiode: April-september 2018 

Samenvatting van het verslag 

Onderwerp van de analyse 
Dit briefingdocument, dat geen controleverslag is, had tot doel een overzicht te geven 
van het complexe beleidslandschap met betrekking tot cyberbeveiliging in de EU en de 
grootste uitdagingen voor een doeltreffende beleidsuitvoering bloot te leggen. Het 
heeft betrekking op netwerk- en informatiebeveiliging, cybercriminaliteit, 
cyberdefensie en desinformatie.  

De analyse van de ERK was gebaseerd op een onderzoek van stukken waarvoor 
openbaar beschikbare officiële documenten, standpuntnota’s en studies van derden 
werden gebruikt. Het veldwerk werd uitgevoerd tussen april en september 2018 en er 
werden ontwikkelingen tot en met december 2018 in meegenomen. De ERK heeft dit 
werk aangevuld met een enquête onder de nationale rekenkamers van de lidstaten, 
evenals vraaggesprekken met relevante belanghebbenden binnen de EU-instellingen 
en met vertegenwoordigers van de particuliere sector. 

Er is geen vaste definitie van “cyberbeveiliging”. In brede zin betreft het alle 
waarborgen en maatregelen die worden ingevoerd om informatiesystemen en hun 
gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang, aanvallen en schade, teneinde 
de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te garanderen. 
Cyberbeveiliging heeft betrekking op de preventie en detectie van, het reageren op en 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=49416
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het herstel na cyberincidenten. Incidenten kunnen al dan niet opzettelijk plaatsvinden 
en bijvoorbeeld variëren van onbedoelde openbaarmaking van informatie tot 
aanvallen op ondernemingen en kritieke infrastructuur, diefstal van 
persoonsgegevens, en zelfs inmenging in democratische processen.  

De hoeksteen van het beleid van de EU wordt gevormd door de Strategie inzake 
cyberbeveiliging uit 2013. Met deze strategie wordt beoogd van de EU de veiligste 
digitale omgeving ter wereld te maken en de fundamentele waarden en vrijheden te 
verdedigen. De strategie heeft vijf kerndoelstellingen: i) vergroten van de 
cyberweerbaarheid; ii) verminderen van cybercriminaliteit; iii) ontwikkelen van beleid 
en capaciteiten op het gebied van cyberdefensie; iv) ontwikkelen van industriële en 
technologische hulpmiddelen voor cyberbeveiliging, en v) formuleren van een 
internationaal beleid inzake cyberspace dat is afgestemd op de kernwaarden van de 
EU. 

Bevindingen  
Het was lastig om het effect van een slechte voorbereiding op eventuele 
cyberaanvallen te meten, omdat er geen betrouwbare gegevens zijn. De economische 
impact van cybercriminaliteit is tussen 2013 en 2017 vervijfvoudigd, met gevolgen voor 
zowel overheden als bedrijven, van klein tot groot. Deze trend blijkt wel uit de 
voorspelde groei in premies voor cyberverzekeringen van 3 miljard EUR in 2018 naar 
8,9 miljard EUR in 2020. Ook al had in 2016 80 % van de EU-bedrijven te maken 
gekregen met ten minste één cyberbeveiligingsincident, het risico wordt nog steeds 
alarmerend weinig onderkend. Van de bedrijven in de EU heeft 69 % helemaal geen of 
slechts elementair inzicht in hun blootstelling aan cyberdreigingen en heeft 60 % nooit 
een schatting gemaakt van de potentiële financiële verliezen. Volgens een wereldwijd 
onderzoek zou een derde van de organisaties liever het losgeld aan de hacker betalen 
dan investeren in informatiebeveiliging. 

De bevindingen van de ERK luidden als volgt:  

o Het cyberecosysteem van de EU is complex, bestaat uit meerdere lagen en er zijn 
talrijke partijen bij betrokken. Het is een aanzienlijke uitdaging om al deze 
uiteenlopende onderdelen samen te brengen.  

o De EU wil de veiligste onlineomgeving ter wereld worden. Om deze ambitie waar 
te maken, moeten alle belanghebbenden aanzienlijke inspanningen leveren, 
onder meer door te zorgen voor een gedegen en goed beheerde financiële basis. 
Het is lastig om cijfers te vinden, maar naar schatting bedragen de 
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overheidsuitgaven voor cyberbeveiliging in de EU tussen de 1 en 2 miljard EUR 
per jaar. Ter vergelijking: de uitgaven van de Amerikaanse federale overheid voor 
2019 zijn begroot op ongeveer 21 miljard USD.  

o Informatiebeveiligingsgovernance heeft betrekking op het invoeren van
structuren en beleid om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van
gegevens te waarborgen. Het is meer dan slechts een technische kwestie en
vereist doeltreffend leiderschap, robuuste processen en strategieën die zijn
afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.

o Lidstaten hebben verschillende modellen voor cyberbeveiligingsgovernance en de
verantwoordelijkheden voor cyberbeveiliging zijn vaak verspreid over diverse
entiteiten. Deze verschillen kunnen de samenwerking in de weg staan die nodig is
om te reageren op grootschalige, grensoverschrijdende incidenten en om
inlichtingen over dreigingen uit te wisselen op nationaal niveau en – in nog
sterkere mate – op EU-niveau.

o Het ontwikkelen van een doeltreffende reactie op cyberaanvallen is van
fundamenteel belang om deze in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen
stopzetten. Het is met name belangrijk dat kritieke sectoren, lidstaten en EU-
instellingen snel en gecoördineerd kunnen reageren. Vroegtijdige detectie is
hierbij essentieel.

Aanbevelingen 
Uit de analyse van de ERK blijkt dat een verschuiving naar een prestatiecultuur met 
geïntegreerde evaluatiepraktijken nodig is om zinvolle verantwoording en evaluatie te 
garanderen. Er blijven bepaalde tekortkomingen in de wetgeving bestaan en de 
bestaande wetgeving is bovendien niet consistent omgezet door de lidstaten. Dit kan 
een optimale benutting van het potentieel van de wetgeving belemmeren.  

Een andere uitdaging die is vastgesteld, heeft betrekking op het afstemmen van de 
investeringsniveaus op de strategische doelstellingen, waarvoor de investeringen en 
de impact moeten worden opgeschaald. Dit is lastiger wanneer de EU en haar lidstaten 
geen duidelijk overzicht hebben van wat de EU uitgeeft aan cyberbeveiliging. Het was 
ook bekend dat de middelen voor de EU-agentschappen voor cyberkwesties niet 
toereikend zijn, en dat deze agentschappen onder meer moeite hebben om talent aan 
te trekken en vast te houden. 
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Acroniemen en afkortingen 
APT: geavanceerde aanhoudende dreiging (Advanced Persistent Threat) 

AVG: algemene verordening gegevensbescherming 

Bbp: bruto binnenlands product 

CEF: Connecting Europe Facility 

CERT-EU: computercrisisteam van de EU (Computer Emergency Response Team) 

COBIT: controledoelstellingen voor informatie- en gerelateerde technologie (Control 
Objectives for Information and Related Technology) 

COVID-19: coronavirusziekte 2019 

cPPP: contractueel publiek-privaat partnerschap 

CSIRT: Computer Security Incident Response Team 

DDoS: Distributed Denial of Services 

DEP: Programma Digitaal Europa (Digital Europe Programme) 

EC3: Europees cybercriminaliteitscentrum van Europol 

EDA: Europees Defensieagentschap  

EDEO: Europese Dienst voor extern optreden 

Enisa: Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging  

ERK: Europese Rekenkamer 

ESIF: Europese structuur- en investeringsfondsen 

ESRB: Europees Comité voor systeemrisico’s (European Systemic Risk Board)  

EU: Europese Unie 

Europol: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving  

GVDB: gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid  
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HCI: hoge controle-instantie 

Hr: human resources 

ICT: informatie- en communicatietechnologie 

IoT: Internet der dingen (Internet of Things)  

ISACA: Information Systems Audit and Control Association 

ISF-P: Fonds voor interne veiligheid – Politie (Internal Security Fund – Police)  

IT: informatietechnologie 

MERS: Middle East Respiratory syndrome  

MFK: meerjarig financieel kader  

NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

NCSS: nationale cyberbeveiligingsstrategie (National Cybersecurity Strategy)  

NIS-richtlijn: richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (Network and Information 
Security) 

NRK: nationale rekenkamer 

PESCO: permanente gestructureerde samenwerking  

RDP: Remote Desktop Protocol  

SARS: ernstig acuut respiratoir syndroom (severe acute respiratory syndrome)  

URL: Uniform Resource Locator  

VK: Verenigd Koninkrijk 

VS: Verenigde Staten van Amerika 
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Woordenlijst 
5G: de technologiestandaard van de vijfde generatie voor mobiele 
breedbandnetwerken, die mobieletelefoonmaatschappijen in 2019 overal ter wereld 
gingen uitrollen en die de geplande opvolger is van de 4G-netwerken die de meeste 
huidige mobiele telefoons van een verbinding voorzien. De hogere snelheid wordt 
deels gerealiseerd door het gebruik van radiogolven met een hogere frequentie dan 
die welke voor de eerdere cellulaire netwerken werden gebruikt. 

Aanbieder van essentiële diensten: een publieke of particuliere entiteit die een dienst 
verleent die van essentieel belang is voor de instandhouding van kritieke 
maatschappelijke en economische activiteiten. 

Adware: malafide software die banners met advertenties of pop-ups toont waarin code 
is opgenomen om het onlinegedrag van slachtoffers te traceren.  

Beschikbaarheid: het waarborgen van tijdige en betrouwbare toegang tot en gebruik 
van informatie. 

Biometrische gegevens (biometrie): fysieke (zoals vingerafdrukken en ogen) of 
gedragscalculaties in verband met menselijke kenmerken. De authenticatie wordt in de 
computerwetenschappen gebruikt als vorm van identificatie en toegangscontrole. 

Bitcoin: een digitale of virtuele valuta die in 2009 werd gecreëerd en waarbij peer-to-
peertechnologie wordt gebruikt om onmiddellijke betalingen mogelijk te maken. 

Cloudcomputing: de levering van IT-middelen – zoals opslag, rekenkracht of capaciteit 
om gegevens te delen – op verzoek, via het internet en via hostingservers op afstand. 

Cryptovaluta: digitale activa die worden uitgegeven en uitgewisseld met behulp van 
versleutelingstechnieken, zonder tussenkomst van een centrale bank. Deze valuta 
worden aanvaard als betaalmiddel onder leden van een virtuele gemeenschap. 

Cyberaanval: een poging om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van 
gegevens of een computersysteem via de cyberspace te ondermijnen of ze te 
vernietigen. 

Cyberbeveiliging (cyberbescherming): alle waarborgen en maatregelen die worden 
ingevoerd om IT-systemen en hun gegevens te beschermen tegen onbevoegde 
toegang, aanvallen en schade, teneinde hun beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en 
integriteit te garanderen. 
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Cybercriminaliteit: verschillende criminele activiteiten met computers en IT-systemen 
als primair instrument of als primair doelwit. Het gaat hierbij onder meer om 
activiteiten als traditionele strafbare feiten (bijv. fraude, vervalsing en 
identiteitsdiefstal), met inhoud verband houdende strafbare feiten (bijv. de 
onlinedistributie van kinderporno of het aanzetten tot rassenhaat), en strafbare feiten 
die alleen voorkomen in verband met computers en informatiesystemen (bijv. 
aanvallen op informatiesystemen, denial of serviceaanvallen, malware of 
ransomware). 

Cyberdefensie: een categorie van cyberbeveiliging waarmee wordt beoogd de 
cyberspace te beschermen met militaire en andere passende middelen om militair-
strategische doelstellingen te realiseren. 

Cyberdiplomatie: het gebruik van diplomatieke middelen en de uitoefening van 
diplomatieke taken om de nationale belangen in verband met de cyberspace te 
beschermen. Cyberdiplomatie wordt geheel of gedeeltelijk bedreven door diplomaten, 
die in bilaterale context (zoals de dialoog VS-China) of in multilaterale fora (zoals de 
VN) bijeenkomen. Diplomaten treden hierbij ook buiten hun traditionele werkterrein 
en interageren tevens met diverse niet-statelijke actoren, zoals leiders van 
internetbedrijven (zoals Facebook of Google), ondernemers op het gebied van 
technologie of organisaties van het maatschappelijk middenveld. Diplomatie kan ook 
inhouden dat door middel van technologie een stem wordt gegeven aan onderdrukte 
mensen in andere landen. 

Cyberdreiging: een kwaadwillige handeling waarmee wordt beoogd gegevens te 
beschadigen of stelen of het digitale leven in het algemeen te verstoren. 

Cyberecosysteem: een complexe gemeenschap van interagerende apparaten, gegevens, 
netwerken, mensen, processen en organisaties en de omgeving van processen en 
technologieën die deze interacties beïnvloeden en ondersteunen. 

Cyberincident: een voorval dat direct of indirect schade berokkent aan of een dreiging 
vormt voor de weerbaarheid en beveiliging van een IT-systeem en de gegevens die 
ermee worden verwerkt, opgeslagen of verzonden. 

Cyberspace: de immateriële wereldwijde omgeving waarin onlinecommunicatie 
plaatsvindt tussen mensen, software en diensten via computernetwerken en 
technologische apparaten. 

Cyberspionage: het verkrijgen van geheimen en informatie zonder toestemming of 
kennis van de houder van de informatie van personen, concurrenten, rivalen, groepen, 
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overheden en vijanden voor persoonlijk, economisch, politiek of militair gewin, met 
gebruikmaking van het internet, netwerken of afzonderlijke computers.  

Cyberweerbaarheid: het vermogen om cyberaanvallen en -incidenten te voorkomen, 
erop voorbereid te zijn, ze te weerstaan en ervan te herstellen. 

Datalek: de opzettelijke of onopzettelijke vrijgave van beveiligde of privé-
/vertrouwelijke informatie aan een niet-vertrouwde omgeving. 

Desinformatie: aantoonbaar foute of misleidende informatie die wordt gecreëerd, 
gepresenteerd en verspreid voor economisch gewin of om het publiek opzettelijk te 
bedriegen, en die schade in het publieke domein kan veroorzaken. 

Digitaal platform: een omgeving voor interacties tussen ten minste twee verschillende 
groepen, waarbij de ene groep vaak bestaat uit leveranciers en de andere uit 
consumenten/gebruikers. Het kan de hardware of het operationele systeem zijn en 
zelfs een webbrowser en hiermee verbonden interfaces voor applicatieprogrammering 
of andere onderliggende software, zolang de programmacode hiermee wordt 
uitgevoerd. 

Digitale activa: alles wat bestaat in digitaal formaat, eigendom is van een persoon of 
bedrijf en een gebruiksrecht met zich meebrengt (bijv. afbeeldingen, foto’s, video’s, 
bestanden met tekst, enz.). 

Digitale inhoud: gegevens – zoals tekst, geluid, afbeeldingen of video’s – die zijn 
opgeslagen in digitale vorm. 

Digitaledienstverlener: iemand die een of meer van deze drie soorten digitale diensten 
aanbiedt: onlinemarktplaats, onlinezoekmachine, cloudcomputing. 

Digitalisering: het proces van het omzetten van informatie in een digitale vorm, waarin 
de informatie in bits wordt georganiseerd. Het resultaat hiervan is dat een object, 
afbeelding, geluid, document of signaal wordt gerepresenteerd door een reeks 
nummers te genereren die een afzonderlijke reeks punten of monsters (samples) 
beschrijven. 

Distributed Denial of Service (DDoS): een cyberaanval die het legitieme gebruikers 
onmogelijk maakt toegang te krijgen tot een onlinedienst of -bron door deze dienst of 
bron te overspoelen met meer verzoeken dan deze aankan. 
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Ethische hacker: een persoon (een deskundige op het gebied van computerbeveiliging) 
die een computernetwerk binnendringt om de beveiliging hiervan te testen of te 
evalueren, in plaats van met kwaadwillende of criminele bedoelingen. 

Geavanceerde aanhoudende dreiging: een aanval waarbij een onbevoegde gebruiker 
toegang verkrijgt tot een systeem of netwerk en daar gedurende een langere periode 
blijft zonder te worden opgemerkt. Dit is bijzonder gevaarlijk voor ondernemingen, 
aangezien hackers een voortdurende toegang hebben tot gevoelige gegevens van het 
bedrijf, maar over het algemeen richten zij geen schade aan bedrijfsnetwerken of 
lokale machines aan. Het doel hiervan is het stelen van gegevens. 

Gegevensverwerking: het uitvoeren van handelingen met gegevens, met name door een 
computer, om informatie op te roepen, te veranderen of te classificeren. 

Hacker: een persoon die computer-, netwerk- of andere vaardigheden gebruikt om 
onbevoegde toegang te verkrijgen tot gegevens, een computersysteem of een 
netwerk. 

High-performance computing: het vermogen om met hoge snelheden gegevens te 
verwerken en complexe berekeningen uit te voeren. 

Hybride dreiging: een uiting van vijandige intenties door tegenstanders, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een mix van conventionele en niet-conventionele technieken voor 
oorlogvoering (bijv. militaire, politieke, economische en technologische methoden), 
om hun doelstellingen op daadkrachtige wijze na te streven. 

Informatiebeveiliging: een reeks processen en instrumenten voor de bescherming van 
fysieke en digitale gegevens tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik, vrijgave, verstoring, 
wijziging, opname of vernietiging. 

Installaties voor openbare nutsvoorzieningen: een paal, toren, boven- of ondergrondse 
leiding, een andere ondersteunende of dragende structuur en greppels, evenals de 
hulpstukken ervan, die kunnen worden gebruikt voor het leveren of verdelen van 
elektrische, telefoon-, telegrafie-, kabel- of signaaldiensten of een vergelijkbare dienst. 

Integriteit: het voorkomen van de ongepaste wijziging of vernietiging van informatie en 
het garanderen van de authenticiteit ervan. 

Internet der dingen (IoT): het netwerk van alledaagse objecten die zijn uitgerust met 
elektronica, software en sensoren zodat zij kunnen communiceren en gegevens 
kunnen uitwisselen via internet. 
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Internetaanvallen: gedefinieerde gebruikers vertrouwen erop dat de gevoelige 
persoonlijke informatie die zij op de website bekendmaken privé en veilig blijft. 
Binnendringing (een aanval) kan inhouden dat hun creditcard-, socialezekerheids- of 
medische informatie openbaar wordt, wat mogelijk ernstige gevolgen heeft. 

Kritiek informatiesysteem: een bestaand of gepland informatiesysteem dat wordt 
beschouwd als essentieel voor de efficiënte en doeltreffende werking van een 
organisatie. 

Kritieke infrastructuur: fysieke hulpmiddelen, diensten en voorzieningen waarvan de 
verstoring of vernieling ernstige gevolgen zou hebben voor de werking van de 
economie en de samenleving. 

Kunstmatige intelligentie: de simulatie van menselijke intelligentie in machines die zijn 
geprogrammeerd om als mensen te denken en hun handelingen na te bootsen; een 
machine die eigenschappen heeft die worden verbonden met de menselijke geest, 
zoals leren en het oplossen van problemen. 

Malware: malafide software. Een computerprogramma dat is ontworpen om een 
computer, server of netwerk te schaden. 

Netwerkbeveiliging: een onderdeel van cyberbeveiliging dat gegevens beschermt die 
worden verzonden via apparaten op eenzelfde netwerk, om te garanderen dat de 
informatie niet wordt onderschept of gewijzigd. 

Patching/patchen: het aanbrengen van een reeks wijzigingen in software om deze te 
actualiseren, repareren of verbeteren, onder meer door vanuit beveiligingsoogpunt 
zwakke plekken te verhelpen. 

Persoonsgegevens: informatie die kan worden herleid naar een bepaald individu. 

Phishing: de praktijk van het verzenden van e-mails die zogenaamd van een 
betrouwbare afzender komen om ontvangers onder valse voorwendselen aan te 
moedigen om op malafide links te klikken of persoonsgegevens te delen. 

Ransomware: malafide software die slachtoffers de toegang ontzegt tot een 
computersysteem of de bestanden onleesbaar maakt, meestal door middel van 
versleuteling. De aanvaller chanteert het slachtoffer vervolgens meestal door te 
weigeren de toegang te herstellen totdat er losgeld wordt betaald. 

Remote desktop protocol (RDP): een technische standaard (uitgebracht door Microsoft) 
voor het gebruik van een desktopcomputer op afstand. Gebruikers van 
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desktopcomputers op afstand hebben toegang tot hun desktop, kunnen bestanden 
openen en bewerken en kunnen toepassingen gebruiken alsof zij achter hun 
desktopcomputer zitten.  

Sabotage: een actie om opzettelijk te vernielen, beschadigen of belemmeren, met 
name met het oog op politiek of militair gewin. 

Social engineering: in de informatiebeveiliging: psychologische manipulatie om mensen 
onder valse voorwendselen over te halen iets te doen of vertrouwelijke informatie te 
onthullen. 

Spyware: software met malafide gedrag die gericht is op het verzamelen van informatie 
over een persoon of organisatie en op het versturen van dergelijke informatie aan een 
andere entiteit op een wijze die de gebruiker schaadt, bijvoorbeeld door zijn privacy te 
schenden of de beveiliging van zijn apparaat in gevaar te brengen. 

Tekstvectorisatie: het proces van het omzetten van woorden, zinnen of hele 
documenten in numerieke vectoren zodat ze kunnen worden gebruikt door algoritmen 
voor machinaal leren. 

Toegangsgegevens: informatie over de in- en uitlogactiviteit van een gebruiker om 
toegang te krijgen tot een dienst, zoals het tijdstip, de datum en het IP-adres.  

Trojaans paard: een soort malafide code of software die legitiem lijkt, maar de 
computer kan overnemen. Een Trojaans paard is bedoeld om gegevens of netwerken 
te beschadigen, verstoren, stelen of in het algemeen andere schadelijke acties uit te 
voeren. 

Verkiezingsinfrastructuur: omvat IT-systemen en databanken voor campagnes, gevoelige 
informatie over kandidaten en systemen voor de registratie en het beheer van kiezers. 

Versleuteling: het ter bescherming omzetten van leesbare informatie in onleesbare 
code. Om de informatie te kunnen lezen, moet de gebruiker toegang hebben tot een 
geheime sleutel of een wachtwoord. 

Vertrouwelijkheid: de bescherming van informatie, gegevens of activa tegen 
onbevoegde toegang of vrijgave. 
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Wormen: een computerworm is een op zichzelf staand malafide computerprogramma 
dat zichzelf repliceert om naar andere computers te worden verspreid. Wormen 
maken vaak gebruik van een computernetwerk voor de verspreiding, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van tekortkomingen in de beveiliging op de computer die het doelwit 
vormt om hier toegang toe te krijgen. 



Hoe neemt u contact op met de EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde 
informatiecentrum op: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact opnemen 
door:
— te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening 

brengen),
— te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
— een e-mail te sturen via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Waar vindt u informatie over de EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op:  
https://europa.eu/european-union/index_nl

EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op: https://publications.europa.eu/nl/publications (sommige zijn 
gratis, andere niet). Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw 
plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/european-union/contact_nl).

EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1952 in alle officiële talen, krijgt u op 
EUR-Lex op: https://eur-lex.europa.eu

Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU. Deze gegevens 
kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.
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