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Belangrijke computersystemen in Nederland zijn niet goed
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genoeg beveiligd. De vitale infrastructuur is kwetsbaar
voor bewuste aanvallen en voor "onopzettelijke uitval".
De beveiliging moet worden verbeterd en organisaties moeten
daar hulp bij krijgen, zegt de Cyber Security Raad, een organisatie
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die de overheid adviseert over digitale veiligheid.
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De Cyber Security Raad waarschuwt voor de beveiliging van
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zogenoemde industriële automatiserings- en controlesystemen.
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Zulke systemen zorgen ervoor "dat onze sluizen en bruggen
functioneren, energie en gas worden gedistribueerd, drinkwater
wordt gereinigd, nucleair materiaal wordt verwerkt, treinen op
bestemming komen, containers worden vervoerd en liften
functioneren".
De onderzoekers willen dat de bedrijven en organisaties elkaar
beter op de hoogte houden van dreigingen. Het komende kabinet
zou een "meerjarenprogrammering" moeten invoeren, met
voldoende geld.
Bron: ANP
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'Toename dreiging
cyberaanvallen door
coronacrisis'
Met de uitbraak van het
coronavirus is de dreiging van
cyberaanvallen op bedrijven
toegenomen. Zo waren er grote



aanvallen waarmee
cybercriminelen ondernemers
in... 
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In heel Europa forse
toename cybercrime
door coronavirus
De coronapandemie en de
lockdownmaatregelen van
overheden leiden in de Europese
Unie tot een toename van
cybercrime, staat in een rapport
van Europol. 
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Overheid publiceert
'voorzorgsmaatregelen
thuiswerken'
Het Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC) heeft deze week
een serie voorzorgsmaatregelen
gepubliceerd voor bedrijven en
medewerkers die door het
coronavirus moeten... 
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'Verzekeraar moet
losgeld bij
gijzelsoftware niet
meer betalen'
Beveiligingsdeskundigen vinden
dat verzekeraars geen losgeld
moeten vergoeden als een bedrijf
gehackt is door gijzelsoftware. De
verzekeraars houden door hun
betaling... 
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'Blinde vlek maakt
aanpak cybercrime
lastig'
Bedrijven en overheid tasten voor
een groot deel nog in het duister
over de beste manier om
cybercriminaliteit tegen te gaan.
Dat komt doordat veel digitale
aanvallen... 
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