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Synopsis 
Dit onderzoeksrapport presenteert een inventarisatie van veel gebruikte internationale en 
nationale standaarden voor cybersecurity. Om de standaarden te kunnen classificeren, is een 
classificatieraamwerk opgesteld. Een belangrijke toepassing van het classificatieraamwerk is dat 
het inzicht biedt in zaken als de aard van een standaard of de mate van adoptie in bepaalde vitale 
sectoren. Daarnaast reikt het rapport een stappenplan aan, waarmee aan de hand van het 
classificatieraamwerk en op basis van risico’s en dreigingen tot een onderbouwde keuze voor een 
bepaalde standaard kan worden gekomen. Tot slot geeft het aanbevelingen voor verder onderzoek 
omtrent standaarden voor cybersecurity.  
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Voorwoord 
De Nederlandse samenleving wordt in toenemende mate afhankelijk van systemen en diensten die via het 
cyberdomein worden ontsloten. Goede cybersecurity is van essentieel belang om maatschappelijke en 
economische schade door incidenten zoveel mogelijk te beperken.  

Het strategische adviesorgaan voor digitale veiligheid, de Cyber Security Raad, erkent de risico’s en benadrukt 
het belang van cybersecurity. De Raad zegt er het volgende over: “Door de complexe aard van cybersecurity 
kwesties is er alleen een kans van slagen wanneer er wordt gekozen voor een integrale aanpak. Effectieve 
cybersecurity kan alleen bereikt worden als de complete bedrijfsvoering gericht is op het voorkomen van 
cyberincidenten. Cybersecurity is dus niet alleen een IT-probleem. Het gaat ook over toezicht, leiderschap, cultuur, 
bewustzijn, gedrag, fysieke veiligheid, intelligence, onderzoek, detectie, respons en herstel na een incident. Willen 
bedrijven dit in de praktijk succesvol tot uitvoering brengen dan dient de aanpak op strategisch niveau belegd te 
worden. Alleen dan kan slagkracht en samenhang worden gewaarborgd.” 1 

Het voorliggende onderzoeksrapport sluit naadloos aan op de bovenstaande visie van de Cyber Security Raad. 
Het geeft een overzicht van standaarden voor cybersecurity en classificeert deze standaarden op basis van een 
brede set aan organisatorische, operationele, beschrijvende en doelspecifieke variabelen die in lijn zijn met de 
door de Raad benoemde brede set aan karakteristieken om cyberincidenten te voorkomen of hier adequaat op 
te kunnen reageren.  

Voor de invulling en uitvoering van cybersecurity bestaan wereldwijd meer dan duizend standaarden, normen 
en richtlijnen. Deze zijn nuttig, maar het zijn er veel en ze verschillen onderling sterk waardoor het voor 
organisaties of vitale sectoren lastig te bepalen is welke standaarden zij wel of niet moeten adopteren. Het 
classificatieraamwerk dat in deze onderzoeksopdracht is ontwikkeld, is gebruikt om een indeling van de 
verschillende standaarden en hun onderlinge samenhang te maken. Hiermee maakt het tevens inzichtelijk waar 
standaardisatie ontbreekt en waar mogelijk additionele inspanning nodig is. Naast een inventarisatie van 
standaarden, het classificatieraamwerk en de hieruit gemaakte classificatie is een vierde resultaat van deze 
onderzoeksopdracht een stappenplan voor het toepassen van deze drie resultaten om aan de hand van risico’s 
en dreigingen te komen tot een selectie van een bepaalde standaard. 

Dit onderzoeksrapport is geschreven door InnoValor, een research-based adviesorganisatie op het gebied van 
digitalisering, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie. 

 

 

                                                                 
1 Zie bijvoorbeeld Computable, 22-04-2014 (www.computable.nl/artikel/nieuws/security/5059268/1276896/directie-moet-datalekken-
aanpakken.html)  

http://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/5059268/1276896/directie-moet-datalekken-aanpakken.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/5059268/1276896/directie-moet-datalekken-aanpakken.html
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Managementsamenvatting 
HET BELANG VAN STANDAARDEN VOOR CYBERSECURITY 

De Nederlandse samenleving wordt steeds meer afhankelijk van ICT-systemen. Steeds meer processen, diensten 
en systemen worden geautomatiseerd of gekoppeld aan het internet. Het cyberdomein dat hierdoor is ontstaan, 
biedt veel economische en maatschappelijke voordelen. Er kleven echter ook grote risico’s aan. Door het inzetten 
van cybersecurity-maatregelen kunnen deze risico’s en de impact die ze hebben, worden gereduceerd.  

Voor het treffen van cybersecurity-maatregelen bestaan vaak uitgeschreven normen, zodat iedereen deze op 
een doelmatige wijze kan invullen. Dit zijn standaarden: generieke verzamelingen van voorschriften die een 
ideale uitvoering van bepaalde maatregelen weergeven. Dit kan de vorm hebben van best practices, richtlijnen, 
aanpakken, referentie-raamwerken, etc. Het inzetten van cybersecurity-maatregelen volgens 
gestandaardiseerde normen is verstandig. Standaarden creëren efficiëntie van de beveiliging, faciliteren 
integratie en interoperabiliteit, maken het mogelijk om maatregelen onderling zinvol te vergelijken, reduceren 
complexiteit en bieden structuur voor het toepassen van nieuwe ontwikkelingen. Standaardisatie zorgt ervoor 
dat er veilig en betrouwbaar samengewerkt kan worden in het cyberdomein op basis van goed gedefinieerde 
kaders en afspraken. 

INVENTARISATIE 

Om een goed beeld te krijgen van de meest voorkomende nationale en internationale standaarden voor 
cybersecurity is een inventarisatie gemaakt op basis van overzichtsstudies (25 stuks). Hieruit is een lijst van meer 
dan 180 standaarden opgesteld. De tien meest voorkomende standaarden zijn weergegeven in de tabel 
hieronder.  

 

DOOR DE BOMEN HET BOS ZIEN: HET CLASSIFICATIERAAMWERK 

Uit het grote aantal geïnventariseerde standaarden is af te leiden dat het cybersecurity domein complex en divers 
is. Dit maakt het lastig om standaarden te kiezen of om te bepalen waar standaardisatie tekortschiet. Een 
classificatieraamwerk biedt ondersteuning om overzicht te krijgen en om standaarden ten opzichte van elkaar te 
kunnen positioneren.  

Omdat een dergelijk classificatieraamwerk tot op heden niet bestond, is dit ontwikkeld als onderdeel van deze 
onderzoeksopdracht. Hiertoe is een aantal relevante classificerende dimensies geïdentificeerd. De eerste 
dimensie betreft verschillende variabelen die de standaard op een eenduidige manier beschrijven. Denk hierbij 
aan variabelen als herkomst, aard, adoptie, sector en beschikbaarheid van de standaard. De tweede dimensie 
betreft de breedte van de standaard in termen van de beoogde doelen waarvoor een standaard maatregelen 
voorschrijft. Deze doelen zijn het voorkomen van incidenten, het treffen van maatregelen, het detecteren van 
ongewenste activiteiten en het beantwoorden van incidenten. Er zijn algemene standaarden die de hele breedte 
afdekken, zoals ISO 27001 en COBIT. Hiermee kan een baseline voor cybersecurity ingericht worden. Daarnaast 
zijn per doel verschillende specifieke focusgebieden te benoemen. Dit zijn gebieden waar specifieke 

Titel Bron Herkomst Taal Aard  Vitale sector 

ISO/IEC 27002 ISO/IEC Internationaal Engels Standaard Algemeen 

ISO/IEC 27001 ISO/IEC Internationaal Engels Standaard Algemeen 

NERC CIP 002 - 009  NERC  USA Engels Standaard Energie 

NIST SP-800 series NIST USA Engels Richtlijn Algemeen 

ISA/IEC 62443 ISA  USA Engels Framework Industrie 

AGA No. 12 AGA  USA Engels Best practices Telecom 

COBIT5 ISACA Internationaal Verschillend Methode Algemeen 

ISO/IEC 15408  ISO/IEC Internationaal Engels Standaard Algemeen 

API 1164 API  USA Engels Standaard Energie 

PCI-DSS PCI Internationaal Verschillend Standard Finance 
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cybersecurity-maatregelen benodigd zijn. Denk hierbij aan standaarden voor risico-assessment, identity en 
access management of business continuity. Er is geen standaardindeling van de focusgebieden; meestal worden 
ze bepaald door de gebruikte algemene standaard voor het inrichten van de cybersecurity baseline. De relevantie 
van de verschillende focusgebieden hangt af van het risicoprofiel van de organisatie en kan per vitaal domein 
verschillen. De derde dimensie komt voort uit de organisatorische en operationele inbedding van standaarden 
in de organisatie en representeert de diepte (of specificiteit) van de standaard. Hiervoor zijn verschillende lagen 
te identificeren: besturing (strategisch), management (tactisch), mensen, processen en technologie 
(operationeel). Dit resulteert in het volgende classificatieraamwerk: 

 

 

Figuur 1: Classificatiemodel voor cybersecurity standaarden. 

CLASSIFICEREN VAN STANDAARDEN 

Aan de hand van het classficatieraamwerk zijn alle geïnventariseerde standaarden voor cybersecurity te 
classificeren. Voorwaarden voor een standaard om hiervoor te kwalificeren, zijn: 

 De beschikbaarheid van eenduidige beschrijvende informatie over de standaarden. Dit is slechts deels het 
geval. Sommige beschrijvingen zijn niet eenduidig of volledig, waardoor informatie ontbreekt voor een 
goede positionering in het raamwerk. 

 De beschikbaarheid van inhoudelijke informatie van de standaarden. Ook deze informatie is slechts deels 
aanwezig en zal aangevuld moeten worden om de positionering van de standaard in het raamwerk mogelijk 
te maken. 

De geïnventariseerde standaarden zijn grotendeels volledig geclassificeerd, voor zover de beschikbare informatie 
dit dus toeliet. Deze kunnen nu in het classificatieraamwerk op een gestructureerde manier worden 
gepositioneerd en vergeleken.  

CONTEXT ALS KEUZEFACTOR 

Het classificatieraamwerk staat niet op zichzelf en valt te positioneren in een bepaalde context. Naast de al 
genoemde eigenschappen en inhoud van cybersecurity standaarden is deze context mede van invloed op de 
keuze voor een bepaalde standaard. De context bestaat uit invloeden van buitenaf (externe factoren) en van 
binnenuit de organisatie (interne factoren). Deze factoren zijn:  
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 Extern 
o Wet- en regelgeving; 
o Technologische ontwikkelingen en trends; 
o De netwerken en ketens waarin organisaties in toenemende mate opereren; 
o Maatschappelijke en individuele belangen; 
o IT-leveranciers en software ontwikkelaars; 
o Veranderende werkwijzen van cybercriminelen. 

 Intern 
o Business drivers; 
o De menselijke factor; 
o De volwassenheid van de organisatie en de vitale sector op het gebied van cybersecurity;  
o De impact die de implementatie van een bepaalde standaard voor een organisatie kan hebben; 
o Onderlinge relaties tussen standaarden. 

INZICHTEN: STATISTIEKEN EN VIEWPOINTS 

Met het classificeren van de standaarden aan de hand van de dimensies van het classificatieraamwerk kunnen 
inzichten verkregen worden. Statistische informatie over cybersecurity-standaarden op basis van de variabelen 
uit het classificatieraamwerk geeft inzicht in bijvoorbeeld de beschikbaarheid of eigenschappen van standaarden. 
Door deze variabelen vervolgens te combineren, ontstaan meer gedetailleerde “viewpoints”. Het 
classificatieraamwerk geeft bijvoorbeeld een beeld van de gebruikte standaarden in een bepaald vitaal domein. 
Op basis hiervan kan worden bepaald voor welke doel- of focusgebieden standaardisatie van cybersecurity al 
dan niet voldoende geadopteerd of gerealiseerd is. Niet alleen voor professionals die voor hun organisatie op 
zoek zijn naar standaarden is dit relevant, maar ook voor bijvoorbeeld brancheorganisaties of toezichthouders 
die hun leden advies willen geven over gangbare standaarden. Naast dit domeinspecifieke viewpoint van het 
raamwerk zijn verschillende andere viewpoints uitgewerkt. 

BESLISMODEL VOOR HET SELECTEREN VAN STANDAARDEN 

Het classificatieraamwerk kan daarnaast ingezet worden als hulpmiddel voor het verkrijgen van 
beslissingsondersteunende informatie voor het selecteren van bepaalde standaarden voor te treffen 
maatregelen om geïdentificeerde risico’s te mitigeren. Hiervoor is een beslismodel ontwikkeld aan de hand 
waarvan een professional volgens een aantal stappen op een onderbouwde manier tot een keuze voor een 
standaard kan komen. Het startpunt is een risico- en dreigingsanalyse met behulp waarvan de professional stap 
voor stap wordt geleid naar één of meerdere posities in het classificatieraamwerk. Iedere positie levert een 
aantal standaarden en geclassificeerde informatie op. Op basis van deze informatie en de contextuele situatie 
kan de professional een standaard selecteren.  

AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

Uit het onderzoek volgt een aantal aanbevelingen om de inventarisatie van de standaarden en het bijbehorende 
classificatieraamwerk verder te optimaliseren: 
1. Het vergroten van de bruikbaarheid van het classificatieraamwerk door: 

 Het definiëren van een vaste set van focusgebieden voor cybersecurity op basis waarvan standaarden 
kunnen worden geclassificeerd. 

 De inventarisatie verder uit te breiden met standaarden voor de focusgebieden en hun classificering 
conform het raamwerk.  

2. Het verkrijgen van inzicht in het daadwerkelijk gebruik van standaarden in vitale sectoren door het 
classificatieraamwerk per vitale sector in te vullen. Dit kan door middel van expertsessies of een enquête. 
Het stappenplan kan hierbij van nut zijn.  

3. Het borgen van het onderhoud van het classificatieraamwerk en de onderliggende verzameling standaarden: 

 Door na te denken over de presentatie van het model; bijvoorbeeld als online tool.  

 Door na te denken over het beheer en onderhoud van de geclassificeerde standaarden. 
4. Nader te onderzoeken wat precies de invloed is van de contextfactoren bij het selectieproces van 

standaarden: 

 Hoe beïnvloedt het volwassenheidsniveau van de organisatie of de sector de selectie van standaarden? 

 Hoe wordt de kwaliteit van standaarden bepaald? Wat zijn hiervoor de criteria? 
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5. Het vergaren van kennis over het daadwerkelijke gebruik van standaarden voor cybersecurity: 

 Wanneer is de implementatie van standaarden succesvol? Wat zijn hiervoor de criteria en kunnen die 
gemeten worden? 

 

SLOTOPMERKING 

Er kan nog veel vooruitgang worden geboekt als het aankomt op cybersecurity.Dit is onder andere de inzet van 
de Nationale Cybersecurity Strategie 22 en de cybersecurity agenda van de Europese Commissie3. Beveiliging 
tegen cyberrisico’s zou in Nederland kunnen worden versterkt door optimaal gebruik te maken van beschikbare 
standaarden. De onderliggende inventarisatie van cybersecurity-standaarden en de classificatie ervan aan de 
hand van het opgestelde classificatieraamwerk kan daarbij helpen.  

 

 

                                                                 
2 Rijksoverheid (2013). Nationale Cybersecurity Strategie 2: van bewust naar bekwaam. Zie https://www.nctv.nl/Images/ncss-2-webversie-
def_tcm126-519975.pdf 

3 Europese Commissie (2015). European Union Digital Agenda: Cybersecurity. Zie https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cybersecurity 



1 Inleiding 
 

1.1 ACHTERGROND 

Het internet en mobiele communicatie nemen in de maatschappij een steeds belangrijkere plaats in. Het stelt 
ons in staat om op afstand en mobiel met elkaar te communiceren en informatie uit te wisselen. Dankzij internet 
en mobiele communicatie kunnen we elkaar op elk gewenst tijdstip en overal bereiken. Er is een nieuwe digitale 
leefomgeving ontstaan; een virtuele leefwereld, die in al haar vezels en dynamiek verankerd is in de lokale, 
fysieke wereld: het cyberdomein.  

Het cyberdomein kan worden gezien als een informationele infrastructuur bestaande uit een stelsel van 
geavanceerde computersystemen, databanken en telecommunicatienetwerken dat informatie op brede schaal 
beschikbaar stelt en toegankelijk maakt. Het omvat het internet, de kabelnetwerken, de draadloze en 
satellietcommunicatie voor de uitwisseling van 
informatie en de systemen en diensten die gebruik 
maken van de informatie.  

De meest uiteenlopende fysieke activiteiten worden 
tegenwoordig digitaal gemedieerd en virtueel 
afgehandeld in het cyberdomein. Mensen werken en 
studeren via internet, ze kopen goederen en diensten 
op commerciële websites en regelen via online 
bankieren hun betalingsverkeer, ze amuseren zich op 
internet met het spelen van spelletjes en geven lucht 
aan hun emoties via sociale netwerken als Facebook en 
Twitter. Maar ook bedrijven maken dankbaar gebruik 
van de mogelijkheden die cyberspace hen biedt. Niet 
alleen voor de communicatie met klanten en 
zakenpartners, maar ook voor verdere digitalisering 
van bedrijfsprocessen. Handmatig te bedienen 
besturingssystemen worden in toenemende mate 
vervangen door systemen die via het internet aan te 
sturen zijn.  

De consequentie van deze ontwikkelingen is dat 
burgers, bedrijven en de gehele samenleving in toenemende mate afhankelijk zijn geworden van het 
cyberdomein en de mogelijkheden die het biedt4. Deze afhankelijkheid maakt ons ook kwetsbaar; de belangen 
zijn immers groot. De afhankelijkheid van internet en mobiele communicatie wordt vaak pas merkbaar als het 
niet meer werkt. Individuele burgers, ondernemingen en overheden lopen averij op als hun computersystemen 
en netwerken door een natuurramp of een ongelukkige samenloop van omstandigheden uitvallen of door 
kwaadwillenden bewust worden gemanipuleerd en ontregeld. Voorbeelden hiervan zijn het uitvallen van het 
mobiele communicatienetwerk gedurende enkele dagen door een brand, het platliggen van een landelijk 
betaalsysteem door een storing waardoor klanten niet meer in winkels kunnen betalen, en het offline zijn van 
de websites van de Rijksoverheid door een cyberaanval.  

Naast de mogelijkheden die het cyberdomein biedt, heeft het ook veel schaduwzijden. Die duistere kant van 
cyberspace varieert van online bedreigingen en cyberbelaging tot identiteitsdiefstal en schending van privacy, 
van cybercriminaliteit (fraude, diefstal, oplichting) tot cyberterrorisme, en eindigt met nationale staten die via 
het internet elkaars vitale infrastructuren ontregelen en zelfs fysiek vernietigen. Het cyberdomein faciliteert 
bedreiging, spionage, afpersing, warfare, diefstal en vernietiging.  

                                                                 
4 Cybersecuritybeeld Nederland 4, Nationaal Cyber Security Centrum, 2014, zie www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-
advies/kennisdeling/trendrapporten/cyubersecuritybeeld-nederland-4.html. 

SCHADE DORIFEL VOOR OVERHEID 

50.000 EURO 

Dat blijkt in 2012 uit de antwoorden van minister 
Opstelten van Veiligheid en Justitie op 
Kamervragen. De kosten zitten vooral in het 
doen van onderzoek naar de besmetting, het 
blokkeren van de bronservers en het herstellen 
van de besmette bestanden. Het Nationaal 
Cyber Security Centrum heeft onder meer de 
infrastructuur verstoord van het achterliggende 
botnet Citadel. 60 domeinnamen die het botnet 
gebruikt, zijn aangepakt. Daarnaast zijn 10 
notice and take down-verzoeken uitgegaan voor 
servers in Oostenrijk, de VS, Vietnam en 
Rusland. 

Bron: Automatiseringgids, 24 september 2012 

http://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/trendrapporten/cyubersecuritybeeld-nederland-4.html
http://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/trendrapporten/cyubersecuritybeeld-nederland-4.html
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Om dergelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken, is goede beveiliging van het cyberdomein een vereiste. De 
Nationale Cybersecurity Strategie 2 (NCSS-2) stelt dat het waarborgen van de digitale veiligheid en vrijheid en 
het behoud van een open en innovatief cyberdomein randvoorwaarden zijn voor het functioneren van onze 
samenleving5. In de NCSS-2 spreekt de Nederlandse overheid de ambitie uit om de komende jaren in te zetten 
op het verder versterken en bundelen van de krachten van betrokken publieke en private partijen; zowel 
nationaal als internationaal. Het doel is om te komen tot internationaal geaccepteerde normen en standaarden 
voor het handelen in het cyberdomein.  

Daarvoor is eerst een overzicht nodig van wat er aan standaarden voor cybersecurity voorhanden is. Wereldwijd 
zijn er namelijk veel van dat soort standaarden en komen er steeds nieuwe (varianten) bij. Een eenduidig 
overzicht van cybersecurity standaarden ontbreekt.  

1.2 CYBERSECURITY STANDAARDEN 

1.2.1 Wat is cybersecurity? 

Cybersecurity wordt in de NCSS-2 gedefinieerd als “het streven naar het voorkomen van schade door verstoring, 
uitval of misbruik van ICT en, indien er toch schade is ontstaan, het herstellen ervan”. Het begrip cybersecurity 
is onlosmakelijk verbonden met dat van de klassieke informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging betreft het 
geheel van activiteiten dat de vertrouwelijkheid, volledigheid en beschikbaarheid van informatie in al zijn vormen 
waarborgt. De term “cyber” slaat in de context van informatiemanagement op elektronische 
communicatienetwerken. Elektronische communicatienetwerken vormen tegenwoordig een essentieel 
onderdeel van de aansturing van allerlei infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan industriële systemen, 
elektriciteitscentrales of een ziekenhuis, waarvan de samenleving voor haar functioneren afhankelijk is. 
Cybersecurity kan worden gepositioneerd als een bredere uitwerking van informatiebeveiliging. Cybersecurity 
gaat zowel over de veiligheid van ICT als over de veiligheid van de daarmee opgeslagen en gecommuniceerde 
informatie en de veiligheid van alle activiteiten die in het cyberdomein plaatsvinden. Cybersecurity is daarom 
meer dan alleen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie; het besteedt ook aandacht aan 
socio-technische en bestuurlijke aspecten, zoals maatschappelijke overwegingen en verantwoordelijkheden in 
ketens.6 Cybersecurity dient primair een maatschappelijk belang; informatiebeveiliging dient veelal een 
bedrijfsbelang met een bijbehorende commercieel gedreven risicobereidheid (‘risk-appetite’). Ook krijgen 
weerbaarheidsvergrotende elementen als risico- en incidentmanagement meer aandacht bij cybersecurity. 
Hiervoor wordt ook wel eens de term ‘cyber resilience’ gebruikt (cyber weerbaarheid). Cybersecurity-
maatregelen zijn erop gericht om de grote verscheidenheid van risico’s die ontstaan door de toenemende 
digitalisering van de samenleving te beheersen. Dit vereist passende maatregelen die zijn toegesneden op het 
probleem dat ze moeten oplossen. Standaarden voor cybersecurity spelen hierbij een belangrijke rol.   

1.2.2 Wat zijn standaarden? 

Voor het treffen van cybersecurity-maatregelen bestaan vaak uitgeschreven normen, zodat iedereen deze op 
een optimale wijze kan invullen. Dit zijn standaarden: generieke verzamelingen van voorschriften die een ideale 
uitvoering van bepaalde maatregelen weergeven. Dit kan de vorm hebben van best practices, richtlijnen, 
aanpakken, referentie-raamwerken, etc. Vaak worden deze standaarden opgesteld door professionele of 
speciale standaardisatie-organisaties, maar soms ook door bedrijven of overheden. Bekende voorbeelden van 
standaardisatie-organisaties zijn het Nederlandse NEN, de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO) en 
het Amerikaanse NIST. Echter, standaarden zijn niet zaligmakend. Voor het treffen van praktische risico-
mitigerende cybersecurity-maatregelen zijn ze vaak niet speciek genoeg. Hierdoor moeten organisaties bij de 
implementatie van een standaard hier op onderdelen vaak een eigen interpratie aan geven die tegemoetkomt 
aan de eigen situatie.  

1.2.3 Dus cybersecurity standaarden zijn... 

Cybersecurity standaarden zijn normen voor cybersecurity-activiteiten7. Deze kunnen technisch of 
organisatorisch van aard zijn en bestaan voor allerlei organisaties en systemen. Dus beslaan cybersecurity 

                                                                 
5 Nationale Cybersecurity Strategie-2, 2012, zie www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/10/28/nationale-cyber-
security-strategie-2.html.  
6 O.a. Van den Berg et al. (2014). On (the emergence of) cybersecurity science and its challenges for cybersecurity education, NATO 
unclassified document ST-OMP-IST-122. 
7 Oosterink & Hersman. Cyber security van vitale infrastructuur: standaarden als veelzijdig zwaard.  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/10/28/nationale-cyber-security-strategie-2.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/10/28/nationale-cyber-security-strategie-2.html
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standaarden veel verschillende aandachtsgebieden van cybersecurity, waaronder bijvoorbeeld 
netwerkbeveiliging, bewustzijn of inkoop van diensten. Deze standaarden worden vooral gebruikt bij het 
ontwerpen van een cybersecurity aanpak, maar kunnen ook in de implementatie worden aangewend. 
Wereldwijd zijn er naar schatting meer dan 1.000 cybersecurity standaarden in omloop (zie [1] van Bijlage C). 

1.2.4 Het belang van cybersecurity standaarden 

Standaardisatie van cybersecurity is belangrijk om een aantal redenen8: 

1. Het zorgt ervoor dat beveiligingsmaatregelen efficiënt en effectief inzetbaar zijn. 

2. Het faciliteert integratie van en interoperabiliteit tussen beveiligde systemen. 

3. Het maakt het mogelijk om verschillende beveiligingsmaatregelen op een zinvolle manier te vergelijken. 

4. Het reduceert de complexiteit van de beveiliging van het cyberdomein aanzienlijk. 

5. Het biedt structuur voor het toepassen van nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen en de beveiliging 

ervan. 

Standaardisatie zorgt ervoor dat er veilig en betrouwbaar samengewerkt kan worden in het cyberdomein op 
basis van goed gedefinieerde kaders en afspraken. Een keerzijde van standaardisatie zou kunnen zijn dat het een 
single-point-of-failure introduceert. Als blijkt dat een beveiligingsstandaard te compromitteren is dan hebben 
meteen veel partijen een probleem. In een meer heterogeen gestandaardiseerde beveiligingsomgeving zou de 
impact van één gecompromitteerde standaard veel kleiner zijn.  

Organisaties die werken met standaarden zoals ISO 27001 (zie Figuur 2) worden gedwongen om conform een 
bepaalde organisatorische structuur te handelen. Dergelijke transparantie rondom de inrichting van de 
beveiliging creëert vertrouwen voor klanten en zakenpartners. Bovendien reduceert het audit-kosten om, in het 
kader van bijvoorbeeld compliance met wet- en regelgeving, aan te tonen dat de organisatie aan een bepaald 
niveau van veiligheid voldoet. 

 

Figuur 2: De inhoudsopgave van de ISO 27001 standaard. 

 

                                                                 
8 Steve Purser (ENISA), Standards for Cyber Security, Best practices in computer network defense: Incident detection and response, M.E. 
Hathaway (ed.), IOS Press, 2014, zie http://www.enisa.europa.eu/publications/articles/standards-for-cyber-security.   

http://www.enisa.europa.eu/publications/articles/standards-for-cyber-security
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1.3 DOEL VAN DE OPDRACHT 

Het doel van dit onderzoek is het inventariseren en classificeren van nationale en internationale standaarden op 
het gebied van cybersecurity.  

De centrale probleemstelling daarbij is: Welke standaarden op het gebied van cybersecurity zijn er nationaal en 
internationaal beschikbaar en hoe kunnen deze standaarden ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden? 

De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek: 

1. Welke standaarden op het gebied van cybersecurity zijn er nationaal en internationaal beschikbaar? 

2. Wat is een geschikt classificatieraamwerk om de geïnventariseerde standaarden op een bruikbare 

manier te kunnen classificeren? Met andere woorden, wat zijn relevante dimensies om de standaarden 

in kaart te brengen? 

3. Wat zijn relevante perspectieven op het geïnventariseerde standaardisatielandschap?  

4. Welke factoren bepalen de keuze voor een bepaalde standaard? 

5. Hoe kan het classificatieraamwerk gebruikt worden als beslissingsondersteunende tool bij het 

selectieproces van standaarden? 

De opdrachtgever voor dit onderzoek is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Opdrachtnemer is InnoValor.  

Bij de totstandkoming van dit onderzoeksrapport werden meerdere partijen vanuit de overheid, het 
bedrijfsleven en andere organisaties betrokken. In Bijlage A zijn de personen en organisaties vermeld die hebben 
meegewerkt. 

1.4 DOELGROEP 

Dit rapport is bedoeld voor de managers en bestuurders van organisaties die verantwoordelijkheid dragen 
aangaande de beveiliging van ICT-voorzieningen. Specifiek is het ook bedoeld voor CIOs, informatiemanagers, 
CISOs en functionarissen belast met risicomanagement en die een beter beeld willen hebben van standaarden 
voor cybersecurity. Daarnaast is het bedoeld voor de toezichthouders en auditors van de organisaties die nagaan 
of de getroffen cybersecurity-maatregelen afdoende in de praktijk gebracht worden. Ten slotte kan het rapport 
bijdragen aan het uitzetten van beleid rondom cybersecurity door de Nederlandse overheid.  

1.5 LEESWIJZER 

In het volgende hoofdstuk zal de aanpak nader worden uitgelegd. Daarna volgen de resultaten van de 
inventarisatie van standaarden (Hoofdstuk 4), gevolgd door verdere classificatie op eigenschappen en inhoud 
van standaarden (Hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 geeft duiding aan de resultaten middels statistiek en viewpoints. 
Het gebruik van het in Hoofdstuk 5 beschreven classificatieraamwerk wordt vervolgens toegelicht in Hoofdstuk 
7. Het rapport sluit af met een conclusie en kritische discussie, alsmede aanbevelingen voor vervolg (Hoofdstuk 
8). 
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2 Aanpak 
Om tot een goede beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, is de volgende onderzoeksaanpak 
gehanteerd bestaande uit de volgende activiteiten: 

1. Inventariseren van cybersecurity standaarden; 

2. Classificeren van de geïnventariseerde standaarden; 

3. Toetsen van het classificatieraamwerk; 

4. Analyseren van de resultaten; 

5. Operationaliseren van het classificatieraamwerk; 

6. Beantwoorden van de onderzoeksvragen en conclusies. 

 

De onderstaande Figuur 3 beeldt de belangrijkste onderzoeksactiviteiten op een grafische manier uit.  

 

 

Figuur 3: Belangrijke fases in de onderzoeksaanpak. 

 

2.1 INVENTARISEREN 

De eerste activiteit heeft bestaan uit het gestructureerd inventariseren van bestaande cybersecurity standaarden 
(literatuuronderzoek). Om dit efficiënt te kunnen doen, heeft deze activiteit voornamelijk bureau-onderzoek 
behelsd naar bestaande overzichten van standaarden.  

Gezien de breedte van het onderwerp en om te voorkomen dat de zoektocht naar standaarden voor 
cybersecurity te ongestructureerd zou verlopen, is een duidelijke focus noodzakelijk. Deze focus was te halen uit 
het feit dat cybersecurity niet zozeer een doel op zich is, maar een intermediair doel om vitale processen in de 
samenleving in stand te houden. Ook is standaardisatie geen doel op zich. Een belangrijk selectiecriterium is 
daarom praktijkrelevantie.  

De praktijkrelevantie van de standaarden is de aanvliegroute van het onderzoek: welke cybersecurity 
standaarden zijn belangrijk voor het in stand houden van (vitale) onderdelen in de samenleving? Betreffende de 
vitale onderdelen richt het NCSC zich primair op sectoren die voor de samenleving van cruciaal belang zijn: de 
zogenaamde vitale sectoren. Daartoe behoren op dit moment de volgende sectoren: Energie, 
Telecommunicatie/ICT, Drinkwater, Voedsel, Gezondheid, Financieel, Keren en Beheren Oppervlaktewater, 
Openbare Orde en Veiligheid, Rechtsorde, Openbaar bestuur, Transport en de Chemische en Nucleaire 
industrie9.  

Daarnaast richt het onderzoek zich op standaardisatie-organen (zoals CEN, ISO, ISA, NIST en het Nederlandse 
Forum Standaardisatie) en overzichtsstudies gepubliceerd door deze organen of andere autoriteiten op het 

                                                                 
9 Rijksoverheid (2010). Overzicht van de vitale sectoren, zie http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/06/23/informatie-vitale-sectoren/vitale-sectoren.pdf.  

Inventariseren Classificeren
Analyseren & 

Operationaliseren

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/06/23/informatie-vitale-sectoren/vitale-sectoren.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/06/23/informatie-vitale-sectoren/vitale-sectoren.pdf
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gebied van cybersecurity (zoals ENISA, ISACA, International Auditing and Assurance Standards Board). Het 
bepalen van de praktijkrelevantie is onderdeel van de derde activiteit “Toetsen” (zie hieronder).  

Binnen de scope van verschillende overzichtsstudies vallen ook standaarden voor beveiliging van Industriële 
Controlesystemen (ICS), waaronder SCADA-systemen10. Het belang van dergelijke systemen voor de vitale 
processen in de samenleving staat buiten kijf. 

De focus is primair op nationale en internationale formele (de facto) standaarden en normen; best practices en 
richtlijnen vallen buiten de scope. Ook buiten de scope van de inventarisatie vallen standaarden rond sociaal-
maatschappelijke cyberonderwerpen als cyberpesten, cybergrooming, cyberbullying en cyberwarfare.  

Daarnaast zijn er tal van standaarden die zich richten op technische afspraken en protocollen die van belang zijn 
voor cybersecurity. Bijvoorbeeld SAML, X.509, PKI, IPsec, SSL, etc. Deze groep van standaarden werd niet 
uitputtend geïnventariseerd, maar is wel onderkend als categorie en meegenomen in het classificatieraamwerk. 
Hierdoor is deze categorie ook te positioneren ten opzichte van andere categorieën van standaarden voor 
cybersecurity.  

Met deze aanpak is beoogd om een zo volledig mogelijk beeld van de belangrijkste standaarden te verkrijgen. 
Dit is een internationaal beeld, dat wil zeggen, het betreft standaarden die internationaal veel gebruikt worden. 
Daarnaast is op basis van bureau-onderzoek een lijst van specifieke Nederlandse standaarden opgesteld.  

2.2 CLASSIFICEREN 

Deze tweede activiteit richt zich op het ordenen van de geïnventariseerde standaarden. Dit is een activiteit 
waarin een raamwerk voor het classificeren van standaarden voor cybersecurity opgesteld wordt. Inspiratie 
hiervoor is gevonden bij reeds bestaande classificaties 
en bij de professional die aan de slag wil met bepaalde 
standaarden. Het doel is te komen tot een eenduidige, 
geaccepteerde classificatie waarmee gedurende het 
vervolg van het project verder is gewerkt. De 
geïnventariseerde standaarden zijn volgens de 
variabelen in het classificatieraamwerk geclassificeerd. 
Deels was dit mogelijk op basis van informatie uit de 
overzichtsstudies. Echter, niet alle standaarden uit de 
overzichtsstudies zijn conform het opgestelde 
raamwerk geclassificeerd. Voor ongeveer 80% van de 
standaarden is ontbrekende informatie zelf 
toegevoegd om een zo eenduidig en volledig mogelijk 
overzicht van geclassificeerde standaarden te 
verkrijgen.  

2.3 TOETSEN 

De derde activiteit behelst het toetsen van de 
volledigheid van de inventarisatie (ontbreken er 
standaarden en worden ze daadwerkelijk gebruikt?) en 
de bruikbaarheid van het classificatieraamwerk (biedt het meerwaarde voor de professional?). Vooral aangaande 
de praktijkrelevantie van standaarden willen we een goed beeld krijgen. Het toetsen van de adoptie van 
standaarden wordt daarom beschouwd als een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De resultaten van een 
survey (N=54) uit overzichtsstudie [5] van Bijlage C zijn opgenomen om de adoptie van standaarden in Nederland 
weer te geven.  

Het toetsen van het classificatieraamwerk is gedaan middels een zevental individuele interviews met 
professionals uit verschillende vitale sectoren en in een wisdom-of-the-crowd sessie met zes deelnemers. De 
interviews bieden de mogelijkheid om de vereiste diepgang te verkrijgen, bijvoorbeeld over waarom een 
bepaalde standaard de voorkeur geniet boven een andere standaard. De wisdom-of-the-crowd sessie was bij 
uitstek geschikt voor een bredere discussie over de standaarden in de verschillende vitale sectoren en vooral hun 

                                                                 
10 SCADA, afkorting van Supervisory Control And Data Acquisition, is het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en 
regelsignalen van verschillende machines in grote industriële systemen. 

GESTOLEN BLAUWDRUKKEN LEIDEN TOT 

FAILLISSEMENT VAN ENERGIEBEDRĲF 

Een Britse organisatie bewees recentelĳk dat 
slechte netwerkbeveiliging kan leiden tot een 
faillissement. Het bedrĳf richtte zich op het 
ontwikkelen van innovatieve technologieën 
voor hernieuwbare energie. Eind 2011 heeft de 
organisatie haar deuren gesloten, omdat hun 
meest waardevolle intellectuele eigendom in 
handen kwam van hackers. Het betrof een 
ontwerp voor een nieuwe windturbine. Deze 
blauwdrukken zĳn gebruikt om de nieuwe 
turbines tegen een significant lagere kostprĳs te 
vervaardigen in China. 

Bron: www.pwc.nl/nl/spotlight/assets/documents/pwc-
nieuwe-cyberrisicos-2014-2-09.pdf 
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classificatie: kunnen de deelnemers ermee uit de voeten en biedt het meerwaarde om inzichtelijk te maken waar 
cybersecurity in voldoende of onvoldoende mate geregeld is? Een kleine groep van deskundigen uit de 
verschillende vitale sectoren en generalisten is hiervoor benaderd. De toetsing heeft vooral gediend om een 
eerste terugkoppeling te krijgen over de classificatiestructuur en de praktijkrelevantie van de standaarden.  

2.4 ANALYSEREN 

Op basis van de inventarisatie en de onderlinge positionering van standaarden kan statistische informatie 
afgeleid worden: welke standaard wordt het meest gerefereerd, uit welk land komen de standaarden, wat zijn 
sectorspecifieke standaarden, etc.  

Tevens kunnen bepaalde ‘viewpoints’ worden gegenereerd door standaarden op variabelen uit de classificatie 
te vergelijken. Zo kan het classificatieraamwerk inzicht geven in zaken als: 

 zijn er voldoende standaarden aanwezig voor voldoende integrale beveiliging van de vitale onderdelen 

in de Nederlandse maatschappij; zijn er gaten waar standaardisatie vereist is?  

 zijn er gebieden waar harmonisatie en (her)gebruik van standaarden gestimuleerd zou kunnen/moeten 

worden?  

2.5 OPERATIONALISEREN 

Om de bruikbaarheid en de potentie van het classificatieraamwerk te illustreren, is er voor één vitale sector een 
invuloefening gedaan aan de hand van een aantal dreigingsscenario’s. Met een aantal professionals uit de sector 
zijn, gegeven de dreigingen, de risico’s bepaald om op basis hiervan te komen tot een positionering in het 
classificatieraamwerk. Iedere positionering levert een aantal standaarden en hun beschrijvingen op. De 
invuloefening heeft geleid tot een beslissingsmodel dat gebruikt kan worden door professionals om voor de eigen 
organisatie of vitale sector een eigen invulling te maken. Per sector zullen de dreigingen en risico’s verschillend 
zijn, evenals de bijbehorende standaarden om de risico’s te mitigeren. Daarnaast is voor één vitale sector het 
classificatieraamwerk ingevuld met een groot aantal in de sector gebruikte standaarden. Het op deze manier 
overzichtelijk gemaakte standaardisatielandschap van een sector biedt inzicht in de volwassenheid van de sector 
betreffende het gebruik van standaarden en eventuele onontgonnen gebieden in het landschap.     

2.6 CONCLUDEREN 

Tot slot zijn conclusies getrokken en de onderzoeksvragen beantwoord. De resultaten zijn vastgelegd in 
onderliggend rapport.  
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3 Inventarisatie 
Welke standaarden zijn er voor cybersecurity? Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een inventarisatie van 
de standaarden die voorkomen in de overzichtsstudies. Daarnaast geeft het een overzicht van specifieke 
Nederlandse standaarden.  

3.1 OVERZICHTSSTUDIES 

De cybersecurity standaarden zijn geïnventariseerd aan de hand van bestaande overzichtsstudies (zie Appendix 
C). Overzichtsstudies zijn documenten die op structureel verkregen wijze een selectie van cybersecurity 
standaarden presenteren, bij voorkeur met relevante informatie over de achtergrond en inhoud. Teneinde 
overzichtsstudies te lokaliseren, zijn in eerste instantie online zoekmachines aangewend, te weten 
scholar.google.com en google.com, daar dit de meest effectieve en algemeen geaccepteerde wijze is om 
dergelijke documenten te verkrijgen. Er is gezocht op alle combinaties van de zoektermen “cybersecurity 
standards”, “information security standards” en ‘overview’, ‘list’, ‘inventory’, ‘map’, ‘guide’, ‘summary’, 
‘classification’, ‘analysis’, ‘comparison’, ‘catalog’, ’taxonomy’,  in zowel Nederlands als Engels. Ook is gezocht op 
de websites van standaardisatieorganisaties als CEN, ISO, ISA, NIST, ENISA, ISACA, International Auditing and 
Assurance Standards Board en het Forum Standaardisatie (zie Bijlage B voor een korte beschrijving van de 
belangrijkste standaardisatie organisaties). Hoewel zij logischerwijs wel al hun standaarden presenteren, zijn hier 
geen concrete overzichtsstudies van cybersecurity standaarden gevonden. Daarnaast is het NEN apart benaderd 
om een beter beeld van specifieke Nederlandse standaarden voor cybersecurity te krijgen, daar deze 
standaarden nauwelijks in de overzichtsstudies vertegenwoordigd zijn. Uiteindelijk zijn 31 overzichtsstudies 
gevonden, waarvan er 25 zijn geselecteerd voor inventarisatie op basis van toegevoegde waarde. De uitgesloten 
overzichtsstudies waren te oud, te specifiek voor één land of slechts een samenvatting van een andere 
overzichtsstudie. Er is slechts één overzichtsstudie gevonden die zich specifiek beperkt tot gebruik van 
standaarden in Nederland, dit is studie [5] van Bijlage C.  

3.2 INVENTARISATIE 

De standaarden zoals vermeld in de overzichtsstudies zijn geïnventariseerd in een Excel spreadsheet. In deze 
inventarisatie is naar eigen inzicht onderscheid gemaakt tussen standaarden, families, sub-standaarden en 
artikelen. Hierbij is vooral gekeken naar hoe gangbaar wordt verwezen naar de standaarden in vooral de 
overzichtsstudies. Zo worden de NIST SP-800 publicaties als één standaard genoemd, maar worden de ISO 27001 
en 27002 apart vermeld. In totaal zijn 178 standaarden geïnventariseerd. Een top 5 van standaarden werd in 
meer dan 7 van de 25 overzichtsstudies genoemd. Dit zijn de ISO 27001 en 27002, NERC CIP, NIST SP-800 en ISA 
SP99/IEC 62443 (the Common Criteria). De onderstaande Tabel 1 geeft een numeriek overzicht van de referenties 
in de overzichtsstudies. 

 

Aantal referenties Aantal standaarden Cumulatief 

>7 5 5 

7 3 8 

6 2 10 

5 2 12 

4 6 18 

3 23 41 

2 50 91 

1 87 178 

Tabel 1: Aantal standaarden en referenties in overzichtsstudies. 
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3.3 MEEST GENOEMDE STANDAARDEN 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de standaarden die het meest genoemd werden in de 
overzichtsstudies. 

Tabel 2: Overzicht van de meest genoemde standaarden. 

 

Uit de tabel volgt dat ISO 27001 en ISO 27002 dé algemene standaarden zijn voor het vormgeven van 
cybersecurity. Vanwege het internationale karakter van de geraadpleegde overzichtsstudies scoren ook enkele 
Amerikaanse standaarden hoog.  

  

Titel Bron Herkomst Taal Aard  Vitale sector 

ISO/IEC 27002 ISO/IEC Internationaal Engels Standaard Algemeen 

ISO/IEC 27001 ISO/IEC Internationaal Engels Standaard Algemeen 

NERC CIP 002 - 009  NERC  USA Engels Standaard Energie 

NIST SP-800 series NIST  USA Engels Richtlijn Algemeen 

ISA/IEC 62443 ISA  USA Engels Framework Industrie 

AGA No. 12 AGA  USA Engels Best practices Telecom 

COBIT5 ISACA Internationaal Verschillend Methode Algemeen 

ISO/IEC 15408  ISO/IEC Internationaal Engels Standaard Algemeen 

API 1164 API  USA Engels Standaard Energie 

PCI-DSS PCI 
Security 
Standards 
Council 

Internationaal Verschillend Standard Finance 

BSI 100 Series IT 
Grundschutz 
Kataloge 

BSI Duitsland Duits Richtlijn Overheid 

IEEE 1402-2000 IEEE  Internationaal Engels Standaard Energie 

IEC 62351 IEC Internationaal Engels Standaard Energie 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC Internationaal Engels standaard Algemeen 

ISO/IEC 27011 ISO/IEC Internationaal Engels Standaard Telecom 

ITIL  UK CCTA UK Engels Methode/framework Algemeen 

System Protection 
Profile ICS  

NIST  USA Engels Methode/framework Industrie 

Information 
Security Manual  

Defence 
Signals 
Directorate 
(DSD) 

Australië Engels Standaard Overheid 

CIDX  (Chemical 
Industry Data 
Exchange) 

OAGi USA Engels Richtlijn Industrie 
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3.4 NEDERLANDSE STANDAARDEN VOOR CYBERSECURITY 

Standaard Beschrijving 

Besluit Voorschrift 
Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (VIR) 

Het VIR is een doelstellende regeling, die veel overlaat aan de verantwoordelijke beheerders 
zelf. De regeling stelt minimumeisen aan het te ontwikkelen beveiligingsbeleid binnen een 
ministerie. Daarnaast worden eisen gesteld aan het stelsel van maatregelen dat dit beleid in 
de praktijk moet brengen. 

Besluit Voorschrift 
Informatiebeveiliging - 
Bijzondere Informatie (Vir-bi) 

Het Vir-bi benadrukt de zorgplicht van ieder departement en van diens lijnmanagement voor 
de beveiliging van bijzondere informatie bij de rijksdienst. Het Vir-bi is te beschouwen als 
een aanvulling op het VIR.  

Baseline 
Informatiebeveiliging Rijk 
(BIR) 

De BIR bestaat uit BIR-TNK (tactisch normenkader) en BIR OP (Operationele baseline). De BIR 
is gebaseerd op NEN/ISO27001 en 27002 en beschrijft hiervan een invulling voor de 
rijksoverheid. Het tactische normenkader is verplicht (comply or explain). De operationele 
baseline is niet verplicht, het is een best practice. 

Baseline 
Informatiebeveiliging 
Gemeenten (BIG) 

De BIG bestaat uit een Strategische en een Tactische Baseline. De BIG kan gezien worden als 
een gemeente-specifieke invulling van de BIR. De Strategische Baseline kan gezien worden als 
de ’kapstok’ waaraan de elementen van informatiebeveiliging opgehangen kunnen worden. 
Centraal staan de organisatie en de verantwoording over informatiebeveiliging binnen de 
gemeente. De Tactische Baseline beschrijft de normen en maatregelen ten behoeve van 
controle en risicomanagement. De Tactische Baseline beschrijft aan de hand van dezelfde 
indeling als de internationale beveiligingsnorm ISO/IEC 27002:2007, de controls/maatregelen 
die als Tactische Baseline gelden voor de gemeenten. 

Collectieve 
Arbeidsvoorwaardenregeling-
Uitwerkingsovereenkomst 
(CAR-UWO) 

De CAR-UWO bepaalt de rechten en plichten van ambtenaren. Aan de plichtenkant bevinden 
zich enkele bepalingen waarin de rol van de ambtenaar in de beveiliging wordt toegelicht. Het 
gaat daarbij onder andere om de geheimhoudingsplicht. 

Algemene Beveiligingseisen 
voor defensieopdrachten 
(ABDO) 

Een aantal defensieopdrachten heeft een gerubriceerd of vitaal karakter. Dat betekent dat bij 
de opdracht informatie en/of materiaal wordt gebruikt dat als staatsgeheim of van vitaal 
belang is verklaard, en/of dat personeel van een bedrijf ingehuurd wordt dat inzage moet 
hebben in gerubriceerde informatie of met vitaal materiaal moet werken. Gerubriceerde 
defensieopdrachten zijn onderhevig aan beveiligingsmaatregelen waaraan de opdrachtnemer 
dient te voldoen. Deze staan beschreven in de ABDO11. 

Nationaal Cyber Security 
Center (NCSC) ICT-
beveiligingsrichtlijnen voor 
webapplicaties 

De ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC vormen een leidraad voor het 
veiliger ontwikkelen, beheren en aanbieden van webapplicaties en bijbehorende 
infrastructuur. De beveiligingsrichtlijnen zijn breed toepasbaar voor ICT-oplossingen die 
gebruikmaken van webapplicaties. Hierdoor zijn ze zowel door afnemers, als door 
dienstaanbieders te gebruiken voor aan- en uitbestedingen, toezicht en onderlinge 
afspraken12. 

NEN 7510 De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor 
informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor 
Informatiebeveiliging. De reden voor een aangepaste versie van de Code is dat er vooral 
specifieke extra aandachtspunten zijn, zoals privacybescherming, en het taalgebruik, dat voor 
de zorgsector niet volledig duidelijk is. De NEN 7510 wordt aangevuld met: 

 NEN 7512: Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling. 

 NEN 7513: Logging, dat wil zeggen het vastleggen van acties op het elektronisch 
patiëntendossier, zodat achterhaald kan worden wie er toegang heeft gehad tot 
het dossier. 

 NEN 7521: toegang tot patiëntengegevens. 

Het HKZ (Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector) Keurmerk 

Het HKZ-Keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Met het HKZ-
Keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van 
kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, 
professionals en relevante stakeholders. Het HKZ-Keurmerk raakt op een aantal punten ook 
informatiebeveiliging maar heeft een brede kwaliteitsfocus en geen verdieping in de 
informatiebeveiliging. 

Tabel 3: Nederlandse standaarden.  

 

Ter stimulering van interoperabiliteit beheert het Forum Standaardisatie een lijst met verplichte open 
standaarden die gelden voor de gehele publieke sector. Deze zogenaamde ‘pas toe of leg uit’ lijst bevat de 

                                                                 
11 ABDO, zie http://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/inhoud/industrieveiligheid.  
12 ICT beveiligingsrichtlijnen voor web applicaties, NCSC, 2012, zie https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-
advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html.  

http://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/inhoud/industrieveiligheid
https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html
https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html
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volgende cybersecurity standaarden: Domain Keys Identified Mail (DKIM), DNSSEC, NEN-ISO/IEC 27001, NEN-
ISO/IEC 27002, Transport Layer Security (TLS) en Security Assertion Markup Language (SAML).13  

Ook beheert het Forum een lijst van gangbare open standaarden14. Overheden en semi-overheden wordt 
aanbevolen de standaarden die op deze lijst staan toe te passen in hun ICT-systemen en diensten. Het gaat hierbij 
om standaarden die breed geadopteerd ('de facto') zijn. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om deze 
standaarden te gebruiken. Een verplichting daartoe is niet nodig. Cybersecurity standaarden op deze lijst zijn 
Advanced Encryption Standard (AES) uit FIPS 197, HTTP over TLS (HTTPS), Secure Hash Algorithm 2 (SHA2) uit 
ISO/IEC 10118- 3:2004 en Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).  

Tot slot is het vermeldenswaardig dat het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB) zich hard maakt voor 
beroepsprofielen in de informatiebeveiliging als basis voor een uniforme kwalificatie van professionals.15  

3.5 SAMENVATTING 

Een eerste inventarisatie van standaarden voor cybersecurity op basis van overzichtsrapporten resulteert in bijna 
180 verschillende standaarden. Dit is nog maar het topje van de ijsberg omdat een groot aantal generieke, meer 
technologische beveiligingsstandaarden in het overzicht ontbreken. Om door de bomen het bos te kunnen 
blijven zien, is een classificatieraamwerk voor deze grote hoeveelheid standaarden gewenst. Een dergelijk 
raamwerk moet onder andere inzicht geven in de toepassingsgebieden van de standaarden en hun onderlinge 
positionering. Met andere woorden, verdere classificatie is nodig om duiding te kunnen geven aan verschillen en 
overeenkomsten tussen de vele standaarden. 

 

 

                                                                 
13 Pas toe of leg uit lijst van open standaarden van het Forum Standaardisatie, zie https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/.  
14 Forum Standaardisatie lijst met gangbare open standaarden, zie https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open-
standaarden?terms=&lijst=Gangbaar&status%5B%5D=Opgenomen&pagetitle=gangbaar.  
15 Platform voor Informatiebeveiliging, Beroepsprofielen Informatiebeveiliging, 2014, zie http://www.pvib.nl/download/?id=17696376.  

TENTAMENFRAUDE DOOR OPENBAARMAKING VAN 

TENTAMENOPGAVEN EN ANTWOORDEN 

ICT-studenten hadden in 2014 toegang tot het 
computersystem van de school en daardoor al vier jaar 
inzage in tentamenopgaven en antwoorden. HBO-
studenten die aan de Haagse Hogeschool studeerden, 
konden op zeer eenvoudige wijze aan tentamenopgaven 
komen. Een flinke som geld was het enige dat daarvoor 
nodig was.  

Bron: De Telegraaf, 10 juli 2014. 

https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open-standaarden?terms=&lijst=Gangbaar&status%5B%5D=Opgenomen&pagetitle=gangbaar
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open-standaarden?terms=&lijst=Gangbaar&status%5B%5D=Opgenomen&pagetitle=gangbaar
http://www.pvib.nl/download/?id=17696376
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4 Classificeren  
Om duiding te kunnen geven aan de geïnventariseerde lijst met standaarden is verdere classificatie nodig. Een 
dergelijke classificatie behelst een aantal dimensies en variabelen waarop standaarden te vergelijken zijn. De 
samenhang tussen de verschillende dimensies en hun variabelen wordt weergegeven in een 
classificatieraamwerk.  

Het uiteindelijke doel van dit classificatieraamwerk is om inzichtelijk te maken welke standaarden door welke 
organisaties of vitale sectoren gebruikt kunnen/moeten worden. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het 
onderling kunnen positioneren van de standaarden op variabelen als adoptie en toepassingsgebied. Hiermee kan 
in beeld worden gebracht welke standaarden noodzakelijk of relevant zijn ter bescherming van een ondergrens 
van cybersecurity, of de beschikbare standaarden toereikend zijn om die ondergrens af te dekken, of om 
dubbeling/overlap te voorkomen.  

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van verschillende relevante classificatiedimensies en hun variabelen een 
classificatieraamwerk voor cybersecurity standaarden gedefinieerd. Tevens worden contextuele variabelen 
geïdentificeerd die van invloed zijn op de keuze van een bepaalde standaard.   

4.1 CLASSIFICATIEDIMENSIES 

Het classificeren van standaarden hebben wij in dit onderzoek gedaan volgens een aantal dimensies: 

1. Beschrijvende dimensie, die aan de hand van objectieve variabelen de standaard zo goed mogelijk 

beschrijft.  

2. Inhoudelijke dimensie, die zich richt op het doel van de cybersecurity standaard. 

3. Organisationele dimensie, die kijkt naar waar in de organisatie een bepaalde activiteit rondom 

cybersecurity plaatsvindt.  

De verschillende dimensies worden in de komende secties stuk voor stuk gemotiveerd en toegelicht.  

4.1.1 Beschrijvende dimensie: variabelen 

Standaarden kunnen beschreven worden aan de hand van een aantal algemene, functionele en kwalitatieve 
variabelen. De meest gebruikte variabelen die terugkomen in de verschillende overzichtsstudies zijn in de tabel 
hieronder beschreven. 

 

Algemene classificatievariabelen  

Titel De gangbare benaming van de standaard 

Bron Het orgaan dat de standaard uitgeeft 

Land van herkomst De nationaliteit van het standaardisatie-orgaan achter de standaard 

Taal De taal of talen waarin de standaard beschikbaar is 

Aard Het type standaard, i.e. standaard, framework, methode, 
certificering, maturity model, richtlijn, wetgeving; of enige 
combinatie daarvan 

Beschrijving Een korte beschrijving van de standaard 

Referentie Verwijzing naar de overzichtsstudie(s) waarin de standaard wordt 
genoemd 

Aantal referenties In hoeveel overzichtsstudies de standaard wordt genoemd 

Website Een URL naar een officiële website van de standaard 

Functionele classificatievariabelen  

Vitale sector De vitale sector waarop de standaard van toepassing is, 
respectievelijk algemeen toepasbaar is. 

Reikwijdte Of de standaard een nationale of internationale oriëntatie heeft, en 
of deze openbaar of tegen betaling verkrijgbaar is. Voor de ISO en 
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COBIT standaarden moet betaald worden, de NIST-standaarden zijn 
gratis.  

Kwalitatieve classificatievariabelen  

Adoptie Het percentage survey-respondenten dat aangeeft deze standaard 
te gebruiken. Deze survey (N=54) is uitgevoerd door één van de 
auteurs in [5] onder cybersecurity professionals in Nederland.  

Relevantie Hoe relevant deze standaard is in de praktijk volgens de survey-
respondenten op een schaal van 1-4 

Overlap De relatie en overeenkomst die deze standaard heeft met andere 
standaarden 

Status De status van de standaard: of deze beschikbaar is, herzien wordt, 
teruggetrokken is of nog wordt ontworpen 

Volwassenheid Jaartal eerste verschijning / aantal herzieningen / jaartal meest 
recente verschijning 

Relatie met cybersecurity Of de standaard direct, gedeeltelijk of indirect betrekking heeft op 
cybersecurity 

Toezicht Notities m.b.t. op welke wijze op de implementatie wordt 
gecontroleerd, e.g. bestaan van een toezichthouder, wettelijke 
verplichting, andere verplichting, certificering, training, etc. 

Tabel 4: Beschrijvende classificatievariabelen uit de overzichtsstudies. 

 

Een paar kanttekeningen kunnen gemaakt worden bij de tabel. Ten eerste maken niet alle overzichtsstudies 
gebruik van dezelfde set aan beschrijvende variabelen; er is geen eenduidige beschrijving van standaarden. 
Hierdoor is voor sommige standaarden de beschrijving niet volledig of dient er een mapping gemaakt te worden 
tussen parameters uit verschillende overzichtsstudies. Daarnaast zijn er additionele parameters te bedenken die 
relevant zijn voor de beoordeling van een standaard. Voorbeelden van dergelijke parameters zijn Oorsprong (is 
het een controle/audit standaard of een standaard om cybersecurity vorm te geven?) en Toegevoegde Waarde 
(wegen de interoperabiliteitswinst en andere voordelen van de standaard op tegen de risico's en nadelen van de 
standaard?). Tot slot zijn de gehanteerde classificatieparameters vooral beschrijvend en vergelijken ze de 
standaarden op meta-niveau. Het is praktisch relevant de standaarden ook op inhoud met elkaar te kunnen 
vergelijken.  

4.1.2 Inhoudelijke dimensie: doel van de standaard 

Zoals gesteld is het belangrijk om de standaarden ook op inhoud te kunnen vergelijken, met andere woorden te 
bepalen welke standaard welk doel van cybersecurity in enige vorm voorschrijft. Dit impliceert een generiek 
metamodel van cybersecurity en de hiermee te realiseren doelen op basis waarvan een dergelijke vergelijking 
kan geschieden. Dit metamodel grijpt dus terug op de essentie van cybersecurityprocessen. 

De overzichtsstudies geven hiervoor slechts beperkt houvast; de inhoudelijke classificaties erin verschillen erg in 
specificiteit. Toch valt op een hoger abstractieniveau een redelijk consistente inhoudelijke classificatiedimensie 
in de overzichtsstudies te identificeren. Deze dimensie bestaat uit de doelen identificeren, beschermen, 
detecteren en beantwoorden. Op zich is deze indeling niet onlogisch. Er is een parallel met de Plan-Do-Check-Act 
cyclus volgens welke veel informatiebeveiligingsnormen zijn opgesteld16.  

Deze gefaseerde aanpak komt in verschillende overzichtsstudies terug en biedt houvast voor een verdere 
‘ontleding’ van cybersecurity in bruikbare onderdelen voor het inhoudelijk classificeren van standaarden ervoor. 
Deze cyclus is in Figuur 5 afgebeeld.  

 

                                                                 
16 Zie bijvoorbeeld Saint-Germain, R. (2005). Information security management best practice based on ISO/IEC 17799. Information 
Management Journal, 39(4), p. 62. 
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Figuur 4: Cybersecurity PDCA-proces cyclus.  

 

Vooral de cyberdreigingen (threats) kunnen worden beschouwd als startpunt van de PDCA-cyclus. Op basis 
hiervan kunnen de risico’s worden ingeschat en preventieve en repressieve maatregelen worden getroffen welke 
met de daarbij horende standaarden te realiseren zijn. Veel standaarden zijn immers vanuit een impliciet risico-
oogpunt gedefinieerd. Als onverhoopt toch een incident wordt waargenomen, dient hierop adequaat te worden 
gereageerd. Na het herstellen van een incident vindt een evaluatie en eventuele herijking plaats van de assets, 
risico’s en te treffen mitigerende maatregelen.  

De doelen voorkomen, beschermen, detecteren en beantwoorden zijn ook terug te vinden in het bowtie-model 
voor cybersecurity17. Dit model is afgebeeld in Figuur 5 en kent een preventieve en repressieve kant. Aan de 
preventieve kant zijn voorkomen en beschermen te plaatsen; aan de repressieve kant detecteren en 
beantwoorden.  

 

 

Figuur 5 Bowtie model voor cybersecurity. 

Belangrijk is te realiseren dat de dreigingen en de bijbehorende risico-analyse per vitaal domein kunnen 
verschillen. Elk vitaal domein heeft zijn eigen specifieke dreigingen en risico’s welke bepalen wat voor 
preventieve en repressieve standaarden verderop in de PDCA-cyclus nodig zijn.  

Samenvattend vormen de preventieve en repressieve onderdelen van het bowtie-model in feite de doelen die 
dienen te worden gerealiseerd met het inzetten van cybersecurity standaarden. Het doel van een standaard is 
een belangrijk terugkerend classificerend element in de verschillende overzichtsstudies. In analogie met de 
aanpakken van NIST [31] en ENISA/KPMG [2] van Bijlage C, alsmede de beschreven PDCA-cyclus, kunnen de 
preventieve en repressieve doelen nader worden onderverdeeld in de volgende sub-doelen: 

                                                                 
17 Van den Berg et al. (2014), On (the emergence of) cybersecurity science and its challenges for cybersecurity education, NATO unclassified 
document ST-OMP-IST-122. 
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 Preventie: 

 Het identificeren van risico’s en het voorkomen van incidenten gegeven de dreigingen en hun impact. 
Denk hierbij aan het uitvoeren van risico-analyses, creëren van bewustzijn, het uitvoeren van een 
privacy impact assessment, asset management, oefenen en het opstellen van beleid.  

 Het beschermen van de assets. Het doel hiervan is concrete maatregelen te treffen om de als waardevol 
geïdentificeerde assets te beschermen. Denk hierbij aan encryptie, authenticatie, autorisatie, fysieke 
beveiliging, etc. 

 Repressie: 

 Het detecteren van ongewenst gebruik van IT-assets. Functies hierbij van toepassing zijn logging en 
monitoring om tijdig incidenten te kunnen signaleren. Analyse van de gelogde informatie kan bijdragen 
tot herkenning van verdachte patronen op basis waarvan ingegrepen kan worden.  

 Het reageren op ongewenst gedrag en het herstellen van opgelopen schade. De functies die hierbij 
komen kijken, betreffen incident response, recovery planning, business continuity, goede communicatie 
en crisismanagement. Ook opsporing zou hieronder geschaard kunnen worden om de daders te vinden 
en te straffen. In de telecomsector gelden bijvoorbeeld bepaalde standaarden voor het aftappen van 
telefoongesprekken.  

Voor het nemen van preventieve maatregelen is het belangrijk te realiseren dat er niet zoiets bestaat als 100% 
veiligheid. Niet alleen is het praktisch onmogelijk om alles dicht te timmeren, het is ook niet efficiënt vanuit 
functioneel en kostenperspectief. Hoewel preventieve maatregelen nog steeds erg belangrijk zijn, is er in 
toenemende mate aandacht voor repressieve maatregelen om dreigingen te kunnen detecteren en hierop tijdig 
en adequaat te kunnen handelen. Want, met de toenemende digitalisering is het niet meer de vraag of een 
incident zal plaatsvinden, maar wanneer.  

Om standaarden doeltreffend te kunnen vergelijken, is het toevoegen van meer ‘reliëf’ wenselijk. Met andere 
woorden, het verder uitsplitsen van de generieke subdoelen in meer gedetailleerde zogenaamde focusgebieden. 
Elk focusgebied behelst een specifieke maatregel binnen een bepaald subdoel. Deze focusgebieden komen terug 
in de verschillende overzichtsstudies.  

De tabel hieronder geeft een voorbeeld van focusgebieden per subdoel. Deze focusgebieden komen grotendeels 
uit de overzichtsstudies en zijn aangevuld met gangbare focusgebieden rondom cybersecurity en 
informatiebeveiliging.  

 

Voorkomen Beschermen Detecteren Beantwoorden 

 Asset management 

 Data classificatie 

 Risico assessment 

 Bewustzijn 

 Oefenen 

 Compliance 

 Configuratie mgnt 

 Auditing 

 Certificering 

 Privacy assessment 

 Penetratie testen 

 Contingency planning 

 Response planning 

 Recovery planning 

 Secure software 
development 

 Versleutelen 

 Access control 

 Identity mgnt 

 Data security 

 Applicatie security 

 Netwerk security 

 Device security 

 Systeembeveiliging 

 Fysieke beveiliging 

 Patch mgnt 

 Logging 

 Anomaly & event 
detection 

 SIEM 

 Intelligence 

 Human Factor 
Analysis 

 Rapportages 

 Incident response 

 Communicatie 

 Business continuity 

 Opschalen/afschalen 

 Filteren 

 Evalueren 
 
 

 

Deze lijst van focusgebieden is niet volledig. Ook kan er overlap bestaan tussen de verschillende focusgebieden. 
Het belang van bepaalde focusgebieden kan verschillen per vitaal domein. Mogelijk kunnen de focusgebieden 
zelfs verschillen per vitaal domein. Naast de hierboven gepresenteerde set van focusgebieden bestaan er andere 
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overzichten. Zo beschrijft ISO27002 een groot aantal focusgebieden en heeft SANS een lijst van 20 Critical 
Security Controls gepubliceerd.18  

De focusgebieden zijn vaak technisch van aard. Een algemeen principe is dat elke technische maatregel een 
organisatorische maatregel met zich meebrengt. Bijvoorbeeld het verlenen van toegang tot systemen vereist een 
betrouwbare authenticatie van de gebruiker met een bijbehorend proces voor het uitdelen en beheren van 
authenticatiemiddelen. Een technische standaard voor authenticatie is FIDO; een meer organisatorische 
standaard voor authenticatiemiddelen is ISO 29115. Een zelfde redenering geldt voor focusgebieden als business 
continuity, patching en identity management. Elk focusgebied heeft zijn eigen PDCA-cyclus. Deze 
organisatorische cyclus is over het algemeen onderdeel van generieke standaarden als ISO 27001 en PAS 555 die 
een bredere aanpak voor cybersecurity voorschrijven.  

De vereiste samenhang in het totale pakket van technische en organisatorische maatregelen moet leiden tot een 
transparante en eenduidige organisatie van cybersecurity, waarbinnen communicatie en expertise, beleid en 
sancties binnen de hele organisatie of sector op elkaar zijn afgestemd. Voor het bereiken en handhaven van een 
aanvaardbaar beveiligingsniveau is een pakket van organisatorische en technische maatregelen nodig, alsmede 
systematiek om de maatregelen af te stemmen binnen de organisatie, sector of keten, (periodiek) te toetsen, en 
up-to-date te brengen. Handhaving van een eenmaal vastgestelde set van maatregelen vraagt om commitment 
van de verantwoordelijken. Elke verantwoordelijke is gehouden de naleving van de beveiligingsvoorschriften en 
het volgen van de beveiligingsprocedures bij de gebruikers uit te dragen en te toetsen. Met andere woorden, de 
organisatorische dimensie van cybersecurity is een andere relevante dimensie voor het classificeren van 
standaarden.  

4.1.3 Organisationele dimensie 

Een andere veelvoorkomende indeling is niet naar de inhoud te kijken, maar naar waar in de organisatie een 
activiteit plaats heeft. Bekende voorbeelden hiervan zijn het ISACA-business model voor cybersecurity19 en de 
strategisch/tactisch/operationeel-indeling die men veel aantreft in informatiemanagement-literatuur (zie Figuur 
6 en Figuur 7 hieronder).  

 

Figuur 6: ISACA business model voor security 

 

                                                                 
18 SANS top 20 critical security controls, zie https://www.sans.org/critical-security-controls/.  
19 ISACA business model voor cybersecurity, zie http://www.isaca.org/Knowledge-Center/BMIS/Pages/Business-Model-for-Information-
Security.aspx.  

https://www.sans.org/critical-security-controls/
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/BMIS/Pages/Business-Model-for-Information-Security.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/BMIS/Pages/Business-Model-for-Information-Security.aspx
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Figuur 7: strategisch/tactisch/operationeel zoals ingevuld voor de beveiligingsbaselines voor de rijksoverheid. 

 

Een onderscheid wordt dus veelal gemaakt tussen maatregelen op organisatorisch niveau, waarop management 
en bestuur (governance) plaatshebben, en maatregelen op operationeel niveau, welkgeen de uitvoering en 
technologie behelst. Op basis hiervan zijn vijf additionele categorieën voor de organisatie van cybersecurity te 
identificeren waarin (voorschriften uit) standaarden kunnen worden ingedeeld:  

 Organisatie 
1. Strategisch - Governance: Voorschriften voor voorwaardenscheppende maatregelen. Hieronder vallen 

alle strategische en beleidsmatige aspecten van cybersecurity. Hierbinnen vallen ook de 
verantwoordelijkheden die er zijn jegens het voldoen aan wetgeving (compliance) of richting partners 
in de keten/netwerk aangaande de beveiliging van informatie en systemen. Maar ook standaarden als 
ontologieën voor cybersecurity zouden typisch hier worden ingedeeld.  

2. Tactisch - Management: Voorschriften voor aansturende maatregelen. De tactische invulling van 
strategische keuzes, voornamelijk bestaande uit het coördineren en aansturen van de cybersecurity-
maatregelen om de doelen te bereiken.  

 Operatie 
3. Mensen: Voorschriften voor maatregelen voor menselijk gedrag. De menselijke factor is een belangrijke 

parameter bij cybersecurity. Mensen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van procedures en 
processen of het implementeren van technische cybersecurity-maatregelen. Certificeringen van 
professionals (CISSP, CISM, CISA, etc.) en bewustzijn zijn relevante aspecten in deze categorie.  

4. Processen: Voorschriften voor maatregelen voor activiteiten. De procesmatige aspecten van 
cybersecurity die ingericht moeten worden binnen een organisatie om de sub-doelen 
voorkomen/beschermen/detecteren/beantwoorden of focusgebieden daarbinnen te realiseren. Denk 
hierbij aan processen voor het op- of afschalen van de beveiliging, het uitgeven en vernieuwen van 
wachtwoorden en het onderhouden van de beveiligingssystemen (updaten, patch management, etc.).  

5. Technologie: Voorschriften voor maatregelen voor technologie. Deze categorie omvat alle technische 
standaarden welke invulling geven aan de verschillende focusgebieden van cybersecurity. Dit heeft dus 
betrekking op de IT-infrastructuur en systemen, denk hierbij aan standaarden als SAML, HTTPS, etc. 

Deze vijf organisatorische categorieën representeren de ‘diepte’ van een standaard. Bijvoorbeeld ISO27002 
werkt doelstellingen, beheersmaatregelen en implementatierichtlijnen gedetailleerd uit (organisatorisch en 
operationeel) waar COBIT5 of PAS555 meer algemene (strategische) doelstellingen geven (“wat moet er 
gebeuren?”) en minder concreet zijn over de (tactische en operationele) invulling ervan (“hoe het te 
realiseren?”). Onlangs benadrukte de Cyber Security Raad het belang van standaarden op governance niveau en 
adviseerde het invoeren van de internationale PAS 555 standaard20. PAS 555 is geschikt om de bewustwording 
rondom risico’s in het cyberdomein in de bestuurskamer onder de aandacht te brengen. De standaard maakt 

                                                                 
20 Advies Cyber Security Raad, 2014, zie http://www.consultancy.nl/nieuws/8533/cyber-security-raad-adviseert-gebruik-pas-555-standaard.  

http://www.consultancy.nl/nieuws/8533/cyber-security-raad-adviseert-gebruik-pas-555-standaard
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risico’s en hun impact op de business voor alle stakeholders tastbaar en maakt inzichtelijk wat een organisatie al 
doet om risico’s te beheersen. Dat vergemakkelijkt het bepalen en doorvoeren van maatregelen en waar 
investeringen echt nodig zijn. Daarvoor ligt de verantwoordelijkheid niet langer alleen bij de CIO, IT-manager of 
security officer, maar bij het gehele management inclusief de bestuurder(s). 

De geïdentificeerde organisatorische categorieën zijn direct gerelateerd aan de kwetsbaarheden binnen een 
organisatie jegens cyberdreigingen. Vanuit het perspectief van kwetsbaarheid zijn de categorieën als volgt te 
karakteriseren: 

1. Strategisch: Het is van cruciaal belang dat bestuurders en leidinggevenden het belang van cybersecurity 
uitdragen en hierbij zelf het juist voorbeeld geven. Te vaak echter staat het onderwerp onvoldoende hoog 
op de agenda van deze personen. Dit leidt niet alleen tot beperkt bewustzijn van de gevaren, maar gaat ook 
ten koste van de sturing van cybersecurity. Een gebrek aan sturing maakt de organisatie van cybersecurity 
stuurloos en kwetsbaar. Betrokkenheid van bestuurders en leidinggevenden is noodzakelijk voor een 
succesvol cybersecuritybeleid. Niet slechts vrijblijvend maar ook verplichtend21.  

2. Tactisch: De managementlaag is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de getroffen 
cybersecurity-maatregelen. Kwetsbaarheden hierin kunnen leiden tot kwetsbaarheden in de proces- en 
technologie-georiënteerde maatregelen. Het management is gebaat bij een goede informatieverstrekking 
vanuit de operationele lagen. Denk hierbij aan rapportages van gelogde of gemonitorde systemen of van 
incidenten. Gebrekkige of onjuiste informatievoorziening kan leiden tot kwetsbaarheden in de 
cybersecurity.  

3. Mensen: De mens blijft een zwakke schakel in cybersecurity. In 2012 werd twee derde van alle datalekken 
veroorzaakt door menselijke fouten22. Voornamelijk op het gebied van bewustzijn en cultuur valt veel te 
verbeteren.  

4. Processen: Toegangsbeheer, structureel onderhoud van de security van systemen en classificatie van assets 
zijn voorbeelden van processen. Kwetsbaarheden hierin kunnen worden misbruikt door verschillende 
actoren (intern en extern). Denk daarbij aan een rancuneuze ontslagen medewerker wiens toegangsrechten 
tot gevoelige informatie niet op tijd zijn ingetrokken, software patches die niet zijn geïnstalleerd om lekken 
in systemen te dichten of het ontbreken van voldoende classificatie van gevoelige gegevens waardoor de 
privacy geschonden kan worden.  

5. Technologie: Kwetsbaarheden in de technologie vormen nog steeds de achilleshiel van cybersecurity.23 
Technische kwetsbaarheden in ICT-systemen kunnen in verschillende lagen voorkomen, waaronder de 
applicatie-, middleware-, database- of server-laag. Vaak gaat het om kwetsbaarheden in de software of 
misconfiguraties van het systeem. Deze kwetsbaarheden beperken zich niet alleen tot PCs en servers, maar 
betreffen ook apparatuur zoals firewalls en mobiele telefoons. Ook in de ICT-infrastructuur kunnen 
kwetsbaarheden aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn onveilige WiFi-netwerken en routers.  

 

4.1.4 Maturiteitsmodellen 

Maturiteitsmodellen geven een indicatie van de volwassenheid van de inbedding van cybersecurity in de 
organisatie of vitale sector. Ze geven aan in hoeverre maatregelen in de organisatie zijn doorgevoerd en stellen 
een organisatie in staat haar eigen maatregelen en processen te laten vaststellen en te vergelijken. Een 
gebruikelijke indeling voor algemene cybersecurity-maatregelen is de volgende24: 

1. Niveau 1: Ad hoc en ongestructuurd. Er is geen gestructureerde aanpak van cybersecurity. Maatregelen 
zijn nauwelijks of zonder samenhang ingezet. Idem voor het gebruik van standaarden. 

2. Niveau 2: Deels gestructureerd. Delen van de organisatie zijn beveiligd.  
3. Niveau 3: Gecontroleerd en gemanaged. Standaardprocessen voor het beveiligen van de kritische 

systemen zijn ingericht.  
4. Niveau 4: Geoptimaliseerd. Verder optimalisatie en aansturing van cybersecurity door stuurinformatie 

en bestuurlijke betrokkenheid.  

                                                                 
21 Taskforce BID, zie www.taskforcebid.nl.  
22 The Guardian, Good cybersecurity starts at board level, not IT, 2013, zie www.theguardian.com/media-network/media-network-
blog/2013/jul/25/cyber-security-board-level-information-technology.  
23 Cybersecuritybeeld Nederland 4, NCSC, 2014, zie www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-
advies/kennisdeling/trendrapporten/cybersecuritybeeld-nederland-4.html.  
24 Booz Allen Hamilton. Cyber Operations Maturity Framework. A model for collaborative, dynamic cybersecurity.  

http://www.taskforcebid.nl/
http://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2013/jul/25/cyber-security-board-level-information-technology
http://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2013/jul/25/cyber-security-board-level-information-technology
http://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/trendrapporten/cybersecuritybeeld-nederland-4.html
http://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/trendrapporten/cybersecuritybeeld-nederland-4.html
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5. Niveau 5: Adaptief. Continue verbetering van de cybersecurity om in te kunnen springen op nieuwe 
ontwikkelingen (trends, technologieën, dreigingen).  

Daarnaast zijn er voor specifieke focusgebieden nog aparte maturiteitsmodellen. Een bekend maturiteitsmodel 
is het Capability Maturity Model dat aangeeft op welk niveau de software-ontwikkeling van een organisatie zit25. 
Ook voor incident management en business continuity management wordt vaak een aparte indeling gehanteerd. 
Hier komt het organisatie-overstijgende element voor continuïteitsmanagement om de hoek kijken.  

Verschillende standaarden maken gebruik van maturiteitsmodellen. Voorbeelden zijn COBIT5 en de Common 
Criteria. Deze standaarden bevinden zich in het classificatieraamwerk vooral op het strategische niveau en geven 
sturing aan de verdere inrichting van cybersecurity-maatregelen. Maturiteit is daarom als zodanig niet 
opgenomen als een aparte dimensie in het classificatieraamwerk. Bovendien komt het onderwerp ook terug in 
de sectie 4.3, waarin factoren worden besproken die van invloed zijn op de keuze voor een bepaalde standaard. 
De volwassenheid van de organisatie of sector aangaande het gebruik van standaarden voor cybersecurity en 
het niveau ervan is een van de factoren daarbij.  

4.2 CLASSIFICATIERAAMWERK 

De inrichting van cybersecurity moet voorzien in het beleggen van verantwoordelijkheden en het definiëren van 
een algemene, preventieve baseline voor het bereiken van een standaard-beveiligingsniveau. Deze baseline 
wordt grotendeels gevormd door standaarden in het organisatorische deel van het classificatieraamwerk 
(bijvoorbeeld COBIT5, ISO27001). Daaronder gelden specifieke standaarden aangaande het treffen van 
maatregelen voor gevoelige, kritische en/of vitale voorzieningen en diensten. Dit kan worden gezien als het 
operationele deel van het classificatieraamwerk en is typisch het domein van standaarden voor de focusgebieden 
(access control, versleuteling, etc.). De standaarden voor focusgebieden kunnen als het ware worden ‘ingeplugd’ 
in de organisatorische standaarden in de lagen daarboven.  

Uit de bovenstaande analyse volgt het onderstaande classificatieraamwerk (Figuur 8). Het raamwerk kent drie 
dimensies:  

1. Beschrijvende aspecten van de standaard; 
2. Beoogde doelen van de standaard met betrekking tot fase in het cybersecurity proces; 
3. Organisatorische niveau waar voorschriften in de standaard op werken. 

Aan de linker-, respectievelijk rechterzijde van het raamerk staan de diepte en de beschrijvende variabelen 
afgebeeld. De Doel-dimensie is opgesplitst in vier sub-doelen en meerdere specifieke focusgebieden, die boven, 
respectievelijk onder in het model zijn afgebeeld. De focusgebieden zijn gepositioneerd aan de onderkant van 
het raamwerk omdat deze over het algemeen technisch geörienteerd zullen zijn. Dit hoeft niet altijd het geval te 
zijn; een focusgebied kan ook een strategisch of tactisch karakter hebben. Bijvoorbeeld Identity & Access 
Management. Een standaard kan op één of meerdere dimensies worden geclassificeerd, en derhalve op 
verschillende posities in het raamwerk worden geplot.  

 

                                                                 
25 University of Oxford, Global Cyber Security Capacity Centre (2014). Cyber Security Capability Maturity Model (CMM) – Pilot. Zie 
http://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/CMM%20Pilot%20version%20A.15.12.2014.pdf.  

http://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/CMM%20Pilot%20version%20A.15.12.2014.pdf
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Figuur 8: Classificatiemodel voor cybersecurity standaarden. 

 

Een soortgelijk “plug-in model” voor standaarden wordt momenteel ontwikkeld door ISO26. ISO heeft erkend dat 
er nieuwe ISO-managementnormen nodig zijn om effectief bij te dragen aan de uitdagingen waar organisaties in 
de toekomst mee te maken hebben. Denk hierbij aan een wereld waarin organisaties in toenemende mate 
moeten concurreren in een mondiaal perspectief, participeren in complexe productieketens met groeiende 
onderlinge afhankelijkheid, te maken krijgen met schaarse grondstoffen, een krimpende arbeidsmarkt en de 
klimaatproblematiek. Het betreft dan vooral de op ISO-normen gebaseerde managementsystemen die veel 
bedrijven toepassen voor kwaliteit, milieu, arbeidsomstandigheden en informatiebeveiliging. De nieuwe normen 
hiervoor moeten beter gaan aansluiten op de trend van integraal risico- en compliancemanagement. 

Om dit te realiseren, is door ISO besloten de managementsysteemnormen voortaan te ontwikkelen volgens een 
“plug-in model” (zie Figuur 9). De gedachte hierachter is dat het managementsysteem van een organisatie werkt 
als het operating system van een computer, waarin specifieke programma’s en devices kunnen worden geplugd, 
die ervoor zorgen dat bepaalde zaken goed worden gemanaged. Dat operating system bevat de ‘kernelementen’ 
die voor alle managementsysteemnormen identiek zijn. De structuur, basiseisen en terminologie voor die kern 
worden volgens een vaste structuur (de zogenaamde High Level Structure) vastgelegd. Deze structuur komt 
onverkort terug in de vernieuwde onderwerp- en sectorspecifieke normen, zoals ISO 27001 die een organisatie 
voortaan als modules kan inpluggen in de kern. Door de nieuwe inhoud en structuur sluiten de 
managementsysteemnormen straks beter aan bij de in organisaties gangbare besturingsmodellen, ofwel de wijze 
waarop ‘corporate governance’ vorm krijgt. 

Het converteren van de normen naar de nieuwe structuur is door ISO in 2012 gestart en het zal naar verwachting 
nog enige jaren duren voordat alle standaarden naar deze structuur zijn geconverteerd.  

 

                                                                 
26 NEN (2014). Gids de nieuwe ISO-normen – duurzame verandering in managementsystemen.  
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Figuur 9: Het plug-in model van ISO. 

 

Verschillende elementen uit het ISO model komen ook terug in het classificatieraamwerk. Zo komen de 
“Generieke normen” en “Generieke richtlijnen” overeen met standaarden die terug te vinden zullen zijn in de 
Organisationele lagen van het raamwerk (bijvoorbeeld ISO27000). De “Specifieke richtlijnen” representeren de 
Focusgebieden van het raamwerk en de “Sectornormen” zijn terug te vinden in de vorm van de beschrijvende 
variabelen van het raamwerk (‘vitale sector’ is een van de beschrijvende variabelen). De overlap met het ISO 
raamwerk bevestigt dat het raamwerk niet op zichzelf staat en verankerd is in bestaande modellen van een 
standaardisatie-organisatie als ISO.  

4.3 CONTEXT 

Het classificatieraamwerk valt te positioneren in een bepaalde context, die naast de al genoemde eigenschappen 
en inhoud van cybersecurity standaarden mede van invloed is op de keuze voor een bepaalde standaard. Zo kan 
organisatie A opteren voor een andere cybersecurity standaard dan organisatie B omdat beide organisaties zich 
in verschillende contexten bevinden. Bijvoorbeeld, organisatie A doet veel zaken met Amerikaanse bedrijven en 
kiest daarom voor een NIST standaard, terwijl B vooral nationaal georienteerd is en voor ISO opteert. De context 
bestaat uit invloeden van buitenaf (externe factoren) en van binnenuit (interne factoren). Hieronder zetten we 
ze op een rijtje.  

4.3.1 Externe factoren 

Relevant externe factoren zijn: 

 Technologische ontwikkelingen en trends die ertoe leiden dat nieuwe standaarden nodig zijn voor de 
beveiliging ervan. Denk hierbij aan standaarden voor het beveiligen van cloud diensten, mobiele applicaties, 
het internet der dingen (internet of things27) en de toenemende datagroei (big data). Een belangrijk aspect 
hierbij is de mogelijkheid om snel in te kunnen springen op veranderende situaties. 

 Wettelijke en andere kaders die een bepaalde standaard voorschrijven. Bijvoorbeeld, organisaties – vooral 
de beursgenoteerde – hebben te maken met een toename van wet- en regelgeving op het gebied van 
corporate governance en risicomanagement. Continuïteit van de bedrijfsvoering is hiervan een belangrijke 
component. De wetten en regels die in dit kader de grootste impact hebben zijn Sarbanes-Oxley Act (voor 

                                                                 
27 Wikipedia: Het internet der dingen (Internet of things) refereert aan de situatie dat door mensen bediende computers (desktops, tablets, 
smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-
intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kan 
communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kan nemen. 
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organisaties met een beursnotering 
in de Verenigde Staten), Code-
Tabaksblat (voor organisaties met 
een beursnotering in Nederland), 
Basel II (voor banken) en de Regeling 
Organisatie en Beheersing (voor de 
financiële sector in Nederland). Deze 
laatste is afkomstig van De 
Nederlandsche Bank (DNB) en vindt 
haar grondslag in de Wet toezicht 
kredietwezen (Wtk). Sectorale en 
algemene toezichthouders als DNB, 
Agentschap Telecom en CBP spelen 
een belangrijke rol bij het 
voorschrijven en toezien op het 
gebruik van standaarden. Ook de 
Nederlandse overheid kent beleid 
ten aanzien van standaarden. Het 
Forum Standaardisatie heeft de pas-
toe-of-leg-uit lijst waarop open 
standaarden staan die gebruikt 
moeten worden bij de implementatie 
van nieuwe systemen.28 Veel 
internationaal opererende 
organisaties krijgen te maken met 
buitenlandse wetgeving rondom cybersecurity. Bijvoorbeeld een organisatie als APM Terminals die actief is 
in verschillende internationale havens heeft te maken met vooral strikte Amerikaanse eisen voor beveiliging 
en de door NIST voorgeschreven standaard hiervoor. Adoptie van de NIST standaard ligt dus voor de hand. 
Om ervoor te zorgen compliant te zijn met alle wetgeving kan het Unified Compliance Framework van pas 
komen (zie kader hiernaast).  

 De netwerken, sectoren en ketens waarin organisaties in toenemende mate opereren, vereisen 
interoperabiliteit en kunnen bepaalde standaarden afdwingen. Een goed voorbeeld is Albert Heijn die 
destijds de toeleverende keten het gebruik van de Electronic Data Interchange (EDI) standaard oplegde29. 
Het inrichten van de beveiliging van informatie-verwerkende ketens of netwerken vereist een specifieke 
aanpak die verschilt van de aanpak voor het beveiligen van ICT van de eigen organisatie. Standaardisatie van 
beveiligingsmaatregelen helpt daarbij om risico’s te mitigeren en vertrouwen te creëren. Bovendien 
participeren organisaties en uitvoeringsinstanties vaak in meerdere ketens. In dergelijke gevallen is het niet 
wenselijk te conformeren aan verschillende standaarden per keten. Dit brengt extra kosten met zich mee en 
creëert overhead voor de organisatie. Eén standaard voor meerdere ketens is wenselijk. Een overzicht van 
keten-specifieke securitystandaarden is te vinden in de Keten Service Library van CIP.30 

 Naast keten- en organisatiebelangen spelen ook maatschappelijke en individuele belangen een rol. Zo kan 
een langdurige uitval van het telecommunicatienetwerk of de elektriciteitsvoorziening het economisch 
belang van Nederland treffen en leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Bij individuele belangen spelen 
privacy, vrijheid van meningsuiting en veiligheid van de digitale identiteit een rol. Cybersecurity vereist 
bescherming van al deze belangen op een gebalanceerde en dynamische manier. Dit kan van invloed zijn op 
de keuze voor bepaalde cybersecurity standaarden en kan zelfs resulteren in spanningen tussen de keus 
voor bepaalde standaarden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van privacy enhancing technologies (PETs31) 
om de anonimiteit van de burger te garanderen versus het kunnen traceren van de handelingen van een 
burger in het cyberdomein voor opsporingsdoeleinden.  

                                                                 
28 Forum Standaardisatie, voor de lijst van open standaarden zie https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open-
standaarden?lijst=Pas%20toe%20of%20leg%20uit&status%5B%5D=Opgenomen&pagetitle=pastoeof.  
29 “Albert Heijn eist 100 procent EDI in 2007”, zie http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2006/5/albert-heijn-eist-honderd-procent-
edi-in-2007-10130124.  
30 Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming, Keten Service Library, zie www.cip-overheid.nl/downloads/keten-service-library/.  
31 Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies - The Case of Intelligent Software Agents, G.W. van Blarkom, J.J. Borking & J.G.E. 
Olk (eds), ISBN 90 74087 33 7, 2003, zie http://www.andrewpatrick.ca/pisa/handbook/handbook.html.  

UNIFIED COMPLIANCE FRAMEWORK (UCF) 

Het beheer van het grote aantal complexe wetten, richtlijnen 
en standaarden uit de hele wereld is een uitdaging: 

 Hoe beheert een organisatie alle verschillende wetten en 
richtlijnen die invloed hebben op cybersecurity? 

 Hoe integreert een organisatie cybersecurity-
maatregelen om compliant te zijn tegen acceptabele 
kosten? 

 Welke initiatieven voor wet- en regelgeving overlappen 
elkaar? 

Het UCF helpt bij het managen van de impact van de vele wet- 
en regelgeving binnen de IT-organisatie. Het UCF is een 
omvangrijk initiatief dat IT-controles in kaart brengt voor een 
groot aantal wetten, richtlijnen en normen. Het UCF haalt 
informatie uit toonaangevende bronnen binnen diverse 
branches en wet- en regelgeving, waaronder: Sarbanes-
Oxley, PCI, Graham-Leach-Bliley Act, HIPAA, CMS, FERC / 
NERC, FIPS 191, Uniform Electronic Transactions Act (UETA), 
NASD Manual, ISO 27002, en COBIT. 

Bron: www.unifiedcompliance.com 

https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open-standaarden?lijst=Pas%20toe%20of%20leg%20uit&status%5B%5D=Opgenomen&pagetitle=pastoeof
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open-standaarden?lijst=Pas%20toe%20of%20leg%20uit&status%5B%5D=Opgenomen&pagetitle=pastoeof
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2006/5/albert-heijn-eist-honderd-procent-edi-in-2007-10130124
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2006/5/albert-heijn-eist-honderd-procent-edi-in-2007-10130124
http://www.cip-overheid.nl/downloads/keten-service-library/
http://www.andrewpatrick.ca/pisa/handbook/handbook.html
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 IT-leveranciers spelen een belangrijke rol bij de adoptie van standaarden. Een goed voorbeeld is het 
zogenaamde Leveranciers Manifest Open Standaarden, dat ondertekend is door een groot aantal 
softwareleveranciers. Door het Manifest te omarmen, zorgen de leveranciers ervoor dat ze aanspreekbaar 
worden op het breder toepassen van open standaarden in de door hen ontwikkelde (pakket)software.32 

 Veranderende werkwijzen van cybercriminelen. Cybercriminelen kunnen de aanpak om hun doel te bereiken 
aanpassen, waardoor nieuwe of andere maatregelen nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is de neiging van 
cybercriminelen om minder op de eindgebruiker zelf te focusseren om de impact van hun malware te 
vergroten. In plaats van het plaatsen van malware op een individuele website, kan door het besmetten van 
bijvoorbeeld een provider van online advertenties een grotere hoeveelheid websites worden geraakt. Voor 
de provider betekent dit dat additionele beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden.  

 

4.3.2 Interne factoren 

Interne factoren die van invloed kunnen zijn op de keuze voor een bepaalde standaard zijn:  

 Business drivers op basis waarvan een organisatie vanuit bijvoorbeeld kosten- of concurrentie-oogpunt kiest 
voor een bepaalde standaard. Vanuit een bepaalde ‘risk appetite’ zal een organisatie kiezen om een 
cybersecurity standaard wel of niet te implementeren of te kiezen voor een alternatieve of gedeeltelijke 
implementatie van een standaard.  

 De menselijke factor is een niet te onderschatten parameter in de keuze voor een bepaalde standaard. 
Mensen redeneren vaak vanuit de waarde die zij van belang achten voor een bepaald systeem. Zo zal een 
operationele systeemspecialist, voor wie Safety, Reliability en Availability (SRA) belangrijke aspecten zijn, 
typisch tot een andere keuze voor een standaard komen dan een IT-specialist die voor de systeembeveiliging 
Confidentiality, Integrity en Availability (CIA) als waarden zal aanhouden.33 Maar ook meer subjectieve 
oorzaken kunnen van invloed zijn voor de beslissingen over standaarden. Iemand kiest bijvoorbeeld een 
standaard omdat hij/zij hier persoonlijke affiniteit mee heeft, of omdat deze in het verleden reeds is 
geïmplementeerd.  

 De volwassenheid van de organisatie en de sector op het gebied van cybersecurity is een andere relevante 
factor die van belang is voor de keuze van een standaard. Voor een organisatie die nog weinig ontwikkeld is 
in cybersecurity zal een erg uitgebreide of juist heel specifieke standaard moeilijker te implementeren zijn 
dan een uitgeklede versie van een generieke standaard. Deze context is nauw gerelateerd aan 
maturiteitsmodellen die aangeven wat het niveau van cybersecurity binnen een organisatie of vitale sector 
is.  

 Ook de impact die de implementatie van een bepaalde standaard voor een organisatie kan hebben, is een 
belangrijke factor. Keuzeparameters daarbij zijn de complexiteit en intensiteit van de implementatie van de 
standaard. 

 Onderlinge relaties tussen standaarden. Veel standaarden zijn op de een of andere manier gerelateerd aan 
elkaar. Dit kan zijn doordat ze naar elkaar verwijzen, dezelfde herkomst hebben of dat ze qua structuur of 
aanpak overeenkomsten vertonen. ISACA heeft het belang van aansluiten van COBIT op andere raamwerken 
onderkend en heeft een aantal mappings opgenomen naar veel gebruikte raamwerken als ITIL, ISO 27000, 
TOGAF en CMMI34. De keuze voor een bepaalde standaard beperkt dus vaak de keuze voor bepaalde 
onderliggende standaarden; deze hangt af van de mate van aansluiting.  

 

De diverse context factoren in ogenschouw nemende, resulteert dit in het onderstaande classificatieraamwerk 
voor cybersecurity standaarden (Figuur 10).  

 

 

                                                                 
32 Leveranciers Manifest Open Standaarden, 2010, zie https://www.ictu.nl/archief/noiv.nl/leveranciersmanifest/. 
33 Floris Schoenmakers, De menselijke factor in de beveiliging van industriële systemen - Een stap verder dan awareness, 2013, zie 
http://actueel.deloitte.nl/newsroom/thema/pers-security/de-menselijke-factor-in-de-beveiliging-van-industri%C3%ABle-systemen/. 
34 Zie bijvoorbeeld http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/Aligning-COBIT-ITIL-V3-ISO27002-for-Business-
Benefit_res_Eng_1108.pdf.  

https://www.ictu.nl/archief/noiv.nl/leveranciersmanifest/
http://actueel.deloitte.nl/newsroom/thema/pers-security/de-menselijke-factor-in-de-beveiliging-van-industri%C3%ABle-systemen/
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/Aligning-COBIT-ITIL-V3-ISO27002-for-Business-Benefit_res_Eng_1108.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/Aligning-COBIT-ITIL-V3-ISO27002-for-Business-Benefit_res_Eng_1108.pdf
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Figuur 10: Classificatieraamwerk voor cybersecurity standaarden. 
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5 Analyse 
Op basis van de geïnventariseerde standaarden en het opgestelde classificatieraamwerk zijn verschillende 
statistische overzichten te genereren. Zo kan aan de hand van de beschrijvende variabelen eenvoudig de 
herkomst, aard, leeftijd of taal van de meest voorkomende standaarden bepaald worden. Of welke standaard in 
welke vitale sector gebruikt wordt. Niet alleen de security officer van een organisatie dat zich aan het orienteren 
is voor de adoptie van een bepaalde standaard kan hier handig gebruik van maken, maar ook bijvoorbeeld een 
branche-organisatie die haar leden wil informeren over gangbare standaarden in de sector. Daarnaast kan een 
slimme combinatie van classificerende parameters tot nieuwe inzichten leiden. Denk hierbij aan een classificatie 
van alle standaarden per sub-doel. Zo kan een professional die op zoek is naar een bepaalde standaard op 
efficiente wijze zijn/haar weg in het omvangrijke standaardisatie-landschap vinden. Andere gebruikers die baat 
hebben een analyse van standaarden zijn bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoekers of medewerkers van 
organisaties die sturen op standaardisering (zoals de overheid en standaardisatie-organen). 

Hieronder schetsen we ter illustratie enkele overzichten. We maken daarbij een kleine kanttekening. Tijdens de 
uitgevoerde inventarisatie zijn de gevonden standaarden volgens het hieronder beschreven 
classificatieraamwerk geclassificeerd op basis van de informatie uit de overzichtsstudies en eigen onderzoek. 
Echter, deze informatie was niet toereikend om alle standaarden op alle dimensies en variabelen volledig te 
classificeren. Daarom zijn de standaarden uiteindelijk alleen op de Beschrijvende en Doel-dimensies 
geclassificeerd en niet (of deels) op de Organisationele dimensie. 

5.1 STATISTIEKEN 

Op basis van de beschrijvende parameters, ofwel de elementen volgens welke de geïnventariseerde standaarden 
werden opgetekend, zijn de volgende statistische inzichten te verkrijgen.  
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                                         Aard van standaard 

 

De meeste standaarden zijn de 
classificeren onder het kopje 
‘standaarden’. Een goede 
tweede zijn standaarden van 
het type ‘richtlijn’. 
 

 

 

De meeste standaarden zijn 
internationaal georienteerd 

en alleen tegen betaling 
verkrijgbaar. Nationale 

standaarden zijn vaak 
publiek beschikbaar. 
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Niet verrassend verschijnen de 
meeste standaarden in het Engels, 

gevolgd door meertalige 
uitvoeringen. 

 

Taal van de standaard   

 
 

Status van de standaard 

 
 

De meeste standaarden zijn gewoon 
beschikbaar. Een aantal wordt nog 
ontwikkeld, sommige bestaan al wel 
in oudere vorm. Een aantal verlopen 
standaarden wordt ook nog 
genoemd in de overzichtsstudies. 
 

 

Adoptie standaarden in Nederland 
 

 
 

De resultaten van 
een survey (N=54) 
uit [5] van Bijlage C 
geven de adoptie 
van standaarden 
door 
verantwoordelijken 
voor cybersecurity 
in Nederland. 
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Veel standaarden hebben 
direct betrekking op 

cybersecurity. Toch is een 
kwart van de gevonden 

standaarden indirect van 
toepassing op cybersecurity.  

 

Relatie cybersecurity 

 
 

Doel van de standaard 

 

De meeste standaarden richten 
zich op het voorkomen van 
cybersecurity incidenten. Een 
aantal standaarden beschrijft hoe 
direct te beschermen tegen en 
detecteren van incidenten. Een 
minderheid gaat in op reageren 
en herstellen nadat incidenten 
plaatshebben. 
 

 

De meeste standaarden zijn 
recent voor het laatst 

uitgegeven. Slechts een 
fractie is ouder dan tien jaar. 
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5.2 VIEWPOINTS 

In de vorige sectie is statistische informatie verkregen op basis van slechts één classificatieparameter. Door 
meerdere parameters tegen elkaar uit te zetten, zijn andere betekenisvolle inzichten te verkrijgen; een 
zogenaamd viewpoint. Elk viewpoint vergelijkt standaarden op ten minste twee variabelen teneinde een 
bepaalde doelvraag te beantwoorden. Een doelvraag is bijvoorbeeld: Welke cybersecurity standaarden worden 
in de vitale sector Energie gebruikt? Deze en enkele andere uitwerkingen voor viewpoints worden hieronder 
beschreven.  

5.2.1 Viewpoint 1: Standaarden per vitale sector 

Doelvraag: Welke standaarden zijn er per vitale sector? 
Parameters: Titel van de standaard en de naam van de vitale sector. 
 

Vitale sector Standaard 

Energie NERC CIP 002-009 
API 1164 
IEEE 1402-2000 
Security Guidance for the Petroleum Industry 
IEC/TR 62210 
ISO/IEC TR 27019 
Security Standards for Electric Market Participants (SSEMP) 
API 1165 
Security Vulnerability Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries (SVA) 
DOE Cybersecurity Capability Maturity Model (C2M2) 
IEC 60870-6 
IEC 61850-SER 
NEI 08-09 [Rev. 6] 
IEEE 1686  
IEC 62351 

Finance PCI-DSS 
ISO/IEC 27015 
ISO/TR 13569 
X9 series 
Basel II 
Sarbanes-Oxley Act 
EBA/ECB Security of Internet Payments guidelines  

Gezondheidszorg ISO/DIS 27799 
HKZ keurmerk 
ISO 13485 
NEN 7510 
Computer and Information Security Standards (CISS) 

Industrie ISA/IEC 62443 
System Protection Profile ICS (SPP-ICS) 
CIDX  (Chemical Industry Data Exchange) 
Regulatory Guide 5.71 Cyber  Security Programs for Nuclear Facilities 
CFATS 
National ICS security standard 
Security Capabilities Profile for Industrial Control Systems (SCP-ICS) 

Overheid Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid (VIR) 
Minimum Information Security Standards (MISS) 
National Security Auditing Criteria (KATAKRI) 
BSI 100 Series IT Grundschutz Kataloge 
Information Security Manual (ISM) 
Algemene Beveiligingseisen voor defensieopdrachten (ABDO) 
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) 
CESG Assisted Products Service (CAPS) 
Security Policy Framework 
Australian Government information security management core policy 
IT Baseline Security System (ISKE) 

Telecommunicatie AGA No. 12 
ISO/IEC 27011 
ITU-T X.1051 
ITU-T X.1056 
ITU-T X.800 
ITU-T X.805 
ETSI publications 
NICC Minimum Standard ND1643 
T1.276-2003 
TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 

Transport CFR 209, 234, 236 

Water Process Control System Security Guidance for the Water Sector 

 

Analyse: Aan de hand van dit viewpoint kan een aantal inzichten worden afgeleid. Ten eerste valt op dat er in 
bepaalde vitale sectoren minder standaarden zijn dan in andere sectoren. Dit kan een aanleiding zijn om na te 
gaan waarom dit zo is: zijn er geen geschikte standaarden voor de sector, staat het toepassen van cybersecurity 
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in de sector nog in in de kinderschoenen of is er een andere reden? Ten tweede kan een sector inspiratie putten 
uit standaarden die in andere sectoren gebruikt worden. Mogelijk zijn deze ook inzetbaar voor de eigen sector.  

5.2.2 Viewpoint 2: Standaarden per doel 

Doelvraag: Welke standaarden zijn er per doel (voorkomen, beschermen, detecteren, reageren)? 

Parameters: Titel en doel van de standaard. 

 

Analyse: Uit dit viewpoint valt af te leiden dat er relatief veel standaarden bestaan in de doelgroep ‘voorkomen’ 
en relatief weinig in de doelgroep ‘reageren’. Dit valt wellicht te verklaren door het feit dat cybersecurity zich 
van oudsher richtte op de preventieve kant. Met het steeds opener worden van de ICT-systemen is deze kant 
steeds minder eenvoudig te realiseren en is de focus verschoven naar de repressieve kant van het 
beveiligingsspectrum. Het valt niet uit te sluiten dat het aantal standaarden in het repressieve domein de 
komende tijd zal toenemen. Hier valt nog winst te halen. Dit is bijvoorbeeld terug te zien bij banken die in 
toenemende mate succesvol gebruikmaken van slimme systemen die op basis van patroonherkenning 
frauduleuze transacties detecteren35. Een ander inzicht dat dit viewpoint oplevert, zijn de standaarden die 
meerdere doelen bedienen, waaronder niet alleen de “usual suspects” als COBIT5, NIST SP800 en ISO27001/2, 
maar ook AGA 12 (versleuteling SCADA communicatie) en API 1164 (pijplijn operator security). Dit inzicht biedt 

                                                                 
35 Minder fraude met internetbankieren, 2014, zie http://infosecuritymagazine.nl/2014/09/25/minder-fraude-met-internetbankieren/.  

Voorkomen Beschermen Detecteren Reageren 

AGA 12 
API 1164 
BSI 100 Series IT Grundschutz 
Kataloge 
CIDX 
COBIT5 
IEC 62351 
IEEE 1402-2000 
Information Security Manual 
(ISM) 
ISA SP99/IEC62443 
ISO 22301 
ISO/IEC 24762 
ISO/IEC 27001 
ISO/IEC 27002 
ISO/IEC 27003 
ISO/IEC 27004 
ISO/IEC 27005 
ISO/IEC 27006  
ISO/IEC 27007 
ISO/IEC 27010 
ISO/IEC 27011 
ISO/IEC 27013 
ISO/IEC 27014 
ISO/IEC 27015 
ISO/IEC 27031 
ISO/IEC 27032 
ISO/IEC 27035 
ISO/IEC 27008 
ITIL 
ITU-T X.1051 
ITU-T X.1056 
ITU-T X.800 
ITU-T X.805 
NERC CIP 002 - 009 (fmr 
1200/1300) 
NIST SP-800 series 
PCI-DSS 
SANS Top 20 Security 
Controls 
Standard of Good Practice  
System Protection Profile ICS 
(SPP-ICS) 
O-ISM3 

AGA 12 
API 1164 
CIDX 
COBIT5 
IEC 62351 
IEEE 1402-2000 
Information Security Manual 
(ISM) 
ISA SP99/ 
EC 62443 
ISO 15408 Common Criteria  
ISO/IEC 27001 
ISO/IEC 27002 
ITU-T X.1051 
ITU-T X.1056 
ITU-T X.800 
ITU-T X.805 
NERC CIP 002 - 009 (fmr 
1200/1300) 
NIST SP-800 series 
PCI-DSS 
SANS Top 20 Security 
Controls 
Standard of Good Practice  
System Protection Profile 
ICS (SPP-ICS) 

AGA 12 
API 1164 
BSI 100 Series IT 
Grundschutz Kataloge 
CIDX 
COBIT5 
Information Security Manual 
(ISM) 
ISA SP99/ IEC62443 
ISO 15408 Common Criteria  
ISO/IEC 27001 
ISO/IEC 27002 
ITU-T X.1051 
ITU-T X.1056 
ITU-T X.800 
ITU-T X.805 
NERC CIP 002 - 009 (fmr 
1200/1300) 
NIST SP-800 series 
PCI-DSS 
Standard of Good Practice 
for Information Security 

AGA 12 
API 1164 
BSI 100 Series IT 
Grundschutz Kataloge 
CIDX 
COBIT5 
Information Security Manual 
(ISM) 
ISA SP99/ IEC62443 
ISO/IEC 27001 
ISO/IEC 27002 
NERC CIP 002 - 009 (fmr 
1200/1300) 
NIST SP-800 series 
Standard of Good Practice  

http://infosecuritymagazine.nl/2014/09/25/minder-fraude-met-internetbankieren/
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een maat voor de breedte van de inzetbaarheid van een standaard met betrekking tot de belangrijkste doelen 
van cybersecurity.  

5.2.3 Viewpoint 3: Vitale sector per doel 

Doelvraag: Welke standaarden zijn er per doel per vitale sector? 

Parameters: Titel en doel van de standaard en het vitale domein. 

Vitale Sector Voorkomen Beschermen Detecteren Beantwoorden 

Algemeen COBIT5 
ISO 22301 
ISO 24762 
ISO 27001 
ISO 27002 
ISO 27003 
ISO 27004 
ISO 27005 
ISO 27006 
ISO 27010 
ISO 27013 
ISO 27014 
ISO 27031 
ISO 27032 
ISO 27035 
ISO TR 27008 
ITIL 
NIST SP-800 
SANS Top 20 
Standard of Good 
Practice 

COBIT5 
ISO 15408 
ISO 27001 
ISO 27002 
NIST SP-800 
SANS Top 20 
Standard of Good 
Practice 

COBIT5 
ISO 15408 
ISO 27001 
ISO 27002 
NIST SP-800 
Standard of Good 
Practice 

COBIT5 
ISO 27001 
ISO 27002  
NIST SP-800 
Standard of Good 
Practice 

Energie API 1164 
IEC 62351 
IEEE 1402-2000 
NERC CIP 002-009 

API 1164 
IEC 62351 
IEEE 1402-2000 
NERC CIP 002-009 

API 1164 
NERC CIP 002-009 

API 1164  
NERC CIP 002-009 

Finance ISO 27015 
PCI-DSS 

PCI-DSS PCI-DSS  

Industrie CIDX 
ISA SP99/ 
IEC 62443 
System Protection 
Profile ICS 

CIDX 
ISA SP99/ 
IEC 62443 
System Protection 
Profile ICS 

CIDX  
ISA SP99/ 
IEC 62443 

CIDX 
ISA SP99/ 
IEC 62443 

Overheid BSI 100 Grundschutz 
(DE) 
Information Security 
Manual (AUS) 

BSI 100 Grundschutz 
(DE) 
Information Security 
Manual (AUS) 

BSI 100 Grundschutz 
(DE) 
Information Security 
Manual (AUS) 

BSI 100 Grundschutz 
(DE) 
Information Security 
Manual (AUS) 

Telecommunicatie AGA 12 
ISO 27011 
ITU-T X.800-1065 

AGA 12 
ITU-T X.800-1065 

AGA 12 
ITU-T X.800-1065 

AGA 12 

 

Analyse: Dit specifieke viewpoint combineert de meerwaarde van de eerste twee viewpoints. Het geeft een 
beeld van de aantallen standaarden per vitale sector per doelgroep en welke standaarden over meerdere 
doelgroepen inzetbaar zijn.  

5.2.4 Overige relevante viewpoints 

Deze drie viewpoints zijn voorbeelden van inzichten op basis waarvan beslissingen ten aanzien van de 
inzetbaarheid van cybersecurity standaarden kunnen worden genomen. Echter, er zijn tal van andere relevante 
viewpoints denkbaar. Bijvoorbeeld: 

 de adoptie van standaarden per vitaal domein met als doelvraag: hoeveel procent van de organisaties 

in welk vitaal domein gebruikt welke standaarden?  
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 de adoptie per vitaal domein per doel: welk percentage van de organisaties in welk vitaal domein 

gebruikt welke standaarden voor welk doel?  

Het moge duidelijk zijn: welke viewpoints relevant zijn, hangt sterk af van de aanleiding van de analyse en de 
beschikbare informatie over de standaarden conform de dimensies en variabelen van het classificatieraamwerk. 
De aanleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:  

 de behoefte van een organisatie om te weten of een bepaalde standaard daadwerkelijk gebruikt wordt 

in de eigen sector;  

 de behoefte van een branche-organisatie om advies te geven over welke standaard gebruikelijk is in de 

sector;  

 een toezichthouder die bepaalde standaarden wil voorschrijven voor een specifiek doel en hiervoor 

eerst wil weten wat in de sector de gebruikelijke standaarden zijn voor dat doel. 

Zoals eerder opgemerkt zijn op dit moment niet alle standaarden beschreven conform de dimensies en 
variabelen van het classificatieraamwerk. Vooral de Organisationele dimensie en de Beschrijvende Adoptie-
variabelen zijn nog onvoldoende beschreven.  
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6 Gebruik classificatieraamwerk 
Behalve dat de inventarisatie en het classificatieraamwerk handig kunnen worden benut voor analyse van 
cybersecurity standaarden, kan het ook ingezet worden door professionals voor het verkrijgen van 
beslissingsondersteunende informatie aangaande het selecteren van een bepaalde standaard uit de lange lijst 
van geïnventariseerde standaarden. Om tot deze informatie te komen, zijn verschillende aanpakken mogelijk: 

1. Door aan de hand van risico’s en dreigingen en gegeven een bepaalde context via een beslisboom te 
komen tot een onderbouwde keuze voor bepaalde standaarden voor het treffen van passende 
maatregelen.  

2. Door alle in een vitale sector of organisatie geadopteerde standaarden te positioneren in het raamwerk 
wordt inzichtelijk gemaakt hoe cybersecurity is gestandaardiseerd en kunnen conclusies ten aanzien 
hiervan worden getrokken (bijvoorbeeld met betrekking tot overlappende of ontbrekende 
standaarden).  

Hieronder worden beide aanpakken nader beschreven en toegelicht met voorbeelden.  

6.1 IDENTIFICEREN VAN STANDAARDEN OP BASIS VAN RISICO’S 

Cybersecurity risico’s vormen het startpunt voor het 
gebruik van het classificatieraamwerk om tot 
standaarden te komen.  

Cybersecurity heeft als doel om de risico’s in het 
cyberdomein zoveel mogelijk te mitigeren. 
Mitigerende maatregelen dienen de kans op schade of 
verlies van waardevolle of vitale voorzieningen 
(‘assets’) zoveel mogelijk te beperken. Het in kaart 
brengen van risico's wordt aangeduid als risico-
analyse36.  

Risico's worden vergroot door een samenspel tussen 
krachtenvelden, te weten: 

 (interne en externe) dreigingen,  

 kwetsbaarheden van de afzonderlijke 

waardevolle of vitale voorzieningen, 

 afhankelijkheden tussen bijvoorbeeld de 

voorzieningen onderling, en keteneffecten. 

Het in kaart brengen van risico-vergrotende factoren 
wordt aangeduid als kwetsbaarheids- en 
afhankelijkheidsanalyse; de KA-analyse. 

Risico's zijn nooit helemaal uit te bannen, maar 
bewustwording van risico's leidt tot een verantwoorde manier van risico's nemen. Soms worden er bewust 
risico’s genomen (risk appetite). Risico's kunnen worden verminderd door dusdanige mitigerende maatregelen 
te treffen dat een organisatie zich op een betrouwbare manier kan begeven in het cyberdomein. 
Risicomanagement is dan ook een kwestie van opties afwegen; accepteren, mitigeren of communiceren.  

Er zijn verschillende methoden die een organisatie kan gebruiken om de risico’s in kaart te brengen. Deze 
variëren van heel eenvoudige varianten, zoals de SPRINT-methodiek tot de relatieve complexiteit van CRAMM. 
Deze methoden willen hetzelfde bereiken: risico’s met betrekking tot beveiliging van de assets in kaart brengen 
en daar dan tegenmaatregelen voor aangeven. Het uitvoeren van die maatregelen valt overigens niet onder de 
risicoanalyse. Dus ook niet welke standaarden hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Dat is waar het 
classificatieraamwerk van meerwaarde kan zijn. Immers, de maatregelen die nodig zijn om betrouwbaarheid te 

                                                                 
36 Risico-analyse, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Risicoanalyse.  

HEARTBLEED 

De Heartbleed kwetsbaarheid is een voorbeeld 
waarmee de ICT duurzaamheidsproblematiek 
zichtbaar wordt gemaakt. Door een fout in het 
populaire OpenSSL protocol kan uitgewisselde 
informatie op systemen worden uitgelezen. 
Deze kwetsbaarheid zat al jaren in de OpenSSL 
library. Deze software draait op bijna alle aan 
het internet gekoppelde apparaten, zoals 
webservers en smartphones, maar ook smart-
tv’s en industriële apparatuur. Het updaten van 
alle apparatuur is problematisch, waardoor een 
deel van de apparatuur kwetsbaar blijft. Hiervan 
kan misbruik worden gemaakt met mogelijk 
ernstige gevolgen voor de maatschappelijke 
veiligheid. Een ernstig Heartbleed incident deed 
zich in 2014 voor bij een grote Amerikaanse 
ziekenhuizenbeheerder. Daar stalen onverlaten 
zo'n 4,5 miljoen patiëntgegevens. 

Bron: CSBN-4 2014 en Bloomberg.com.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Risicoanalyse
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bevorderen en te handhaven, zijn gericht op het beheer en de beheersing van de diverse rollen en het gedrag 
van personen, de systemen en opgeslagen gegevens, de techniek. Degelijke maatregelen zijn te vertalen naar 
doelen en daarmee te classificeren naar de reeks identificeren, beschermen, detecteren en opvolgen van het 
classificatieraamwerk, de sub-doelen. 

Als het sub-doel per maatregel is bepaald, reikt het classificatieraamwerk een aantal specifieke focusgebieden 
aan. Het selecteren van een focusgebied resulteert in een nadere selectie van cybersecurity standaarden uit de 
inventarisatie. Verdere verfijning kan plaatsvinden door het niveau van de standaard te specificeren (strategisch, 
tactisch, mensen, processen, technisch). Vaak zullen de strategische en tactische lagen al ingevuld zijn met een 
generieke standaard (bijvoorbeeld ISO27001/2) en zal een specifiek onderdeel ervan nader ingevuld moeten 
worden. Dit komt vaak neer op de adoptie van proces- of techniek-specifieke standaarden.  

De keuze voor standaarden zal uiteindelijk worden bepaald door contextuele afhankelijkheden en de 
beschrijvende elementen.  

Samenvattend valt hieruit te concluderen dat aan de hand van de gebruikelijke risico-analyse en via het 
classificatieraamwerk redelijk eenvoudig de vertaalslag naar bepaalde cybersecurity standaarden gemaakt kan 
worden. De vertaalslag vindt plaats door de maatregelen die volgen uit de risico-analyse per dimensie van 
raamwerk te specificeren. Met behulp van de volgende beslisboom kan een professional op een onderbouwde 
manier een keuze voor een bepaalde standaard maken:  

1. Voer een standaard risico-analyse uit door de risico’s in kaart te brengen (kans x impact), alsmede de 

risico-vergrotende factoren (dreigingen, kwetsbaarheden, afhankelijkheden).  

2. Dit resulteert in een aantal te treffen mitigerende cybersecurity-maatregelen 

3. Bepaal per maatregel welke sub-doelen van toepassing zijn (voorkomen, beschermen, detecteren, 

beantwoorden).  

4. Bepaal per maatregel welke focusgebieden van het classificatieraamwerk het meest van toepassing zijn.  

5. Bepaal op welk organisatorisch niveau de maatregelen primair zitten. 

6. Selecteer uit de resulterende standaarden op basis van de contextparameters en de beschrijvende 

elementen welke standaard het meest relevant is voor adoptie.  

Figuur 11 geeft de bovengenoemde stappen grafisch weer in een beslisboom.  

 

 

Figuur 11: Beslisboom voor de selectie van standaarden.  
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6.1.1 Voorbeeld: Financiële sector 

Conform de Wet Financieel Toezicht en 
de Pensioenwet is De Nederlandse Bank 
(DNB) van oordeel dat de financiële 
instellingen dienen te beschikken over 
adequate procedures en maatregelen ter 
beheersing van de IT-risico's. Het gaat 
hierbij onder andere om het waarborgen 
van de continuïteit van de IT en de 
beveiliging van informatie. Adequaat 
betekent in dit verband dat de procedures 
zijn gebaseerd op de aard van de 
financiële instelling en de complexiteit 
van de organisatiestructuur. De 
procedures moeten voldoen aan algemeen geaccepteerde standaarden (good practices). Ook dienen ze bij 
voorkeur afgestemd te zijn op de bedrijfstak-specifieke omstandigheden van de desbetreffende financiële 
instelling. Een voorbeeld van dergelijke standaarden zijn COBIT en ISO27000. Deze standaarden bevatten in 
beginsel door DNB toereikend geachte maatregelen. 

Specifiek voor het waarborgen van de beveiliging van informatie heeft DNB een toetsingskader gemaakt 
bestaande uit een selectie van COBIT. Instellingen dienen hierbij voor alle maatregelen te voldoen aan een 
volwassenheidsniveau van minimaal 3 (“aantoonbare werking”). In 2014 is het toetsingskader geactualiseerd en 
geldt voor drie maatregelen uit de categorie "Assess and manage (IT) risks" per 1 juni 2015 een minimaal 
volwassenheidsniveau van 4. Deze aanpassingen staan beschreven in het document 'Toelichting op 
Toetsingskader 2014'. Dit document en het toetsingskader zelf zijn te downloaden via 'Gerelateerde downloads' 
op de website van DNB37. Het is uiteraard mogelijk dat zich omstandigheden voordoen dei vereisen dat de 
bedrijfsvoering van een financiële instelling beter is beveiligd dan op grond van COBIT en ISO27000 kan worden 
bereikt. Dit is ter beoordeling van de instelling zelf. Deze procedures en maatregelen dienen geïntegreerd te zijn 
in de IT-processen en werkzaamheden van alle relevante onderdelen van de financiële instelling, zodat zij een 
geïntegreerd onderdeel zijn van de organisatie als geheel. 

Gegeven deze achtergrond is het beschreven stappenplan om tot bepaalde standaarden te komen, uitgewerkt 
voor een grootbank, beperkt tot DDos en Phishing als voorname dreigingen. 

Stap 1: De risico analyse 

Voor een grootbank zijn o.a. de volgende risico’s te identificeren: 

 Het niet beschikbaar zijn van de financiële dienstverlening. Het offline zijn van internetbankieren kost 

de bank geld en reputatie. 

 Verlies van de integriteit van de financiële transacties door identiteitsfraude.  

De ISO 31000 standaard kan ingezet worden voor het identificeren van de risico’s.  

Risico-vergrotende dreigingen zijn:  

 DDoS-aanval om de beschikbaarheid van internetbankieren te ondermijnen. 

 Phishing aanval via de mail om login gegevens voor het uitvoeren van financiële transacties van 

gebruikers te ontfutselen.  

De kwetsbaarheden zijn: 

 Dat geavanceerde DDoS-aanvallen via uitgebreide botnets moeilijk af te slaan zijn. 

 Dat gebruikers zich vaak niet bewust zijn van de risico’s die ze lopen.  

                                                                 
37 De Nederlandsche Bank. Toetsingskader Informatiebeveiliging voor DNB thema-onderzoek 2014. Zie http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-
203304.jsp.  

DDOS-AANVAL WEBSITES BANKEN 

Klanten van Nederlandse banken ondervonden afgelopen 
vrijdag (5 april) hinder in het betalingsverkeer. Voor klanten 
van ING was internetbankieren en mobiel bankieren tijdelijk 
niet beschikbaar. Bij andere banken was het tijdelijk niet 
mogelijk betalingen te doen via iDeal. Een en ander was het 
gevolg van een zeer groot aanbod van het internetverkeer op 
de websites van de banken, een zogenaamde DDoS-aanval, 
waar zowel Nederlandse banken als ook banken in het 
buitenland hinder van ondervonden. 

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 8 april 2013. 

http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-203304.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-203304.jsp


 
 

 
 

36 

Afhankelijkheden zijn vooral gerelateerd aan de infrastructuur van de bank, dus moeizaam hier doeltreffend te 
generaliseren. 

Stap 2: Welke mitigerende maatregelen zijn te identificeren? 

Voor de DDoS aanval: het kunnen detecteren van een DDoS-aanval en het kunnen filteren van het DDoS-verkeer. 

Voor de Phising aanval: gebruikers bewust maken van de gevaren van phishing en voorkomen dat een gebruiker 
een phishing mail ontvangt (zogenaamd namens de bank). 

Stap 3: Welke sub-doelen zijn van toepassing? 

Voor de DDoS aanval: Detectie en Reageren 

Voor de Phishing aanval: Voorkomen.  

Stap 4: Welke focusgebieden zijn van toepassing? 

Het classificatieraamwerk levert voor de sub-doelen Detectie en Reageren een aantal focusgebieden op. Hieruit 
worden de best toepasselijke focusgebieden geselecteerd: Logging en Business Continuity. 

Voor het sub-doel voorkomen zijn de focusgebieden Bewustzijn Creëren en Systeembeveiliging van toepassing.  

Stap 5: Welk organisationeel niveau is van toepassing? 

Voor het doelgebied Logging is het niveau Technologie van toepassing. De Strategische en Tactische niveaus 
worden bediend door ISO27001. Het niveau Mens is niet van toepassing.  

Voor het doelgebied Business Continuity is het Mens niveau niet van toepassing; de andere niveaus zijn alle 
relevant. Op strategisch niveau zal besloten moeten worden in hoeverre de continuïteit geborgd zal moeten 
worden. Op tactisch niveau zal hier invulling aan gegeven moeten worden (bijvoorbeeld door de servercapaciteit 
te vergroten, een back-up voorziening te regelen of het DDoS verkeer te laten ‘wassen’ door een derde partij). 
Voor de laatste twee aanpakken dienen processen ingericht te worden en technisch zal e.e.a. mogelijk gemaakt 
moeten worden.  

Voor het doelgebied Bewustzijn is het niveau Mens van toepassing. De overige niveaus zijn minder relevant.  

Voor het doelgebied Systeembeveiliging zijn de niveaus Processen en Technologie primair van toepassing. 
Processen voor het specificeren van policies voor het filteren van phishing mails (uit ongewenste domeinen) en 
technologie voor de implementatie van mail-filters.  

Stap 6: Selecteer de standaard 

Op dit moment is een aantal posities in het Classificatiemodel geïdentificeerd als relevant. Voor elke positie levert 
de inventarisatie een aantal standaarden op.  

Standaarden die hier bijvoorbeeld naar voren komen, zijn ISO 27001 als algemene baseline, of de DMARC en 
DKIM standaarden ter preventie van phishing e-mail.  

Op basis van context parameters en beschrijvende elementen kan de gebruiker een selectie voor een bepaalde 
standaard maken. Zo kan DMARC de voorkeur genieten boven DKIM omdat een belangrijke stakeholder bij e-
mailverkeer, de internet service provider, deze heeft geadopteerd.   

6.2 IDENTIFICEREN VAN STANDAARDEN OP BASIS VAN OVERZICHT 

Met behulp van het classificatieraamwerk kan de inzet van standaarden in een organisatie worden geëvalueerd. 
Een gestructureerd overzicht van door de sector of organisatie geadopteerde standaarden voor cybersecurity op 
een bepaald moment. Een dergelijk overzicht kan bijvoorbeeld inzicht bieden in de onderdelen van het 
cybersecurity domein waar standaardisatie ontbreekt of waar sprake is van te veel standaardisatie. In het laatste 
geval kan overwogen worden om bepaalde standaarden uit te faseren; in het eerste geval kan nader bekeken 
worden wat de oorzaak van het ontbreken van standaardisatie is. Enige voorzichtheid is gewenst bij de 
interpretatie van een overzicht. Tal van verschillende redenen kunnen bijgedragen hebben aan de invulling van 
het classificatieraamwerk met standaarden. Misschien is de sector juist gebaat bij enige diversiteit in 
standaarden (geen single-point-of-failure) of is er voor een bepaald aspect geen standaardisatie noodzakelijk 
omdat er geen risico’s zijn.  
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Als de standaarden in kaart zijn gebracht en gepositioneerd in het classificatieraamwerk dan kan dat model 
vergeleken worden met specifieke viewpoints van het classificatieraamwerk. Bijvoorbeeld om te kijken of de 
eigen standaarden overeenkomen met gebruikelijke standaarden in de sector of om te vergelijken met 
standaarden in andere sectoren.  

6.2.1 Voorbeeld: Rijksoverheid 

Naast het hoog niveau Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid (VIR) en de recentelijk geïntroduceerde 
Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR) is de Rijksoverheid op verschillende fronten actief om de 
veiligheid van de eigen ICT-systemen en gegevens te borgen.  

Zo is in 2014 een handreiking gemaakt voor het opnemen van security eisen bij aanbestedingen voor ICT 
systemen van de Rijksoverheid. In 2013 is het ‘Toetsmodel Privacy Impact Assessment’ (PIA) voor de Rijksdienst 
gepubliceerd dat bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en beleid en de hiermee verbonden bouw van nieuwe 
ICT-systemen of de aanleg van grote databestanden gebruikt kan worden38. In het Rijksbrede handboek ‘grote 
projecten’ is opgenomen dat beveiligingseisen onderdeel moeten zijn van de aanbesteding en dat het verplicht 
is een PIA uit te voeren39. Nederland ICT heeft in samenwerking met de Taskforce Bestuur, Informatieveiligheid 
en Dienstverlening, ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, begin november 
2014 een handreiking uitgebracht voor goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid40. Het Centrum 
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft handreikingen opgeleverd over “Grip op beveiliging in 
inkoopcontracten”41 en “Secure Software Development”42. 

Uitvoeringsorganisaties van de overheid maken gebruik van tal van organisatorische en vooral technische 
standaarden voor het beveiligen van de systemen, diensten en gegevens. Bijvoorbeeld, binnen Logius faciliteert 
en professionaliseert het Centrum voor Standaarden43 de beheerprocessen van de open standaarden die bij 
Logius zijn ondergebracht. 

Het positioneren van verschillende door de Rijksoverheid gebruikte standaarden in het classificatieraamwerk 
levert het onderstaande overzicht op (Figuur 12). Let wel, dit is geen volledige classificatie van alle door de 
Rijksoverheid gebruikte standaarden maar slechts een vingeroefening om het nut van het classificatieraamwerk 
zichtbaar te maken. De contextparameters zijn ‘uitgegrijsd’ omdat die geen rol spelen in dit overzicht. 

 

                                                                 
38 Toetsmodel Privacy Impact Assessment’ (PIA), 2013, zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/publicaties/2013/06/24/toetsmodel-privacy-impact-assessment-pia-rijksdienst.html.  
39 Handboek Portfoliomanagement Rijk voor grote projecten, 2013, zie 
http://www.wikixl.nl/wiki/ear/images/ear/0/01/3.01_vastgesteld_in_iccio_Handboek_Portfoliomanagement_Rijk_voor_projecten_met_e
en_grote_ICT-compone_%282%29.pdf.  
40 Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid; een ‘must’ voor opdrachtgever én opdrachtnemer, Taskforce BID, 2014, zie 
http://www.taskforcebid.nl/nieuws/item/artikel/-dc84c556f4/.  
41 Grip op beveiliging in inkoopcontracten, CIP, 2014, zie http://www.cip-overheid.nl/wp-content/uploads/2014/10/Grip-op-
Beveiligingsovereenkomsten-v1_0.pdf.  
42 Secure Software Development, CIP, 2014, zie http://www.cip-overheid.nl/wp-content/uploads/2014/05/Grip-op-SSD-Het-proces-v1-
03.pdf.  
43 Logius Centrum voor Standaarden, www.logius.nl/standaarden/.  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/06/24/toetsmodel-privacy-impact-assessment-pia-rijksdienst.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/06/24/toetsmodel-privacy-impact-assessment-pia-rijksdienst.html
http://www.wikixl.nl/wiki/ear/images/ear/0/01/3.01_vastgesteld_in_iccio_Handboek_Portfoliomanagement_Rijk_voor_projecten_met_een_grote_ICT-compone_%282%29.pdf
http://www.wikixl.nl/wiki/ear/images/ear/0/01/3.01_vastgesteld_in_iccio_Handboek_Portfoliomanagement_Rijk_voor_projecten_met_een_grote_ICT-compone_%282%29.pdf
http://www.taskforcebid.nl/nieuws/item/artikel/-dc84c556f4/
http://www.cip-overheid.nl/wp-content/uploads/2014/10/Grip-op-Beveiligingsovereenkomsten-v1_0.pdf
http://www.cip-overheid.nl/wp-content/uploads/2014/10/Grip-op-Beveiligingsovereenkomsten-v1_0.pdf
http://www.cip-overheid.nl/wp-content/uploads/2014/05/Grip-op-SSD-Het-proces-v1-03.pdf
http://www.cip-overheid.nl/wp-content/uploads/2014/05/Grip-op-SSD-Het-proces-v1-03.pdf
http://www.logius.nl/standaarden/
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Figuur 12: Positioneren van door de Rijksoverheid gebruikte standaarden in het classificatieraamwerk. 

Opvallend is te constateren dat er geen technische- en processtandaarden voor de sub-doelen detecteren en 
opvolgen gebruikt lijken te worden. Dit hoeft geen probleem te zijn; deze doelen kunnen op andere manieren 
opgelost zijn. Een voorbeeld is het gebruik van kleurcodes bij het melden van een incident. Dit is gebruikelijk bij 
een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC), waar organisaties per sector hun beveiligingsproblemen 
vertrouwd en anoniem uitwisselen. Na analyse kan daaruit een waarschuwing aan alle deelnemende organisaties 
volgen over een risico of kwetsbaarheid, of een good practice om een risico af te wenden. Informatie wordt 
gedeeld volgens een vertrouwelijkheidrubricering; het verkeerslichtmodel44:  

 Rood - informatie is zeer geheim is en mag alleen mondeling binnen de ISAC gedeeld worden.  

 Geel - informatie mag alleen gedeeld worden met mensen binnen de eigen organisatie die deze 

informatie nodig hebben om maatregelen te nemen. 

 Groen - informatie mag gedeeld worden binnen en buiten de organisatie, maar niet gepubliceerd. 

 Wit - openbare informatie.  

 

                                                                 
44 Deze kleurcodes zijn beschreven in de NAVI Leidraad voor uitwisseling van gevoelige informatie, 2009, zie 
http://www.adviescentrumbvi.nl/files/downloads/NAVI_toelichting_handreiking_uitwisseling_gevoelige_informatie.pdf.  

“HET LEUKE VAN STANDAARDEN IS DAT JE ER ZO VEEL HEBT OM 

UIT TE KIEZEN.”  

 
Quote van emeritus hoogleraar computersystemen Andrew S. 
Tanenbaum van de Vrije Universiteit in Amsterdam 

http://www.adviescentrumbvi.nl/files/downloads/NAVI_toelichting_handreiking_uitwisseling_gevoelige_informatie.pdf
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7 Conclusies en aanbevelingen 
7.1 TERUGBLIK 

Beveiliging tegen cyberrisico’s zou in Nederland kunnen worden versterkt door optimaal gebruik te maken van 
beschikbare standaarden. Om inzicht te krijgen in de standaarden voor cybersecurity is een inventarisatie 
gemaakt. Dit is gedaan op basis van een groot aantal overzichtsstudies (25 en het raadplegen van bronnen van 
standaardisatie-organisaties als ISO, NIST en het Nederlandse Forum Standaardisatie. Hieruit zijn meer dan 180 
nationale en internationale standaarden geïdentificeerd.  

Om door de bomen het bos te kunnen blijven zien, is een classificatieraamwerk opgesteld waarmee de 
standaarden geclassificeerd en vergeleken kunnen worden. Dit classificatieraamwerk kent drie dimensies:  

1. Beschrijvend - geeft een aantal beschrijvende eigenschappen van de standaard die van belang kunnen 
zijn voor analyse van standaarden, zoals jaar van laatste uitgave, aard of vitale sector waarop de 
standaard betrekking heeft.  

2. Doel – de preventieve en repressieve doelen die een standaard beoogt te bereiken. Deze doelen zijn 
opgesplitst in de vier subdoelen identificeren en beschermen, respectievelijk detecteren en opvolgen. 
Binnen deze subdoelen wordt een groot aantal focusgebieden onderscheiden. Dit zijn verzamelingen 
van activiteiten die een bepaalde samenhang of gemeenschappelijk doel hebben, bijvoorbeeld access 
en identity management of versleuteling/cryptografie.  

3. Organisationeel niveau – het niveau in de organisatie waarop de standaard acteert. Deze dimensie 
bestaat uit twee organisatorische categorieën (strategisch en tactisch) en drie operationele categorieën 
(mensen, processen en technologie).  

Ten slotte zijn contextuele factoren van belang voor de analyse van standaarden, zoals de volwassenheid van de 
organisatie, ICT-ontwikkelingen of wetgeving. Deze factoren bepalen in grote mate de keuze voor een bepaalde 
standaard.  

Het classificatieraamwerk kan op verschillende manieren toegepast worden voor het verkrijgen van 
beslissingsondersteunende informatie over het gebruik van standaarden. Als eerste kan het worden gebruikt 
voor de analyse van cybersecurity standaarden. Door informatie uit het classificatieraamwerk te vertalen naar 
verschillende perspectieven of ‘viewpoints’ kan inzichtelijk gemaakt worden welke standaarden er bijvoorbeeld 
voor een bepaald focusgebied of voor tactische invulling van cybersecurity in de organisatie zijn. Een relevant 
viewpoint vanuit beleidsoogpunt is bijvoorbeeld het gebruik van standaarden per vitale sector. Net als voor 
statistiek in het algemeen is enige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de analyses en viewpoints. 
Het feit dat er voor een bepaalde vitale sector geen standaarden zijn geïdentificeerd (zoals bijvoorbeeld voor de 
openbare orde of voedselveiligheid), hoeft niet te beteken dat de cybersecurity onvoldoende ingericht is. Het 
gebruik van standaarden in de sector kan nog in de kinderschoenen staan of er zijn andere oplossingen die een 
effectieve invulling geven aan cybersecurity. Wel kan het aanleiding geven om hier nader onderzoek naar te 
doen.  

Een tweede toepassing van het classificatieraamwerk is het gebruik ervan bij het selecteren van standaarden 
voor te treffen maatregelen die volgen uit een risico-analyse. Hiertoe wordt in dit rapport een stappenplan 
aangereikt. Aan de hand van een aantal concrete stappen kan een professional (bijvoorbeeld een IT security 
manager, CISO, IT security adviseur of risk manager) komen tot een overzicht van relevante standaarden. Het 
startpunt is de risico- en dreigingsanalyse aan de hand waarvan de professional, na bepaling van de 
risicomitigerende maatregelen, via een beslisboom wordt geleid langs de verschillende dimensies van het 
classificatieraamwerk. Dit resulteert in een bepaalde positie in het classificatieraamwerk met bijbehorende 
standaarden. Aan de hand van de beschrijvende variabelen en contextfactoren kan deze dan een keuze maken. 

7.2 DISCUSSIE 

De gekozen aanpak om voor de inventarisatie van de standaarden overzichtsstudies als bron te gebruiken, heeft 
zijn beperkingen. Ten eerste betreft het vaak buitenlandse overzichtsstudies waardoor de standaarden niet altijd 
van toepassing zijn op de Nederlandse context. Dit is opgelost door een extra overzicht van Nederlandse 
standaarden op te stellen. Ten tweede zijn de classificaties van de standaarden in de overzichtsstudies niet altijd 
even eenduidig. Iedere overzichtsstudie hanteert min of meer eigen classificerende dimensies en variabelen. 



 
 

 
 

40 

Bovendien varieert de informatierijkheid van de beschreven standaarden per overzichtsstudie. Om alle 
geïnventariseerde standaarden te kunnen classificeren, is een nieuw classificatieraamwerk opgesteld en zijn alle 
standaarden beschreven volgens de dimensies en variabelen van dit raamwerk. Ten slotte richten de 
overzichtsstudies zich voornamelijk op de meest gebruikte en vooral generieke standaarden voor cybersecurity. 
Denk hierbij aan ISO 27001 en COBIT 5. Hierdoor is de gemaakte inventarisatie niet volledig, vooral standaarden 
die passen binnen de focusgebieden zijn beperkt geïdentificeerd. Het classificatieraamwerk biedt wel structuur 
voor het herkennen van focusgebieden, op basis waarvan professionals met behulp van de classificatie en hun 
eigen expertise de juiste standaarden voor een focusgebied kunnen selecteren en implementeren.  

Er zijn daarnaast relatief veel contextfactoren geïdentificeerd die de keuze voor een bepaalde standaard 
beïnvloeden. De vraag is of dat wenselijk is: een te divers standaardisatielandschap kan nadelig zijn voor de 
effectiviteit van de individuele standaarden. Het classificatieraamwerk kan nuttig ingezet worden om de 
diversiteit te beperken. Vooral voor het selecteren van standaarden in specifieke focusgebieden. De 
consequentie kan zijn dat slechts één standaard gebruikt wordt voor het mitigeren van een bepaald risico, wat 
een single-point-of-failure kan vormen. Als deze standaard gecompromitteerd raakt, hebben veel organisaties 
een probleem dat kan uitgroeien tot een maatschappelijk probleem. Wenselijk is te komen tot een 
uitgebalanceerde mix van verschillende cybersecurity standaarden. Ook dit kan inzichtelijk gemaakt worden met 
het classificatieraamwerk.  

Niet alleen zijn er veel cybersecurity standaarden in omloop, deze zijn constant in beweging. Nieuwe standaarden 
komen, bestaande standaarden worden vernieuwd en sommige standaarden verdwijnen omdat ze bijvoorbeeld 
door de stand van de techniek onvoldoende beveiliging bieden. De consequentie hiervan is dat de inventarisatie 
van de standaarden en de classificatie ervan conform het raamwerk onderhouden zal moeten worden om het 
bruikbaar te houden voor professionals. 

7.3 CONCLUSIES 

De centrale probleemstelling van het onderzoek – Welke standaarden op het gebied van cybersecurity zijn er 
nationaal en internationaal beschikbaar en hoe kunnen deze standaarden ten opzichte van elkaar gepositioneerd 
worden? – is geaddresseerd in dit onderzoek. Er is een inventarisatie van standaarden gemaakt en deze zijn 
geclassificeerd conform een nieuw opgesteld raamwerk.  

Dit classificatieraamwerk biedt informatie om standaarden voor cybersecurity op een betekenisvolle en zinvolle 
manier te ordenen. Het kan als hulpmiddel ingezet worden om inzichten betreffende het 
standaardisatielandschap in Nederland of in de vitale sectoren te verkrijgen. Daarnaast kan het toegepast 
worden als beslissingsondersteunend middel voor het selecteren van standaarden door bijvoorbeeld 
professionals. 

7.4 AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

Om de bruikbaarheid van het classificatieraamwerk te vergroten, wordt een aantal mogelijke aanvullende 
onderzoeksactiviteiten aanbevolen: 

 De huidige inventarisatie betreft voornamelijk breed inzetbare, generieke standaarden voor 

cybersecurity. Dit geeft een enigszins beperkt beeld van het cybersecurity standaardisatielandschap. 

Een uitbreiding van de inventarisatie met standaarden voor de focusgebieden is wenselijk en geeft 

meerwaarde aan de toepasbaarheid van het raamwerk als analyse- of selectie-instrument.  

 Het ontbreken van een algemeen geaccepteerde set van focusgebieden (activiteiten) voor cybersecurity 

bemoeilijkt het vergelijken van cybersecurity standaarden op inhoud. Een voortzetting zou daarom 

kunnen zijn het definiëren van een vaste set van focusgebieden voor cybersecurity op basis waarvan 

standaarden kunnen worden geclassificeerd.  

Om het inzicht van het daadwerkelijk gebruik van standaarden in vitale sectoren te vergroten: 

 Het daadwerkelijk gebruik van standaarden kan verschillen van de beschikbare standaarden, of zelfs de 

jure gebruikte standaarden. Vervolgonderzoek zou daarom kunnen zijn per vitale sector de relevante 

standaarden in kaart te brengen. Dit kan door middel van expertsessies of een enquête. De beslisboom 

voor het gebruik van het classificatieraamwerk kan hierbij van nut zijn.  
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Om het onderhoud van het classificatieraamwerk en de onderliggende verzameling standaarden te borgen: 

 De resultaten van onderliggend onderzoek zijn veelvuldig en dienen doeltreffend te worden 

gecommuniceerd aan mogelijke geïnteresseerden. Dus is het zinvol na te denken over de presentatie 

van het classificatieraamwerk; bijvoorbeeld als online tool.  

 Maar de beschikbaarheid en het gebruik van cybersecurity standaarden veranderen voortdurend, dus 

moeten de resultaten worden bijgewerkt om relevant te blijven. Dus is het zinvol na te denken over het 

beheer en onderhoud van de hier gepresenteerde resultaten.  

Nader onderzoek naar de invloed van de contextfactoren bij het selectieproces van standaarden, bijvoorbeeld: 

 Onderliggend onderzoek identificeert een aantal contextuele factoren die van invloed kunnen zijn op 

het gebruik van cybersecurity standaarden. Vervolgonderzoek kan zijn hoe deze factoren precies van 

invloed, alsmede de wisselwerking tussen de factoren. Bijvoorbeeld: hoe beïnvloedt het 

volwassenheidsniveau van de organisatie of de sector de keuze voor een bepaalde standaard? 

 Hieraan gelieerd is de manier waarop men in het algemeen cybersecurity standaarden beoordeelt. 

Vervolgonderzoek zou zich dus kunnen richten op de kwaliteit van standaarden. Hoe wordt de kwaliteit 

van standaarden bepaald? Wat zijn hiervoor de criteria? 

Aangaande het gebruik van standaarden: 

 Andere mogelijkheden voor vervolgonderzoek bestaan in het proces van keuze en implementatie van 

cybersecurity standaarden. Hoe geschiedt nu de besluitvorming en implementatie van cybersecurity 

standaarden? Hoe kan een inventarisatie en classificatie dit verbeteren? 

 Er rijzen ook vragen over de mate van standaardisering van cybersecurity. Is er behoefte aan meer 

standaardisering voor cybersecurity? Is de organische formalisering van cybersecurity afdoende? Wat 

moet de rol van de overheid hierin zijn? 

 Aangaande het voorgaande punt is met name de beoordeling van een implementatie van cybersecurity 

standaarden interessant voor vervolgonderzoek. Wanneer is de implementatie van standaarden 

succesvol? Wat zijn hiervoor de criteria en kunnen die gemeten worden?  
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9 Bijlage A: Betrokken organisaties en 
verrichte activiteiten 

 

9.1 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

De volgende personen participeerden in de begeleidingscommissie voor de opdracht: 

 Prof.Dr.Ir. Jan van den Berg, voorzitter  

 Drs. Theo van Mullekom  

 Dhr. Piet Donga  

 Ir. Martin Pekárek  

9.2 GEINTERVIEWDE ORGANISATIES 

De volgende partijen zijn mondeling of telefonisch geïnterviewd over standaarden voor cybersecurity: 

 Nederlandse Betaalvereniging 

 NEN 

 ENISA 

 APM Terminals 

 Alliander 

 Agentschap Telecom 

 Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 

 VOPAK 

 Logius 

 Rabobank 

9.3 WISDOM OF THE CROWD SESSIE 

Op 3 maart 2015 is een expertsessie georganiseerd, waarin een zevental cybersecurity deskundigen uit 
verschillende vitale sectoren een classificatieraamwerk voor cybersecurity standaarden hebben getoetst. Het 
voornaamste doel was het beoordelen van het classificatieraamwerk als getrouwe weergave van het 
cybersecurity model aan de hand waarvan standaarden nuttig kunnen worden ingedeeld. Met andere woorden, 
of classificatie volgens dit model bruikbare beslissingsondersteunende informatie kan leveren voor de 
implementatie van standaarden in organisaties.  

Het classificatieraamwerk werd door de experts dus over het algemeen positief gewaardeerd; de kritiek beperkte 
zich vooral tot semantische details. De begrippen zouden beter kunnen worden uitgedrukt en onderbouwd. 
Informeel werd achteraf nog gedeeld dat standaarden vaak niet voldoende prescriptief zijn en verschillende 
bedrijfsonderdelen een andere invulling hieraan geven, en dat organisaties daarom vaak, wanneer zij meer 
volwassen cybersecurity hebben bereikt, eigen normen ontwikkelen. 

De volgende organisaties namen deel aan de wisdom of the crowd sessie: 

 Ministerie van BZK 

 Thales Nederland 

 Fox-IT 

 KPN 

 AMC 

 TUD 
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9.4 HANDREIKINGSSESSIE 

Teneinde de pragmatiek van het classificatieraamwerk te toetsen, zijn in een besloten sessie relevante 
standaarden geïdentificeerd. Hiervoor zijn verschillende partijen in de financiële sector benaderd. Uiteindelijk is 
met 3 professionals van ING Bank deze oefening uitgevoerd op 27 maart 2015.  
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10 Bijlage B: Overzicht standaardisatie 
organisaties 

Deze bijlage beschrijft kort de belangrijkste standaardisatie-organisaties. 

10.1 ISO 

De International Organization for Standardization (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De 
organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 156 landen. ISO heeft op 
het gebied van informatie technologie een samenwerkingsverband met IEC (the International Electrotechnical 
Commission), waaruit onder andere de ISO 27000 serie is ontstaan. Enkele relevante en bekende standaarden 
van ISO met betrekking tot cybersecurity betreffen ISO 27001 en ISO 27002. 

ISO 27001 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden 
en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). ISO 27002, beter 
bekend als de Code voor Informatiebeveiliging, beschrijft normen en maatregelen, die van belang zijn voor het 
realiseren van een afdoende niveau van informatiebeveiliging. Naast deze standaarden heeft ISO vele 
gedetailleerde (operationele/technische) informatiebeveiligingstandaarden uitgegeven. 

10.2 NIST 

De National Institute of Standards and Technology (NIST) is een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van 
Economische Zaken. Bij NIST worden standaarden voor Amerikaanse overheidsinstanties ontwikkeld ter 
bevordering van de innovatie en industriële concurrentie in de VS. 

Een relevante en bekende standaard van NIST betreft NIST SP 800-53 Recommended Security Controls for 
Federal Information Systems. In deze standaard worden de minimale beveiligingsmaatregelen opgesomd voor 
het realiseren van een acceptabel niveau van informatiebeveiliging. Naast deze standaard heeft NIST vele 
gedetailleerde (operationele/technische) informatiebeveiligingstandaarden uitgegeven. 

10.3 ISF 

Het Information Security Forum (ISF) is een internationale onafhankelijke non-profit organisatie gericht op 
benchmarking en best practices van informatiebeveiliging. The Standard of Good Practice (SGOP) is een 
belangrijke publicatie uit het ISF programma. Deze standaarden bieden gedetailleerde documentatie van 
geïdentificeerde best practices voor informatiebeveiliging. 

10.4 ISACA 

De Information Systems Audit and Control Association (ISACA) is een Amerikaanse beroepsvereniging van IT-
auditors en informatiebeveiligers. ISACA heeft als doel de uitoefening van het audit vakgebied op een hoger plan 
te brengen door het verder professionaliseren van het vakgebied en de leden van de vereniging te ondersteunen 
bij het uitoefenen van hun vak. 

Eind jaren negentig werd een algemeen raamwerk voor algemene IT-beheersmaatregelen ontwikkeld door ISACA 
en het IT Governance Institute (ITGI). Dit zijn de Control Objectives for Information and related Technology, ofwel 
CoBiT. Het CobiT framework is gebaseerd op het principe dat organisaties voorzien dienen te worden van de 
informatie die noodzakelijk is voor het realiseren van hun doelstellingen. CoBiT staat momenteel vooral in de 
belangstelling doordat deze standaard geschikt is om een organisatie in staat te stellen aan te tonen dat zij 
voldoet aan de regelgeving zoals die door Sarbanes-Oxley (SOX) en COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) worden gevraagd. 

10.5 ENISA 

Het Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) heeft als doel de maatschappij te 
beschermen tegen misbruik van communicatienetwerken. Hiervoor wil het de netwerk- en informatiebeveiliging 
op een hoog niveau brengen. Het agentschap is operationeel sinds 2004. 
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ENISA is ook een expertisecentrum waar EU-lidstaten en -instellingen terecht kunnen voor advies over netwerk- 
en informatiebeveiliging. De belangrijkste taken zijn: 

 het verzamelen en analyseren van informatie over veiligheidsincidenten en nieuwe risico's; 

 het publiek bewust maken van de risico's en mogelijke maatregelen; 

 samenwerken met diverse actoren met name door het opzetten van publiek-private partnerschappen 

met het bedrijfsleven op EU- en/of mondiaal niveau; 

 het bevorderen van de kennis en toepassing van methodes voor risicoanalyse en optimale werkwijzen 

op het gebied van interoperabele oplossingen voor risicobeheersing; 

 het volgen van de ontwikkeling van standaarden voor producten en diensten voor de netwerk- en 

informatiemaatschappij. 

ENISA geeft regelmatig aanbevelingen voor standaarden voor cybersecurity. 

10.6 NEN 

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in 
Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er 26 
beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en 177 subcommissies actief met in totaal ruim 5.000 
normcommissieleden. 

Een voor de onderzoek relevante NEN norm is de NEN7510 voor informatiebeveiliging in de Nederlandse 
zorgsector.  

10.7 ISA 

De International Society of Automation (ISA) is een leidende, mondiale, non-profit organisatie met meer dan 
30.000 leden wereldwijd. ISA zet de standaard voor automatisering en helpt professionals bij het oplossen van 
complexe technische problemen. ISA ontwikkelt standaarden, certificeert industrieprofessionals, verstrekt 
opleiding en onderwijs, publiceert boeken en technische artikelen en organiseert conferenties en beurzen voor 
automatiseringsprofessionals. 

De ISA99/IEC 62443 security standaard voor ICS omgevingen is een van de ISA standaarden die terugkomt in de 
inventarisatie van dit onderzoek. Deze standaard wordt steeds vaker toegepast voor beveiliging binnen het 
Operational Technology domein. Verder is er de ISA-84 standaard voor “functional safety” systemen. Door 
toenemende integratie met andere systemen (bijvoorbeeld voor asset management) en verbeterde data-
uitwisseling is beveiliging voor safety systemen een belangrijke uitdaging geworden om de betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid hoog te houden. ISA-84 standaard gaat hier op in. 

10.8 INTERNATIONAL AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BOARD 

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) is een onafhankelijke internationale opsteller 
van auditstandaarden. IAASB is een onafhankelijk onderdeel van IFAC (Internationale Federatie van Accountants) 
waarbij ook NOREA is aangesloten. 

De standaarden die IAASB uitbrengt vallen o.a. onder de noemer International Standards on Auditing (ISA) of 
International Standards on Assurance Engagement (ISAE).   

10.9 FORUM STANDAARDISATIE 

Forum Standaardisatie bevordert interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de 
Nederlandse overheid. Digitale systemen zijn interoperabel als gegevens onderling kunnen worden uitgewisseld. 
Open standaarden zijn daarbij van essentieel belang. Forum Standaardisatie beheert daarvoor de lijst met 
verplichte open standaarden die gelden voor de gehele publieke sector.  
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11 Bijlage C: Overzichtsstudies 
Hieronder volgt een overzicht van de gevonden overzichtsstudies van cybersecurity standaarden. Sommige van 
deze studies zijn niet meegenomen (cursief) in het onderzoek om de volgende redenen: het is een samenvatting 
van een ander overzicht, het is te oud of het is te specifiek voor een bepaald land.   
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12 Bijlage D: Overzicht Cybersecurity 
standaarden 

Hieronder volgt de lijst van geïnventariseerde standaarden. Voor een volledig overzicht inclusief alle 
beschrijvende parameters is een aparte Excel spreadsheet opgesteld. 

AGA No. 12 

Algemene Beveiligingseisen voor defensieopdrachten (ABDO) 

API 1164 
API 1165 

Application Services Library (ASL) 

Australian Government information security management core policy 

Basel II 

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) 

BITS shared assessment 

BS 10008 Evidential weight and legal admissibility of electronic information 

BS25999 Business Continuity 

BSI 100 Series IT Grundschutz Kataloge 

CESG Assisted Products Service (CAPS) 

CESG Information Assurance Standards (ISs/IASs) and associated supplements 

CESG Tailored Assurance Service 

CFATS 

CFR 209, 234, 236 

CIDX  (Chemical Industry Data Exchange) 

Cloud Controls Matrix (CCM) 

COBIT5 

COE Security software requirements specification 

Computer and Information Security Standards (CISS) 

critical infrastructure resilience strategy 

Cyber Defence Capability Assessment Tool (CDCAT) 

cybersecurity strategy 

cybersecurity framework 

DCE 1.1: Authentication and Security Services 

DOE Cybersecurity Capability Maturity Model (C2M2) 

ETSI publications 

Factor Analysis of Information Risk (FAIR) 

Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) Publication 140-2 

FIPS 140-3 

FIPS 180-4 

FIPS 186-4 

FIPS 198-1 

FIPS 199 / 200 

Generally Accepted Information Security Principles (GAISP) v3.0 

Generic Security Service API (GSS-API) Base 

HKZ keurmerk 

ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties 

IEC 31010 

IEC 60870-6 
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IEC 61850-SER 

IEC 62351 

IEC/TR 62210 

IEEE 1402-2000 

IEEE 1686 

Information Assurance for SMEs (IASME) 

Information Security Framework 

Information Security Manual (ISM) 

International Standards for Assurance Engagements (ISAE) No. 3402  

ISA/IEC62443 

ISO 13485:2003 Medical devices -- Quality management systems -- Requirements 

ISO 15292 Protection profile registration procedures 

ISO 15489:2001 Records management 

ISO 19011 Guidelines for auditing management systems 

ISO 22301:2012 Societal security - Business continuity management systems - 

ISO/CD 31000 

ISO/CD Guide 73 

ISO/DIS 27799 Health informatics - Information security management in health 

ISO/DIS 9000 

ISO/DIS 9001 

ISO/IEC 10181-1:1996 Information technology -- Open Systems Interconnection -- 

ISO/IEC 11770-1 

ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering - Software life cycle 

ISO/IEC 13335 IT security management (Parts 1 to 5) 

ISO/IEC 13888-1:2009 Information technology -- Security techniques -- Nonrepudiation 

ISO/IEC 15288:2008 Systems and software engineering -- System life cycle 

ISO/IEC 15408 Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 

ISO/IEC 17024 

ISO/IEC 18028 

ISO/IEC 18043:2006 Information technology -- Security techniques -- Selection, 

ISO/IEC 19770 Software asset management 

ISO/IEC 20000 IT service management 

ISO/IEC 21827:2008 Information technology -- Security techniques -- Systems 

ISO/IEC 24762:2008 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for 

ISO/IEC 27000 

ISO/IEC 27001 

ISO/IEC 27002 

ISO/IEC 27003:2010 

ISO/IEC 27004 

ISO/IEC 27005 

ISO/IEC 27006:2011 Information technology - Security techniques - Requirements 

ISO/IEC 27007:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for 

ISO/IEC 27010:2012 Information technology - Security techniques - Information 

ISO/IEC 27011 

ISO/IEC 27013:2012 Information technology - Security techniques - Guidance on the 

ISO/IEC 27014:2013 (including ITU-T Recommendation X.1054) Information 

ISO/IEC 27015:2012 Information technology - Security techniques - Information 

ISO/IEC 27018 - Information technology - Security techniques - Code of practice for 

ISO/IEC 27031:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for 

ISO/IEC 27032:2012 Information technology - Security techniques - Guidelines for 

ISO/IEC 27033 Information technology - Security techniques - Network security 

ISO/IEC 27034 Information technology - Security techniques - Application security 

ISO/IEC 27035:2011 Information technology - Security techniques - Information 

ISO/IEC 27036 IT Security - Security techniques - Information security for supplier 
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ISO/IEC 27037:2012 Information technology - Security techniques - Guidelines for 

ISO/IEC 27038 Information technology - Security techniques - Specification for 

ISO/IEC 27039 Information technology - Security techniques - Selection, deployment 

ISO/IEC 27040 Information technology - Security techniques - Storage security 

ISO/IEC 27043 Information technology - Security techniques - Digital evidence 

ISO/IEC 38500 Corporate governance of information technology 

ISO/IEC 7498-1:1994 Open Systems Interconnect (OSI) security model 

ISO/IEC 90003:2004 Software engineering -- Guidelines for the application of ISO 

ISO/IEC 9594-8  

ISO/IEC CD 27009 

ISO/IEC CD 27050 

ISO/IEC DIS 27017 - Information technology - Security techniques - Code of practice for 

ISO/IEC FDIS 17021 Conformity assessment -- requirements for bodies providing audit 

ISO/IEC FDIS 27041 Information technology - Security techniques - Guidelines for the 

ISO/IEC FDIS 27042 Information technology - Security techniques - Guidelines for the 

ISO/IEC NP 17025  

ISO/IEC NP 27021 

ISO/IEC TR 18044 Security incident management 

ISO/IEC TR 27008:2011 

ISO/IEC TR 27016 IT Security - Security techniques - Information security 

ISO/IEC TR 27019 Information technology - Security techniques - Information 

ISO/IEC TR 27023 

ISO/IEC WD 27044 Information technology - Security techniques - Guidelines for 

ISO/IEC WD 29134 

ISO/PAS 22399:2007 Societal security - Guideline for incident preparedness and 

ISO/PAS 28000 

ISO/TR 13569:2005 

IT Baseline Security System (ISKE) 

ITIL ( Information Technology Infrastructure Library) 

ITU-T X.1051 

ITU-T X.1056 

ITU-T X.800 

ITU-T X.805 

MINIMUM INFORMATION SECURITY STANDARDS (MISS) 

National ICS security standard 

NATIONAL SECURITY AUDITING CRITERIA (KATAKRI) 

NEI 08-09 [Rev. 6] Cyber Security Plan for Nuclear Power Reactors  

NEN 7510 

NERC CIP 002 - 009  

NFPA 1600 

NICC Minimum Standard ND1643 

NIST SP-800 series 

OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of Security 

Open Information Security Management Maturity Model (O-ISM3) 

Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation (OCTAVE) 

OWASP Top 10 

PAS-555 Cyber security risk, Governance and management 

PAS-56 Business continuity management 

PAS-68  

PAS-69  

PAS-97  

PCI-DSS 

Process Control Domain Security Requirements for Vendors 

Process Control System Security Guidance for the Water Sector 
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Redbook Physical Security Standards (not be confused with the Redbook standard for CDROMs) and 
associated Loss Prevention Standards (LPS), such as LPS 1175 

Regulatory Guide 5.71 Cyber  Security Programs for Nuclear Facilities 

RFC 2196 

risk management framework (RMF) 

SANS Top 20 Security Controls: Twenty Critical Security Controls for Effective Cyber Defence 

Sarbanes–Oxley Act (SOX) 

Security Capabilities Profile for Industrial Control Systems (SCP-ICS) 

Security Guidance for the Petroleum Industry 

Security Policy Framework 

Security Standards for Electric Market Participants (SSEMP) 

Security Technical Implementation Guides (STIGs) 

Security Vulnerability Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries (SVA) 

Sherwood Applied Business Security Architecture (SABSA) 

SSAE16 

Standard of Good Practice for Information Security 

System Protection Profile ICS (SPP-ICS) 

Systems Security Engineering Capability Maturity Model (SSE-CMM) 

T1.276-2003 

Ten Steps to Cyber Security 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 

Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC / 'The Orange Book') 

UK MOD Joint Service Publication (JSP) 440 Defence Manual of Security 

UK MOD Joint Service Publication (JSP) 541 Information Security Alert Warning and 

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) 

X/Open Baseline Security Services (XBSS) 

X9 Series 

You're Outside looking In / You're Inside looking Out (YOI-YIO): Contextual Risk Analysis 
 

 
 


