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standaarden als veelzijdig zwaard

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door 
toegenomen aandacht voor cyber 
security. Allerlei verbasteringen van 
de term ‘cyber’ maken het er niet dui-
delijker op, maar de overheid schept 
duidelijkheid in de Nationale Cyber 
Security Strategie (NCSS). Cyber secu-
rity is de nieuwe naam voor informa-
tiebeveiliging. Daarom hanteren we 
voor dit essay de definitie van cyber 
security zoals vermeld in de NCSS 
(zie kader). Onder vitale infrastructu-
ren scharen we voorzieningen die 
essentieel zijn voor het functioneren 
van de maatschappij. Recente gebeur-
tenissen, zoals de verspreiding van 
Stuxnet, maar ook het toegenomen 
hacktivisme als gevolg van de Anti-Sec 
beweging maken de noodzaak van ver-
betering van cyber security duidelijk.

Onderzoek in het kader van Trends 
in Veiligheid geeft aan dat ruim drie-
kwart van de bevolking vindt dat de 
regering extra regel- of wetgeving 
moet creëren ter bescherming van de 
Nederlandse vitale infrastructuren. Dit 
onderschrijft de noodzaak tot verbete-
ring van cyber security, maar verbete-
ring op eigen kracht verdient de voor-
keur boven regel- of wetgeving. 
Standaarden zijn, mits goed gebruikt, 
een uitstekend instrument op weg 
naar een hoger niveau van cyber secu-
rity van vitale infrastructuur. In dit 
essay beschrijven we hoe standaarden 
ingezet kunnen worden als een 
zwaard dat geslepen kan worden, om 
ten strijde te trekken tegen het kwaad 
in de wereld. Daarbij kunnen diezelf-
de standaarden goed van pas komen 
bij het maken van afspraken met leve-
ranciers en sourcingpartijen. Een stan-
daard komt echter pas tot zijn recht 
indien deze wordt ingebed in de orga-
nisatie. Dit vereist zelfreflectie en aan-
dacht op hoog niveau.

Waarom een standaard?
Zoals altijd leiden incidenten tot aan-
dacht voor verbetering van cyber 
security. Denk aan Stuxnet, een digi-
tale aanval op een nucleaire verrij-
kingsfabriek in Iran, of Night Dragon, 
een gecoördineerde aanval op bedrij-
ven in de olie- en gassector. Deze laat-
ste had tot doel informatie over pro-
jecten en andere bedrijfsgeheimen te 
stelen. Recent worden diverse organi-
saties, waaronder overheidsinstanties 
‘geplaagd’ door iets wat de Anti-Sec 
beweging genoemd wordt. Allerlei 
hackers van divers pluimage weten 
de aandacht op zich te vestigen door 
vertrouwelijke en vaak gevoelige in-
formatie van organisaties publiek te 
maken of verstoringen te veroorzaken. 
Vitale infrastructuren zijn nog niet 
getroffen, maar onder het mom van 
hacktivisme zullen er zeker mensen 
zijn die niet schromen ook vitale 
infrastructuur te verstoren.

Dergelijke aanvallen zijn afhankelijk 
van kwetsbaarheden die misbruikt 
kunnen worden. Een van de uitdagin-
gen bij de cyber security van vitale 
infrastructuur is de overgang van 
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Highlights

n Standaarden werken als een katapult 
in de noodzakelijke verbetering van 
cyber security.

n Standaarden helpen een kader te 
stellen in relatie tot leveranciers en 
sourcingpartijen.

n Standaarden hebben een beperkte 
waarde; kritische zelfreflectie is nodig.

n Marktpartijen moeten tot standaarden 
komen, voordat de politiek met regel- 
en wetgeving komt.

Cyber security

Cyber security is het vrij zijn van gevaar 
of schade, veroorzaakt door verstoring 
of uitval van ICT of door misbruik van 
ICT. Het gevaar of de schade door 
misbruik, verstoring of uitval kan be- 
staan uit beperking van de beschikbaar-
heid en betrouwbaarheid van de ICT, 
schending van de vertrouwelijkheid van 
in ICT opgeslagen informatie of schade 
aan de integriteit van die informatie.

Bron: De Nationale Cyber Security Strategie (NCSS), 
Ministerie van V&J, 15 februari 2011.  
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gesloten en doelspecifieke technologie 
naar standaard en open IT-systemen 
voor de besturing van processen. 
Obscure en kostbare systemen - veelal 
maatwerk - hebben de afgelopen 
decennia plaatsgemaakt voor compu-
ters, zoals ze ook bij u thuis of op 
kantoor zijn te vinden. Dit maakt pro-
cesbesturing vatbaar voor bijna het 
hele scala van bedreigingen die in de 
IT voorkomen. Waar men in meer tra-
ditionele IT door schade en schande 
wijs is geworden en additionele maat-
regelen treft - bijvoorbeeld gebruik 
van antivirusoplossingen en frequent 
bijwerken van software - mist dit 
inzicht nog vaak bij de besturing van 
processen. Mocht het besef er al zijn, 
dan speelt gebrek aan kennis en erva-
ring parten. 

Onder een standaard verstaan we een 
document met erkende afspraken, 
specificaties of criteria over een pro-
duct, dienst of methode. Standaarden 
zijn een goed instrument om - snel en 
zonder grote investering in kennis - 
cyber security te verbeteren. Zelf het 
wiel uitvinden kan ook, maar is kost-
baar en tijdrovend. Bovendien bestaat 
het risico dat iets over het hoofd 
gezien wordt. Het advies is om de 
vruchten te plukken, in dit geval rond 
cyber security van vitale infrastruc-
tuur. Een standaard kan het complex 
van normen, richtlijnen, procedures 
en technische maatregelen in een 
organisatie naar een hoger plan tillen. 
Het is daarbij dan wel zaak om eige-
naarschap te nemen. Dit kan bijvoor-
beeld door sleutelpersonen binnen de 
organisatie (CIO, CISO) eigenaar of 
sponsor van het onderwerp te maken. 
Verder is het essentieel om tot een 
organisatiespecifieke invulling te 
komen. Het klakkeloos kopiëren van 
een industriestandaard en ergens op 

intranet verstoppen, werkt averechts. 
Een industriestandaard is niet meer 
dan het startpunt voor concrete vorm-
geving in lijn met bestaande richtlij-
nen, procedures en werkinstructies in 
de eigen organisatie. Een handreiking 
die ervoor waakt dat u over een com-
plete en actuele set van maatregelen 
en oplossingen nadenkt. 

Naast het feit dat het gebruik van een 
industriestandaard kostenbesparend is 
tijdens de totstandkoming van organi-
satiespecifieke regels en richtlijnen, 
helpt het ook in de afstemming rich-
ting leveranciers en sourcingpartijen. 
Cyber security staat of valt met 
samenhang, waarbij het zaak is om 
leveranciers aan te laten sluiten bij 
de inrichting van uw organisatie. Dat 
verhoogt de cyber security, zonder on-
nodige kosten. Een veelgehoord com-
mentaar uit de hoek van leveranciers 
op het gebied van procesbesturing is 
dat elke klant er zijn eigen standaard 
op nahoudt. Leveranciers stemmen 
hun oplossingen en processen af op 
de breedst gedragen standaard. Alles 
wat een klant anders of extra wil, 
moet betaald worden. Begint u vanuit 
een breed gedragen industriestan-
daard, dan is de kans kleiner dat 
leveranciers een voor u specifieke 
oplossing moeten ontwikkelen. 

Een leverancier is hierbij tegenwoor-
dig niet alleen de partij die u een 
fysiek apparaat verkoopt. Naast pro-
ductleveranciers maakt zo’n beetje 
elke organisatie tegenwoordig gebruik 
van sourcingpartijen bij de inrichting 
en operationele inzet van vitale infra-
structuur. De stelregel dat je voor 
‘corebusiness’ niet uitbesteedt, kunnen 
we inmiddels aan de geschiedenis toe-
schrijven. Veel organisaties hebben als 
beleid dat de leverancier van het pro-

De overheid gaat samen 
met de vitale organisaties 
het gebruik van de gang-
bare minimale ICT-
beveiligingsstandaarden 
op basis van good prac-
tices stimuleren.

Bron: Nationale Cyber Security Strategie
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cesautomatiseringssysteem ook de 
verantwoordelijkheid voor het beheer 
en onderhoud krijgt. Dat betekent dat 
uw cyber security afhankelijk wordt 
van de manier waarop de leverancier 
het beheer uitvoert.

Welke standaard?
Maar welke standaard te kiezen? De 
perfecte standaard bestaat niet, of nog 
niet. Uitzonderingen daargelaten, heb-
ben we het bij de cyber security van 
vitale infrastructuren over procesauto-
matisering. Dit is de besturing van 
processen in industriële en civieltech-
nische toepassingen. Waar voor gene-
rieke informatiebeveiliging sinds jaar en 
dag de ISO 27000-serie bestaat, wordt 
voor de procesautomatisering nog 
gewerkt aan de evenknie: de ISA-99. 

In deze veertiendelige reeks zijn pas 
drie delen beschikbaar. Het zal nog 

jaren duren voordat de reeks compleet 
is. In de tussentijd wordt het kiezen. 
Kiezen voor een generieke IT-standaard 
zoals de ISO 27000-serie, of een keuze 
maken uit de industrie- of regiospeci-
fieke standaarden die nu beschikbaar 
zijn? 

Bij generieke IT-beveiligingsstandaar-
den is de doelgroep breed. In dit geval 
te breed. Hoewel niet expliciet be-
noemd, is de ISO 27000-serie gericht 
op kantoorautomatisering. Daar gel-
den andere doelen en nuances dan bij 
procesautomatisering. Zo ligt bij de 
cyber security van een kantoorom-
geving nadruk op vertrouwelijkheid 
van informatie. Binnen de procesauto-
matisering is de beschikbaarheid of 
integriteit van informatie belangrijk, 
pas daarna komt vertrouwelijkheid. 
Indien de uit de ISO 27000 voorko-
mende ‘best practices’ overgenomen 

Figuur 1: ISO-normen en ISA-99

ISA-99.01.01
Terminology, concepts 
and models

ISA-TR99.01.02
Master glossary of 
terms and abbrevia-
tions

ISA-99.01.03
System security 
compliance 
metrics

Bron: ISA 99 Wiki 
(25 mei 2011)
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ISA-99.02.01
Establishing an IACS 
security program

ISA-99.02.02
Operating an IACS 
security program

ISA-TR99.02.03
Patch management in 
the IACS environment

ISA-TR99.03.01
Security technologies 
for IACS

ISA-99.03.02
Security assurance 
levels for zones and 
conduits

ISA-99.03.03 System 
security requirements 
and security assurance 
levels

ISA-99.03.04
Product development 
requirements
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Embedded devices

ISA-99.04.02
Technical requirements: 
Host devices 

ISA-99.04.03
Technical 
requirements: Network 
devices
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Applications, data and 
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Ruim driekwart (78%) van 
de bevolking vindt het 
(absoluut) noodzakelijk
dat de regering extra 
regel- of wetgeving creëert 
ter bescherming van de 
Nederlandse vitale infra-
structuren.

Bron: TNS/NIPO-onderzoek Trends in 

Veiligheid, juni 2011 in opdracht van 

Capgemini.
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Een voorbeeld daarvan is de WIB-
standaard rond vendor requirements. 
Het WIB is een Europese organisatie 
van eindgebruikers van procesauto-
matisering. Zij hebben op pragma-
tische wijze een standaard opgesteld 
waar leveranciers aan moeten vol-
doen. Een dergelijke standaard is 
regio- en industrieoverstijgend, maar 
behandelt slechts één facet: de verant-
woordelijkheid van de leverancier. 
Een dergelijke standaard ‘werkt’ alleen 
maar als deze samenvalt met richt- 
lijnen en maatregelen in de eigen 
organisatie. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat deze standaard 
ingepast wordt in de ISA-99-serie. 

Waar op te letten bij implemen-
tatie?
Naast dit risico van tunnelvisie rich-
ting de leverancier bestaat er ook nog 
het risico dat een standaard ingevoerd 
wordt zonder daadwerkelijk navolging 
te krijgen in de haarvaten van de orga-
nisatie. Een standaard vindt z’n succes 
in de juiste balans tussen procedures, 
die door mensen gevolgd worden en 
zinvolle ondersteuning door techni-
sche maatregelen. In projectvorm een 
standaard inpassen in de bestaande 
bedrijfskaders is één, maar deze daad-
werkelijk onderdeel van de ‘way of 
working’ maken is een tweede. Een 
standaard en de afgeleide richtlijnen 
dragen alleen bij als ze bekend zijn en 
gebruikt worden. Zeker voor proces-
automatisering is dit een imminent 
risico, omdat het onderwerp zich vaak 
op grote afstand van CIO, risk manage-
ment en IT bevindt. 

Waar de lijn tussen IT en directie 
tegenwoordig kort is, wordt proces-
automatisering nog te vaak verstopt 
onderin de organisatie. Best vreemd, 
als je bedenkt dat het falen ervan vaak 

worden, kan dit betekenen dat maat-
regelen - bedoeld om de vertrouwe-
lijkheid te waarborgen - een averechts 
effect op de beschikbaarheid hebben. 
Het standaardvoorbeeld is het uitscha-
kelen van gebruikersaccounts na een 
aantal foutieve aanmeldpogingen. Dit 
is een effectief middel tegen onge-
wenste toegang tot informatie, maar 
kan een procesoperator op een stress-
vol moment ook de toegang tot zijn 
besturingsapplicatie ontzeggen. Dit 
kan verstrekkende gevolgen voor het 
bestuurde proces hebben. In dit 
scenario is een verbeterde fysieke be-
veiliging van de werkplek een goed 
alternatief. 

Kortom, een gedegen en toegesneden 
vertaling naar de eigen organisatie is 
essentieel voor het slagen van een ISO 
27000-implementatie. Dat is een tijd-
rovende en kostbare aangelegenheid. 
Ook staan engineers en procesopera-
tors niet te juichen bij de invoering 
van een ‘IT’-standaard, een sociaal 
aspect dat niet onderschat moet 
worden. Een standaard toegespitst 
op de eigen industrie kan rekenen 
op een kortere implementatietijd en 
meer draagvlak in de organisatie. 

Voor een aantal industrieën is er daar-
naast ook nog een land of regiospeci-
fieke standaard of richtlijn. Vaak zijn 
dergelijke standaarden door een 
beroepsvereniging tot stand gebracht 
met als alternatief regel- of wetgeving 
vanuit de overheid. Dergelijke stan-
daarden hebben dan ook vaak een 
semi-dwingend karakter. Voorbeelden 
zijn de OLF-standaarden voor de 
olie- en gasindustrie in Noorwegen en 
de NERC CIP-standaard voor energie-
bedrijven in de Verenigde Staten. 
Dan zijn er ook nog standaarden die 
een specifiek onderwerp aansnijden. 

Onder vitale infrastructuur zijn de vol-
gende vitale sectoren onderscheiden

Energie
Telecommunicatie/ICT
Drinkwater
Voedsel
Gezondheid
Financieel
Keren en beheren oppervlaktewater
Openbare orde en veiligheid
Rechtsorde
Openbaar bestuur
Transport
Chemische en nucleaire industrie
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grotere impact op het bedrijfsresultaat 
of imago heeft dan kantoorautomati-
sering. Het is vervelend als de afdeling 
marketing een dag zonder computer 
zit, desastreus is het als de hartbe-
waking op de intensive care van een 
ziekenhuis stopt of alle spitsstroken 
in Nederland ‘op rood’ gaan. 

Maar zelden valt procesautomatisering 
onder de verantwoordelijkheid van de 
CIO of CISO. Of dit onderwerp wordt 
op één hoop geveegd met kantoor-
automatisering. Als met dezelfde visie 
standaarden bepaald worden, is de 
afstand tot de werkvloer logischerwijs 
ook langer. Er ontstaat het risico dat 
de implementatie van een standaard 
verwordt tot een ‘tick in the box’-
exercitie. Bijvoorbeeld om de com- 
pliance officer positief te stemmen. 
Cyber security werkt pas als het een 
integraal onderdeel van de bedrijfs-
voering is en als zodanig zijn weg 
vindt in nieuwe projecten en dagelijks 
gebruik. 

Wat dat betreft valt er veel te zeggen 
voor het onderbrengen van cyber 
security bij de organisatie die belast is 
met veiligheid. Veiligheid is in de pro-
cesindustrie veelal geïntegreerd in de 
bedrijfsvoering. Zo mogelijk belang-
rijker is de ontwikkeling dat de veilig-
heid van mens en omgeving in toe-
nemende mate wordt beïnvloed door 
de cyber security van procesautomati-
sering. We zien steeds meer inciden-
ten waarbij de verstoring van proces-
automatisering, bewust of onbewust, 
gevolgen heeft voor de veiligheid van 
mens en omgeving.

Conclusie
Standaarden bieden voordelen, zeker 
wanneer cyber security van procesau-
tomatisering pas recent op de agenda 

staat. In dit geval geldt: beter goed 
gekopieerd dan slecht verzonnen. 
Zelf doen betekent onnodige kosten 
maken en risico lopen. Beleg het 
onderwerp op de juiste plek in de 
organisatie en maak bijvoorbeeld de 
CIO eigenaar van het onderwerp. 
Zorg er wel voor dat daarbij het ver-
schil tussen kantoorautomatisering en 
procesautomatisering duidelijk is. 
Standaarden bieden kansen om snel 
en goedkoop op vlieghoogte te 
komen. Daar aangekomen is het wel 
zaak om de organisatie zich het 
onderwerp eigen te laten maken. Op 
eigen kracht stort een standaard snel-
ler ter aarde dan ze van de grond is 
gekomen. 
Nu er nog geen de facto standaard is 
voor procesautomatisering, bieden 
beroeps- of industrieverenigingen en 
andere samenwerkingsvormen een 
goede basis om tot complete en gedra-
gen standaarden te komen. Er wordt 
niet alleen geprofiteerd van elkaars 
kennis en ervaring, er kan ook een 
vuist worden gemaakt richting leve-
ranciers en overheid. Het uitblijven 
van initiatief door marktpartijen kan 
leiden tot regel- en wetgeving rond 
cyber security van vitale infrastruc-
tuur, iets waar vanuit de publieke 
opinie al draagvlak voor bestaat. 
Betrokken partijen doen er goed aan 
zelf tot standaarden te komen, voor 
de politiek het overneemt.

Kortom, standaarden zijn een veel- 
zijdig zwaard in de verbetering van 
cyber security, ook voor vitale infra-
structuur. Een zwaard dat slechts 
effectief is in de handen van een 
deskundig gebruiker, die bereid is 
kritisch naar zichzelf te kijken en zijn 
manier van werken aan te passen.
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