
PRIVACY EN CYBERSECURITY

Cyberbeveiligers
vrezen loze
afvinklijst
Cyberbeveiligers zienweinigheil
indeplannen vanminister van
Justitie enVeiligheidFerdinand
Grapperhaus voor gedwongen
beveiligingsupdates voordigitale
bedrijfsnetwerken. Ze vrezendat
dit ontaardt in eennietszeggende
checklist.Dat blijkt uit een rond-
gangonderbedrijvendie zich
bezighoudenmet cyberbeveili-
ging. ZenoemenGrapperhaus’
opmerkingenhierover ‘kort door
debocht’, al ondersteunen zewel
zijn onderliggendeboodschap.
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P R I V A C Y E N C Y B E R S E C U R I T Y

Cyberbeveiligers vrezennietszeggende
afvinklijstnauitsprakenGrapperhaus
Stijn vanGils
DenHaag

Cyberbeveiligers vrezendatdeplannen
vanminister van Justitie enVeiligheid
FerdinandGrapperhausombedrijven
tedwingenupdates te installeren, ont-
aarden ineennietszeggendechecklist.
Datblijktuit een rondgangonderbe-
drijvendie zichbezighoudenmet cy-
berbeveiliging.

Bedrijven die beveiligingsupdates niet
installerenzijn ‘oliebollen’, zozeiGrap-
perhaus dinsdag in het FD. Onderne-
mingenzijnvolgenshemopgroteschaal
laksennegerenbelangrijkeupdates,uit
angst vooruitval vanhunnetwerk.
Enkele dagen eerder meldde de

Volkskrant dat verschillende belangrij-
ke bedrijven, waaronder Shell en KLM,
ondankswaarschuwingenvanhetNati-
onaalCyberSecurityCenterdeVPN-soft-
ware Pulse Secure niet hadden bijge-
werkt. Dat terwijl VPN’s (virtual private
networks)gebruiktwordenomvanafeen
afstand in te loggen op een bedrijfsnet-
werk.Bovendienzwierfalwekendesoft-
warecodeomdeoudePulse-versietemis-
bruiken rondophet internet.

EendergelijkehoudingmaaktNeder-
land kwetsbaar voor hackers. Grapper-
haus wil bedrijven daarom desnoods
dwingen hun systemen up-to-date te
houden, al bleek in het geval van Pulse
Secure dat ook zijn eigenministerie de
softwareniet hadbijgewerkt.
Verschillende cyberbeveiligers noe-

mendeuitsprakenvanGrapperhausover
verplichtbijwerken‘kortdoordebocht’.
‘Alsofupdatenaltijdeveneenknopje in-
drukkenis. Juistbij vitale infrastructuur
encomplexeproductieomgevingenkan
updaten voor uitval zorgen’, zegt Auke
Huistra,partnerbijcybersecuritybedrijf

Volgensminister Ferdinand Grapperhaus zijn bedrijven die updates niet installeren ‘oliebollen’. HOLLANDSEHOOGTE

AppliedRisk. Juistbedrijven indevitale
infrastructuur,zoalsbeheerdersvanhet
stroomnet,zijndaarvolgenshemergbe-
wustmeebezig.

Wel onderschrijven de beveiligers de
achterliggende boodschap van Grap-
perhaus. En somsmoet je kort door de
bocht gaan om je punt duidelijk tema-
ken, vindtHenk de Ruiter. De adviseur
cybersecuritybij IT-dienstverlenerSoge-
ti pleit vooral voormeer bewustzijn. ‘Er
zijn situatieswaarin het installeren van
eenupdatemeerkwaaddangoeddoet’,
legthijuit.Elkeupdate introduceertna-
melijkookweereennieuwveiligheidsri-
sico; de exacte gevolgen vaneenupdate
zijn in veel gevallen namelijk nog niet
uitgebreid getest.

Organisatiesmoetenaltijdeenbewus-
teafwegingmaken.Hoegroot isdekans
dathet lekmisbruiktwordt?Watzijnde
gevolgen daarvan?Wat kunnen de ge-
volgen van een update zijn? Op welke
manieren is het netwerk nogmeer be-
veiligd?
‘Continu alle updates installeren,

lost het probleemniet op’, zegt Vincent

Meijerdirecteurcybersecurityandpriva-
cy bijdebeursgenoteerdeautomatiseer-
der Ordina. ‘Daarmee kun je oneindig
doorgaan en budgetten zijn niet onein-
dig’, legt hij uit.

Het isvolgenshembetereenrisico-af-
wegingtemakenopbasisvandeprimai-
reprocessendiebinneneenbedrijf spe-
len. Daarmee kan het dan updates veel
gerichter en effectiever toepassen. En
wanneer een update nog niet beschik-
baar is, kan een kwetsbaar onderdeel
bijvoorbeeld worden losgezet van het
hoofdnetwerk.

Bij klanten vanMeijer ontbreekt het
in veel gevallen aan inzicht in de actue-
le staat van de eigen IT-infrastructuur.
Na een incident weten ze daardoor ook
niet hoe diep hackers precies zijn bin-
nengedrongen.

Maarhetup-to-datehoudenvansyste-
men is wel de basis, steltMaartenGoet
van werkplekbeheerder Wortell. ‘We
moetenafvanhet ideedat jepas inmoet
grijpenzodraeensysteemisomgevallen.
Regelmatigupdatenzorgtervoordathet
netwerkbetrouwbaarderblijft’, voegthij

toe. ‘Maarwijkomensomsbedrijvente-
genwaar somsmaanden of zelfs jaren
geenupdate isdoorgevoerd.’Onverstan-
dig, vindtGoet: ‘Uitvalnaupdateskomt
vooral vooropsystemendiealheel lang
niet zijnbijgehouden.’
Verschillende cyberbeveiligers zien

wat extra aandacht van de overheid wel
zitten. Vooral als het blijft bij ‘voorlich-
ting’, ‘dialogen’ en ‘bewustwording’.
Maar veiligheid enupdatesmetnieuwe
regelsafdwingen,gaatveelvanhentever.

Evencontrolerenofeenbepaaldeup-
datewelofnietgeïnstalleerdhadmoeten
worden,kansimpelwegniet.Hetbeheer-
sen van cyberveiligheid is immers com-
plexenafhankelijkvandecontext. Inhet
ene netwerk is updatenwel verstandig,
inhet andereniet.

Collectief vrezen de cyberbeveiligers
een soort algemene afvinklijst met al-
gemene punten die de cyberveiligheid
niet verbeteren. ‘Dan krijg je vragen als
“isereenfirewallaanwezig?”, terwijlhet
er eigenlijk omgaat hoe zo’n firewall is
ingesteld’, aldusChrisvandenHooven,
securityconsultant bijNixu.

Bij updaten gaat het
niet altijd om
‘even een knopje
indrukken’, stellen
cyberbeveiligers
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