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1 Inleiding 
 

Deze handreiking is een verdieping op het gebied van cybersecurity met betrekking tot de wijzigingen 

in de regelgeving binnen de beveiliging van de burgerluchtvaart. Specifiek heeft dit betrekking op de 

brief van de NCTV van 25 oktober 2021 die ingaat op de ‘Implementatieverordening (EU) 2019/1583’. 
Hierin wordt ingegaan op het onderdeel ‘Implementatie cybersecuritybepalingen’ waar deze 

handreiking een aanvulling op is. De brief noemt een aantal acties die een ‘erkend agent’ moet 

ondernemen om te voldoen aan punt 1.7 van verordening 2019/1583.  

 

Het tweede hoofdstuk van deze handreiking beschrijft ‘het belang van cybersecurity’. Vervolgens 
wordt er in hoofdstuk drie ingegaan op het belang van cybersecurity binnen de sector, waarna 

hoofdstuk vier het onderwerp risicomanagement kort toelicht. Hoofdstukken twee tot en met vier zijn 

specifiek een verdieping op de eerste in de brief genoemde te nemen actie. 

 

Vervolgens wordt er in hoofdstuk vijf toegelicht aan welke systemen en kwetsbaarheden er kan 

worden gedacht binnen de sector. Hiermee wordt een verdieping gegeven op de derde actie uit de 

brief. 

 

Het hoofdstuk met systemen en kwetsbaarheden wordt gevolgd door hoofdstuk zes waarin de meest 

voor de hand liggende te nemen maatregelen worden voorgesteld. Hoofdstuk zes geeft een 

verdieping voor de tweede en vierde actie uit de brief.  

 

Deze handreiking sluit in hoofdstuk zeven af met een aantal voorgestelde te nemen ‘next steps’.   

2 Het belang van cybersecurity 
 

In de keten van het luchtvrachtvervoer zal iedere betrokken organisatie ervoor moeten zorgen dat 

vanuit het perspectief van beveiliging van de burgerluchtvaart er een veilige lading wordt 

gegarandeerd. Ook binnen het digitale domein kunnen kwaadwillenden aanvallen uitvoeren om 

(bijvoorbeeld) de classificatie van een onveilige lading te manipuleren. Het nemen van de juiste 

maatregelen om de kans op beïnvloeding te verkleinen of zelfs helemaal weg te nemen is daarom 

zeer belangrijk. Iedere organisatie zal door het uitvoeren van een gestructureerd proces inzichtelijk 

moeten maken welke risico’s zij loopt en welke maatregelen zij treft om deze risico’s het hoofd te 
bieden. 

 

Risicomanagement staat dus aan de basis van het selecteren van de maatregelen die een 

organisatie neemt. Bedrijven willen risico’s tot een minimum beperken, maar niet tegen elke prijs. Het 
accepteren en omgaan met cybersecurity risico’s zal daarom altijd een organisatorische afweging 
zijn, passend binnen de context waarbinnen de organisatie opereert. Afwegingen worden gemaakt op 

basis van de kans en de impact van een risico. Niet iedere organisatie loopt dezelfde risico’s en niet 
iedere organisatie kan of wil hetzelfde risico lopen. 
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3 Cybersecurity binnen de sector 
 

Het proces dat vracht doormaakt is een proces dat zichzelf meerdere keren kan herhalen tot aan het 

daadwerkelijke inladen van de vracht in het vliegtuig. Hierbij zijn in de meeste gevallen meerdere 

partijen betrokken. Wanneer een ontvangende partij vracht accepteert, wordt deze vervolgens 

geconsolideerd, geadministreerd en doorgegeven. Partijen in de vrachtvervoerketen valideren bij een 

overdrachtsmoment of de vracht veilig is of niet. Iedere ontvangende partij in de keten zal dus ook 

zekerheid moeten verkrijgen of de lading als veilig bestempeld kan worden. Voor deze stappen 

worden digitale systemen gebruikt die door een externe dreiging beïnvloed kunnen worden en 

daarmee de veiligheid van het vrachtvervoer beïnvloeden. Dit kunnen systemen zijn die het feit dat 

een lading als veilig is aangemerkt registreren, danwel systemen die ondersteunend zijn om een 

lading als veilig aan te (gaan) merken.  

4 Risicomanagement 
 

Iedere organisatie heeft zelf een verantwoordelijkheid voor wat betreft het werken aan het garanderen 

van een veilige lading vanuit het perspectief van de beveiliging van de burgerluchtvaart. Iedere 

organisatie die deelneemt in de keten van vier stappen zoals hiervoor beschreven zal dus ook haar 

cybersecurity op een georganiseerde en gestructureerde manier moeten opzetten om op die manier 

de juiste maatregelen te treffen passend bij de risico’s die zij loopt. De regelgeving waarop deze 

handreiking is gebaseerd geeft dit ook heel duidelijk aan. Iedere organisatie moet haar eigen 

risicomanagement organiseren en de maatregelen die zij neemt moeten hierop gebaseerd zijn! 

 

Het in kaart brengen van cybersecurity risico’s gebeurt binnen een risicomanagementproces. 
Hierbinnen worden de door de organisatie geïdentificeerde risico’s behandeld. Binnen het proces van 
risicomanagement zal een organisatie moeten kijken naar welke maatregelen zij wil implementeren 

om ervoor te zorgen dat het de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie 

beschermt tegen dreigingen en kwetsbaarheden.  

Het uitvoeren van gestructureerde risicoanalyses 

Het uitvoeren van een risicoanalyse kan op heel veel manieren plaatsvinden. In Figuur 1 staat 

  

Figuur 1 Processtappen voor het uitvoeren van risicoanalyse 
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een gevisualiseerde weergave van een marktconforme aanpak van de te nemen stappen in dit 

proces. Het doorlopen van deze zes stappen eindigt met het vaststellen van maatregelen om het 

risico het hoofd te bieden. 

 

Voer bovenstaand proces uit voor elk systeem dat ondersteunend is aan het proces om een veilige 

lading te garanderen, oftewel voor de kritieke informatie- en communicatiesystemen en gegevens 

binnen het proces om een veilige lading te garanderen. Leg het uiteindelijk vastgestelde risico uit stap 

zes vast, inclusief bijbehorende dreiging(en), kwetsbaarheden, kans, impact en risicoclassificatie. De 

als kritiek geïdentificeerde systemen en gegevens en de uiteindelijke maatregelen die u vaststelt voor 

de geconstateerde risico’s vormen tezamen uw beveiligingsprogramma. 
 

Om bovenstaande iets meer uit te leggen een eenvoudig voorbeeld. De dreiger die kan worden 

onderkend kan een (1) kwaadwillende zijn met als mogelijk eerste doel om (2) ‘binnen te komen’ in 
uw organisatie. Dit doel kan bereikt worden door misbruik te maken van een leverancier, phishing of 

het misbruiken van een kwetsbaarheid van een aan het internet gekoppelde applicatie of computer. 

Vervolgens kunt u (3) vaststellen hoe kwetsbaar uw organisatie is voor deze daad van de 

kwaadwillende, de (4) kans, de (5) impact en het uiteindelijke (6) risico vaststellen hierop. Als het 

risico hoger is dan acceptabel, gaat u maatregelen treffen. Alle maatregelen die u treft op alle 

geïdentificeerde risico’s worden opgenomen en beschreven in het beveiligingsprogramma. 

 

Het proces in uw organisatie om een veilige lading te garanderen is onderhevig aan veranderingen. 

Voorbeelden van veranderingen zijn het gebruiken van nieuwe, ondersteunende systemen of het 

veranderen van uitvoerende processen. Deze veranderingen introduceren mogelijk ook nieuwe 

dreigingen en kwetsbaarheden, en daarmee nieuwe risico’s. Het is daarom van belang om periodiek 

een risicoanalyse uit te voeren om te voorkomen dat nieuwe risico’s ongezien en ongeadresseerd 
blijven. 

5 Systemen en kwetsbaarheden 
 

Voor de erkend agenten in de vrachtvervoerketen zijn er een aantal voorbeelden van systemen te 

noemen die veel gebruikt worden. Bij misbruik van een van deze systeem kan de veiligheid van de 

vrachtvervoerketen beïnvloed woren. Voorbeelden van deze systemen en vormen van mogelijk 

misbruik zijn opgenomen in Tabel 1.  

 
Type systeem Voorbeeld van mogelijk misbruik 

Warehouse managementsysteem (WMS) 

Transport managementsysteem (TMS) 

Datamanipulatie waardoor mogelijk een niet gecontroleerde vracht van 

‘rood’ op ‘groen’ gezet kan worden. 

Digitale werkplek Bij ongeautoriseerde toegang tot de digitale werkplek ontstaat mogelijk 

(impliciet) toegang tot andere systemen die (vooral) toegankelijk zijn vanaf 

deze digitale werkplek.  

E-mail Bij ongeautoriseerde toegang tot e-mail kunnen (bijvoorbeeld) 

goedkeurende verklaringen worden verzonden uit naam van een 

organisatie.  

Fysiek toegangssysteem (bijv. kastjes waar 

pasjes gevalideerd worden) 

Manipulatie van fysieke toegangssystemen waardoor ongeautoriseerde 

toegangsbewijzen gebruikt kunnen worden om vervolgens vracht te 

manipuleren. 

Omgeving waar toegangsrechten fysieke 

toegang wordt ingesteld. 

Manipulatie, bijvoorbeeld uitbreiding, van toegangsrechten waarna vracht 

gemanipuleerd kan worden. 
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Type systeem Voorbeeld van mogelijk misbruik 

Camerasysteem Beelden kunnen gemanipuleerd worden waardoor ongeautoriseerde 

activiteiten niet zichtbaar zijn.  

Een ander voorbeeld is dat door meekijken op camerasystemen informatie 

over beveiligingspatronen duidelijk wordt bij een ongeautoriseerd persoon. 

Screeningsapparatuur Door ongeautoriseerde digitale toegang tot screeningsapparatuur kan 

software worden aangepast waardoor objecten die de veiligheid van de 

vrachtvervoerketen beïnvloeden niet correct uit de screening naar voren 

komen.  

Systemen die digitale koppelingen tussen 

systemen faciliteren, bijvoorbeeld software die 

een koppeling tussen een WMS van 

verschillende rollen in de keten faciliteert.  

Manipulatie van datastromen tussen systemen waardoor de status in een 

systeem gemanipuleerd wordt ontvangen door het doelsysteem. Hierdoor 

zou de status van bijvoorbeeld de vracht aangepast kunnen worden. 

Community systemen die rollen binnen de keten 

aan elkaar koppelen, bijvoorbeeld passysteem 

ACN, een PCS als Cargonaut of de Europese 

erkend agent database. 

Wanneer er incorrecte validatie plaatsvindt of data die gebruikt wordt voor 

de validatie incorrect is, is een mogelijk voorbeeld van misbruik dat er 

incorrect vanuit gegaan wordt dat een organisatie daadwerkelijk een erkend 

agent is. 

Tabel 1 Voorbeelden van systemen en kwetsbaarheden 

Voor veel van bovengenoemde systemen en kwetsbaarheden zijn eenzelfde (mogelijke) set van 

maatregelen van toepassing. Deze maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 6. Daarnaast zijn in dit 

hoofdstuk ook een aantal aanvullende algemene maatregelen opgenomen die de impact van een 

mogelijke (digitale) dreiging minimaliseren. 

 

Het doel van de inventarisatie van de systemen is om een actueel overzicht te hebben van systemen 

die betrokken zijn bij de beveiliging van het vrachtvervoer via de luchtvaart. Het georganiseerd en 

gestructureerd in kaart brengen van de informatie- en communicatiesystemen kan door het doorlopen 

van de onderstaande stappen: 

• Inventarisatie van systemen 

• Inventarisatie van software 

• Inventarisatie van data 

• Onderhoud en beheer van de inventarissen 
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6 Maatregelen 
 

Dit hoofdstuk beschrijft mogelijke maatregelen die direct gerelateerd zijn aan de systemen en 

kwetsbaarheden zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Daarnaast bevat paragraaf 6.2 een 

aantal aanvullende algemene maatregelen die de impact van een mogelijke (digitale) dreiging 

minimaliseren. De maatregelen zijn gecategoriseerd op de vlakken van preventie van, detectie van, 

reactie op en herstel van cyberaanvallen.  

6.1 Specifieke maatregelen 

De onderstaande 13 maatregelen zijn specifiek opgenomen op basis van eerdergenoemde systemen 

en kwetsbaarheden. Deze maatregelen zijn voorbeelden en kunnen per organisatie en/of rol in de 

keten verschillen. Deze lijst is dus niet volledig, maar moet gezien worden als aanzet of aanvulling 

binnen het risicomanagement van de eigen organisatie. 

 
Nr. Maatregel Toelichting Categorie 

1 Maak afspraken met 

softwareleveranciers met 

betrekking tot 

informatiebeveiliging. 

Aanvallers kunnen door toegang tot software checks op veiligheid 

beïnvloeden en/of informatie bemachtigen. Denk bij type leveranciers in 

ieder geval aan leveranciers die de vrachtvervoerketen ondersteunen zoals 

leveranciers op het gebied van community platformen. Denk als 

gespreksonderwerpen met een leverancier bijvoorbeeld aan: 

• Welke eisen worden er aan ontwikkelaars van de software gesteld 

om hun betrouwbaarheid te beoordelen? 

• Welke eisen worden er aan IT-beheerders gesteld om hun 

betrouwbaarheid te beoordelen? 

• Met welke regelmaat worden penetratietesten gedaan en worden 

kritische kwetsbaarheden geïdentificeerd en vervolgens opgelost? 

• Wordt voor het gebruik en beheer van deze omgeving gebruik 

gemaakt van multifactor authenticatie? 

• Onderwerpen zoals genoemd bij maatregel 2.  

Preventie 

2 Maak afspraken met 

leveranciers van IT-

infrastructuur met betrekking 

tot informatiebeveiliging. 

Wanneer aanvallers toegang hebben tot de IT-omgeving van een 

organisatie in de keten ontstaat er een mogelijkheid waarmee 

veiligheidschecks beïnvloed kunnen worden en/of informatie bemachtigd 

kan worden. Denk als gespreksonderwerpen met een leverancier 

bijvoorbeeld aan: 

• Sluit een overeenkomst met de leverancier waarin ook afspraken 

ten aanzien van cyber security zijn opgenomen. Onderwerpen die 

hierin opgenomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld onderwerpen 

zoals genoemd in maatregel 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 

• Zorg dat de contractuele afspraken (contract, Algemene 

Voorwaarden en Service Level Agreement) er zijn en als geheel 

voldoende het risico afdekken ten aanzien van de leverancier en 

de geleverde diensten. 

• Beoordeel het informatiebeveiligingsbeleid en het 

risicomanagementproces van de leverancier met als doel om 

beeld te krijgen bij de daadwerkelijke aanpak en uitvoering van 

cybersecurity door de leverancier. 

• Onderwerpen zoals genoemd bij maatregel 1. 

Preventie 

3 Vereis multifactor authenticatie 

(= MFA). 

Aanvallers kunnen wachtwoorden raden of achterhalen. Zorg ervoor dat een 

wachtwoord niet het enige is dat een aanvaller nodig heeft om zichzelf 

Preventie 
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Nr. Maatregel Toelichting Categorie 

toegang te verschaffen tot een account. Neem hierbij de volgende punten in 

ogenschouw: 

• Doe dit in ieder geval voor alle in gebruik zijnde extern 

benaderbare platformen zoals bijvoorbeeld e-mail, een WMS of 

een TMS.  

• Wanneer een uitzondering nodig is, dus wanneer MFA niet wordt 

toegepast, documenteer deze uitzondering dan en laat deze 

uitzondering goedkeuren binnen het risicomanagementproces. 

Hiermee wordt het een bewust geaccepteerd risico.  

• Evalueer deze uitzonderingen periodiek. 

4 Voer software-updates uit.  Software bevat programmeerfouten. Deze kunnen leiden tot 

kwetsbaarheden waarmee door een aanvaller toegang verkregen kan 

worden tot een omgeving. Enkele voorbeelden van maatregelen om dit in te 

richten zijn: 

• Voer updates uit zo snel mogelijk na het beschikbaar komen van 

de update.  

• Overweeg hierbij prioriteit te geven aan extern benaderbare 

systemen in de IT-omgeving. 

Preventie 

5 Voer een kwetsbaarheden 

scan uit.  

Programmeerfouten in software kunnen leiden tot kwetsbaarheden, 

waarmee door een aanvaller toegang verkregen kan worden tot een 

omgeving. Met een kwetsbaarhedenscan kan geprioriteerd worden welke 

systemen van een software-update voorzien moet worden of waar een 

andere mitigerende maatregelen moet worden toegepast. Enkele 

voorbeelden van maatregelen om dit in te richten zijn: 

• Voer een (automatische) scan uit op kwetsbaarheden van extern 

benaderbare systemen.  

• Breid dit eventueel uit naar niet extern benaderbare systemen. 

• Zorg ervoor dat er een proces is dat beschrijft hoe en hoe snel de 

gevonden ernstige kwetsbaarheden opgelost moeten worden. 

Detectie 

6 Segmenteer netwerken. Een aanvaller wil zich mogelijk toegang verschaffen tot specifieke systemen 

om daarmee toegang te krijgen tot informatie of data aan te passen. 

Wanneer een netwerk is verdeeld in goed beschermede zones maakt dit het 

lastiger voor een aanvaller zich eenvoudig te verplaatsen binnen het 

netwerk. Creëer een netwerksegment voor beheeractiviteiten of bespreek of 

de externe IT-leverancier dit zo heeft ingericht. 

• Maak een apart segment waarin camera’s, danwel 
screeningsapparatuur in aanwezig zijn en controleer de toegang 

tot dit segment. 

• Overweeg detectie in te rechten op pogingen om ongeautoriseerd 

van het ene naar andere segment te bewegen. 

Preventie 

7 Vereis een sterk 

wachtwoordenbeleid. 

Met een makkelijk te raden of hergebruikt wachtwoord kan een aanvaller 

toegang krijgen tot informatie of data gebruikt voor veiligheidschecks 

mogelijk aanpassen. Enkele voorbeelden van maatregelen om dit te 

voorkomen zijn: 

• Gebruik unieke wachtwoorden van minimaal 13 karakters. 

• Maak bij voorkeur gebruik van een wachtwoordzin.  

• Maak gebruik van een wachtwoord manager om wachtwoorden in 

op te slaan. 

Preventie 
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Nr. Maatregel Toelichting Categorie 

8 Verbeter toegangsbeheer. Met een gedeeld account kan het zo zijn dat wachtwoorden minder 

gewijzigd worden, op verschillende plekken onveilig worden 

gedocumenteerd of waarbij het gebruik moeilijker na te gaan is. Wanneer 

een aanvaller toegang verkrijgt tot een (beheer) account kan daarmee 

mogelijk toegang verkregen worden tot informatie of data die vervolgens kan 

worden aangepast. Enkele voorbeelden van maatregelen om dit te 

voorkomen zijn: 

• Gebruik uitsluitend persoonlijke (beheer) accounts, zowel voor 

interne applicaties als voor leveranciers 

• Beperk de gebruikersmogelijkheden door het toepassen van het 

“least privilege” principe voor alle applicaties en accounts. 

Preventie 

9 Stop ondersteuning van oude 

protocollen voor e-mail. 

Voor zowel lokale als cloud e-mailoplossingen staat vaak nog standaard de 

ondersteuning voor oudere en onveiligere protocollen aan die het gebruik 

van multifactor authenticatie niet vereisen. Hiermee kan een aanvaller 

ondanks het aanstaan van MFA alsnog toegang krijgen tot informatie of e-

mail versturen in naam van een organisatie.  

 

Een maatregel om dit te voorkomen is deze protocollen niet meer te 

ondersteunen. 

Preventie 

10 Maak afspraken met 

leveranciers van fysieke 

toegangssystemen met 

betrekking tot 

informatiebeveiliging. 

Een aanvaller kan fysieke toegangssystemen op zo’n manier beïnvloeden 
dat ongeautoriseerde personen alsnog toegang krijgen tot een locatie. Denk 

als gespreksonderwerpen met een leverancier bijvoorbeeld aan: 

• In hoeverre vinden er periodieke controles plaatsvinden of de 

apparatuur die de toegangscheck uitvoert deze correct uitvoert of 

gemanipuleerd is. 

• Zie ook de maatregelen bij maatregelen 1 en 2. 

Preventie 

11 Valideer periodiek fysieke 

toegangsrechten. 

Een aanvaller kan een beheeromgeving voor fysieke toegangsystemen 

gebruiken om bijvoorbeeld pasjes of tokens rechten te geven voor locaties 

waar geen toegang voor nodig is voor de gebruiken van de token of pasje.  

 

Een maatregel om dit op tijd te detecteren is door periodiek te valideren of 

aanpassingen van toegangsrechten voor fysieke toegang correct zijn. Doe 

dit door bijvoorbeeld door pasjes te valideren of deze de juiste rechten 

hebben, danwel een wijzigingsoverzicht op te vragen. 

Detectie 

12 Voer een controle uit op 

ongeautoriseerde toegang tot 

camerasystemen. 

Een aanvaller kan mogelijk camerabeelden manipuleren waardoor 

ongeautoriseerde activiteiten niet zichtbaar zijn. Een aanvaller kan ook 

meekijken op camerasystemen waardoor informatie over 

beveiligingspatronen duidelijk wordt bij een aanvaller. 

 

Voorbeelden van maatregelen om ongeautoriseerde toegang te detecteren 

zijn: 

• Voer periodiek een controle uit welke accounts toegang hebben 

gehad tot een camerasysteem en op welke momenten. 

• Vraag een leverancier om deze informatie wanneer deze 

informatie niet intern beschikbaar is. 

Detectie 

13 Train medewerkers op het 

gebied van 

informatiebeveiliging. 

Een aanvaller kan gebruik maken van een medewerker die (onbedoeld) 

toegang verschaft tot een digitale omgeving. Om dit op dit te voorkomen 

danwel op tijd te detecteren zijn voorbeelden van maatregelen die ingericht 

kunnen worden: 

Preventie 
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Nr. Maatregel Toelichting Categorie 

• Geef nieuw personeel een training met betrekking tot digitale 

veiligheid tijdens hun onboarding direct wanneer hun 

arbeidsovereenkomst aanvangt. 

• Train IT-personeel op het gebied van hun rollen en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van informatiebeveiliging. 

• Houd regelmatig awareness campagnes binnen de gehele 

organisatie. 

• Maak het duidelijk binnen de organisatie waar mogelijke (digitale) 

veiligheidsincidenten gemeld kunnen worden.  

• Evalueer periodiek het overzicht van gemelde incidenten. 

6.2 Algemene maatregelen 

Deze paragraaf bevat 5 aanvullende algemene maatregelen die de impact van een mogelijke 

(digitale) dreiging kunnen minimaliseren. 

 
 Maatregel Toelichting Categorie 

1 Meld een (digitaal) security 

incident bij relevantie 

instanties.  

Een aanvaller kan één of meerdere onderdelen in een keten gebruiken om een 

aanval uit te voeren. Wanneer informatie over een (digitale) dreiging gedeeld 

wordt kan dit mogelijk bijdragen aan het voorkomen of slagen van een digitale 

aanval.  

 

Overweeg daarom of voor een (digitaal) security incident melding moet of kan 

worden gedaan bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB), 

het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) of de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). Overweeg of het doen van aangifte nodig is.  

Reactie 

2 Oefen een (digitale) aanval 

en de reactie hierop.  

De manier en snelheid van reageren bij een digitale aanval, een virtuele 

(uitslaande) brand, kan schade en/of impact beperken. Om voorbereid te zijn 

op zo’n aanval kan de reactie hierop geoefend worden, net als bij een fysieke 

brandoefening.  

 

Enkele onderwerpen die verwerkt kunnen worden in zo’n oefening zijn: 
• Het beschrijven van een proces hoe een aanval behandeld zal 

worden. 

• Vaststellen van de rollen en verantwoordelijkheden bij een aanval. 

• Implementeer de geleerde verbeteringen in het ontwikkelde proces. 

• Kan ik mijn systemen nog vertrouwen dat ze de juiste validaties 

uitvoeren. 

• Als alle digitale systemen niet meer beschikbaar zijn, hoe voer ik dan 

mijn proces uit? Neem dit op in een business continuity plan/ disaster 

Recovery plan. 

Preventie 

3 Zorg dat systemen en 

applicaties voldoende 

gebeurtenissen (= log) 

informatie genereren en 

opslaan. 

Ieder systeem genereert logs. Die logs kunnen helpen om aanvallen te 

detecteren en om een daadwerkelijk incident op een goede manier te 

behandelen. Denk bij implementatie van deze maatregelen aan het volgende: 

• Formuleer een logging policy, inclusief bewaartijden.  

• Centraliseer zoveel mogelijk logbestanden.  

• Zorg voor kennis en capaciteit voor het opvolgen van incidenten. 

Detectie 

4 Voer een vorm van detectie 

in voor de meest 

Een digitale aanval kan op verschillende momenten worden gedetecteerd 

zodat de aanvaller het uiteindelijke doel niet bereikt. Overweeg de 

onderstaande punten om tot een vorm van detectie te komen: 

Detectie 
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voortkomende digitale 

dreigingen. 

• Stel een mate van detectie vast die past bij de context van de 

organisatie.  

• Bedenk hoe en in welke mate er detectie kan plaatsvinden voor het 

netwerk, de werkplekken en servers en de logs van de organisatie. 

5 Maak regelmatig back-ups 

van uw systemen en test 

deze. 

Een digitale aanval kan als gevolg hebben dat data niet meer beschikbaar is. 

Back-ups kunnen helpen om te herstellen naar een moment voordat data en/of 

systemen waren aangetast. Bij het inrichten van een back-up strategie kan 

gedacht worden aan de volgende onderwerpen: 

• Van welke data moet er een back-up worden gemaakt? 

• Hoe lang moet deze data bewaard blijven? 

• Waar staat deze back-up opgeslagen? 

• Oefen en test het herstellen van een back-up? 

Herstel 

7 What’s next? 
 

Onder andere door gebruik te maken van deze handreiking zouden nu stappen genomen moeten 

worden om invulling te geven aan de Europese regelgeving ten aanzien van de beveiliging van de 

burgerluchtvaart (uitvoeringsverordening (EU) 2019/1583). Deze stappen zijn: 

 

1. Identificeer relevante kritieke systemen en gegevens, bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van de voorbeelden zoals genoemde in hoofdstuk 5. 

2. Maak een risicobeoordeling en gebruik hierbij ter inspiratie hoofdstuk 4 van deze 

handreiking. 

3. Beschrijf de geselecteerde en genomen maatregelen die de mogelijke impact van een 

(digitale) dreiging minimaliseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de voorbeelden 

zoals genoemd in hoofdstuk 6. Werk de maatregelen verder uit en zorg voor een 

zorgvuldige implementatie. De uitwerking van de maatregelen neemt u op in uw 

bestaande beveiligingsprogramma, bijvoorbeeld in een apart hoofdstuk ‘Cybersecurity’. 


