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B ij het veilig verwerken van informatie met compu-

tersystemen spelen drie basiskenmerken een rol:

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Bij het vaststellen van noodzakelijke beveiligingsmaatrege-

len worden deze drie basiskenmerken altijd in de beoorde-

ling meegenomen. 

Beschikbaarheid heeft te maken met het beschikbaar zijn

van systemen en gegevens op het moment dat dit voor het

uitvoeren van een taak noodzakelijk is. Een gestolen lap-

top, een gecrashte harde schijf, of een virus dat gegevens

heeft vernietigd laten deze beschikbaarheid aanzienlijk

dalen. 

Integriteit heeft te maken met de correctheid van gegevens.

Een hacker die bijvoorbeeld in staat is een rekeningnum-

mer te wijzigen bij elektronische transacties schaadt de

integriteit. 

Vertrouwelijkheid heeft te maken met het bevoegd zijn om

informatie te lezen. Wanneer vertrouwelijke klantgegevens

op straat komen te liggen wordt de vertrouwelijkheid

geschaad.

NADELIGE EFFECTEN
Het werken met computers brengt risico’s met zich mee.

Een risico is hier gedefinieerd als de kans dat een dreiging

zich manifesteert. Wanneer een dreiging werkelijkheid

wordt, dan heeft dit bepaalde gevolgen. De eventuele nade-

lige effecten hiervan zijn evenwel afhankelijk van de situ-

atie en van de gevoeligheid van de betrokken informatie.

Bij het vaststellen van beveiligingsmaatregelen moeten

daarom altijd de situatie en het soort informatie worden

beoordeeld om te voorkomen dat maatregelen worden

getroffen die wellicht niet nodig, of juist te licht, of te

zwaar zijn. We willen tenslotte geen ‘gulden beveiligen

met een rijksdaalder’. 

Personen of organisaties die informatie opslaan, transpor-

teren of verwerken, zullen zich daarom tijdig af moeten

vragen wat de gevolgen en nadelige effecten zijn wanneer

de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van

systemen of informatie wordt geschaad. Dergelijke gevol-

gen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

• juridische aspecten, wanneer sprake is van strijdigheid met

wetgeving (e.g. Wet Bescherming Persoonsgegevens) of

contractuele afspraken;

• financieel-economische aspecten, wanneer het herstel van

systemen of informatie tijd of geld kost;

• commerciële aspecten, wanneer de commerciële belangen

van een bedrijf worden geschaad;

• politieke aspecten, wanneer de politieke belangen van per-

sonen of organisaties worden geschaad;

• imago, wanneer de geloofwaardigheid van of het vertrou-

wen in een persoon of organisatie wordt geschaad;

• veiligheid, wanneer de veiligheid van organisaties of perso-

nen onder druk komt te staan.

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk kan

een stelsel van persoonlijke hygiënemaatregelen worden

vastgesteld waarmee deze risico’s en nadelige effecten rela-

tief eenvoudig kunnen worden verminderd. De relevantie

van deze maatregelen is, zoals gezegd, afhankelijk van de

situatie en van de gevoeligheid van de betrokken informa-

tie. 

GESTOLEN LAPTOP
Diefstal heeft gevolgen voor de beschikbaarheid en vertrou-

welijkheid van systemen en informatie. Met name laptops

lopen een groot risico te worden gestolen. Diefstal van lap-

tops (vijfduizend stuks in 2001) is de afgelopen jaren

explosief gestegen: met ruim veertig procent per jaar. Lap-

tops zijn namelijk op straat, in trein of metro vaak makke-

lijk te herkennen, eenvoudig te transporteren en goed ver-

handelbaar. Los van de financiële strop en het verlies van

(meestal veel) werk is er vaak ook sprake van inbreuk op

vertrouwelijkheid van de gegevens en het imago van het

slachtoffer.

Wil van Egdom 
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VEILIGHEID BIJ COMPUTERGEBRUIK

Het gebruik van computers is niet meer weg te denken voor informatiewerkers. 

Helaas geldt dit ook voor de risico’s. Diefstal, virussen, hackers of zelfs een kapotte 

harde schijf zorgen voor een boel ergernis en kosten bovendien een hoop tijd en geld. 

Door ‘persoonlijke hygiëne’ bij het gebruik van de computer kunnen deze risico’s 

aanzienlijk worden verkleind.
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Het merendeel van de laptops wordt gestolen uit auto’s.

Diefstal gebeurt overigens niet alleen uit auto’s die staan

geparkeerd. Een laptoptas op de achterbank is goed her-

kenbaar. Het komt dan ook voor dat een laptop vanaf de

achterbank wordt ontvreemd terwijl de eigenaar voor het

stoplicht staat of ergens staat te wachten. 

BRAND
Brand kan grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid

van computersystemen en informatie, maar ook voor ver-

trouwelijkheid en integriteit. Bij brand verlaat iedereen

haastig het gebouw, waarbij computers of documenten

openlijk worden achterlaten, meestal zonder deze goed af

te sluiten of op te bergen. Hierdoor is onbevoegde toegang

tot systemen of informatie mogelijk, al is het maar kort.

MEDEWERKERS MAKEN FOUTEN
Eigen medewerkers hebben grote invloed op de veiligheid

van computersystemen, temeer daar in onderzoeken steeds

weer wordt vastgesteld dat maar liefst tachtig procent van

de beveiligingsincidenten

is te wijten aan het eigen

personeel. Een paar

voorbeelden.

Op de afdeling perso-

neelszaken van een

middelgrote organisatie

werd het lastig gevon-

den dat bij ziekte of

vakantie de gegevens

van collega’s niet

beschikbaar waren. Na

een paar vergeefse tele-

foontjes naar vakantie-

adressen werd uiteinde-

lijk onderling

afgesproken dat wacht-

woorden onder de toet-

senborden van de

computers zouden

worden geplakt. Na

elke wachtwoordwij-

ziging werden deze

wachtwoorden net-

jes aangepast. Het

zal niet verbazen

dat op een gege-

ven moment

personeels-

gegevens

beschikbaar

waren op

plaatsen waar

je die niet zou

verwachten. 

Bij een groot Europees bedrijf werden de resultaten van

een internationaal concurrentieonderzoek opgeslagen op

de laptop van de documentalist die deze resultaten verza-

melde en bewerkte. De documentalist was verplicht haar

gegevens ook op te slaan op een centrale server, maar liet

dit achterwege. De harde schijf van haar laptop ging kapot

en al het werk kon van voor af aan beginnen. 

Hetzelfde Europese bedrijf was bezig met een internatio-

nale reorganisatie. Dit gaf behoorlijk veel onrust onder het

personeel. Een onzorgvuldige medewerker van de afdeling

personeelszaken printte een vertrouwelijk document met

uitstroomgegevens op een printer die stond opgesteld in de

gang. Ondertussen ging hij zelf even koffie halen. Omdat

printers gebruikelijk staan opgesteld in de buurt van

kopieerapparaten werden vakbonden en de media voortij-

dig voorzien van belangwekkende informatie over de reor-

ganisatieplannen. 

VIRUSSEN EN ANDER ONGEMAK
Virussen, wormen en Trojaanse paarden zijn niet alleen erg

irritant, maar kunnen grote gevolgen hebben voor de

beschikbaarheid van informatie. Afhankelijk van het type

kunnen ook de vertrouwelijkheid en integriteit van gege-

vens in het geding komen.

Een virus is een klein pro-

gramma dat zich hecht

aan bestanden of pro-

gramma’s. Wormen zijn

kleine programma’s die

zich zelfstandig kunnen

dupliceren en verspreiden

zonder zich aan andere

bestanden of programma’s

te hechten. Zo heeft de

Sasser-worm in mei al

ruim achttien miljoen

computers besmet. 

Trojaanse paarden zijn pro-

gramma’s die doen alsof ze

een bepaalde functie uit-

voeren, maar in werkelijk-

heid iets anders doen.

Virussen en wormen zijn

in staat ongewenste

functies uit te voeren,

bijvoorbeeld het tonen

van een boodschap op

het beeldscherm, of het

wissen van belangrijke

bestanden. Trojaanse

paarden doen iets wat

u niet verwacht, of

kunnen hackers in

staat stellen om, bij-

voorbeeld via inter-

net, rechtstreeks

toegang te krijgen

tot uw computer. 

Zo heeft een Trojaans

paard veel nietsvermoedende internetgebruikers hoge tele-

foonrekeningen bezorgd. Dit programma laat het modem

van een computer automatisch uitbellen naar een duur

0900-nummer of naar een (betaald) nummer in het bui-
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delsmerk voor goedkope ingeblikte ham. Het woord spam

werd voor het eerst gekoppeld aan het uitkramen van conti-

nu onzin door Monty Python, die op een gegeven moment

in een bepaalde sketch alleen nog maar het woord spam

gebruikten. 

Spam is niet alleen erg vervelend, maar kan

als het in grote hoeveelheden binnenkomt

gevolgen hebben voor de beschikbaarheid,

bijvoorbeeld doordat mailservers overvoerd

raken. 

U ontvangt overigens alleen spam als uw 

e-mailadres openbaar is. Met name nieuws-

groepen en forums zijn favoriete

tenland en laat deze verbinding vervolgens uren open-

staan. 

Hoaxes zijn e-mailberichten die u onder valse voorwendse-

len vragen het bericht naar zo veel mogelijk anderen door

te sturen. Hoaxes zijn door grappenmakers verzonnen en

hebben als doel het e-mailverkeer door overbelasting plat te

leggen. Voorbeelden hiervan zijn meldingen over virussen

die niet bestaan of niet op waarheid berustende mededelin-

gen, bijvoorbeeld dat door het doorsturen van de ontvan-

gen e-mail geld wordt gedoneerd aan een goed doel.

Ook zijn er hoaxes die u vragen uw gebruikersnaam en

wachtwoord in te voeren, bijvoorbeeld voor onderhouds-

werkzaamheden. Meestal bestaan deze e-mails uit een pro-

fessioneel ogende webpagina. 

Als u hier op ingaat, worden uw gebruikersnaam en

wachtwoord verstuurd naar personen die hiermee in

staat worden gesteld uw e-mailaccount te misbrui-

ken, meestal voor het versturen van spam.

Spam staat voor Spiced Pork and Ham: een han-
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Het onthouden van wachtwoorden is en blijft lastig. Toch is het noodza-

kelijk goede wachtwoorden te gebruiken. Zo is het gebruik van woorden

die voorkomen in het woordenboek, of namen van personen, huisdieren,

auto’s etcetera uit den boze. Dergelijke wachtwoorden kunnen met spe-

ciale programma’s in fracties van minuten worden gekraakt. Een goed

wachtwoord komt niet voor in een woordenboek en bestaat bij voorkeur

uit een combinatie van letters en leestekens. Een handigheid voor goede

wachtwoorden is het gebruik van de eerste letters van een zin gevolgd

door een cijfer of leesteken. Zo wordt de zin ‘wat is het weer een heerlij-

ke dag vandaag’ het wachtwoord wihwehdv8. Met een dergelijk mantra

kan de dag niet meer stuk en het wachtwoord evenmin.

Back-up, back-up, back-up. Uitermate belangrijk en toch vaak niet

gedaan. Opslag van gegevens op de eigen computer of laptop is prima,

maar zeker in het geval van laptops is opslag op een back-up locatie een

‘must’. Omdat gebruikers meestal vergeten back-ups te maken zijn hier-

voor hulpprogramma’s beschikbaar (bijvoorbeeld de back-up wizard van

Windows) die dit proces automatiseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk

in te stellen dat elke dag op een vaste tijd een automatische back-up

wordt gestart naar een centrale fileserver, een externe harde schijf, een

USB-stick en dergelijke.

Zorg ervoor dat zwakheden in het besturingssysteem van uw computer

tijdig worden opgelost door patches te installeren. Patches van Micro-

soft zijn zeer eenvoudig te installeren via het Startmenu, of door in Inter-

net Explorer te kiezen voor Windows update en verder de aanwijzingen

te volgen. Maak er een gewoonte van deze Windows Update maande-

Leg een laptop altijd vast met een beveiligingskabel, ook op het 

eigen kantoor. 

Leg, zelfs tijdens het rijden, een laptop niet zichtbaar op de 

achterbank van de auto en zeker niet zonder de deuren van 

binnenuit te vergrendelen.

Vervoer een laptop bij voorkeur in een tas die niet duidt op de aanwezig-

heid van een computer.

Overweeg om gegevens op uw laptop te versleutelen met een encryptie-

programma, zeker wanneer het gaat om vertrouwelijke informatie.

Zorg dat een computer automatisch wordt vergrendeld als de werkplek

wordt verlaten, zelfs al is het maar kort. Een screen saver die na korte

tijd vanzelf aanspringt en die is vergrendeld met een wachtwoord is het

minimum. 

Beter is de computer bij het verlaten direct handmatig te vergrendelen.

Op een Windows pc kan dat heel eenvoudig en snel door tegelijkertijd

de toets met het Windows-embleem en de letter l (lock) in te drukken. 

Deel nooit wachtwoorden met collega’s en schrijf wachtwoorden niet op.

Als dit problemen geeft bij afwezigheid van een collega, maak dan

afspraken met de afdeling systeembeheer. Zij kunnen ervoor zorgen dat

noodzakelijke informatie voor alle betrokkenen toegankelijk is.
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HACKERS EN SOCIAL ENGINEERING
Hackers maken gebruik van zwakheden om binnen te

dringen in computersystemen – niet alleen zwakheden van

computerprogramma’s, maar ook van mensen. Hacking

heeft namelijk niet alleen te maken met techniek. Een heel

bekende hacker was de Amerikaan Kevin Mitnick. Hij

wordt nog steeds gezien als een van de eerste meesters in

social engineering: het op oneigenlijke wijze verkrijgen van

informatie om daarmee in te kunnen breken op computer-

netwerken. Gebruik makend van zijn uitstekende commu-

nicatieve vaardigheden wist hij medewerkers van grote

bedrijven zover te krijgen dat ze hem wachtwoorden gaven

van belangrijke systemen, of informatie verstrekten die hij

nodig had voor zijn hack-werkzaamheden. 

Het belang van social engineering betekent dat gebruikers

van computersystemen meer invloed hebben op het weren

van hackers dan je in eerste instantie zou denken. 

DRAADLOZE NETWERKEN: WIRELESS LAN
Hackers zijn alleen in staat binnen te dringen in computer-

systemen als ze daarvoor beschikken over de noodzakelijke

informatie en/of als deze computersystemen bepaalde

zwakheden vertonen. Het scala aan mogelijke hacks is

nagenoeg onuitputtelijk, dus een volledige beschrijving is

onmogelijk. Een voorbeeld kan wel. 

Het gebruik van draadloze netwerken is de afgelopen twee

plaatsen die worden afgestruind door spamdiensten, op

zoek naar e-mailadressen. Ook (obscure) webbedrijven

kunnen zich schuldig maken aan het doorverkopen van e-

mailadressen aan spamdiensten. De enige manier om ver-

schoond te blijven van spam is door te voorkomen dat uw

e-mailadres ergens op internet bekend wordt, bijvoorbeeld

door het adres alleen aan vrienden en bekenden te geven. 

Virussen, wormen en Trojaanse paarden kunnen over het

algemeen worden herkend door een virusscanner op basis

van de structuur van deze programma’s. Hiervoor is het

wel noodzakelijk dat de virusscanner beschikt over een lijst

met daarin de structuren van alle bekende virusprogram-

ma’s. Nieuwe, nog onbekende virussen worden vaak niet

herkend. 

Omdat het merendeel van de virussen gebruik maakt van

bekende zwakheden in het besturingssysteem van de com-

puter, is het essentieel deze zwakheden te verhelpen.

Microsoft brengt daarom regelmatig aanpassingen

(patches) uit die deze zwakheden oplossen. Leveranciers

van andere platforms, zoals Apple of Linuxdistributies,

doen dit ook, maar het aantal virussen voor deze bestu-

ringssystemen is aanzienlijk kleiner dan voor het

Windowsplatform. Als alle bekende zwakheden van het

besturingssysteem zijn verholpen dan is de computer min-

der vatbaar voor virussen.
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lijks uit te voeren. In Windows XP kan dit overigens automatisch. Voor

bezitters van een trager modem heeft Microsoft een gratis update-cd uit-

gebracht die is te bestellen via de Nederlandse website van Microsoft. 

Gebruik een virusscanner, bij voorkeur lokaal op uw computer zelfs als

uw werkgever of internetprovider centraal scant op virussen. Omdat er

bijna dagelijks nieuwe virussen bijkomen is het raadzaam de viruslijst

dagelijks te laten bijwerken door de producent van uw virusscanner.

Overigens, een aardige test om te zien of uw virusscanner werkt is de

Eicar-test. Meer informatie hierover is te vinden op de Eicar-website

www.eicar.org.

Open liefst nooit attachments in e-mails van personen die u niet kent.

Overigens is het ontvangen van e-mails van bekenden geen garantie

voor veiligheid omdat veel virussen de naam van de afzender kunnen

namaken (spoofen).

Verstrek nooit vertrouwelijke informatie aan personen waarvan u kunt

vermoeden dat deze personen niet zijn die ze zeggen dat ze zijn.

Realiseer u dat (vertrouwelijke) gesprekken in openbare ruimtes, zoals

bijvoorbeeld cafés of vliegtuigen, door anderen kunnen worden afgeluis-

terd. Het risico van de mobiele telefoon voor zakelijke gesprekken in

publieke ruimtes wordt vaak onderschat.

Als u onbekenden onbegeleid ziet rondlopen in uw kantoor, vraag dan of

u hen wellicht kunt helpen. Het openhouden van een deur voor anderen
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is galant, maar niet veilig, zeker als deze deur alleen toegankelijk is voor

bevoegde personen, bijvoorbeeld door middel van een badge. 

Schakel de beveiliging van uw draadloos netwerk altijd in. Dit inschake-

len bestaat meestal uit niet meer dan een vinkje zetten en het verzinnen

van een geheime sleutel. Het is raadzaam om na het inschakelen van de

beveiliging uw (e-mail)wachtwoorden te wijzigen.

Als de beheerapplicatie van uw Wireless Access Point gebruik maakt van

een standaard wachtwoord, wijzig dit wachtwoord dan in een wacht-

woord dat alleen bij u bekend is.

Standaard WEP is niet veilig. Gebruik daarom bij voorkeur Wireless

Access Points en wireless cards die de meer geavanceerde WPA-beveili-

ging of AES ondersteunen.

Maak uw computer veiliger door bij voorkeur de optie ‘bestands- en

printerdeling voor Microsoft netwerken’ uit te zetten. Als u gebruik

maakt van Windows XP, schakel dan de optie ‘Internet Connection Fire-

wall’ in. Deze optie vindt u in het controlepaneel bij de Network Connec-

tions.

Maak uw computer veiliger door gebruik te maken van een ‘personal

firewall’, zeker als uw computer of laptop zakelijk wordt gebruikt. 
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Ondanks deze beveiligingsopties is het helaas zo dat op dit

moment het merendeel van de beveiligde draadloze net-

werken relatief eenvoudig is te hacken. De standaard bevei-

liging van WiFi maakt namelijk gebruik van WEP (Wired

Equivalent Privacy). WEP-beveiliging is gebaseerd op het

RC4-encryptiealgoritme en een enkele geheime sleutel. De

manier waarop RC4 in WEP is toegepast kent een zwak-

heid. Een hacker hoeft slechts een paar uur gegevens van

een met WEP beveiligd netwerk af te luisteren om de

geheime sleutel te kunnen bepalen. Inmiddels hebben

leveranciers een verbetering op de WEP-beveiliging

gemaakt. 

Draadloze netwerken die gebruik maken van WPA (WiFi

Protected Access) zijn beter beveiligd omdat de geheime

sleutel regelmatig wordt gewijzigd. Het kraken van een

enkele sleutel is hierdoor zinloos geworden,

omdat het kraken langer duurt dan de perio-

de waarin een sleutel wordt gebruikt. Om

WPA te kunnen gebruiken dient men te

beschikken over een Wireless Access Point

en draadloze kaarten die WPA ondersteunen.

Ook het besturingssysteem

dient hiervoor te worden

aangepast. Gebruikers van

Windows XP kunnen hier-

voor een WPA-beveiligings-

update downloaden. Nieu-

we en

sommige

oudere

produc-

ten van

Apple

ondersteunen WPA al. De meeste gebruikers zullen even-

wel genoodzaakt zijn nieuwe hardware aan te schaffen.

Overigens zal veel nieuwere WiFi-apparatuur geen WPA

meer nodig hebben omdat gebruik zal worden gemaakt

van een ander encryptiealgoritme: Advanced Encryption

Standard (AES) in plaats van RC4.

Drs ing. Wil van Egdom CISSP is senior consultant security bij BT Syn-
tegra.

jaar stormachtig toegenomen. Met name thuisgebruikers

maken in groten getale gebruik van wireless lan, ook wel

WiFi (Wireless Fidelity) genoemd, maar ook bij bedrijven

is deze technologie in opmars. Een draadloos netwerk

wordt over het algemeen ingericht op basis van een cen-

traal opgesteld ‘Wireless Access Point’. De manier waarop

Wireless Access Points worden toegepast door bedrijven of

individuele medewerkers, op kantoor of zelfs thuis, is over

het alge-

meen bij-

zonder

onveilig.

Wireless

Access

Points worden uit de doos

gehaald en meestal aange-

sloten zonder dat de

beschikbare beveiligings-

opties worden ingeschakeld. 

Een snelle rondgang door

de binnenstad van Amsterdam met een speci-

aal scanapparaat laat diverse draadloze net-

werken zien waarvan ruim een derde de

beveiligingsopties niet aan heeft staan. Een-

zelfde scan in een Amsterdamse buitenwijk

toont met behulp van een speciale richtanten-

ne vanaf mijn dakterras maar liefst tien draadloze netwer-

ken, waarvan er maar één de beveiligingsopties heeft inge-

schakeld. Wat heeft dit voor gevolgen?

Een draadloos netwerk kan worden vergeleken met een

radiostation dat informatie uitzendt. Bij een radiostation is

publieke toegankelijkheid van de uitgezonden gegevens

natuurlijk de bedoeling, maar bij een draadloos netwerk

niet. Toch zijn de meeste draadloze netwerken eenvoudig

toegankelijk voor onbevoegde personen. Hierdoor is het

bijvoorbeeld mogelijk het wachtwoord voor e-mail af te

luisteren: een feest voor spamdiensten. Ook surfgedrag

kan eenvoudig worden gevolgd, bijvoorbeeld door de buur-

man. Daarnaast kan het relatief makkelijk zijn om via het

draadloze netwerk toegang te krijgen tot de computer.

Door de beveiligingsopties in te schakelen is dit risico aan-

zienlijk te verkleinen. 


