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De beveiliging van ICT mag 
een tandje hoger, vindt direc-
teur Ronald Prins van beveili-
gingsbedrijf Fox-IT. ‘Bedrijven 
vragen ons om in te breken op 
computers in het buitenland 
die hun systemen hacken.’ De 
overheid moet veel meer doen.

Criminaliteit en openbare orde (

Door diverse digitale inbraken is het 
belang van goede ICT-beveiliging 
het afgelopen jaar doorgedrongen 
tot de Nederlandse overheid. Een 
belangrijke rol speelt beveiligingsbe-
drijf Fox-IT, dat zowel voor overhe-
den als voor bedrijven werkt. Ronald 
Prins is directeur en medeoprichter 
van Fox-IT dat onderzocht hoe Digi-
notar afgelopen zomer kon worden 
gehackt door de Iraanse overheid. 
Het bedrijf dat veiligheidscertifica-
ten voor Nederlandse overheidsweb-
sites afgaf, bleek niet eens basale 
beveiligingmaatregelen zoals een 
virusscanner te gebruiken.

Waardoor faalt de beveiliging van 
ICT bij de overheid?
‘Het inkoopproces speelt een belang-
rijke rol. De overheid moet con-
tracten Europees aanbesteden. Alle 
aanbieders weten: de goedkoopste 
gaat het winnen, dus die schrappen 
alles wat in hun ogen niet per se 
noodzakelijk is. Security sneuvelt 
makkelijk. Bovendien speelt mee 
dat ambtenaren er moeite mee 
hebben om minimale vereisten voor 
voldoende veiligheid op te stellen.’

Naar aanleiding van het debacle 
bij Diginotar zeggen veel des-
kundigen: de overheid heeft geen 
verstand van ICT. Vindt u dat ook?
‘Ik ken veel mensen bij de overheid 
die wel degelijk verstand hebben 
van ICT, die ik graag in dienst zou 
nemen. Maar die mensen zijn niet 
betrokken bij de inkoop van ICT. 
Mensen met expertise op dit vlak 
werken bijvoorbeeld bij Govcert [de 
overheidsinstelling die advies geeft 
op het gebied van informatiebevei-
liging en bij incidenten helpt, AK]. 
Een ministerie dat systemen voor de 
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‘mooie boel’, zegt onze Loes. ‘dus jul-
lie willen van me af.’
Ik kijk wat ongemakkelijk en be-
schaamd naar het scherm, waarop 
onze skypende dochter ons verwij-
tend aankijkt. natuurlijk, deze rege-
ring, die met deze nieuwe wetgeving 
op de proppen komt, is niet ónze 
keus. maar uiteindelijk worden we er 
wel op aangekeken!
Zesentwintig jaar lang is onze dochter 
zo nederlands geweest als maar kan. 
nieuwsgierige ogen, flinke handen, 
moedig koppie en een warm hart. 
Hollands welvaren. ondernemend 
ook: voC-mentaliteit. Toen ze voor 
haar werk in het buitenland was, is ze 
verliefd geworden. op een buitenge-
woon aardige jongen. eerlijk gezegd: 
op zo’n jongen had ik vroeger ook 
best verliefd kunnen worden. een dik-

Ronald Prins: ‘In de fysieke wereld vinden we het heel normaal dat de AIVD op bepaalde plekken kijkt of er Chinese of Russische spionnen 
rondlopen. Waarom zou je dat niet in de digitale wereld mogen doen?’ Foto: wiebe Kiestra

ke maand geleden zijn wij dus als tevre-
den bruidsouders op het vliegtuig ge-
stapt om daarginds haar bruiloft te 
vieren.
mocht meneer wilders per ongeluk dit 
stukje lezen, dan stel ik hem onmiddel-
lijk gerust. slaap onbekommerd: de 
geliefde in kwestie prakkiseert er niet 
over om zich in nederland te vestigen, 
laat staan ons land te islamiseren of 
naar de verdommenis te helpen. op 
huwelijksreis hebben hij en onze doch-
ter een weekje rondgereisd tussen gro-
ningen en den Haag en opgelucht is hij 
na tien dagen weer op het vliegtuig 
naar huis gestapt. naar de zon, de 
warmte, de hartelijkheid van gastvrije 
mensen, in een land waarin de econo-
mie booming is. 
en nu dus dat wetsvoorstel, een aan-
scherping van de wet op het nederlan-

derschap, waar onze Loes de dupe van 
kan worden. voor een verblijfsvergun-
ning en een werkvergunning heeft ze 
de nationaliteit van haar nieuwe land 
nodig. maar als het kabinet-rutte, on-
der invloed van de Pvv, zijn zin krijgt, 
raakt ze in de toekomst automatisch 
haar nederlanderschap kwijt.

onze regering heeft een januskop. In 
zijn economisch beleid focust het kabi-
net op negen topsectoren: werkvelden 
waarin wij nederlanders uitblinken, 
zoals watertechnologie, landbouw, lo-
gistiek. er liggen hoogdravende teksten 
onder dat beleid, verwoord in de brief 
Naar de top van minister verhagen: ‘het 
bedrijfsleven in staat stellen internatio-
naal te excelleren, (...) handelsbelem-
meringen wegnemen, (...) onze innova-
tieve topspelers op de wereldmarkt 

laten uitblinken, (...) onze kennis overal 
ter wereld vermarkten.’ Het is een be-
kend gegeven dat de 700.000 expats en 
andere nederlanders die in het buiten-
land wonen ankerpunten zijn voor bui-
tenlandse contacten, ambassadeurs 
ook voor de nederlandse handel. eelco 
Keij van worldconnectors schreef on-
langs: ‘ze blijven nederlander en verte-
genwoordigen nederland met hart en 
ziel. In den vreemde vormen ze een 
economisch smeermiddel voor het be-
drijfsleven. waarom dit in de kiem te 
smoren door deze nederlanders actief 
het nederlanderschap te ontzeggen?’
Het voornemen toont de andere kant 
van de januskop. Xenofobie. benepen-
heid. de angst voor buitenland en bui-
tenlanders.
‘stel dat ik weduwe word. of ooit ga 
scheiden. dan moet ik weer inburge-

ren zeker?’ spot Loes.
‘Je moet die onlinepetitie voor de 
Tweede Kamer maar ondertekenen,’ 
zeg ik strijdbaar. Ze haalt haar 
schouders op, al een beetje buiten-
gesloten.  
‘Lullig landje. dat van jullie,’ zegt ze 
schamper. 
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eigen website inkoopt, vraagt Gov-
cert niet om mee te kijken hoe van 
de site een veilige omgeving te ma-
ken. Ambtenaren van verschillende 
departementen weten de instelling 
helemaal niet te vinden.’

Doet het bedrijfsleven het beter?
‘Het is bij bedrijven niet heel veel 
anders. Alleen is het blijkbaar lekker 
om te schelden op de overheid. Ik 
weet wel dat een aantal ministe-
ries er uitspringt wat beveiliging 
betreft, omdat daar meer een 
veiligheidscultuur heerst, denk aan 
Defensie. Dat geldt ook voor bedrij-
ven in de olie- en gasindustrie, waar 
bedreigingen van allerlei aard nu 
eenmaal vaker voorkomen.’

Wat wil het bedrijfsleven van de 
overheid op gebied van veiligheid?
‘Een aantal bedrijven wil graag 
specifieke informatie krijgen over de 
actuele bedreiging als het gaat om 
bijvoorbeeld spionage. Inlichtingen-
diensten delen amper informatie 
met het bedrijfsleven. Ik kan me 
voorstellen dat het Nationaal Cyber 
Security Centrum, dat overheden en 
bedrijven gaat adviseren over ICT-
bedreigingen, bepaalde bedrijven 
gaat monitoren. Denk aan de kern-
centrale in Borssele of Schiphol. De 
luchtverkeersleiders weten heel goed 
welke landingsbaan open moet zijn 
en welke niet. Maar hoe weten zij 
of er terroristen of activisten in de 
omgeving zitten? In de fysieke we-
reld vinden we het heel normaal dat 
de AIVD op bepaalde plekken kijkt 
of er Chinese of Russische spionnen 
rondlopen. Waarom zou je dat niet 
in de digitale wereld mogen doen? 
De overheid moet bedrijven niet al-
leen waarschuwen voor cybercrime, 
maar echt operationeel helpen.’

U zei eens dat u voor de invoering 
van een soort zeerecht bent.
‘Hugo de Groot stelde wetgeving 
voor internationale wateren voor die 
haaks stond op hoe in de zeventien-
de eeuw werd gedacht over soeve-
reiniteit van landen. Ik vind dat je 
dat met cyberspace ook moet doen. 
Hoe relevant is het werkelijk dat een 
server waar we hier last van hebben 
in Oekraïne aan het internet hangt? 

Waarom is de Oekraïense wetgeving 
relevant voor misdaden die worden 
gepleegd op pc’s in Nederland? Je 
kunt cyberspace zien als een soort 
schil die om de aarde heen ligt en 
feitelijk een niemandsland is. Door 
zich niet het recht toe te eigenen 
om onderzoek te doen op servers in 
het buitenland zegt de overheid in 
feite: alles buiten Nederland is een 
vrijplaats waar we als overheid geen 
machtsmiddelen hebben. Ik vind 
dat de overheid de plicht heeft te be-
schermen tegen cybercriminaliteit.’

Maar er zijn toch verdragen waarin 
dat wordt geregeld?
‘Juristen willen alles altijd maar re-
gelen in verdragen, maar dat is niet 
altijd zinvol. Het Europese cyber-
crimeverdrag uit 2001 is nog steeds 
niet geratificeerd door België en 
het Verenigd Koninkrijk. Er wordt 
wel samengewerkt tussen Europese 
landen, maar de juridische basis 
daarvoor is niet altijd helder. De VS 
trekken zich overigens op dit gebied 
weinig aan van nationale wetge-
ving. Ik heb in de kroeg gestaan 
met FBI-mensen die trots vertelden 

dat zij het weekend ervoor in Neder-
land nog in een computer hebben 
gekeken. Zij bellen niet eerst het 
Korps Landelijke Politiediensten.’

Wat als de Nederlandse overheid 
niet meer bevoegdheden creëert om 
grensoverschrijdende cybercrimi-
naliteit aan te pakken?
‘Als de overheid het niet gaat rege-
len, dan bestaat de kans dat private 
partijen in het gat gaan springen. 
Die gaan bedrijven wel helpen 
en inbreken op computers in het 
buitenland. Wij doen dat niet, maar 
bedrijven oefenen druk op Fox-IT uit 
om het wel te doen. Ik vind dat het 
in sommige gevallen best gerecht-
vaardigd kan zijn om in te breken 
op servers en computers in het bui-
tenland, maar daarvoor moeten wel 
wettelijke kaders worden gecreëerd.’

Verschilt de beveiligingsaanpak  
met die van het bedrijfsleven?
‘Ja. De bedrijven waar wij voor wer-
ken, beseffen dat beveiliging heel 
belangrijk is. Als er criminelen in-
breken op hun systemen, zijn ze de 
volgende dag failliet. Bij de overheid 

ontbreekt die economische prikkel. 
Niet goed met veiligheid omgaan 
heeft in de praktijk heel weinig 
gevolgen voor de overheid, behalve 
dan dat je als ministerie slecht in 
het nieuws komt. In het ergste geval 
stuurt de Tweede Kamer de minister 
naar huis. Maar dat heeft niet tot 
gevolg dat iedereen eraan werkt 
om te voorkomen dat beveiliging 
faalt. Daarom is het iets wat je moet 
voorschrijven en regelen.’

Ana Karadarevic

‘security sneuvelt makkelijk in ICT-aanbestedingen’ 

Lullig landje
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Loopbaan
ronald Prins studeerde technische 
wiskunde aan de Tu delft en speci-
aliseerde zich daarna als crypto-
graaf in het ontcijferen van versleu-
telde informatie. Hij werkte voor 
het nederlands Forensisch Instituut 
en voor de toenmalige binnenland-
se veiligheidsdienst. samen met 
een andere oud-medewerker van 
het nFI richtte Prins in 1999 Fox-IT 
op, dat overheden en bedrijven be-
veiligt tegen cybercriminaliteit.


