Nederland digitaal veilig:
internationale samenwerking als
voorbeeld
Op welke manier kan (internationale) samenwerking op het
gebied van digitale veiligheid worden gestimuleerd?
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Highlights
• Europese samenwerking tussen nationale CSIRT’s is
een voorbeeld voor de versterking van onze digitale
nationale veiligheid.
• Het delen van operationele security informatie is
essentieel voor de veiligheid van onze samenleving.
• Het vergroten van vertrouwen en het bouwen aan
convergerende werkwijze zorgt voor een toename
in samenwerking.
• Trust Circles zijn een directe vertaling van de binnen
CSIRT-communities aanwezige vertrouwens- en
samenwerkingsrelaties op operationeel niveau.
• De effectiviteit van cybersecurity kan vergroot worden
als ook private CSIRT’s, Security Operations Centers
(SOC’s) van bedrijven en nationale CSIRT’s meer de
samenwerking opzoeken.

Samenwerking en allianties
De cyberdreiging wordt steeds groter en komt uit verschillende hoeken
van de wereld. Het is een illusie dat een organisatie alleen volledig
zelfstandig effectieve cybersecurity kan realiseren. Per definitie is
er altijd een informatieachterstand op de crimineel. Met behulp van
samenwerking en allianties in het delen van cyberinformatie kunnen
we de wereld veiliger maken. Vertrouwen en heldere afspraken tussen
de hoeders van onze cybersecurity zijn essentieel om goed samen
te werken.

Europa zoekt nadere samenwerking
op cybersecurity
Op 13 september 2017 zei EU president Junker: “Cyber attacks can
be more dangerous to the stability of democracies and economies
than guns and tanks. Last year alone there were more than 4,000
ransomware attacks per day and 80% of European companies
experienced at least one cybersecurity incident. Cyber attacks
know no borders and no one is immune.” De Europese Unie heeft
al wettelijke maatregelen genomen om de kwaliteit en het niveau
van de cybersecurity binnen de EU een flinke stimulans te geven.
Met instemming van het Europees Parlement is sinds augustus 2016
een Europese richtlijn van kracht: de ‘Richtlijn inzake beveiliging van
netwerk- en informatiesystemen’ (NIS). De lidstaten hadden tot 9 mei
2018 de tijd om deze richtlijn om te zetten naar uitvoerbaar beleid
ten behoeve van cyberveiligheid. Op 15 februari 2018 heeft minister
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel voor de
nieuwe Cybersecuritywet (Csw) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De NIS-richtlijn stelt dat EU-lidstaten dienen te beschikken over
een CSIRT (Computer Security Incident Response Team) op
nationaal niveau, dat is voorzien van afdoende organisatorische
en operationele gereedschappen. Bovendien dienen de CSIRT’s
samen te werken om cyberdreigingen te pareren. Hierbij wordt
in principe geen onderscheid gemaakt tussen dreigingen
op nationaal of EU-niveau. Delen van informatie zonder
belemmeringen (binnen wettelijke kaders) wordt expliciet
benoemd als een randvoorwaarde om internationale digitale
veiligheid te bereiken. Wet- en regelgeving en een gedeeld
begrip dat samenwerking noodzakelijk is, is een belangrijk
startpunt. Dit leidt echter wel direct tot de vraag hoe daar
binnen de EU en de individuele landen succesvol invulling aan
gegeven kan worden.

Internationale samenwerking maakt
het verschil
Nationale CSIRT’s werken natuurlijk al samen op basis van biof multilaterale afspraken. Zowel binnen de Europese grenzen
(European Government CERTS-EGC) als in het wereldwijde
netwerk (International Watch and Warning Network - IWWN)
wordt vooral op operationeel niveau veel informatie gedeeld.
Dat gebeurt vooral ad hoc en op basis van bilaterale afspraken,
veelal op basis van persoonlijk initiatief. Een overkoepelend
beleidsmatig kader, zoals de NIS Directive, is een recente
ontwikkeling om nadere samenwerking tussen alle EU-lidstaten
ook op verschillende niveaus binnen de lidstaten te realiseren.

Samenwerking ondanks diversiteit en
heterogeniteit
Er is grote verscheidenheid in de oorsprong van CSIRT’s in
de verschillende landen. Traditioneel en vanuit hun mandaat
zijn nationale CSIRT’s vooral gericht op het borgen van de
cyberveiligheid binnen nationale grenzen. Daarmee hebben zij
zich gespecialiseerd in de cyberdreigingen die gericht zijn op de
vitale sectoren, vitale processen en vitale infrastructuur in het
land. Er ontstaat daardoor een zekere mate van verkokering
in de informatiepositie van de verschillende nationale CSIRT’s.
Daarnaast beïnvloedt de oorsprong van een nationale CSIRT het
operationeel gedrag. Het maakt in de praktijk verschil of een CSIRT
is ontstaan vanuit academische context of vanuit bijvoorbeeld
een inlichtingen context. Deze heterogeniteit veroorzaakt een
verschil in volwassenheid, openheid en mate van participatie
in het Europese netwerk. Toch is iedereen het erover eens dat
internationale samenwerking het verschil kan maken om succesvol
te zijn. Cyberdreigingen zijn immers niet gebonden aan grenzen.
Op basis van gezamenlijk beschikbare informatie kan effectiever
worden opgetreden. Informatie dient zo effectief mogelijk te
worden gedeeld. Een uitdaging daarbij is dat de betreffende
informatie gevoelig van aard is en het verwerken ervan bovendien
onderhavig aan nationale wetgeving die per land verschilt.
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Instrumenten voor vertrouwen
en informatiedeling
Vergroten van vertrouwen door middel van trust circles
Binnen de (internationale) CSIRT-gemeenschap is één aspect
allesbepalend voor de wil om gezamenlijk te opereren: vertrouwen.
Vertrouwen in elkaar als individu, vertrouwen in elkaars organisaties,
vertrouwen in elkaars professionaliteit. Vertrouwen ontstaat op
intermenselijk vlak door bekendheid met elkaar.
Een concept als ‘trust circles’ helpt bij het stap voor stap
uitbreiden van een vertrouwd netwerk. Trust circles zijn een
directe vertaling van de binnen CSIRT-communities aanwezige
vertrouwens- en samenwerkingsrelaties op operationeel niveau.
Met trust circles kunnen CSIRT’s concreet definiëren met welke
organisaties zij informatiedeling willen laten plaatsvinden.
Iedere CSIRT heeft zijn eigen trust circles. Voor de één is
dit één vertrouwde partner, voor een ander is dit een heel
netwerk van samenwerkingspartners. Deze trust circles kunnen
verschillen in de tijd en ook afhankelijk zijn van een actuele
situatie, mogelijk zelfs incidentgedreven.
Daarnaast kan informatiedeling op basis van vertrouwen
worden versterkt door kaderende mandaten en
ondersteunende instrumenten. De NIS Directive is zo’n
kaderend mandaat op beleidsniveau. Tot op zekere hoogte
zijn instrumenten voor informatiedeling beschikbaar, zoals TLP
(Traffic Light Protocol, een classificatiestandaard waarmee de
verspreidbaarheid van informatie wordt beperkt). Vertrouwen
in elkaars professionaliteit wordt geconcretiseerd door
geaccepteerde standaarden voor het uitdrukken van intrinsieke
organisatievolwassenheid (SIM3, Trusted Introducer [TI]
Certification Standard).
Convergerende werkwijze helpt informatiedeling
Op operationeel niveau zijn vergelijkbare werkwijzen en een
daarmee vergelijkbaar digitaal instrumentarium onmisbaar.
Informatiedeling wordt dan eenvoudiger en ondersteunt
daarmee het gezamenlijk optreden. Als je informatie over
incidenten, dreigingen of zwaktes in systemen wilt delen, is
het belangrijk dat je van elkaar begrijpt waar de informatie
vandaan komt, wat ermee bedoeld wordt en hoe je ermee
om moet gaan. Met elkaar afspreken wanneer een urgente
gebeurtenis volledig stilgehouden moet worden óf dat
bedrijven en overheden juist gewaarschuwd moeten worden,
is van essentieel belang. Het is immers niet de bedoeling dat
het onderzoek van CSIRT A gefrustreerd wordt omdat CSIRT
B direct actie onderneemt. De succesvolle uitvoering van de
kaders van de NIS Directive is afhankelijk van binnen Europa
beschikbare universele instrumenten en werkwijze.

Samenvattend: vertrouwen en convergerende werkwijzen
leiden tot een vergrote mate van samenwerking. Dit wordt
gevisualiseerd in figuur 1.

De Europese les: wat leert het bedrijfsleven
van Europese samenwerkingsinitiatieven?
Op Europees niveau worden belangrijke stappen gemaakt om
de digitale veiligheid te verbeteren door meer samenwerking
tussen de nationale CSIRT’s. Binnen de grenzen van de EUlidstaten zijn echter nog meer mogelijkheden om samenwerking
te versterken. De effectiviteit van cybersecurity kan vergroot
worden als ook private CSIRT’s en Security Operations Centers
(SOC’s) van bijvoorbeeld banken, bedrijfsleven en universiteiten
meer en meer de samenwerking opzoeken, zowel met elkaar als
met de nationale CSIRT’s . Het is interessant en een belangrijke
extra uitdaging om ervoor te zorgen dat concurrentie tussen
bedrijven de digitale veiligheid niet nadelig beïnvloedt. Het
zou verleidelijk kunnen zijn om als bedrijf te denken dat je je
omzet kunt vergroten als concurrenten het slachtoffer worden
van cyberaanvallen. In Nederland hebben banken gezamenlijk
afgesproken niet te concurreren op veiligheid. Ook zijn er in
Nederland al vele jaren succesvol de ISAC’s (Information Sharing
& Analysis Centers) die op tactisch niveau informatie met elkaar
delen.

Uit onderzoek van GfK blijkt dat slechts 11% van de Nederlanders
gelooft dat dergelijke concurrentie positief uitpakt omdat
het ertoe leidt dat bedrijven zichzelf actief bezighouden met
digitale veiligheid. Liefst 89% van de Nederlanders vindt echter
dat dergelijke concurrentie niet gewenst is. Het is zaak om in
vitale sectoren zo snel mogelijk het besef verder te laten groeien
dat samenwerking de samenleving veiliger maakt. Voorkomen
moet worden dat in het licht van concurrentie digitale criminelen
profiteren van het gebrek aan samenwerking. Daarvoor is het
de uitdaging om een klimaat van vertrouwen te creëren. Het
concept van trust circles kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor
het uitbouwen van de samenwerkingsrelaties op operationeel
niveau. Het is daarmee een volgende stap bovenop de bestaande
samenwerkingsstructuren zoals bijvoorbeeld de ISACs.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven ook operationele
informatie delen met collega SOC’s en nationale CSIRT’s? Weten regelgeving kan een instrument zijn, maar vooral moet bij
bedrijven het besef ontstaan dat het delen van operationele
securityinformatie essentieel is voor de veiligheid van onze hele
samenleving. De Europese les in het bouwen van trust circles en
werken aan convergerende werkwijze is hiervoor een leidraad.

Figuur 1: Samenwerking door vertrouwde informatiedeling, op basis van convergerende werkwijzen,
helpt de CSIRT-operatie.
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Figuur 2: Mag een organisatie een concurrentievoordeel hebben door informatie over cybersecurity zoveel
mogelijk voor zichzelf te houden?
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Figuur 3: Cirkels verbinden tussen bedrijven.
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Internationale samenwerking als
voorbeeld voor digitale veiligheid
De dreiging van cybercriminelen wordt steeds groter en komt uit
verschillende hoeken van de wereld tegelijk. Alleen door middel
van samenwerking en het delen van kwetsbaarheden, dreigingen
en incidenten, kan hiertegen worden gestreden. Hiervoor is een
groeiend vertrouwen nodig tussen CSIRT’s op nationaal niveau
alsmede CSIRT’s van individuele organisaties. Een kader van
vertrouwen komt nu al tot stand door grensoverschrijdende
regelgeving (Richtlijn inzake beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen [NIS]), CSIRT-gemeenschappen (zoals het
EGC, IWWN, CSIRT’s Network) en direct menselijk contact. In

Nederland wordt al veel samengewerkt om cyberveiligheid te
vergroten. Wat mist, is het delen van operationele informatie
tussen concurrenten en met de overheid. Het concept van
trust circles helpt hierbij, daarnaast is het afstemmen van
werkwijze op operationeel niveau noodzakelijk. Convergerende
werkmethoden en gezamenlijke, algemeen beschikbare,
IT-instrumenten en vooral hele korte lijnen tussen organisaties en
individuele cyberspecialisten zijn gewenst. Overheden moeten
zorgdragen voor het mogelijk maken van informatiedeling door
het wegnemen van wettelijke beperkingen en het verhogen
van de maatschappelijke acceptatie van meer informatiedeling.
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