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JaarliJks 115 milJoen 
euro schade door lekken 
informatie

Hans Henseler is lector 

e-discovery aan de 

hogeschool van 

amsterdam en partner 

bij fox-it  

(j.henseler@hva.nl). 

Dit jaar organiseert de HvA op 24 april aan-

staande het 4de Symposium E-discovery in 

Nederland. Het thema dit jaar is de toepassing 

van automatisering en kunstmatige intelligentie 

in digitaal forensisch onderzoek. Voor inschrij-

vingen: www.hva.nl/e-discovery.

continuïteit van de bedrijfsvoering.
De druk om snel een oplossing te vinden is 
groot en daarmee ook het risico dat sporen 
gewist worden of dat er per ongeluk nieuwe 
sporen worden achtergelaten. Niet alleen 
doordat verdachte servers gewist en opnieuw 
geïnstalleerd worden maar ook doordat het 
rechtstreeks zoeken op servers naar sporen 
besmetting oplevert. Dat maakt niet alleen de 
bewijsvoering later moeilijk maar hindert ook 
het onderzoek naderhand doordat regelmatig 
false-positives kunnen optreden.
De oplossing is om eerst een forensische kopie 
te maken van de gecompromitteerde servers of 
laptops voordat ze doorzocht of opnieuw 
ingericht worden. Het maken van zo’n kopie 
kan uren duren maar zeker hier geldt ‘haastige 
spoed is zelden goed’. Juist hackers proberen de 
sporen te wissen die ze achterlaten in logfiles. 
Het zijn deze sporen die inzicht geven in de 
duur en de omvang van de activiteit van de 

B
edrijven onderschatten het risico op 
het lekken van data. Bij een lek kan 
de informatie voor grote problemen 
zorgen voor de maatschappij en 
voor het bedrijf zelf. Imago- en 

financiële schade liggen op de loer.
Telecombedrijven, financiële instellingen en 
beursgenoteerde ondernemingen hebben al 
een plicht om datalekken te melden. Er is 
echter een nieuwe wet in aantocht met een 
algemene meldplicht datalekken zodat alle 
publieke en private partijen ook een meld-
plicht krijgen (zie kader). Na uitstel vorig jaar 
door de val van het kabinet blijkt uit het 
nieuwe regeerakkoord dat deze koers wordt 
voortgezet. Desondanks steken organisaties 
hun kop in het zand. Bedrijven realiseren zich 
niet hoeveel onnodige informatie ze in hun 
systemen bewaren. Onbewust wordt datalek-
ken in de hand gewerkt (zie kader).
Incidentrespons in geval van een datalek of 
cyberaanval vergt veel technische kennis, 
overzicht en vooral ook daadkrachtig optreden 
om snel het incident in kaart te brengen, te 
verhelpen, te reconstrueren en ten slotte om 
het te voorkomen. Vaak ontbreekt bij bedrijven 
een goede informatiegovernance (zie kader). 

organisaties onder-
schatten datalekken

Cybersecurity-experts vaak niet bekend  
met tools E-discovery-specialisten

Bedrijven bewaren veel onnodige informatie in hun systemen.  

onbewust, zegt hans henseler, wordt datalekken in de hand gewerkt. 

ondanks een nieuwe wet die op komst is, steken bedrijven hun kop in 

het zand. e-discovery zou erg nuttig zijn voor cybersecurity-experts.
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E-discovery-specialisten zijn dan bij uitstek in 
staat om snel en efficiënt grootschalige 
bedrijfsnetwerken in kaart te brengen. Zij 
kunnen in overleg met onderzoekers identifi-
ceren welke bronnen en bijbehorende 
infrastructuur wel of niet relevant zijn voor de 
scope van een onderzoek.
E-discovery is op dit moment nog vooral 
bekend vanuit de ondersteuning aan advocaten 
en forensische accountants, maar blijkt 
verrassend genoeg ook erg nuttig te zijn voor 
cybersecurity-experts. Deze experts kunnen 
weliswaar zelf technisch diepgaand IT-onder-
zoek verrichten, maar hebben weinig tot geen 
ervaring met grootschalige bedrijfsnetwerken, 
databaseapplicaties en bedrijfsprocessen.
Een bijkomstig probleem is dat cybersecurity-
experts vooral gericht zijn op het verhelpen 
van het probleem en zullen daarbij het liefst 

Algemene meldplicht datalekken
In december 2011 is een aanpassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens gepresenteerd. Het gaat om een 
meldplicht die geldt voor alle publieke en private partijen in geval van inbreuk op beveiligingsmaatregelen die 
kan leiden tot een aanmerkelijk risico op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, met 
nadelige gevolgen voor betrokkenen. De melding moet gedaan worden aan betrokkene en aan het College 
Bescherming Persoonsgegevens. Dat kan niet alleen een administratieve last met zich meebrengen maar 
ook imagoschade opleveren.
Er is nog de nodige kritiek op de formulering en door de val van het kabinet in 2012 is dit wetsvoorstel 
nog steeds in concept. Maar in het eindverslag van het regeerakkoord dat eind oktober is gepresenteerd, 
valt onder meer te lezen dat het College Bescherming Persoonsgegevens meer bevoegdheden krijgt, 
waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen. Expliciet wordt gesteld dat bij de bouw van sys-
temen en het aanleggen van databestanden de bescherming van persoonsgegevens als uitgangspunt 
genomen dient te worden.

BiJ veel BedriJven ontBreekt een goede 
informatiegovernance

OOrzAkEN DAtAlEkkEN
De laatste jaren komen datalekken als gevolg van cyberaanvallen steeds vaker in het nieuws. De 
daders variëren van pubers op zolderkamertjes tot goed uitgeruste georganiseerde criminele 
bendes en getrainde professionals van criminele organisaties of buitenlandse overheden. Helaas 
zijn de manieren om data te stelen via gaten in de beveiliging nog vaak erg eenvoudig. Bekend is 
het lekken van de Miljoenennota in 2011 door de fout van een gebruiker die per ongeluk het elek-
tronische document al op de website had geplaatst. Maar ook de beginnende hacker met weinig 
kennis van zaken kan via zogenaamde ‘SQl injection’-techniek soms eenvoudig binnenkomen en 
zo toegang krijgen tot honderdduizenden medische dossiers.
zelfs als websites en firewalls veilig zijn, blijft de gebruiker in het netwerk van het bedrijf een 
zwakke schakel. Door gebruikers te verleiden om op schijnbaar betrouwbare attachments te klik-
ken of zorgvuldig samengestelde websites te bezoeken, kunnen zogenaamde ‘Drive by downloads’ 
geactiveerd worden. Dit zijn kleine programma’s (malware) die zich ongemerkt op de pc van de 
gebruiker nestelen en toegang verschaffen tot het interne bedrijfsnetwerk aan ongeautoriseerden. 
zo konden russische criminelen via een klein gaatje in de beveiliging op de website van nu.nl vlak 
voor de lunchpauze malware op een populaire nieuwswebsite plaatsen met als doel om tijdens de 
lunch de pc van een groot aantal bezoekers ongemerkt van een achterdeur te voorzien.
toch worden datalekken lang niet altijd door cyberaanvallen veroorzaakt. Medewerkers gebruiken 
usb-sticks die kwijt kunnen raken, mailen documenten naar zichzelf om thuis te kunnen werken en 
gebruiken hun e-mail als archief. Begin 2012 is door tNS Nipo in opdracht van Nationale Nederlanden 
een onderzoek bij het Nederlandse bedrijfsleven uitgevoerd. Bij circa 10.000 bedrijven is de laatste 
vijf jaar gevoelige informatie gelekt. Jaarlijks is er 115 miljoen euro schade door het lekken van 
gevoelige informatie. Als belangrijkste oorzaken worden genoemd: overstap naar de concurrent (58 
procent), slordig gedrag (31 procent), diefstal (17 procent) en onoplettendheid (11 procent).

met quick & dirty-technieken zo snel mogelijk 
proberen het incident te verhelpen. Dit gaat 
meestal ten koste van een grondige en 
volledige reconstructie, die later van onschat-
bare waarde kan zijn. Bijvoorbeeld bij het 
claimen van de schade of ten behoeve van een 
strafrechtelijk onderzoek.

Plaats delict
Een reconstructie kan vergeleken worden met 
het sporenonderzoek dat door technische 
rechercheurs op de plaats wordt uitgevoerd waar 
een misdrijf is gepleegd, de zogenaamde plaats 
delict. Bij een incident met elektronische 
gegevens vormt de IT-infrastructuur een belang-
rijk onderdeel van de plaats van delict. Lastig 
om af te zetten met het bekende politielint 
want dit is een plaats die niet tastbaar is en die 
bovendien van cruciaal belang is voor de 

hacker. Bovendien zijn zij vaak het enige 
aanknopingspunt die de onderzoekers kunnen 
leiden naar de identiteit van de dader(s).

Tools
Cybersecurity-experts zijn op de hoogte van 
forensische technieken maar zijn vaak niet 
bekend met de tools en aanpak van E-discove-
ry-specialisten. De laatsten maken bijvoor-
beeld gebruik van enterpriseversies van 
commerciële forensische tools waarmee 
forensisch zoeken en kopiëren via het netwerk 
mogelijk is met minimale verstoring van de 
werkprocessen in een organisatie.
Vooral bij incidenten in grote organisaties 
levert de inzet van deze enterprisetools 
tijdwinst en kwaliteit op doordat veel 
werkzaamheden geautomatiseerd worden, ze 
inzicht geven in de voortgang en zorgen voor 
een uniforme rapportage. Deze tijdwinst 
weegt ruimschoots op tegen het initiële 
tijdverlies dat gemoeid is met de inzet van deze 
tools. In het kader van forensic readiness 
zouden bedrijven zelfs moeten overwe-
gen om dergelijke forensische enterpri-
setools standaard te configureren.

INfOrMAtIEgOVErNANcE
Het is praktisch onmogelijk en onbetaalbaar om 100 procent beveiliging te 
garanderen. Daarom moet niet alleen aandacht aan informatiebeveiliging 
worden geschonken maar ook in bredere zin aan informatiegovernance. 
Daaronder wordt verstaan policies, structuren, procedures, processen en 
controles die van toepassing zijn op het informatiebeheer van een onderne-
ming. E-discovery readiness verbetert informatiegovernance en verkleint de 
kans op datalekken. Een paar voorbeelden:
•  Breng de informatie in de onderneming in kaart. Leg vast welke informatie 

er is, waar die zich bevindt, wie er gebruik van maakt en met welk doel.
•  Bepaal welke informatie privacygevoelig of confidentieel is. Verklein het 

risico door overbodige bestanden te verwijderen.
•  Stel een gedragscode op voor medewerkers die geheimhouding van ge-

voelige informatie regelt.
•  Detectie is een prima aanvulling op beveiliging. Des te eerder een incident 

opgemerkt wordt des te kleiner de schade. Overweeg een combinatie 
van Intrusion Detection Systemen (IDS) en Data loss Prevention-(DlP)-
oplossingen.

•  Overweeg om vooraf afspraken te maken met externe partijen over  
tarieven, geheimhouding, wijze van communicatie en beschikbaarheid.

•  Voer met enige regelmaat audits uit om vast te stellen of de genomen 
maatregelen, voorzieningen, inventarisaties en afspraken nog steeds  
werken en stel vast of ze eventueel aangepast moeten worden.


