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Het nationale cyberweerbericht

Geen goed beeld van onze 
digitale veiligheid
De bestuurlijke belangstelling voor 
cyber security neemt de laatste jaren 
sterk toe. Afzonderlijke landen, de EU 
en de NAVO versterken hun inspan-
ningen op dit vlak. Ook de Neder-
landse overheid pakt de handschoen 
op, met de in februari 2011 versche-
nen Nationale Cyber Security Strategie 
(NCSS). Deze heeft als doel een open, 
vrije en veilige digitale samenleving, 
waarin burger, bedrijfsleven en over-
heid vertrouwen hebben in het 
gebruik van ICT.1 Ruim driekwart van 
de bevolking vindt het ook noodzake-
lijk dat de overheid hier werk van 
maakt.2 Als onderdeel van de NCSS 
wordt het bundelen en analyseren van 
informatie over dreigingen en risico’s 
een van de taken van het toekomstige 
Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC).

Het Nationaal Trendrapport Cyber 
crime en Digitale Veiligheid uit 2010 
concludeert echter dat er een gebrek 
aan (kwantitatieve) data is. Dit belem-
mert niet alleen het inzicht in trends 
in dreigingen en risico’s, maar ook het 
meten van het effect van maatregelen.3 
Prioritering en proportionaliteit van 
maatregelen zijn hierdoor moeilijker 
hard te maken. Ook het Europees 
Agentschap voor Netwerk en Infor-
matiebeveiliging (ENISA) waarschuwt 
voor een gebrek aan inzicht op cru-
ciale punten.4 Eenvoudiger gezegd:
we weten niet goed wat er aan de 
hand is en kunnen daarom minder 
goed bepalen wat we moeten doen! 

Een eenduidig en goed communiceer-
baar dashboard, met de belangrijkste 
resultaten van analyse van dreigingen 
en kwetsbaarheden, ondersteunt over-
heden, burgers en bedrijven bij hun 
afwegingen. Dit helpt bij bijvoorbeeld 
het rondmaken van de businesscase 
voor beveiligingsmaatregelen van indi-
viduele organisaties, maar ook bij de 
opbouw van militaire cyber operations 
of bij het bepalen van prioriteiten bij 
de bestrijding van cyber crime.

Geen gebrek aan data, 
wel aan informatie
Dat er geen goed beeld is, wil niet 
zeggen dat er geen cijfers zijn. Integen-
deel, er zijn juist heel veel afzonder-
lijke cijfers beschikbaar. Veel uit de 
private sector en daarvan weer veel 
afkomstig uit de Verenigde Staten. Er 
is zelfs een soort cyberweerbericht.5

Een tekort aan data over digitale vei-
ligheid lijkt dus niet het grootste pro-
bleem. Bij al deze metrics (of indica-
toren) is wel de vraag wat de waarde 
is. Wat is de definitie, wat het meetbe-
reik? Is het niet gewoon reclame voor 
eigen producten of beleidsdoelstellingen? 
Er zijn specifieke uitdagingen bij het 
inrichten en onderhouden van een 
dashboard met indicatoren voor cyber 
security, zoals de snelheid van ont-
wikkelingen, onvolledigheid van gege-
vens of methodologische fouten.6 Tot 
slot is het de vraag wat je wilt meten. 
Het is vooral deze vraag waarop we 
ons in deze bijdrage richten, gerede-
neerd vanuit nationaal perspectief.

Hoe kunnen we een 
beter beeld krijgen over 
onze digitale veiligheid?

Mr. Patrick de Graaf 
Jule Hintzbergen
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1 Nationale Cyber Security Strategie (NCSS). Slagkracht door samenwerking, februari 2011. 
2 TNS NIPO, Trends in Veiligheid 2011, in opdracht van Capgemini.
3 Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010, GOVCERT.NL, 2010, paragraaf 7.5. De meeste burgers vinden volgens het genoemde TNS NIPO-onderzoek
in lijn hiermee ook dat de overheid te weinig zicht heeft.

4 Zie o.a. ENISA, Inter-X: Resilience of the Internet Interconnection Ecosystem, april 2011.
5 www.nortoncybercrimeindex.com. 
6 Soo Hoo, 2006.
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Het dashboard digitale veilig-
heid als weerbericht 
Het idee van een weerbericht is zo gek 
nog niet als beeldspraak.9 Gevoels-
temperatuur, weerbericht en klimaat 
vormen de strategische, tactische en 
operationele lagen van het dashboard. 
Er zijn op elke laag zowel ‘negatieve’ 
indicatoren, die iets zeggen over 
onveiligheid, als ‘positieve’ indicato-
ren, die gaan over het belang van de 
digitale samenleving en de mate waar-
in Nederland werkt aan een veiliger 
digitale samenleving. Hoe zou zo’n 
dashboard er dan uitzien?

Laten we beginnen bij de gevoelstem-
peratuur: Hoe groot is het vertrouwen 
in de digitale samenleving bij Neder-
landse burgers en bedrijven? Schade 
(economisch of anderszins) en het 
economisch belang voeden dit ver-
trouwen, maar ook privacy(-beleving) 
speelt een rol. 

Tabel 1 is een uitgewerkt voorbeeld 
van indicatoren voor de gevoelstem-
peratuur, inclusief meettechnische 
aspecten als eenheid, frequentie van 
rapporteren, de scope (of meetbereik) 
en mogelijke bronnen.10

Het weerbericht geeft informatie direct 
gerelateerd aan cyberaanvallen en 
-ongelukken (aantallen, schade) én 
economische activiteit. Deze zijn nu 
redelijk objectief te meten als ver-
schijnsel. Dit in tegenstelling tot de 
factoren van de gevoelstemperatuur, die 
met veel meer onzekerheid omgeven 
zijn. Afgaande op het Nationaal 
Trendrapport moeten deze indica-
toren aan de ‘negatieve kant’ vooral 

Wat zijn metrics?

‘A metric is a system of measurement that includes the item being measured, the unit 
of measurement, and the value of the unit. (…) Metrics deal with measurements that are 
used to determine the progress toward meeting certain goals. It quantifiably answers the 
question whether or not the goal has been met.’7 
 
Metrics zijn uiteraard SMART: specifiek, meetbaar, haalbaar (attainable), herhaalbaar 
(repeatable) en tijdgebonden.8 

Metrics geven context en betekenis aan metingen, door het te verbinden aan een 
bepaald doel. In het onderhavige geval bepaalt de NCSS het doel als een open, vrije 
en veilige digitale samenleving, waarin burger, bedrijfsleven en overheid vertrouwen 
hebben in het gebruik van ICT. Dit is zelfstandig te meten, maar dat biedt weer te weinig 
aanknopingspunten om maatregelen te nemen voor verbetering. 

7   Geisler, E., The metrics of science and technology: Evaluation of research, development and innovation, 2000.
8   AK. Soo Hoo, Economic Incentives & Metrics of Cybersecurity, US National Cybersecurity, 2 november 2006. 
9   http://www.security.nl/artikel/35636/1/TNO%3A_burger_onvoldoende_bewust_van_cybercrime.html
10 Alleen de uitwerking voor de gevoelstemperatuur is ter illustratie toegevoegd. Weerbericht en klimaatindicatoren zijn bij auteurs ook beschikbaar.

Weerbericht in de vorm van Norton Cyber Crime Index
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Figuur 1: Voorbeeld van een dashboard naar analogie van het weerbericht
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informatie verschaffen over cyber 
crime en spionage. Dit zijn namelijk 
de belangrijkste dreigingen voor 
Nederland. Sinds WikiLeaks lijkt ook 
cyberactivisme een interessant gebied 
om te volgen (hoeveel Denial-of-
Serviceaanvallen en websitevermin-
kingen?). Andere voorbeelden van 
interessante zaken zijn het aantal 
spamklachten, phishingaanvallen,
spionagegevallen (data beschikbaar?), 
het percentage burgers dat elektro-
nisch bankiert en winkelt en het volu-
me aan onderzoek naar cyber security.

Ook concrete maatregelen ter be-
vordering van de digitale veiligheid 
passen in dit rijtje: aantal notice & 
takedowns, aantal klachten, aantal 
strafzaken enzovoort. 

Het weer wordt in belangrijke mate 
bepaald door het klimaat, de langer 
lopende trends die de digitale veilig-
heid beïnvloeden. Deze zijn groten-
deels technologisch van aard of gaan 
over veranderingen in gebruik van 
ICT. Veel antivirusleveranciers publi-
ceren periodiek over zulke ontwikke-
lingen, al dan niet begeleid door alar-
merende persberichten. Zelfstandig 

geven dergelijke trends echter nog 
geen informatie over de mate waarin 
we vertrouwen (kunnen) hebben in 
de digitale samenleving. Pas door de 
combinatie van trends in gebruik, 
kwetsbaarheden, aanvalsmethoden 
en toepassing daarvan (criminaliteit, 
activisme, spionage enzovoort) is de 
maatschappelijke impact helder. 

Over trends zijn zoals gezegd zeer 
veel bronnen, maar er is ook veel
discussie over de scope, definitie of 
betrouwbaarheid ervan. Deze rijkdom 
dwingt dus tot onderbouwde keuzes. 
Enkele voorbeelden: het aantal zware 
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Schade berekenen met haken en ogen

Een recent rapport van de Britse regering doet een poging de jaarlijkse schade van cyber 
crime te becijferen: 27 miljard pond. De berekeningsmethodiek bevat helaas de nodige 
onzekerheden, bijvoorbeeld door deels af te gaan op expertmeningen. De gehanteerde 
werkwijze lijkt op korte termijn echter het hoogst haalbare. Het rapport beveelt verder aan 
te werken aan een ‘comprehensive picture of cyber crime’.11 

Het berekenen van de totale schade door cyberincidenten is dus niet eenvoudig, bijvoor-
beeld door de vele onzekere factoren die meespelen en het beperkt aantal gemelde 
incidenten.12 En dan hebben we het alleen nog maar over de economische schade en niet 
over (bijvoorbeeld) verlies aan privacy. Misschien is het dan ook beter om te spreken over 
’bekende economische schade’ als indicator, waarbij bekende getallen van bijvoorbeeld 
skimming gaandeweg worden verrijkt met nieuwe schade-indicatoren. 

kwetsbaarheden in software (bijge-
houden door NIST16), unieke stuks 
malware, aantal phishing sites, volume 
spam, aantal en volume van botnets, 
percentage (breedband-)internetaan-
sluitingen, volume dataverkeer vast en 
mobiel, gebruikte besturingssystemen. 

Deze aanpak met het weerbericht als 
beeld heeft aantrekkelijke voordelen: 
het is eenvoudig en goed over te bren-
gen naar niet-insiders, flexibel van 
opzet, maakt relativering tussen drei-
ging en belang van de digitale samen-
leving mogelijk, houdt rekening met 
korte en lange termijn en met het ver-
schil tussen Nederland en cyberspace 
als geheel. De verschillende gebruikers 
van zo’n dashboard kunnen er ook elk 
het hunne uithalen. De beleidsmakers 
en politiek zijn bijvoorbeeld het meest 
gebaat bij weer en gevoelstemperatuur 
(wat houdt de mensen bezig?), de 
IT-securityspecialisten en IT-architecten 
bij het klimaat (waar moeten we ons 
technisch op voorbereiden?).

Pragmatisch inrichten van 
meting en rapportage
Een transparant, degelijk en gedragen 
dashboard voor cyber metrics kan het 
beste worden vormgegeven in samen-
werking tussen leveranciers en gebrui-
kers van deze informatie, publiek en 
privaat. Het raamwerk zal moeten 
groeien in meerdere iteratieslagen. 

Tabel 1: Gevoelstemperatuur metrics

Indicator Parameter Eenheid Frequentie Scope Mogelijke 
bron

Vertrouwen Vertrouwen 
van burgers en 
bedrijven in veilig 
gebruik internet (en 
privacy)

% Jaarlijks NL-burgers, 
bedrijven en 
overheden

Bijv. CBS13, 
E&Y ICT 
Barometer

Schade Economische  
schade door 
skimming, e-fraude, 
e.d.

€ Jaarlijks NL-burgers, 
bedrijven en 
overheden

NVB e.a., 
opgeteld uit 
afzonderlijke 
factoren

Economisch 
belang

Economische 
waarde internet 

€ Jaarlijks NL-
economie

CBS14 , 
OESO15  

11 UK Cabinet Office/Detica, The Cost of Cyber Crime, 2010.
12 Zie bijvoorbeeld de reconstructie van de schade van spam en malware in Eeten, M.J.G. van, e.a., Damages from internet security incidents. A framework and toolkit for assessing the 

economic costs of security breaches, 2009.
13 Zie bijv. persbericht Internetters bezorgd over online dreigingen, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7D740D65-5F5B-4F0C-B33B-B9D9AD1CA4EE/0/pb10n067.pdf
14 Bijv. uit CBS, De digitale economie 2009, 2010
15 http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34449_33987543_1_1_1_1,00.html, Share of ICT-related occupations in the total economy in selected countries.
16 National Institute of Standards and Technology, http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/statistics.
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Hoe groot is cyber crime?

Ook interessant om te weten is de omvang van cyber crime. Hoeveel geld gaat er bijvoor-
beeld in om? Dit beïnvloedt rechtstreeks ons vertrouwen in de digitale veiligheid. Voor 
Nederland zijn alleen fragmentarische cijfers bekend.17 Het Russisch onderzoeksbureau 
Group-IB heeft een poging gedaan om de omzet van de Russische cyber crime in kaart 
te brengen.18 Interessant, want Russische cybercriminelen hebben een onevenredig groot 
aandeel in de ‘wereldmarkt’. Group-IB schat de criminele omzet in 2010 in op $2,5 miljard 
en verwacht een groei naar $7,5 miljard in 2013. Dit geld wordt vooral ‘verdiend’ met 
phishing-aanvallen op banken, cybercrime-to-cybercrime-diensten (bijvoorbeeld verhuur 
van botnets) en Denial-of-Serviceaanvallen.

In de Verenigde Staten stijgt het aantal klachten over cyber crime

Het Amerikaanse Internet Crime Complaint Center (IC3) van (onder andere) de FBI 
publiceert elk jaar een overzicht van aantallen klachten over cyber crime die bij het 
meldpunt terechtkomen (zie www.ic3.gov). In 2010 waren dat er meer dan 300.000, 
een lichte daling ten opzichte van 2011. De langetermijnlijn is echter sterk stijgend  
sinds de start in 2000. In Nederland is geen centraal meldpunt voor cyber crime.

Meer software, meer kwetsbare plekken

Het aantal kwetsbare plekken in software dat elk jaar wordt geconstateerd, is nog altijd 
aanzienlijk en neemt over langere tijd gezien toe. In 2009 constateerde NIST namelijk 
meer dan 5.000 nieuwe middelzware en zware kwetsbaarheden, tegen nog geen 1.000 
in 2000. 
(Bron: de database Common Vulnerabilities and Exposures op http://web.nvd.nist.gov)

17 Het meest complete is nog wel E.R. Leukfeldt, M.M.L. Domenie & W.Ph. Stol. Verkenning cyber crime in Nederland 2009, 2010,
echter gebaseerd op geregistreerde zaken bij drie politiekorpsen.

18 http://news.hostexploit.com/cybercrime-news/4870-cybercrime-the-russian-market.html. Russisch origineel op:
http://www.group-ib.ru/wp-content/uploads/2011/03/GIB-Issl-rynka_2010.pdf 
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De eerste stap is het bijeenbrengen van 
een groep leveranciers, (potentiële) 
gebruikers en experts om een eerste 
versie van het dashboard te laten 
bepalen. De prioriteit zou dan op 
laaghangend fruit moeten liggen, op 
eenvoudig en goedkoop te realiseren 
indicatoren.

De tweede stap is het inrichten van een 
rapportageproces, waarin op efficiënte 
wijze data uit benodigde bronnen 
worden verzameld en opgeteld (aggre-
gatie). Het NCSC lijkt een goede 
plaats om die verzameling en aggrega-
tie een plaats te geven, voortbouwend 
op de huidige rol van GOVCERT.NL 
als penvoerder van het Nationaal 
Trendrapport. 

De derde stap is het daadwerkelijk ver-
zamelen en aggregeren van de gege-
vens tot een periodieke rapportage 
aan de Cyberraad en beleidsmakers, 
maar óók aan de aanleverende partij-
en. Zonder feedback-loop bloedt de 
toevoer snel dood, omdat het weder-
zijds belang vermindert. Het gaat ook 
hier om het bereiken van voldoende 
win-win.

Figuur 3 toont ook bij het opstellen 
van een dashboard rekening te hou-
den met verschillende percepties over 
wat ‘strategisch’, ‘tactisch’ of ‘operatio-
neel’ is. Deze begrippen zorgen naar 
hun aard al voor verwarring. Wat stra-
tegisch is voor een bronorganisatie, 
hoeft dat in het kader van het cyber- 
dashboard niet te zijn (dat zijn alleen 
de indicatoren voor de gevoelstempe-
ratuur). Verder maakt de figuur 
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inzichtelijk dat er telkens vertaalslagen 
zijn, waarin informatie verloren kan 
gaan of verkeerd geïnterpreteerd. 
Afspraken over definities en de ver-
wachte wijze van aanlevering zijn dan 
ook onontbeerlijk. De feedback-loop 
draagt bovendien bij aan een beter 
begrip bij de leverancier van de beno-
digde informatie.

Rapportage niet altijd meer werk

Op individueel niveau monitoren sommige organisaties ook automatisch wat in de 
infrastructuur gebeurt met een zogenaamd Security, Information & Event Management 
systeem (SIEM). Het voordeel hiervan is dat ook geautomatiseerd gerapporteerd kan 
worden over de actuele cyberstatus van een organisatie, intern en extern. 

Figuur 2: Bloemblaadjesmodel voor cyber metrics
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Figuur 3: Gegevensstroom van bron naar top en weer terug
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Bron: organisatie X

Mr. Patrick de Graaf en Jule Hintzbergen 
zijn consultants bij Capgemini. Zij leggen 
zich toe op strategische informatievraag-
stukken op het gebied van openbare orde 
en veiligheid, zoals cyber security en 
grensmanagement. 

Voor meer informatie kunt u contact
met hen opnemen via het e-mailadres:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com 
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Conclusie
Nederland vaart bij het dagelijkse 
cyber-securitywerk vrijwel blind op 
kwantitatieve data. Gaat het vriezen
of dooien? Onze situational awareness 
behoeft sterke verbetering. Een cyber-
dashboard in de vorm van een weer-
bericht geeft verdere invulling aan de 
behoefte aan een adequate en actuele 
dreigings- en risicoanalyse op strate-
gisch niveau, zoals de NCSS die ook 
beoogt. Zo’n cyberdashboard draagt 
ook bij aan betere voorlichting aan de 
burger over actuele gevaren, zodat die 
bewuster om kan gaan met dreigin-
gen. Bijvoorbeeld door toch maar een 
virusscanner aan te schaffen. Het is 
ook net als het weer buiten. Als je 
weet dat het gaat regenen, neem je 
ook sneller een paraplu mee. Tot 
zover het weer! 




