
Na de beveiliging van

bedrijfsgegevens, appli-

caties en netwerkinfra-

structuren, veroveren de

IT-specialisten nu ook

langzaam de markt van

de traditionele bewaking

en de ordediensten die

verantwoordelijk zijn

voor de beveiliging van

grote sportevenementen.

Lees vooral verder… In

de volgende pagina’s krij-

gen de professionals ook

ruimschoots de mogelijk-

heid om hun mening te

verkondigen over out-

sourcing, tendensen,

technologieën, enz…
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De afgelopen jaren is de sector van de beveiliging er alleen maar com-

plexer op geworden. Toch is de doelstelling al die tijd dezelfde geble-

ven: het netwerk, de gegevens en de applicaties beveiligen. Maar zodra

er een nieuw type bedreiging de kop opsteekt, doen de gespecialiseer-

de editors er alles aan om zo snel mogelijk de zwakke plaats in een sys-

teem op te sporen en er vervolgens een oplossing voor uit te dokteren.

En om helemaal in medische termen te blijven, durven we ons soms af

te vragen of er in de lijst van beschikbare producten niet af en toe een

placebo is opgenomen… Wat er ook van zij, 2003 was een jaartje dat de

specialisten niet zo snel zullen vergeten. Zo was er de opkomst van de

IDS-sonde (zie woordenlijst). Dit product werd ontworpen om alle acti-

viteiten op het netwerk gade te slaan en eventuele pogingen tot inbraak

door kwaadwillige gebruikers of vooraf geregistreerde programma’s op

het netwerk op te sporen. Met als gevolg dat heel wat ondernemingen

die in dit soort tools investeerden, op een bepaald moment de indruk

kregen dat ze onkwetsbaar waren – tot op het moment dat ze beseften

dat ze niet beschikten over de nodige specialisten om het systeem

draaiende te houden. “Heel wat van onze klanten die dit soort sondes

hebben gekocht, gebruiken ze niet”, stelt Nicolas Quint, technisch di-

recteur van integrator Qualiope en specialist in de beveiliging, vast.

“Een IDS is de moeite van het kopen niet waard. Het begrip zelf is een

dwaling van de geschiedenis”, had een studie van Gartner in juni van

vorig jaar nog gemeld. Deze studie deed in ieder geval heel wat stof op-

waaien bij de fabrikanten. En dat stof is nog altijd niet gaan liggen.

Want intussen menen velen te weten dat deze sondes tegen het jaar

2005 van de markt zullen verdwenen zijn. In de Verenigde Staten liepen

de zaken zelfs zo zeer uit de hand, dat het Pentagon in juli een aantal

analisten van studiekantoren en IDS-editors ontbood om klaarheid te

scheppen over de zaak. Maar zelfs als we ervan uitgaan dat editors hun

huiswerk niet altijd goed doen en dat de inbraaksondes niet werken

(wat nog altijd niet zeker is), kan een onderneming niet ontkennen dat

een firewall al lang niet meer volstaat om haar netwerk te beschermen.

Dat is alvast de – voorspelbare – mening van de editors, die nu al klaar

staan met IPS-oplossingen (Intrusion Prevention System), die de lacu-

nes van de IDS-systemen zouden moeten opvangen. 

Het principe van de reactie op alarm-
meldingen automatiseren
Tweede uitdaging voor de IPS-systemen: niet langer passief detecteren,

maar actief blokkeren en het principe van de reactie op de alarmmel-

dingen automatiseren. Verantwoordelijken van de beveiliging van een

netwerk zijn meestal niet al te enthousiast over deze nieuwe aanpak. Zij

vrezen immers dat ook legitiem trafiek zal worden tegengehouden en

SPECIAL S E C U R I T Y

Editors van IDS-sys-

temen (detectie van

indringers) reageren

op de kritiek en

veranderen van stra-

tegie. Voortaan

beperken hun syste-

men zich niet meer

tot het passieve

observeren, maar

gaan ze ook meteen

over tot het actief

tegenhouden van de

indringers.

Strijd tegen indri
tweede fase in



April 2004 33

dat hun netwerk zelfs volledig zou verlamd raken wanneer de

IPS-systemen zich vergissen. De editors kunnen in dit ver-

band echter een doorslaggevend argument uitspelen: het be-

lang van een realtime reactie, wat handmatig niet haalbaar is.

Bij firewall-fabrikant Netasq meent men dat zo’n snelle reac-

tie mogelijk is zodra men een “duidelijke omschrijving heeft

gegeven van de aanvallen waartegen men zichzelf wil be-

schermen, want het is gewoonweg onmogelijk om alles te

voorzien.” Bij ISS, de marktleider van de sondes, die voor de

IPS-systemen een IDS en een kwetsbaarheidscanner levert,

horen we hetzelfde verhaal. Alarmmeldingen en storingen

worden op die manier met elkaar gecorreleerd, zodat ze pas

reageren wanneer men zeker is dat het om een reëel gevaar

gaat. Wanneer de Slammer-worm bijvoorbeeld doordringt tot

een netwerk en er daar geen enkele SQL-server aanwezig is,

of als die server door een softwarepatch is beveiligd, hoeft de

indringer niet te worden tegengehouden. Indien er daarente-

gen wel een kwetsbaarheid werd vastgesteld, is het belang-

rijk om zo snel mogelijk (d.w.z. in realtime) te reageren en

de worm meteen uit te roeien.

Optreden is overigens de derde en de laatste opdracht van

de IPS-systemen. Een sonde die een abnormale query ont-

dekt, moet die ook kunnen tegenhouden en een bestand in

quarantaine plaatsen… wat betekent dat het IPS-systeem

moet leren communiceren met de andere beveiligingsproduc-

ten. Bij ISS gaat men prat op het feit dat men de Check

Point, Netscreen, Watchguard en Cisco firewalls opnieuw kan

configureren. Steeds meer leveranciers, zoals Symantec en

Netasq, beheren alle schakels van de ketting en stellen IPS-

systemen voor die alles kunnen onderbreken. Men zou zich

kunnen afvragen of de producten daardoor geen eenvoudige

applicatieve firewalls worden. Die vraag leeft ook bij de ana-

listen van de Burton Group en Gartner, die menen dat IPS

“slechts een nieuw woord is voor een firewall op het applica-

tieve niveau en waarvoor men handtekeningen in de filtering

gebruikt.” Dat is althans de mening van Hervé Schauer, alge-

meen directeur van Hervé Schauer Consulting.

2003 mag dan al het jaar van de officiële begrafenis van IDS

zijn, maar misschien is het nog wat te vroeg om zijn opvolger

al te bekronen. IPS zal immers nog moeten bewijzen uit welk

hout het is gesneden. Sommige ondernemingen zullen zich

daarom ongetwijfeld nog een tijdje behelpen met min of

meer opgelapte IDS-systemen tot er een waardige opvolger

op de markt wordt gebracht.

Firewalls ten aanval tegen 
de applicatieve laag
Als een firewall een applicatieve poort sluit op het niveau

van de transportlaag, is de kans niet denkbeeldig dat be-

paalde applicaties worden tegengehouden en dat de acti-

viteiten van de onderneming hierdoor worden verlamd.

Editors wisten heel lang niet hoe ze dit dilemma moesten

oplossen… tot ze het begrip applicatieve firewall ontdek-

ten (bij sommigen duurde dat overigens wat langer dan bij

anderen, spotten de Franse bedrijven Arkoon en Netasq

overigens). In een poging om informaticawormen zoals

Code Red, Nimda en Slammer te stoppen, hebben heel wat

bedrijven in 2003 hun toevlucht genomen tot dit soort pro-

ducten. Net zoals FireWall-1, het nieuwe paradepaardje van

Check Point, zijn heel wat firewalls tegenwoordig in staat

om aanvallen af te slaan. Hierbij worden op het applicatie-

ve niveau de pakketten gecontroleerd op de samenhang

van de HTTP, H.323, SQL, Soap, CIFS en andere headings

of worden gefragmenteerde aanvallen herkend. Deze fire-

walls gaan echter nog niet zo ver dat ze ook de content

grondig inspecteren (vb. filtering van ActiveX- of Java-

script-codes) of dat ze systematisch op zoek gaan naar

paarden van Troje…

ngers gaat 

Het gamma Proventia beveiligingsconsoles van Internet 
Security Systems: een voorbeeld van de marktevolutie in de
indringers-detectie.



SPECIAL S E C U R I T Y

Volgens het consultancykantoor PriceWaterhouseCoo-
pers is een “goede beveiliging van de informatie een
dynamisch proces, dat volledig in de andere bedrijfs-
processen is geïntegreerd”. De beveiliging moet “niet
alleen een bescherming bieden tegen de inherente ri-
sico’s (virussen, lamgelegd netwerk, lek van vertrou-
welijke informatie…), maar ook nieuwe kansen voor
toegevoegde waarde creëren”. En bij PWC weet men
waarover men praat, want deze problematiek wordt
uitgebreid behandeld in “Information Secutiry: a strate-
gic guide for business”.

Aanbevolen lectuur
Dit nieuwe werk van ongeveer 300 pagina’s is vooral
bedoeld voor de decision makers binnen de onderne-
mingen en biedt een compleet overzicht van de pro-
blematiek – vanaf de omschrijving van een samenhan-
gend beveiligingsbeleid over de verschillende techno-
logieën die daarbij in de strijd worden gegooid (identity
management, antivirus, firewall, IDS, enz…) tot een
profiel van alle ondernemingen die in die sector actief
zijn (qua aanbod; in het werk vindt u geen klassemen-
ten of vergelijkingstests). Ook dit volume beantwoordt
aan de hoge kwaliteitseisen die in deze reeks worden
gehanteerd. U vindt hierin een duidelijke omschrijving
van de uitdagingen en van de verschillende technolo-
gieën, in een taal die voor (bijna) iedereen verstaan-
baar is en inclusief een index waarmee ook de onwe-
tende een helder inzicht krijgen in de acroniemen
waarmee in deze sector wordt gegoocheld. Uiteraard
wordt bijzonder veel aandacht besteed aan vragen
waarmee grote internationale ondernemingen kampen,
maar ook zaakvoerders van kleinere ondernemingen
kunnen van deze publicatie heel wat opsteken.
In het hoofdstuk “Market & Forecast” krijgt men een
idee van de gezondheidstoestand van de IT-beveili-
gingsmarkt. De “boom” die men na de aanslagen van
september 2001 had verwacht bleef dan misschien
wel uit, toch konden de beveiligingsspecialisten de af-
gelopen twee jaar groeicijfers voorleggen waar andere
segmenten in de (krimpende) IT-sector maar konden
van dromen. Volgens PWC, dat zich hierbij baseert op
de cijfers van IDC, is de markt van de beveiliging tus-

sen 2001 en 2002 met ongeveer 20% gegroeid (van
17 tot 20 miljard dollar op wereldvlak). De diensten zijn
goed voor ongeveer de helft van de inkomsten (48%),
tegenover 34% voor de software en 18% voor de
hardware. Tegen het jaar 2006 zou de wereldwijde
groei zich tegen een analoog ritme moeten ontwikke-
len, hoewel de groei van de softwaremarkt iets minder
uitgesproken zal zijn (ongeveer 12%).

Betere integratie van de beveiliging
PWC meent dat de invoering van een uniform veilig-
heidsbeleid binnen de onderneming nog altijd zal wor-
den bemoeilijkt door de logica van de “silo’s”, waarbij
iedere afdeling haar eigen specifieke oplossingen
kiest. Dit geldt vooral voor toegangscontrole en identity
management. De tendens om processen of applicaties
uit te besteden om op die manier de kosten te druk-
ken, zou eveneens een negatieve invloed hebben. In
dit verband willen we er even op wijzen dat PWC bij
het woord “meerwaarde” op het vlak van de veiligheid
vooral denkt aan toegangscontrole, bedrijfsdirectories
en aan management van identiteiten en gebruikers.

Elastisch pantser
Wat de veiligheidsinfrastructuren betreft, meent PWC
dat de bescherming van bedrijfsnetwerken in de toe-
komst “elastischer” zal zijn dan tegenwoordig. Naar-
mate steeds meer applicaties de opening van poorten
op de firewall vereisen, zullen de bewakings- en verde-
digingsmaatregelen steeds dieper in de bedrijfsnetwer-
ken moeten worden geïmplementeerd. Op termijn zou
deze ontwikkeling moeten resulteren in een verdere
groei van IDS’en of hun afgeleiden (waarvoor soms de
term IPS of, voluit, Intrusion Prevention System wordt
gebruikt). In dat kader zouden de beveiligingsconsoles
(waarin features worden samengebracht die vandaag
de dag door verschillende technologieën worden ver-
zekerd) een breder succes moeten kennen. En dit niet
in de laatste plaats omdat ze op termijn een oplossing
kunnen bieden op het vlak van de centralisatie van het
beheer van de beveiliging.

ERIC MAHIEU
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Beveiliging: 
Volg de gids met
PriceWaterhouseCoopers!
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Terwijl het Amerikaanse leger druk bezig is met het versterken
van de beveiliging van hun netwerken tegen informatica-aanval-
len van schurkenstaten en terroristische groepen, beweren som-

migen dat het grootste gevaar in feite van binnenuit komt…
Tijdens het Forum on Information Warfare, dat in de-
cember in Washington plaatsvond, drukten de onder-
zoekers van het FBI en de George Washington Uni-
versity de aanwezige militairen en universitairen op het
hart dat ze in de eerste plaats rekening moesten hou-
den met het grote gevaar van “interne bedreigingen”.
Met name systeembeheerders worden steeds vaker
als de potentieel gevaarlijkste interne bedreiging be-
schouwd – omwille van de macht die zij op de netwer-
ken uitoefenen.
Tijdens zijn voordracht vergeleek luitenant-generaal
Kenneth Minihan, de voormalige directeur van de NSA
(National Security Agency), systeembeheerders van
vandaag met de specialisten van de versleuteling van
de vroegere oorlogen, die de codes van de vijand pro-
beerden te breken. Volgens de topmilitair moeten deze
werknemers enerzijds beter in de gaten worden ge-
houden door de militairen en anderzijds beter worden
betaald. Verschillende onderzoekers beweerden tij-
dens het forum dat zij verschillende IT-beheerders op
misstappen hadden betrapt en dat zij wel degelijk de
achillespees vormen van de nationale defensie.
Het FBI en de onderzoekers van de George Washing-
ton University namen de afgelopen jaren onder meer
het gebruik van computers door misdadigers onder de
loep. “De beheerder die verantwoordelijk is voor de op-
bouw van een informaticasysteem, kan enorm veel
schade aanrichten”, zegt Jerrold Post,
professor politieke psychologie en
psychiatrie aan de bovengenoemde
universiteit. Hij haalde drie voorbeel-
den aan van gevallen in Fort Bragg
(South Carolina) en in de bank- en
andere sectoren van leden van het
IT-personeel die misbruik hadden
gemaakt van hun macht op de be-
drijfsnetwerken.
Post wees er ook op dat medewer-
kers die informaticamisdaden ple-
gen, zoals fraude, afpersing, sabo-

tage en spionage, uiteenlopende motieven kunnen
hebben, gaande van wraak tot persoonlijke verrijking.
Hij is er dan ook van overtuigd dat het van essentieel
belang is om een duidelijk zicht te krijgen op de psy-
chologische eigenschappen van IT-beheerders in het
algemeen om op die manier mogelijk gevaar zo snel
mogelijk te herkennen. “Bij de IT-specialisten vinden
we heel wat introverte personen terug. Dat zijn men-
sen die de stress opkroppen en zich slechts online la-
ten gaan”, aldus de professor. Een onderzoek bij IT-
specialisten die zich aan misdadig gedrag schuldig
hadden gemaakt, wees uit dat deze bepaalde per-
soonlijkheidskenmerken gemeen hebben (zie kader-
stuk).
Post vertelde ook nog dat een grondige analyse van
de werkhistoriek van IT-beheerders die het netwerk
van hun werkgever hadden gesaboteerd of die op een
andere manier schade hadden veroorzaakt, in het ver-
leden al vaker minder erge inbreuken hadden begaan,
zoals het weigeren om een back up te maken. 

Ook het FBI voerde onderzoek uit naar personen die
zich schuldig hadden gemaakt aan informaticamisda-
den. “Cybermisdaden zijn in de eerste plaats een in-
tern fenomeen”, verklaarde behaviour specialist John
Jarivs. “Slechts een kwart van dit soort misdaden
wordt door buitenstaanders gepleegd.”

Opgelet voor 
zwarte schapen!

Psychologisch profiel van medewerkers
die vaak een interne dreiging vormen 
(Bron: George Washington University Political Psychology Program)

• Introvert; leeft “online”
• Achtergrond van zware frustraties ten

opzichte van de familie, de vrienden-
kring of de collega’s

• Scheiding of relatieproblemen
• Neiging om zich kwaad te maken

tegenover gezagsdragers
• Arrogantie, neiging om te bluffen om

op die manier een breekbaar ego te
verbergen

• Extreme gehechtheid aan de IT-infra-
structuur



Men kan nog begrijpen dat ondernemingen die gespecialiseerd zijn

in de fysieke integriteit van personen, gebouwen en infrastructuren

(vb. bewakingsdiensten, elektronische beveiliging), niet bepaald ge-

neigd zijn om hun actieveld uit te breiden tot de beveiliging van elek-

tronische gegevens. Vaak menen zij dat beide sectoren niets met el-

kaar te maken hebben. Ook een adviseur informatica-beveiliging zal

wellicht niet snel bij zijn klant aankloppen met een totaalpakket dat

bestaat uit de meest geschikte firewall, het ideale beveiligingsbeleid

en een brandbeveiligingssysteem. En toch…

Raakpunten
Een bedrijf als Telindus, dat zich van oudsher bezighoudt met net-

werkuitrusting in de strikte zin van het woord, wist zich de afge-

lopen jaren te diversifiëren, door ook afdelingen op te richten die ge-

specialiseerd zijn in veiligheid, voice en video (via de digitale bewa-

kingsvideosystemen in plaats van analoge systemen). Voordeel ten

opzichte van de concurrentie: één enkel dienstverlenend bedrijf kan

zich bekommeren om de informaticabeveiliging en de videobewa-

king bij één en dezelfde klant.

Yves Vekemans, business innovation manager security, vertelt ons

dat zijn bedrijf onlangs op een raakpunt stootte: “Wij organiseren ie-

der jaar een zogenaamde Security Day die volledig aan netwerkbe-

veiliging is gewijd. Vorig jaar besloten wij echter om dit evenement

naar aanleiding van de gebeurtenissen van 11 september 2001 om te

dopen tot Security & Safety Day. Voor de eerste keer nam ook ons

videobewakingsteam daaraan deel.” 

Die datum begint overigens ook gevolgen te hebben voor de organi-

satie van het personeel, aldus nog Frédéric Dupont, business inno-

vation manager convergence bij Telindus: “Vroeger was er in ieder

bedrijf een manager die verantwoordelijk was voor de fysieke veilig-

heid en een andere voor de informaticabeveiliging. Beide werkne-

mers hadden een verschillende profiel. Maar steeds meer evolueert

men in de richting van een globaal veiligheidsconcept en introdu-

ceert men de functie van een security officer, die voortaan voor bei-

de zaken verantwoordelijk is.” Omwille van de tendens van de digi-

talisering van de bewaking, zou de IT een steeds grotere rol moeten

spelen op het vlak van de veiligheid. Het omgekeerde is ook waar,

want het heeft niet de minste zin om zijn informatica-netwerk ex-

treem goed te beveiligen als iedereen zomaar het gebouw kan bin-

nen- en buitenwandelen en zich op het netwerk kan aansluiten… 

Er is dus duidelijk een convergentieproces aan de gang, maar er is

nog een lange weg af te leggen. Bovendien moet er ook nog op het

vlak van de oplossingen een evolutie plaatsvinden, zodat de monito-

ring van een netwerk en van een gebouw in de toekomst door de-

zelfde persoon kunnen worden uitgevoerd.
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Heel wat experts die uit

deze twee verschillende

werelden afkomstig

zijn, bieden aan onder-

nemingen elk de moge-

lijkheid om een globaal

beveiligingsbeleid uit te

bouwen met de bedoe-

ling om de continuïteit

van de activiteiten

zoveel mogelijk te

garanderen. Maar wat

als die twee werelden

nu eens niet de handen

ineen zouden slaan? 

Informaticabeveiliging 
een onmogelijk duo?
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Bij de specialisten op het vlak van de fysieke beveiliging stelt Sté-

phane Bocqué, national marketing manager van de Group 4 Falck,

het zo: “Er bestaan wel degelijk raakpunten. Uiteindelijk gaat het

hier om twee verschillende, maar toch totaal complementaire spe-

cialisaties die in het licht van de technologische ontwikkelingen met

elkaar moeten kunnen communiceren en samenwerken.”

Een voorbeeld van die essentiële complementariteit: de beveiligde

opslag van fysieke back-ups naast informatica back-up’s. En dit is

niet het enige voorbeeld.

Hand in hand
We hoeven er wellicht niemand aan te herinneren dat de infor-

matica tot alle sectoren van onze maatschappij is doorgedron-

gen. Dit heeft ook gevolgen voor de profielen van de ingenieurs

en de technici van ondernemingen die zich bezighouden met fy-

sieke beveiliging. 

Videobewakingsystemen ontsnappen evenmin aan die algemene

evolutie. Ook hier wordt steeds vaker gebruikgemaakt van infor-

matica-oplossingen. Waardoor ze weer gevoelig worden voor aan-

vallen door piraten… ongeacht of het systeem offline of via Inter-

net wordt beheerd.

Het behoort uiteraard tot de taken van de medewerker die verant-

woordelijk is voor de informaticabeveiliging om dat risico te beheren.

Maar hij is op dat vlak afhankelijk van de onderneming die zich bezig-

houdt met de fysieke beveiliging bij de klant. Dat beweert althans

Stéphane Bocqué: “De meeste van onze systemen maken niet langer

gebruik van eigen bekabelingen en netwerken, maar wel van de

bandbreedte die door de klant ter beschikking wordt gesteld. Er is

dus wel degelijk communicatie tussen degene die de toegangs-

controlesystemen installeert en degene die het netwerk

beheert. Bovendien werken de meeste beveiligingsappli-

caties volgens de IP-normen.” Doordat men met open pro-

tocollen en systemen werkt, kunnen er interfaces en pro-

ducten worden gecreëerd, die passen in de logica van het

netwerk van de onderneming en dus in het gevoerde be-

leid op het vlak van de informatica-beveiliging.

Zo introduceerde Group 4 Falck enkele maanden gele-

den “eView”, een totaaloplossing voor de videobewaking

via het net, bestaande uit een IP-terminal met een hard

disk, die bij de klant wordt geïnstalleerd en die dus fysiek

de beelden opslaat. De informatica-beveiliging van de ap-

plicatie behoort tot de verantwoordelijkheden van de

klant. Bij de Group 4 Falck daarentegen kunnen alleen

de personen die een toegangsrecht hebben (dat uiter-

aard door een wachtwoord is beveiligd) de beelden op

afstand bekijken. Maar ze kunnen ze niet registreren. Ie-

dere transactie die door Group 4 Falck wordt uitgevoerd

met betrekking tot een gedecentraliseerd systeem, is bo-

vendien volledig gecontroleerd en traceable. 

Access denied?

De scheidingslijnen lijken ook bij de systemen voor de controle van

de toegangsrechten te vervagen. Zo installeerde de Group 4 Falck

het controlesysteem in het Pentagon. Dit “beperkt” zich tot de fy-

sieke toegang van de dragers van een magnetische kaart, die kan

worden gebruikt met een code, lezing op afstand en/of een pro-

grammeerbare chip. De kaart kan rechtstreeks gecorreleerd wor-

den met de toegangsrechten tot bepaalde informatica-gegevens.

Het gaat hier met andere woorden over een gecentraliseerde oplos-

sing. “Deze kaarten kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor

de toegang tot een verdeelautomaat, maar ook voor gelijk welke an-

dere applicatie, waaronder de toegang tot een PC”, legt Stéphane

Bocqué uit. “Group 4 Falck biedt de klant de mogelijkheid om zelf

de chip te programmeren voor de eigen applicaties. Wij houden ons

niet bezig met de ontwikkeling van de bijhorende software-oplos-

singen.” Het enige wat de klant hierbij moet doen, is een reader in-

stalleren op iedere PC en software en technologie installeren die

een en ander op de achtergrond controleren. Dit soort identity ma-

nagement-technologieën heeft nog weinig geheimen voor Telindus,

als we business consultant beveiliging Vincent Genart mogen gelo-

ven: “Wij voeren momenteel een behoorlijk aantal projecten uit in

verband met informatiesystemen die de identificatie, de verificatie

en de toelating beheren van de houders van een badge of een

kaart.” Hierdoor hoeft men ook niet meer op verschillende syste-

men in te grijpen wanneer men wijzigingen wil doorvoeren op het

vlak van de rechten van een werknemer. Er wordt slechts één kaart

gebruikt en alles wordt in één enkel informatiesysteem beheerd. 

OLIVIA AREND

en fysieke beveiliging

Waakzaamheid geboden 
mensen kunnen fouten maken
De beveiliging van een onderneming is ech-
ter ook een zaak van een goed beheer van
de human resources. Men kan een heel arse-
naal oplossingen invoeren om aanvallen af
te slaan en zwakke punten te versterken,
maar als men niet voorzichtig genoeg is,
staat de deur wagenwijd open voor allerlei
rampen. En voorzichtigheid kost niets!
Veiligheid moet daarom op alle niveaus van
de onderneming in de goede werkpraktijken
worden geïntegreerd. In de “security policy”
moet men daarom niet alleen de regels
opnemen op het vlak van de beveiliging van
de informatica-netwerken (wat vrij gewoon
is), maar ook de regels op het vlak van de
fysieke veiligheid (een gebied dat vroeg of
laat op zijn minst gedeeltelijk zal worden
gedigitaliseerd). Nog veel te weinig bedrijven

beschikken over een document dat beide
aspecten omvat.
Heel wat veiligheidsvoorvallen vinden hun
oorzaak intern, zelfs al gaat het zelden om
een bewuste daad van de “schuldige”. Want
het zou niet de eerste keer zijn dat een hac-
ker zich voordoet als een verantwoordelijke
van de informatica-afdeling bij het adminis-
tratieve personeel en daar een wachtwoord
vraagt om een zogezegd dringend probleem
op te lossen. En daar vermag zelfs het meest
recente antivirusprogramma of de sterkste
firewall niets tegen!
Ten slotte mag men ook nog wat discipline
verwachten van de werknemers. Want wie
laat zijn badge nooit ergens slingeren of wie
meldt zichzelf altijd af op zijn computer
wanneer hij zijn kantoor verlaat?



88 April 2004

Deze zomer vinden in Athene de Olympische Spelen plaats.
Ioannis Spanudakis, de Managing Director van ATHENS 2004, zei
het nog tijdens “Competing for the Future”, het evenement dat in
de maand februari door Siemens ICN werd georganiseerd: dit zijn
de eerste Spelen sinds de aanslagen van 11 september 2001. 
In die context is het duidelijk dat de veiligheid een ab-
solute prioriteit is voor de Griekse overheid. Men was
dan ook niet bepaald zuinig toen het budget voor de
infrastructuur moest worden besproken. In mei 2003
werd dat aspect van het evenement toevertrouwd
aan een internationaal consortium waartoe het Ameri-
kaanse SCIC en Siemens-ICN behoren.
Met enkele cijfers kon Ioannis Spanudakis aantonen
dat de komende Olympische Spelen een gebeurte-
nis worden van gigantische proporties. In totaal
werd er een investering voor 6,5 miljard Euro vrijge-
maakt. Met deze som wil men de 10.0500 atleten,
de meer dan 3.500 officials, de 22.500 geaccredi-
teerde journalisten en honderdduizenden bezoekers
in optimale omstandigheden ontvangen.

C4i: een project ter waarde 
van een kwart miljard
Ioannis Spanudakis is ervan overtuigd dat deze
opdracht alleen maar kon worden toevertrouwd
aan een internationaal actieve onderneming die
bovendien ook nog eens een stevige voet aan de
grond heeft in Griekenland. De ingezette syste-
men moeten bovendien bij gelijkaardige evene-
menten al hun waarde hebben bewezen. En
tenslotte moeten die systemen ook nog eens aan
de behoeften van de betreffende diensten kunnen
worden aangepast. Er was geen sprake van dat
de veiligheidsdiensten hun hele werkingsprocedu-
re zouden moeten herzien om zich aan de aange-
boden infrastructuur aan te passen.
Van het totale budget werd iets meer dan 700 miljoen
Euro voor de beveiliging opzij gezet. Binnen die en-
veloppe wordt er 250 miljoen (excl. BTW) in het C4i-
project geïnvesteerd (dat staat voor Command, Con-
trol, Communicatie, Coördinatie en waarbij de “i” ver-
wijst naar de integratie van het geheel). Het is de be-
doeling om de organisatoren een infrastructuur te be-
zorgen waarmee ze de actie van de 41.000 leden
van de ordediensten en de veiligheidsdiensten voor
de Spelen kunnen sturen. Hierbij zijn niet alleen de
politiediensten betrokken, maar ook het leger en het

ministerie van landsverdediging, de inlichtingendien-
sten, de kustwacht, de brandweer, de ambulance-
diensten, het algemene secretariaat van de burgerbe-
scherming en de dienst die verantwoordelijk is voor
het beheer van het wegverkeer.

Vier subsystemen
Deze infrastructuur kan in vier verschillende subsys-
temen worden ingedeeld. In de eerste plaats zijn er
meer dan honderd commandocentra, die verdeeld
zijn over de verschillende kantoren van de veilig-
heidsdiensten en de stadions, maar ook over de ho-
tels en de zeven schepen waar de atleten en de offi-
cials verblijven. En daarnaast zijn er nog de mobiele
commandoposten. In de tweede plaats is er een ge-
gevensnetwerk waarover alle betrokken diensten in
realtime informatie met elkaar kunnen uitwisselen.
Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van ver-
schillende systemen voor het beheren van voorvallen
en gespecialiseerde software zoals een module
waarmee men de beschikbare middelen kan beheren
en waarmee de verantwoordelijken rechtstreeks op
een kaart kunnen zien welke middelen er beschik-
baar zijn om op een voorval te reageren. Het derde
component van de infrastructuur is het grootste: het
TETRA-netwerk waarmee 22.000 gebruikers via een
door een versleuteling beveiligd radionetwerk met el-
kaar kunnen communiceren. Met behulp van dit net-
werk kan men bovendien de verplaatsing volgen van
ieder van de 4.000 voertuigen die worden gebruikt
om de atleten en de officials te vervoeren. Tenslotte
bestaat de infrastructuur uit alle fysieke beveiligingsy-
stemen, rond het Olympische dorp, de beelden van
de 190 vaste camera’s op de strategische plaatsen
van Athene, de camera’s aan boord van een lucht-
schip en de helikopters van de ordediensten. Men
maakt zelfs gebruik van onderwaterdetectiesystemen,
want de schepen die in de haven voor anker liggen,
zullen dienst doen als verblijfplaats voor een deel van
de Olympische gemeenschap.

ERIC MAHIEU

Opdracht in Athene  

SPECIAL S E C U R I T Y
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In de beveiligingsmarkt is het tegenwoordig allemaal “pro-activi-
teit” wat de klok slaat. Een worm zoals Slammer had vorig jaar

minder dan een kwartier nodig om zich wereldwijd te verspreiden. 
Peter Saenen, System Engineer veiligheid bij Cisco,
stelt het zo: “Het standpunt van ondernemingen die
beweren: “Als er in Singapore iets verkeerd gaat,
hebben we in Europa nog zes uur de tijd om te rea-
geren”, is tegenwoordig volledig achterhaald. Bij anti-
virussoftware werken we vooral op een reactieve
manier en updaten we de anti-virus-signatures van
het systeem. Als het virus er echter in slaagt om zich
in tien minuten te verspreiden, dan is er natuurlijk
geen houden meer aan.”

Cisco schuift vandaag de dag dan ook het concept
van “self-defending network” naar voren. Dit begrip
gaat verder dan een pro-actieve beveiliging.
Bedrijfsnetwerken staan immers steeds vaker open
voor de buitenwereld en steeds meer werknemers
zijn uitgerust met laptops of andere mobiele termi-
nals… Peter Saenen meent dan ook dat de kern van
het probleem daar zit: “Wie is die gebruiker die wil
inloggen? Waar is hij intussen geweest? Hoe vaak
heeft hij een update van zijn software uitgevoerd?”
Wie het netwerk tegen een infectie wil beveiligen,
moet eerst een antwoord vinden op die vragen.
“Vandaag de dag komt een gebruiker op kantoor aan,
sluit hij zich aan en krijgt hij een IP-adres. In een
bedrijf met een goede Security Officer neemt de PC
eerst contact op met de beveiligingsserver, die een
anti-virusscan uitvoert, enz… Helaas is het zo dat
alles al naar de knoppen is zodra de PC een IP-
adres ontvangt. Op dat moment maakt hij immers al
deel uit van het netwerk, met alle gevolgen van dien
als de PC door een virus is geïnfecteerd.”

Quarantaine
Bij Cisco gaat men daarom eerst na wat de identiteit is
van de computer die probeert een verbinding tot stand
te brengen (identity-based networking). Daarna contro-
leert men ook nog eens zijn status vóór het IP-adres
wordt toegekend. “Is het anti-virusprogramma op deze
computer geüpdate? Is de computer uitgerust met het
juiste OS en met de juiste patches?” Als de PC niet
meer alle garanties biedt, wordt hij in de quarantaine-

modus geplaatst. Dit betekent in
de praktijk dat hij wel een aanslui-
ting tot stand kan brengen, maar
dan wel in een specifiek WLAN,
dat volledig los staat van de ande-
re aansluitingen van het netwerk.
Pas wanneer alle beveiligingsup-
dates zijn uitgevoerd, kan de com-
puter op het normale netwerk
inloggen. Deze “voorwaardelijke”
toegang is mogelijk dankzij Cisco
Trust Agent. Dit is geen product
als dusdanig, maar wel een tech-
nologie waarvoor Cisco de licen-
ties toekent. Momenteel kunnen
de partners van Cisco, zoals
Symantec, TrendMicro en
Network Associates er gebruik
van maken. Zij integreren deze
“agent” dan ook in hun eigen sys-
teem en laten hem dan communiceren met een net-
werk van Cisco. 

Verdachte stromen tegenhouden
Een andere “pro-actieve” technologie van Cisco is
Security Agent. Ook hier werkt men op een andere
manier dan met een traditioneel anti-virusprogramma.
De oplossing voor de beveiliging van client-computers
(desktops en servers) bestaat erin om de interne
gegevensstromen binnen een systeem te bewaken. Er
bestaan immers maar een beperkt aantal “toegelaten”
middelen om binnen een systeem rechten te krijgen.
Een applicatie die op een onregelmatige manier rech-
ten opvraagt, kan wijzen op de activiteit van een virus,
dat de controle over een computer probeert over te
nemen. In dat geval gaat de Security Agent de ver-
dachte activiteit tegenhouden en ervoor zorgen dat het
systeem niet geïnfecteerd kan raken. Volgens Peter
Saenen kon hij met behulp van deze technologie een
worm zoals MyDoom op zijn eigen computer tegen-
houden. In een volgende fase zal men Security Agent
voor netwerken inzetten. 

Pro-activiteit: 
de rode draad bij Cisco

Volgens Peter Saenen, System
Engineer bij Cisco, “bestaan
er tegenwoordig heel wat
mogelijkheden om een net-
werk te beveiligen”. Desktops
en laptops vormen echter
een ander verhaal…
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Volgens de promotoren van een outsourcing-oplossing op het vlak van de bevei-

liging, is het rendabeler en doeltreffender om hiervoor bij een gespecialiseerd

dienstverlenend bedrijf aan te kloppen. Deze benadering ontslaat ondernemin-

gen die opteren voor een outsourcing-oplossing, echter niet van de verplichting

om voldoende aandacht te besteden aan de… interne beveiliging.

De beveiliging van de informatica van een onderneming aan een externe lever-

ancier toevertrouwen lijkt op het eerste gezicht moeilijk te rijmen met het idee

beveiliging. Maar is dat wel zo? Hoeveel ondernemingen doen nu al geen beroep

op een externe specialist voor traditionele bewakingstaken? Blijkbaar beschou-

wen velen het IT-systeem nog altijd als de heilige activa van een onderneming,

waar externe partners zeker geen toegang toe mogen krijgen. Anderzijds is het

ook zo dat verschillende studies van organismen zoals het FBI intussen hebben

aangetoond dat de schade door hackers en externe aanvallen in het niets ver-

vallen in vergelijking met de misdrijven (sabotage, diefstal van informatie,

enz…) van leden (of ex-leden) van het personeel van het getroffen bedrijf –

hetzij uit wraak hetzij uit financiële motieven.

Overigens veronderstelt de huidige manier van handel voeren dat een onder-

neming een deel van haar informatie deelt met externe partners. Dat dit niet

zonder risico’s is, bleek onlangs nog toen de broncode van verschillende ver-

sies van het Windows OS van Microsoft plots op het Internet opdoken. Het on-

derzoek is momenteel nog aan de gang, maar het is nu al zo goed als zeker dat

het lek bij een partner zal worden gevonden. Tenslotte zorgt de toenemende

trend om werknemers thuis of op verplaatsing toegang te verschaffen tot het

bedrijfsnetwerk ook voor steeds meer potentiële bressen in de IT-beveiligings-

dijk. Een beroep doen op een externe specialist is in dat opzicht nog niet eens

zo’n verkeerd idee.

Waarover spreken we hier?
Wanneer we over outsourcing van beveiliging spreken, moeten we volgens Wim

Temmerman, Country Manager bij Internet Security Systems Belux, een onder-

scheid maken tussen het uitbesteden van de beveiliging als dusdanig en de out-

sourcing van alle IT-functies (waaronder dus ook beveiliging). Het komt volgens

Wim Temmerman overigens wel vaker voor dat specialisten van algemene out-

sourcing (zoals IBM of EDS) voor dit soort projecten heel nauw samenwerken

met beveiligingsspecialisten.

Wat ook de perimeter van de beveiliging is, steeds kan men terugvallen op een

referentiedocument : het servicecontract met de fameuze SLA (Service Level

Agreement), waarin een heel duidelijke omschrijving wordt gegeven van het

type en het niveau van de dienst die de leverancier “belooft” te zullen leveren

aan de klant. In het geval van een geschil of een voorval achteraf, zal dit docu-

SPECIAL S E C U R I T Y
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ment steeds op tafel worden gegooid. Het is dan ook van absoluut

strategisch belang om die SLA-bepalingen zo nauwkeurig mogelijk

te omschrijven. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat onderhan-

delingen over dit soort contracten maanden of zelfs jaren in beslag

kunnen nemen; zeker wanneer het gaat om een grote klant, die on-

vermijdelijk ook over een complexe infrastructuur beschikt. In som-

mige gevallen doet ook het dienstverlenende bedrijf een beroep op

verschillende gespecialiseerde partners, die dan weer op hun eigen

beurt door middel van specifieke SLA-overeenkomsten verbintenis-

sen hebben opzichte van het dienstverlenende bedrijf (vb. voor het

beheer van voorvallen).

Uiteraard is op het vlak van de beveiliging de reactiesnelheid van

groot belang (een worm zoals Slammer had minder dan

een kwartier nodig om zich wereldwijd te verspreiden).

In die context kan men de SLA eventueel zien als een pa-

raplu ten opzichte van de dienstverlenende bedrijven.

Het is immers niet zeker dat die bedrijven voor al hun

klanten op zulke korte termijnen een oplossing kunnen

aanbieden, waardoor de SLA als een gemakkelijk alibi

kan worden beschouwd, dat het dienstverlenende bedrijf

kan inroepen om alle schuld van zich af te wentelen.

Eén van de essentiële punten bij dit soort diensten is

dan ook – naast het beheer van informatie en alarmmel-

dingen die door de firewalls, IDS-sondes, enz… worden

voortgebracht – een regelmatige opvolging van de te

beveiligen infrastructuur. Iedere dag nog ontdekt men

nieuwe kwetsbaarheden in besturingssystemen en pat-

ches. Een patch ontwikkelen voor deze problemen is in-

tussen een specialiteit op zich geworden, want iedere

onderneming gebruikt minstens enkele tientallen (en

soms honderden) verschillende applicaties. Aangezien

heel wat virussen gebruikmaken van kwetsbaarheden

die al maanden tevoren werden ontdekt, kan een ge-

specialiseerd dienstverlenend bedrijf op dit vlak onge-

twijfeld heel wat diensten bewijzen aan een klant. Ui-

teraard zal voor het invoeren van patches altijd een be-

roep moeten worden gedaan op het IT-personeel van de

onderneming of van een “algemene” leverancier, die de

prestaties van de systemen met de patch en hun even-

tuele compatibiliteit met de andere applicaties van het

bedrijf moet testen. 

Argumenten pro
Dat zijn echter niet de enige argumenten die voor out-

sourcing pleiten. Daarnaast is nog het belangrijke argu-

ment van de kostprijs (wat overigens niet alleen geldt

voor beveiliging). Geen enkele bedrijfsleider mag beweren dat zijn

onderneming echt beveiligd is als hij niet zeven dagen per week en

24 uur per dag kan rekenen op iemand die snel kan reageren op een

eventuele nieuwe bedreiging. Hackers en virussen trekken zich

meestal weinig aan van de kantooruren. Als een onderneming in-

tern over een veiligheidsteam wil beschikken, zal ze minstens vijf

personen moeten mobiliseren die voor een permanente “dekking”

kunnen zorgen (vijf personen, want men moet ook nog rekening

houden met vakanties, ziekten, opleidingen, enz…). Uiteraard kan

niet ieder bedrijf zich dit soort gespecialiseerd personeel veroorlo-

ven. Toch betekent dit niet dat outsourcing alleen voor KMO’s be-

doeld is. Dat blijkt onder meer uit de opkomst van de multifunctio-

nele beveiligingsconsoles.

en beveiliging

Managed Security Providers: 
identiteitscrisis?

Martin Dipper, Vice-President Partner Programs
bij Infonet Services Corporation, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het beheer van netwerken
en dat aan haar klanten diensten op het vlak
van firewalls en het beheer van voorvallen aan-
biedt, meent dat de MSP-markt momenteel een
identiteitscrisis doormaakt. “Ubizen en co zul-
len binnenkort zware problemen krijgen omdat
ze te veel opdrachten voor te veel multinatio-
nals proberen uit te voeren. Hierdoor zullen ze
de controle verliezen over hun kosten en hun
business model. Ik ken niemand die nog duide-
lijk weet waarmee deze bedrijven zich bezig-
houden. Heel wat voormalige “productenbedrij-
ven”, zoals Symantec, proberen nu ook een
graantje mee te pikken op de markt van de

dienstverlening. Toegegeven, Symantec be-
schikt over een erg sterke basis (goede produc-
ten), maar wij denken dat dat niet volstaat. Sy-
mantec zal het volgens ons heel moeilijk heb-
ben om na een “productencultuur” ook een
“servicecultuur” in te voeren. Het gaat hier om
een andere mentaliteit. Wie zich als dienstver-
lenend bedrijf wil profileren, moet iedere dag
contact hebben met de klanten die overal ter
wereld kunnen zitten. Wanneer men producten
verkoopt, is de kous af zodra het product ver-
kocht is. Dat is een compleet ander verhaal.”

Zelfs de overname van Riptech, een MSP-speci-
alist vormt voor Symantec nog geen garantie
voor succes, aldus Martin Dipper. Het zal im-
mers nog een tijdje duren vooraleer men de er-
varing van een marktspeler die hoofdzakelijk
op lokaal niveau actief was (in de Verenigde
Staten) te vertalen naar het wereldwijde ni-
veau. “Wanneer men aan leveranciers van pro-
ducten vraagt of ze wereldwijd actief zijn, ver-
tellen ze graag: “Ja, want we hebben een kan-
toor in Boston, één in Brussel en één in Tokio.”
Maar dat betekent niet dat men wereldwijd ac-
tief is. Wereldwijd actief zijn betekent dat u in
50 of 55 landen op de markt aanwezig bent. En
dat betekent ook dat u in ieder van die landen
een specifieke procedure hebt om bestellingen
op te nemen, producten te leveren en een en
ander te ondersteunen. En als het even kan,
moet u ook nog over de mogelijkheid beschik-
ken om uw aanwezigheid uit te breiden naar de
buurlanden van de landen waar u wel een kan-
toor hebt. U moet dan ook op tien tot vijftien
jaar rekenen als u met uw onderneming echt
wereldwijd actief wilt zijn.”

Martin Dipper is ervan overtuigd
dat de MSP’s te veel aan te veel
klanten beloven…
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Als een onderneming beveiliging niet op haar prioriteitenlijst

heeft geplaatst, kan ze een beroep doen op een specialist en zich

voor de rest concentreren op haar “core business”. Op die ma-

nier kan de zaakvoerder op beide oren slapen, om het met de

woorden van Wim Temmerman te zeggen. Hij is ervan overtuigd

dat het grote belang van outsourcing zit in het feit dat een be-

drijf zich hierdoor opnieuw met haar kernactiviteiten kan bezig-

houden. Een ander argument: de beheersing van de budgetten.

Wanneer men een beroep doet op een dienstverlenend bedrijf,

weet men vooraf precies wat de beveiliging zal kosten. Wanneer

men een contract afsluit waardoor de externe partner er zich toe

verbindt om tegen een vast maandelijks bedrag bepaalde op-

drachten uit te voeren, kan de onderneming de evolutie van haar

budget beter beheersen en bovendien belangrijke investeringen

vermijden die anders nodig zouden zijn om de beveiliging op het

gewenste niveau te houden. Bij dit soort configuraties is het im-

mers het dienstverlenende bedrijf dat de nodige investeringen

moet doen in technologie en personeel. En als het bedrijf dat al

niet zou doen, dan is het risico bijzonder groot dat het niet meer

zal kunnen voldoen aan de voorwaarden van de opgestelde SLA-

overeenkomst.

Oog voor veiligheid… ook intern!
Zoals gezegd ontslaat outsourcing de onderneming niet van

haar verantwoordelijkheid om ook ten opzichte van haar eigen

werknemers een veiligheidsbeleid en bepaalde veiligheidspro-

cedures uit te werken. In dat verband strekt het ten zeerste tot

aanbeveling om een verantwoordelijke aan te duiden van bui-

ten de IT-afdeling en van dicht bij de directie. Deze verant-

woordelijke zal ook hiërarchisch hoog genoeg moeten staan om

zijn stem bij de directie te laten horen wanneer er over beveili-

ging moet worden gepraat. Dit onderwerp is immers niet altijd

populair – zeker niet wanneer er moet worden geïnvesteerd.

De verantwoordelijke zal ook over het nodige gezag moeten be-

schikken om maatregelen op te leggen aan de gebruikers in de

verschillende afdelingen van het bedrijf, van wie de behoeften

soms haaks op de praktijken voor een goede beveiliging staan.

In dit verband willen we nog even wijzen op een paradox. Vol-

gens de Information Security Guide die onlangs door PriceWa-

terhouseCoopers werd gepubliceerd, kan het outsourcen van

bepaalde IT-functies zelf een veiligheidsprobleem worden, om-

dat het op die manier moeilijker wordt om een samenhangend

beveiligingsbeleid en een uniforme beveiligingsoplossing in de

gehele onderneming door te voeren.

Alle beveiligingsspecialisten zijn het over één zaak roerend eens:

beveiliging is in de eerste plaats een kwestie van cultuur en in-

gesteldheid (een redelijke paranoia, als u wilt…) en niet zozeer

van producten. Het veiligheidsbeleid is dan ook niet alleen een

hulpmiddel dat iedereen duidelijk maakt wat er bij een probleem

mag en niet mag gebeuren, maar het is ook een middel om een

hiërarchie op te stellen van de risico’s die de onderneming wel

wil nemen en van de risico’s die ze zeker niet wil nemen. Op die

manier kan de onderneming beter haar investeringen richten op

de meest kritieke delen van haar infrastructuur of haar informa-

tie… en in dat opzicht opteren voor outsourcing als beste garan-

tie op een degelijke beveiliging.

SPECIAL S E C U R I T Y

Volgens Wim Temmerman, Country Manager BeLux bij
Internet Security Systems, is het belangrijkste doel van
outsourcing dat de klant zich op zijn core business kan
concentreren.

Geen enkele bedrijfsleider mag beweren dat zijn onderneming echt

beveiligd is als hij niet zeven dagen per week en 24 uur per dag kan

rekenen op iemand die snel kan reageren op een eventuele nieuwe

bedreiging. Hackers en virussen trekken zich meestal weinig aan van

de kantooruren.



SkillTeam

Opgericht in 1991, heeft SkillTeam zich gespecialiseerd in

het ontwerp en de installatie van geïntegreerde oplossin-

gen voor ICT en e-business projecten. Pierre Dugnoille,

Managing Director, heeft ook zijn lijstje met de top 3

zwakke plekken van de hedendaagse beveiliging:

1. Het is nog steeds niet doorgedrongen dat beveiliging

meer is dan het installeren van een firewall; het is een

voortdurend proces.

2. Het is niet meer voldoende om een bedrijf enkel te be-

schermen tegen aanvallen die van buitenuit komen.

3. E-mail wordt enerzijds steeds meer onmisbaar als bu-

siness tool, maar anderzijds vormt het een ernstige be-

dreiging voor het bedrijf en de productiviteit, omwille

van de malware en spam die via e-mail verspreid wordt.

Dugnoille voorziet voor 2004 dat nieuwe technologieën

in de bestaande oplossingen geïntegreerd zullen worden.

Er komen meer "blackbox" toepassingen, waarbij ver-

schillende technologieën samengesmolten worden. Een

aantal spelers op het terrein van beveiliging en netwer-

ken integreren hoogwaardig technologische oplossingen

in hun portfolio.

Beveiliging is een voortdurende investering

Een andere trend is dat er meer aandacht geschonken

wordt aan het centraal beheer van

verschillende beveiligingsoplossingen.

Ook Dugnoille waarschuwt voor de

fout die veel gemaakt wordt, namelijk dat al te vaak ge-

dacht wordt dat beveiliging een infrastructuur "set and

forget" is. Het is een geestelijke instelling, een voortdu-

rende investering. Het beheer van de patches en updates,

het beheer van de business desktops zijn minstens even

belangrijk als het traditionele idee van de grensbewaking

van het netwerk.

Om de dreiging van binnenuit bij het netwerk tegen te

gaan, vindt Dugnoille een controle op de werknemer

gerechtvaardigd. Het toenemend gebruik van het Inter-

net, e-mail en instant messaging heeft een negatief ef-

fect zowel op de productiviteit als de beschikbare

bandbreedte. Bovendien is er het belangrijke risico op

veiligheidsgebied: het lekken van vertrouwelijke infor-

matie, virussen, een uitwisseling van porno of racisti-

sche boodschappen. Het lijkt logisch dat de bedrijven

een strikt veiligheidsbeleid willen toepassen. Velen

doen dat al: zij laten internetgebruik toe ten persoon-

lijke titel, maar zeggen daarbij duidelijk dat de werk-

nemer streng gecontroleerd zal worden.
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Nieuwe technologieën

Het oordeel van
de specialisten
We vroegen aan verschillende actoren uit de Belgische
beveiligingswereld wat hun angsten en hoop zijn voor 2004
en welke herinnering ze overhouden aan 2003. Nog meer
worms en spams, een groter bewustzijnsgevoel vanwege de
managers, meer integratie, de gevaren van teleworking…
Ziehier een greep uit de antwoorden die we kregen.
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Telindus

Nokia

Telindus, dat alle aspecten behandelt van de moderne tele-

comtechnologie, beschikt over een grote ervaring op het ge-

bied van beveiliging. Yves Vekemans stelde de volgende top 3

op van zwakke plekken op het gebied van beveiliging:

1. Het ontbreken van een beveiligingsbeleid dat op mensen,

processen en technologie gebaseerd is, vanwaar vertrokken

kan worden om concrete beveiligingsprojecten re realiseren.

2. De tools ontbreken om de veiligheid en de productiviteit

van de werknemers te verbeteren zoals anti-virus, anti-spam,

url-filtering, personal firewalls.

3. Er zijn ook geen tools om interne security af te dwingen.

Voor Vekemans was 2003 het jaar waar beveiliging niet meer

in obscure technische kamers, maar op alle niveaus bespro-

ken werd. Want dat was tot nu de meest voorkomende fout:

dat hierover enkel een technologische discussie gevoerd

werd, zonder aan de bedrijfsrisico's te denken. 

Nood aan een goed beleid

Voor 2004 ziet hij verschillende tendensen. Enerzijds qua be-

leid: de security review zal algemeen aanvaard worden als een

noodzaak om een goed onderbouwd be-

veiligingbeleid uit te werken. Speciale fo-

rensische labs zullen ingeschakeld wor-

den om na incidenten te kijken wat er fout gelopen is. 'Ethical

hacking' of hacken voor het goede doel zal algemeen aan-

vaard worden als een noodzakelijk instrument om de beveili-

ging voortdurend te verbeteren. Qua tools verwacht Veke-

mans de invoering van de internet productiviteitstools die nu

ontbreken, zoals beveiligde instant messaging, enz.

Volgens Vekemans zal de elektronische identiteitskaart een

grote impact hebben. Identity Management systemen zullen in

het kielzog volgen. Een grote uitdaging is de groei van het aan-

tal mobiele gebruikers. Omdat het belang van beveiliging van

mobieltjes maar al te vaak onderschat wordt, vreest Veke-

mans een toename van de problemen. Om interne bedreigin-

gen binnen het bedrijf tegen te gaan, vindt Vekemans dat de

controle op de werknemers in een goed beveiligingsbeleid

vastgelegd moet worden. Technisch gezien is er immers zeer

veel mogelijk, er moet alleen een goed evenwicht gevonden

worden tussen werkgever en werknemer. 

Nokia is niet alleen een bedrijf dat mobieltjes

maakt, verre van! Het Finse bedrijf is eveneens ge-

specialiseerd in een reeks andere technologieën,

met name voor de beveiliging van netwerken. 

Het pakket CheckPoint bijvoorbeeld beveiligt de

internetverbindingen en toegangscontrole, en is

gebaseerd op een combinatie van Firewall/VPN. In

België worden de Nokia-producten verdeeld door

Noxs, een bedrijf dat men tot voor kort beter kende

onder de naam Comsol. Ook daar legden wij ons

oor te luister naar heden, verleden en toekomst van

beveiliging. 

Als top 3 van de zwakke punten in de hedendaagse

beveiliging beschouwt Noxs: Spam, Wi-Fi en de

interne medewerkers. 

Noxs treedt Koen Bossaert van AB Computers bij:

de fout die de meesten maken wanneer zij het over

beveiliging hebben, is dat zij secu-

rity als een product beschouwen,

terwijl het een cultuur is.

Mobiele platformen: een uitdaging

Voor Noxs was de markantste gebeurtenis afgelo-

pen jaar de uitbreiding van beveiliging van de finan-

ciële naar de industriële wereld. 

Net zoals zijn collega's voorziet Noxs een toename

van problemen met de mobiele platformen. Het is

een uitdaging waar vele constructeurs heden ten

dage niet op voorzien zijn. Als grote trend voor

2004 verwacht Noxs dan ook end to end beveiligde

mobiele oplossingen.

Om interne bedreigingen in een bedrijf tegen te

gaan, is controle van werknemers niet uitgesloten.

Er moet wel een beveiligingsbeleid uitgestippeld

worden, gehandhaafd én begeleid worden. 

Beveiliging, een zaak van allen

Check Point



April 2004 1155

Saphico

Vasco

Eén van de leitmotiven van het in 1995 gestichte Saphico

is: alles doen om aan de top te blijven op gebied van

technologie, om zo aan alle vragen van haar cliënten te

kunnen voldoen. Het bedrijf biedt totaaloplossingen, en

gebruikt daarbij enkele toch wel uitdagende argumenten

zoals "u zal nooit meer een virus per e-mail ontvangen".

Het bedrijf heeft zelfs een "niet tevreden, geld terug"-

garantie!

Philippe De Groote heeft niet echt een top 3 van de hui-

dige zwakheden in security; er bestaan immers zeer

goede oplossingen voor de meeste problemen (wireless,

virus, hacking). Volgens De Groote schort er wel iets

aan informatie. Problemen zoals spyware en hacking

tools zijn minder gekend en worden dikwijls over het

hoofd gezien. De KMO'er wordt vaak ook slecht geïnfor-

meerd, veelal door kleine bedrijven die op zijn beste

enkel kundig zijn voor een deelaspect van de beveili-

ging, maar vaker nog hun informatie

uit derde hand halen.

Belang van de Firewall

Wat De Groote het meest bijgebleven is op beveiligings-

gebied uit het afgelopen jaar zijn de virussen zoals

Bugbear en varianten. Verschillende KMO's hebben

beseft hoe kwetsbaar zij waren. Dat was voor hen vaak

de aanzet om zich beter te beschermen op Firewall

niveau. Voor 2004 voorspelt De Groote dat die firewall

ook een belangrijkere rol zal spelen. Zo zal de opsporing

van indringers (intrusion detection) zoals anti-virus naar

de firewall verhuizen. Hij gelooft ook een grote toekomst

voor de clientless VPN. 

De toename  van de mobiele platformen baart ook hem

zorgen; er zijn meer toegangen, wat de beveiliging uiter-

aard moeilijker maakt. Maar niet onoverkomelijk, zo be-

sluit De Groote vol vertrouwen naar de toekomst.

Het Amerikaanse bedrijf Vasco werd in 1997 gesticht en

is gespecialiseerd in authenticatie. In Europa heeft het

twee antennes: een in Frankrijk, de andere in België,

met name aan de poorten van Brussel, in Wemmel.

Vasco telt onder haar klanten 200 internationale finan-

ciële instellingen, 1.000 blue chip bedrijven en de over-

heden van meer dan 60 landen.

Vasco ontwikkelt producten voor Identity

Authentification voor e-business en e-commerce, zowel

hardware (de producten uit het gamma Digipass) als

software (bestemd voor de pc, telefoon, en andere

mobiele toestellen). Doelgroep van Vasco: de toepassin-

gen en hun honderden miljoenen gebruikers die een

paswoord als beveiligingselement gebruiken. De top 3

van zwakke plekken in de hedendaagse beveiliging ziet

er voor Jochem Binst als volgt uit:

1. Het groeiend gevaar van het gebruik van statische

paswoorden voor allerhande transacties. De "Phishing"

fraudepogingen zijn hiervan een eerste gevolg. 

2. Het onbeschermd thuiswerken, met statische pas-

woorden.

3. De virussen.

Meer veiligheid bij authenticatie

Voor Binst was de invoering van het AES-algoritme in

de Digipass tokens de belangrijkste gebeurtenis op het

gebied van beveiliging het afgelopen jaar. Aan authenti-

catie wordt trouwens steeds meer belang gehecht. Voor

2004 verwacht Binst dat de nieuwe kredietkaartenstan-

daard EMV een belangrijke invloed zal hebben. Het is

geen magneetstripkaart meer, maar een smartcard die

twee factoren authenticatie toelaat.

Als u het aan Binst vraagt, dan is de fout die de meeste

bedrijven maken qua beveiliging simpelweg dat zij den-

ken dat security een noodzakelijk kwaad is. Alle bedrij-

ven die zaken doen over het Internet zouden moeten

beseffen dat security hun zakencijfer kan verhogen,

aangezien de klanten meer vertrouwen in het medium

Internet krijgen indien de security afdoende is.

Problemen, maar ook oplossingen

Beveiliging is meer dan een noodzakelijk kwaad



1166 April 2004

ISS

Peapod

Kan u een top 3 geven van de zwakheden van
security op dit moment?

1. De onmogelijkheid om de verscheidenheid aan beveiliging-

ssystemen up-to-date te houden dankzij patches en upgrades.

2. Door de jaren heen werden binnen bedrijven heel wat ver-

schillende technologieën geïnstalleerd. Dit amalgaam aan

beveiligingsinstrumenten is zeer moeilijk te onderhouden.

3. Het remote werken: we werken en connecteren van ove-

ral, dit met of zonder kabel, terwijl desktops veel te weinig

beveiligd zijn. 

Welke zijn, volgens u, de grote tendensen op
gebied van security in 2004?

Het verschijnen van hybride dreigingen die gemaakt wer-

den om kwetsbaarheden te misbruiken. Deze trend zet zich

stevig door, zoals MS Blast, SoBig.F en MyDoom worms

duidelijk illustreren. Nieuwe aanvallen zullen zich dichter

bij kwetsbaarheden manifesteren met als resultaat dat

conventionele beveiligingstechnologieën steeds minder in

staat zijn om deze aanvallen te voorkomen. Het manuele,

arbeidsintensieve proces van de pat-

ching-software en het updaten van anti-

virussoftware zal onevenredige IT-midde-

len blijven opslorpen. Ondanks het feit dat de bewijzen

tegen het inefficiënte en reactieve ‘patch-when-attacked’-

model ondertussen aantonen dat deze manier van bescher-

ming niet werkt, blijft deze manier van werken bij veel

bedrijven standaard. 

Proactieve, kostenefficiënte bescherming kan bekomen wor-

den dankzij de gecombineerde kracht van vulnerability assess-

ment technologie samen met intrusion prevention oplossingen

en up-to-date security intelligence.

Welk is, volgens u, de meeste markante gebeur-
tenis op gebied van security geweest in 2003?

Voor mij is dat niet zo zeer één unieke gebeurtenis. De verde-

re groei van hybride en complexe bedreigingen lijkt onstuit-

baar terwijl bedrijven in de onmogelijkheid verkeren om sys-

temen te blijven patchen.  

Peapod is een Europees verdeler van e-software en e-

diensten; het brengt totaaloplossingen voor beveiliging

voor netwerken, zowel het Internet als de bedrijfsnetwer-

ken, en voor e-business omgevingen. Mohan de Silva,

managing director, stelde zijn lijstje met zwakke plekken

in de hedendaagse beveiliging als volgt samen:

1. De 'mobile code'-gevaren die binnenkomen met de

grote hoeveelheden SPAM.

2. E-mail servers die onvoldoende beveiligd zijn, alle e-

mail gaat namelijk DOOR de firewall.

3. Outlook Web Access servers zijn niet veilig en worden

vaak gebruikt.

Mohan de Silva noteert een grote vraag bij zijn klanten naar een

afdoende beveiliging tegen SPAM. Hij verwacht dan ook dat

zulke producten in 2004 een trend zullen zijn. Voor hem bestaat

de grootste fout die de meeste bedrijven maken eruit dat zij bij

hun beveiliging de meeste aandacht besteden aan binnenko-

mende connecties van het Internet, maar onvoldoende aan het

feit dat alle informatie zonder problemen (ongewild) via de fire-

wall naar buiten kan.  Vaak staan ALLE poorten open.

Interne controle: in de juiste
banen leiden

Wat mobiele toestellen en hun beveili-

ging betreft, meent Mohan de Silva dat

er voldoende geavanceerde beveiligingsoplossingen op de

markt zijn voor mobiele apparatuur zoals Palm Pocket

pc's en laptops. Maar voor de nieuwe GSM-toestellen

waarmee applicaties zoals spelletjes gedownload kunnen

worden, ontbreekt zulke beveiliging. Hij verwacht dan ook

een verhoging van de beveiligingsproblemen voor deze

toestellen.

Voor de interne bedreiging in een bedrijf wil Mohan de

Silva het liever niet hebben over 'controleren' van werkne-

mers, maar over 'in de juiste banen leiden'. Daarvoor moet

een beveiligingsbeleid op punt gesteld worden binnen het

bedrijf, met verschillende beveiligingsoplossingen: url-fil-

tering; regels voor e-mail: het gebruik ervan, de inhoud, de

bijlagen; regels voor toegang: tot de servers, tot het

Internet, tot het bedrijfsnetwerk van buitenaf… 

Spam is een groot kwaad

Bedrijven, let op uw patches
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Ubizen

Symantec

Zonder twijfel is Ubizen een van de 'groten' op het gebied van

beveiliging in België. Bart Vansevenant zette op zijn beurt de

top 3 zwakke plekken bij de hedendaagse beveiliging op een

rijtje, en voorspelde de trends.

1. De traditionele beveiligingstechnologieën zoals firewalls en

anti-virus systemen zijn niet langer toereikend om het

groeiend aantal complexe virussen en wormen op te vangen. 

2. Bedrijven staren zich nog steeds te veel blind op de beveili-

ging van de zogenaamde 'perimeter' van hun netwerk, de

grens met de buitenwereld. 

3. In de meeste bedrijven maakt beveiliging deel uit van de

verantwoordelijkheid van de informatica-afdeling en wordt

dus vaak op dezelfde manier aangepakt wordt als andere IT-

projecten. Beveiliging is echter geen 'project' maar een

'proces'. Het is niet voldoende om eenmalig een technische

beveiligingsarchitectuur uit te tekenen en die vervolgens te

implementeren. Beveiliging vraagt een permanente opvolging. 

Analisten zoals Gartner Group raden aan dat IT en security

twee gescheiden bevoegdheden zouden moeten zijn. De doel-

stellingen van beide zijn immers verschil-

lend: IT staat in voor een optimale bes-

chikbaarheid van toepassingen ter

ondersteuning van de business; security moet waken over de

confidentialiteit en integriteit van de gegevens.

Geïntegreerde beveiliging

Heel wat bedrijven hebben dit ondertussen begrepen. Voor

2004 voorziet Vansevenant dan ook een trend naar het uitbe-

steden van beveiliging (Managed Security Services); door mid-

del van een contract met een gespecialiseerde partij verzekert

een bedrijf er zich van dat de dagelijkse beveiligingsoperaties

optimaal verlopen.

Een tweede trend is dat overgestapt wordt van de klassieke

'perimeter'-beveiliging  naar meer verfijnde beveiligingstech-

nologieën die dieper in het netwerk de hosts, de toepassingen

en de eigenlijke data gaan beschermen. 

Een derde trend is het toenemend belang van de VPN-net-

werken. De beveiliging zou daar gecentraliseerd en geïnte-

greerd verlopen. 

Symantec, het bedrijf dat een leidende rol speelt in de bevei-

ligingssector, moeten wij U niet meer voorstellen. Patrick

Dalvinck, regionaal directeur Benelux, gaf ons zijn mening

over beveiliging.

Wat de zwakke plekken betreft, vindt hij dat bedrijven op

3 punten nog niet sterk genoeg in hun schoenen staan.

1. Kwetsbaarheden en het verhelpen ervan. Aanvallen zijn

vaak gericht op kwetsbaarheden in besturingssystemen of

software. Heel wat bedrijven zijn nog steeds niet op de hoog-

te van deze kwetsbaarheden of besteden nog steeds niet de

middelen om de belangrijkste kwetsbaarheden daadwerke-

lijk aan te pakken en op te lossen. 

2. Complexiteit en de snelheid van gemengde aanvallen.

Gemengde aanvallen (combinatie van kenmerken van

virussen, wormen, Trojaanse paarden, schadelijke codes)

waren in de eerste helft van 2003 goed voor 60% van alle

aanvallen. 

3. De onoverzichtelijkheid. Bedrijven werken vaak met

verschillende security oplossingen, meestal van ver-

schillende leveranciers. Dit leidt vaak tot een enorme

hoeveelheid data en logbestanden

die niet altijd gecorreleerd zijn waar-

door systeembeheerders moeilijk het

overzicht kunnen houden. 

Geïntegreerde oplossingen

De gemengde aanvallen of blended threats waren voor

Symantec het meest markante feit uit 2003. In augustus

werden bedrijven en consumenten keer op keer gecon-

fronteerd met deze bedreigingen (Welchia, Blaster en

Sobig.f). Ook in 2004 blijft de dreiging voortzetten, denkt

u maar aan MyDoom en Netsky die razendsnel om zich

heen grepen.

Voor 2004 ziet Symantec vooral een tendens in de inburge-

ring van geïntegreerde oplossingen; een geïntegreerde

oplossing voor de client, een geïntegreerde appliance en

geïntegreerde respons. Steeds meer bedrijven zouden

bovendien gebruik maken van het uitbesteden of outsour-

cing van de beveiliging, met name die van de perimeter

van het netwerk.

Technologie is niet alles

Kwetsbaarheden en gemengde aanvallen
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AB Computers

Able

De technische expertise van de verdeler AB Computers is

alom gekend. Bij Koen Bossaert, security engineer,  ziet de top

3 van de zwakke plekken bij de beveiliging er zo uit:

1. Veel bedrijven beschermen zich nog steeds niet adequaat

tegen virussen, en meer bepaald tegen wormen.

2. De interne medewerkers worden te weinig gemonitord

en/of krijgen te veel toegang, al dan niet met privilege.

3. De systemen zelf worden slecht gepatcht.

Voor 2004 verwacht hij vooral een grotere integratie tussen

de verschillende security oplossingen, en unified manage-

ment oplossingen. De gevaren zullen dit jaar vooral komen

van nog meer wormen, en ook de mobiele platformen zullen

bedreigd worden. 

Phising zal zich uitbreiden tot e-commerce
sites.

Bossaert werd het afgelopen jaar vooral getroffen door de

'phising' praktijken. Daarbij worden on line banking sites

nagemaakt. Oplichters lokken de mensen ernaartoe, maken

hen hun bankgegevens afhandig, en ook hun geld. De banken

hebben zich inmiddels gewapend tegen deze praktijken.

Bossaert verwacht daarom dat dit jaar

vooral e-commerce sites het doelwit van

phising zullen worden.

Beveiliging: de juiste instelling en duidelijkheid

Voor Bossaert is vooral de juiste ingesteldheid een van de

belangrijkste factoren bij beveiliging. Niet de producten zijn

de oplossing, maar een proces waarin policies ontwikkeld

worden, nageleefd en geëvalueerd. Het IT-personeel moet

over de juiste 'state of mind' beschikken: niet enkel de proce-

dures uitvoeren, maar ook over doorzettingsvermogen be-

schikken om de toestand van het netwerk voortdurend op te

volgen en ongewone dingen na te jagen.

Wat interne controle betreft ziet Bossaert geen heil in een big-

brother controle. Er moet wel uitgekeken worden naar ver-

dacht gedrag, maar alles wat de werknemer doet onder de

loep nemen is inefficiënt. De werknemer duidelijk maken wat

hij wel en niet mag doen, en er consequenties aan koppelen is

een belangrijke stap. De toegang van de werknemer tot de

systemen beperken is de tweede. 

Het bedrijf Able ontwikkelt, produceert en commercialiseert

een "totaaloplossing" bestaande uit soft- én hardware, de aXs

Guard. Dan Verbruggen, account manager, stelde ook zijn

lijstje op met de top 3 van de zwakke punten in beveiliging:

1. Virussen en spam.

2. Het eigen personeel – vaak door onkunde of gebrek aan

kennis, niet altijd bewust om schade te berokkenen. 

3. Een vals gevoel van veiligheid bij  het management dat

denkt dat alle maatregelen genomen  zijn  als er apparatuur

geplaatst is.

Verbruggen werd het afgelopen jaar vooral getroffen door

de golven virussen en de overvloed aan spam die de mail-

boxen volpropte. Ook het feit dat België spammaatregelen

genomen heeft die geen oplossing bieden, is hem bijgeble-

ven. De meeste spam komt immers niet uit België.

Terugkeer van client-server toepassingen

Enkele van zijn voorspellingen voor 2004 op beveiligingsge-

bied spelen dan ook in op die feiten. Hij verwacht dat de anti-

spam oplossingen verbeterd zullen worden; het probleem

wordt aan de bron aangepakt. Bedrijfsleiders maar ook IT-

managers zullen meer en meer uitkijken naar een alles-in-één

beveiliging zoals de aXs Guard, omwille van de complexiteit

van de beveiligingsproblematiek. Er komt een groeiend besef

dat ook de achterliggende applicaties goed beveiligd moeten

worden, gepatcht, enz. Hij verwacht dat de bedrijven een

veiligheidsbeleid zullen opstellen en toepassen; de kleine

ondernemingen zullen eenvoudige regels opstellen over het

gebruik van internet en e-mail. Thuiswerken en dus ook VPN-

netwerken zullen toenemen, maar men zal beseffen dat hier-

voor een adequate beveiliging moet komen door aparte

soft/hardware. Opmerkelijk is dat Verbruggen een terugkeer

ziet naar de client-server toepassingen, met andere woorden

'domme' terminals in plaats van pc's die men moet dichttimme-

ren. Net zoals de meeste ondervraagde collega's waarschuwt

Verbruggen voor de veelgemaakte fout om beveiliging te be-

schouwen als de aankoop van doosjes. Software en applicaties

worden nog al te vaak niet of laattijdig gepatcht. Veel bedrijven

beschouwen beveiliging nog altijd als de 'ver-van-mijn-bed-

show'. Tot ze een virus krijgen. En dan kleven zij een pleister, in

plaats van de wonde goed te verzorgen.

Teveel knutselaars

Vals gevoel van veiligheid
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Hogere managers van Sun hadden onlangs verklaard dat bepaalde veilig-

heidsfeatures van Trusted Solaris een geavanceerde versie van het bestu-

ringssysteem van Sun dat door het leger, overheden en een aantal onder-

nemingen wordt gebruikt, aan de standaard Solaris distributie zouden

worden toegevoegd. Maar de twee productlijnen zullen naast elkaar blij-

ven bestaan, aldus Ravi Iyer, de group manager van systems security mar-

keting bij Sun.

“Sommigen dachten dat beide producten nu zijn samengevoegd. Het eni-

ge wat er gebeurd is, is dat we een aantal features van Trusted Solaris nu

ook in Solaris gebruiken”, zei hij.

Zo vindt u voortaan in Solaris “process right management”, een feature

dat van Trusted Solaris werd overgenomen en dat vermijdt dat applica-

ties toegang krijgen tot resources die niet essentieel zijn voor de taak die

zij uitvoeren. Met behulp van deze feature kan men de schade beperken

die door buffer overflow wordt veroorzaakt – een type aanval die wel va-

ker tegen computers wordt uitgevoerd, aldus Sun.

Andere beveiligingsfeatures zullen niet naar Solaris worden getransplan-

teerd. Zo kunnen gebruikers van Trusted Solaris alle applicaties en be-

standen op een server van een label voorzien en de toegang tot deze ap-

plicaties en bestanden vervolgens beperken op basis van een “bevoegd-

heidsniveau” van de werknemers. Dit soort features vergt echter te veel

vermogen en te veel administratieve zorgen om in een algemeen OS te

worden opgenomen”, verklaarde Iyer.

Verschillende andere features, zoals “discretionary access control” en vei-

lige netwerk- en printfuncties, zullen ook niet op de standaard Solaris-

distributies worden overgezet. Klanten betalen nu eenmaal meer voor de

extra beveiliging in Trusted Solaris en voor verschillende beveiligingscer-

tificaten, verantwoordde hij de keuze.

Intussen is Sun ook van plan om upgrades van Trusted Solaris sneller op

de markt te brengen. In het verleden zat er ongeveer een jaar tussen het

moment dat een nieuwe versie van Solaris werd gereleast en het moment

dat de overeenkomstige upgrade naar Trusted Solaris beschikbaar werd.

Sun wil die termijn tot zes à negen maanden terugbrengen, aldus Iyer.

Trusted Solaris is momenteel aan versie 8 toe. Er was geen versie 9 van

het product voorzien. Solaris 10 zou in het derde kwartaal van het jaar in

de handel moeten verschijnen, wat betekent dat Trusted Solaris drie tot

zes maanden nadien zou moeten worden gereleast.

Trusted Solaris 10 zal in vergelijking met versie 8 geen nieuwe beveili-

gingsspecifieke features meekrijgen, maar er zullen aan Solaris wel een

aantal algemene verbeteringen worden aangebracht waardoor het veilig-

heidsniveau nog wat hoger wordt getild, aldus Iyer. Wanneer N1 Grid

Containers, waarmee een server in discrete compartimenten kan worden

verdeeld, met de labelling-technologie van Trusted Solaris wordt ge-

bruikt, zal het daaruit voortvloeiende systeem aanzienlijk veiliger zijn,

vertelde Iyer nog.

Trusted Solaris is al sinds het midden van de jaren negentig op de

markt. Het was aanvankelijk ontwikkeld voor militaire toepassingen,

maar een aantal commerciële klanten met hoge beveiligingseisen ble-

ken ook geïnteresseerd. Zo maakt de in Chicago gevestigde Bank One

ook gebruik van Trusted Solaris voor het systeem waarmee het beta-

lingen verwerkt, zegt Sun.

Sun is van plan om de Trusted Solaris-versie van haar
besturingssysteem ook in de toekomst nog altijd afzonderlijk
aan te bieden. Dat verklaarde een manager van het bedrijf dins-
dag. Eerder was hierover verwarring ontstaan op de markt.

Toekomst van Trusted
Solaris verzekerd, aldus Sun

De typische grafische interface van de Solaris OS van Sun.

SPECIAL S E C U R I T Y
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CheckPoint lanceert Interspect en Application Intelligence.
Firewalling is stilaan gemeengoed geworden, zodat de firewall-
specialist naar een nieuw competitief voordeel op zoek ging. 

CheckPoint is al jarenlang een eersterangsspeler in de
wereld van IT-security en vooral firewalls. Elf jaar na-
dat het bedrijf werd gesticht door Gil Schwed – een af-
gezwaaid Israëlisch milicien die tijdens zijn diensttijd
de broncode voor een firewall bij mekaar schreef –
klinkt de naam CheckPoint nog altijd als een klok.
Maar de laatste maanden verschijnen er barsten in het
pantser van deze security-reus.
Tot op vandaag ligt de omzet van CheckPoint nog gro-
tendeels bij het product waarmee het bedrijf is groot
geworden – zijn Firewall-1. Dat is en blijft een onge-
looflijk succesproduct, zowel technisch als naar ver-
koopcijfers. Ondanks successen met de eigen VPN-
cliënt heeft CheckPoint het succes van de Firewall-1-
code nooit meer kunnen herhalen voor toepassingen
als Meta-IP. 
Ondertussen kreeg het bedrijf op de firewall-markt de
nodige concurrentie, waartussen de klant vaak het ver-
schil niet meer ziet. Bovendien hebben andere fabri-
kanten, zoals Cisco, bij de klant al een stevige poot
binnen voor LAN- en routertoepassingen. Anderen
hebben een uitermate agressieve pricing- en marke-
tingstrategie, zoals NetScreen dat heel wat van de Be-
nelux-markt heeft ingepikt. De ‘unique selling proposi-
tion’ van de Stateful Inspection-technologie is onder-
tussen niet meer echt uniek. Steeds meer vendors ko-
men met stateful-oplossingen – hoewel de naam Sta-
teful Inspection een handelsmerk van CheckPoint is
en dus enkel door hen mag worden gebruikt. Tel daar-
bij nog de economische wereldcrisis en de niet zo
schitterend gelukte upgrade-politiek naar CheckPoint-
NG. Het is duidelijk dat CheckPoint zich moest herpak-
ken. En dat hebben ze ons inziens duidelijk gedaan. 

Tunnels
Met Application Intelligence lost CheckPoint een be-
langrijk probleem in de bestaande firewalls op. Het
idee is dat u niet enkel gaat controleren en blokkeren
op het type verkeer dat langs de firewall passeert,
maar dat ook binnenin de connectie de nodige contro-

les worden uitgevoerd. Tot nog toe blokkeerden de
meeste firewalls het netwerkverkeer op basis van ex-
terne kenmerken (afzender, bestemmeling, type ver-
keer, TCP-poort). Voor een hacker was dit meestal
makkelijk te omzeilen. Zo kun je als firewall-beheerder
op een standaard firewall ervoor zorgen dat er geen
SSH-verkeer mogelijk is naar de standaard TCP-poort
22 (FTP). Maar als je die poort voor FTP-verkeer wilt
openstellen naar de buitenwereld, kun je niet voorko-
men dat iemand over deze connectie ook SSH gaat
draaien en een tunnel naar het interne netwerk opzet. 
Met Application Intelligence kun je in de connectie
gaan kijken en bijvoorbeeld bemerken dan een FTP-
sessie in werkelijkheid een SSH- of andere sessie is.
Zonder twijfel is dit een coole en hoogst noodzakelijke
technologie die B.A. Testlabs sowieso binnenkort aan
de tand voelt.

Verdeel en heers
Een andere markt waar CheckPoint duidelijk op mikt is
die van de interne veiligheid. Met Interspect lanceert
het bedrijf een hardware-product waarbij het interne
verkeer van de interne clients en servers in de gaten
gehouden wordt en eventueel een "verdachte" client
op netwerkniveau geïsoleerd wordt. De Interspect
plaatst zich tussen de verschillende actieve netwerk-
componenten van uw installatie (bijvoorbeeld tussen 2
switches) en houdt daar de boel in de gaten. Wanneer
er bijvoorbeeld één machine besmet wordt met een vi-
rus (zoals Bugbear) dat zich over het netwerk probeert
te verspreiden, dan detecteert Interspect dit en gaat
het de machine isoleren, zodat zo weinig mogelijk an-
dere machines worden besmet. Wederom is dit tech-
nologie waar de markt op zat te wachten.
Kortom, CheckPoint blijft een dynamische speler op de
security-markt, die nieuwe veiligheidsproblemen snel
weet te ondervangen. Met Application Intelligence en
Interspect hebben de Israëlische techies de toekomst
van hun bedrijf alweer voor een paar jaar veiliggesteld.

JAN GULDENTOPS

Wordt het nu David
of Goliath?





Peace of mind ...

Firewalls & VPN

Anti Virus & Content Filtering

Access Management

Intrusion Detection & Prevention

High Availability

www.skillteam.com

SSkkiillllTTeeaamm  LLuuxxeemmbboouurrgg

1, Ceinture um Schlass           Tel.: + 352 36 95 95-1
L - 5880 Hesperange Fax: +352 36 95 50

•

SkillTeam Security Services

SSkkiillllTTeeaamm  ss..aa..  //  nn..vv..

Av. de Roodebeeklaan 89      Tel.: + 32 2 743 49 00
B - 1030 Brussels Fax: +32 2 743 49 01

an IBM company

Complete and 

tailor-made security

solutions for your

company.

The human approach to ICT
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• Design, architecture and

implementation of Network 

and Server Infrastructures

• Security Solutions & Services

• Remote and Onsite Infrastructure

Management

• Helpdesk and Support Solutions

• iSeries Solutions

• Application Development 

and Integration.

Security is since long one of our core

competences. Nowadays companies need

to open up their corporate networks to

the outside world, providing customers,

partners and employees secured access

to company applications and data.

Networks and applications need to be

accessible, available, and manageable

while maintaining a high level of security. 

SkillTeam Security Solutions and Services

can help you to achieve these goals. We

design, implement and maintain security

solutions that respond effectively to your

business needs. Our competence and our

professional approach, combined with

first class hardware and software solutions

from our business partners, guarantee

robust security implementations that will

fully protect your networks from external

and internal threats. 

....and provide you with the peace of mind
you need

SkillTeam

SkillTeam Belgium

Company Profile

Contact:

Avenue de Roodebeeklaan 89, 1030 Brussels

Tel. +32 2 743 49 00  -  Fax. +32 2 743 49 01

web: http://www.skillteam.com

Mail: info@skillteam.com 

SkillTeam, an IBM Company, delivers integrated value added
ICT solutions and services in Belgium and Luxembourg,
such as:  
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Employees, partners, customers and prospects 

all require quick, easy access to information over

your corporate network. With Nokia and 

Check Point Software Technologies you can give it

to them – securely and reliably. With award-

winning VPN gateway and client solutions, 

connections are private, authenticated and 

authorised. What’s more, the system comes 

pre-configured and hardened on our purpose-built

IP network security platform so it is fast to deploy

and easy to manage. And, should you need it, we

offer global, 24/7, First Call - Final Resolution

support so you can focus on other things – like

relaxing a little.

To have more fun, please contact:

NOXS Belgium (Trade Name of COMSOL nv/sa)

Koningin Astridlaan, 59/10

Avenue Reine Astrid, 59/10

1780 Wemmel - BELGIUM

Tel: +32 (0)2 461.01.70   -   E mail: info@be.noxs.com

Fax:+32 (0)2 461.01.30   -   http://be.noxs.com

Nokia remote access solutions keep the 
people that matter connected wherever they are.
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Number One for Excellence in Security  

 
Profile 
 

NOXS is the European Authority in Value Added Distribution, representing the 
world's best authoring companies in the field of network security and e-
business infrastructure. As distributor, NOXS offers ICT-security products and 
(managed) services to its channel partners, who provide complete solutions to 
enterprises of all nature and magnitude - small, medium, and large - both locally 
and internationally. 
 
NOXS is the common brand name of all the distributors of the Unit4Agresso 
group [U4AGR, Euronext Amsterdam] present today in 5 countries in Europe: 
the Netherlands, Germany, Ireland/UK and Belgium. NOXS is the new 
commercial name of COMSOL nv/sa. 
 
The international dimension gives rise to significant economies of scale with 
regard to resources available, which provide the company's resellers and 
vendor suppliers with competitive advantage and business opportunities. 
By means of the pan-European collaboration, the company offers a significant 
volume as well as range of Best of Breed products and (managed) Services, 
including Nokia Enterprise Solutions. 
 
 

      About NOKIA Enterprise Solutions 
 
Enterprise Solutions is the arm of Nokia dedicated to helping businesses 
and institutions worldwide improve their performance through extended 
mobility. Its end-to-end solution offerings range from business optimized 
mobile devices on the front end, to a robust portfolio of mobile business 
optimized gateways in the back end including: wireless email and internet, 
application mobility, message protection, virtual private networks, firewalls, 
and intrusion protection. As the global leader in mobile enterprise voice, 
Nokia Enterprise Solutions is well positioned to help companies mobilize 
data and free their workforces, while ensuring the security and reliability of 
their networks 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
For complete Solutions details and Knowledge Service Offering, please call, write  
our visit us at: 

 

NOXS Belgium 
(Trade Name of COMSOL nv/sa) 
 
Koningin Astridlaan, 59/10 
Avenue Reine Astrid, 59/10 
1780 Wemmel - BELGIUM 
 
Tel: +32 (0)2 461.01.70   -   E mail: info@be.noxs.com 
Fax:+32 (0)2 461.01.30   -   http://be.noxs.com 

 

 
Anti-Virus 

 

Bandwidth 

Management 

 

 

Firewalls 

 

 

Intrusion 

Detection 

 

 

Content 

Management 

 

 

Web Filtering 

 

 

24/7 Availability 

 

 

Traffic 

Management 

 

 

Server Analysis 

and Reporting 

 

 

Portals 

 

 

Web Switching 

 

 

Appliances 

 

PKI 

 

Training 

 

 

Hot Standby 

 

 

SLA support 

 

 

VPN 

 
 

RemoteAccessAd_ENG  25/02/04  11:05  Page 2



TELINDUS NV • GELDENAAKSEBAAN 335 • B-3001 Heverlee
Tel: +32 (16) 38 20 11 • Fax: +32 (16) 40 01 02

Security experts have begged their management for years 
for respect and struggled to get IT Security on the corporate 
road map.

Are corporations prepared to embrace the change?

In most organisations, there is a growing expectation that risk 
managers will not only be able to track and manage all forms 
of operational risk, but also report it on enough detail, to 
satisfy the board of directors and the government that is 
being adequately managed.

Telindus, the Belgian leader in security has a wide expertise 
and solutions that help companies to achieve a risk based 
approach and implement countermeasures to decrease 
companyrisks.

The solutions cover domains such as:

• Security Officer Support
• Security Reviews
• Penetration Testing
• Identity Management
• Internet Access Street
• One Care Connectivity

• Security in the Cloud
• Intrusion Prevention
• Internet Productivity Management
• Security Management Tools
• Mobility
• Managed Security Services

We would like to meet you at INFOSECURITY
10-11 March 2004 at Brussels Kart

Be Secure. Be There.

By implementing these solutions, you can increase the security posture of your company, taking into 
account the most urgent risks and allocating budgets where needed.

Secur i t y  So lut ions
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The publicly listed
Telindus Group (Euronext
Brussels, ticker TEL) is a
one-stop service partner,
solution provider and
manufacturer for fixed
and mobile networks. 

Telindus, the Integrator,
has extensive expertise,
encompassing consul-
ting, integration and
managed services, in all
areas of modern tele-
communications applica-
tions and technologies
for local area networks
(LAN), metropolitan
area networks (MAN),
wide area networks
(WAN), virtual private
networks (VPN), net-
work access and securi-
ty, surveillance and net-
worked applications. 

Telindus is a manufactu-
rer of broadband access
and video surveillance
solutions. Combined with

a large networking pro-
duct portfolio of strate-
gic suppliers and part-
ners, Telindus is the best
route to leading edge
technology and best of
breed products and ser-
vices for both operators
and enterprises. Since its
foundation in 1969,
Telindus has made signi-
ficant investments in
establishing a solid foot-
print in networking and
security expertise in
Europe and beyond. 

With a full operational
presence in as many as
14 countries across
Europe and South East
Asia and almost 2,200
employees, Telindus pro-
vides customers with
both business and tech-
nology based solutions.
Telindus' own products
are distributed by an
extensive network of
agents across the globe.

Telindus

Telindus Belgium

Company Profile

Contact: Luc Van Utterbeeck

Head of Marketing & Alliances

Geldenaaksebaan 335 - B – 3001 Heverlee

Tél.: 016/38.28.69 – Fax: 016/40.01.02  

Mail: info@telindus.be – Web: www.telindus.com 
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SPECIAL SECURITY

What We Do:
Internet Security Systems pro-

vides network security products

and services that protect against

Internet threats. ISS helps organi-

zations understand their threat

environment, identify what to

protect and choose the security

solution that best meets their

needs. All Internet Security

Systems solutions are based on

world-renowned security intelli-

gence and the most up-to-date

information on threats and vulne-

rabilities. In addition, Internet

Security Systems protects its

customers around-the-clock with

managed services.

The Problem We
Address:
Internet risks are increasing as

more enterprises connect with

customers, partners, vendors

and employees via the Web,

exposing business systems and

information to online risk. Each

day, new vulnerabilities in soft-

ware are discovered and new

online attacks are created and

unleashed that bypass traditio-

nal security products like fire-

walls and anti-virus. The endless

task of patching software vulne-

rabilities puts proactive protec-

tion further out of reach

Unfortunately, the current

approach to network security –

a collection of stand-alone

technologies, including anti-

virus, firewalls, intrusion detec-

tion and prevention, content fil-

tering and anti-spam – adds

complexity and cost without

truly solving the problem.

Internet Security Systems' pro-

ducts and services protect

against all threats in a way that

makes sense and delivers maxi-

mum value.

How We Do It:
Internet Security Systems' net-

work security products and ser-

vices deliver advanced protec-

tion at lower cost. All ISS offe-

rings are based on the most up-

to-date security intelligence

available conducted by ISS' X-

Force® research and develop-

ment organization, the unequi-

vocal world authority in vulne-

rability and threat research. ISS

security services help organiza-

tions assess their risk, identify

critical assets, then design and

deploy a protection solution.

Depending on the organization's

security resources, Internet

Security Systems offers 24/7

monitoring and management

and hands-on security educa-

tion and training

Internet Security Systems

Internet Security Systems

Company Profile

Contact: Wim Temmerman - Country Manager Belux

Ringlaan 39 box 5

B - 1853 Strombeek-Bever, Belgium

Phone: 02/479.67.97 – Fax: 02/479.75.18

Mail: belux-info@iss.net - Web: www.iss.net 
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Op dinsdag wil de onderneming een specificatie bekendmaken over een

anti-spam technologie waarvoor de naam Caller ID werd bedacht. Dit is

de Microsoft-versie van de zogenaamde “sender authentification techno-

logy” die het bronadres probeert te valideren dat aan een e-mailbericht

vasthangt. Een woordvoerder van Microsoft wilde de informatie over Cal-

ler ID niet bevestigen, maar vertelde wel dat Bill Gates tijdens de RSA se-

curity show over spam “in verschillende contexten” zou praten en dat

ook de interne Anti-Spam Technology & Strategy Group van Microsoft

met nieuws naar buiten zou komen. 

E-mail experts en ISP’s beschouwen het concept van verificatie van de

verzender van een bericht steeds meer als een doeltreffend wapen in de

strijd tegen spam. Maandag kondigde Sendmail aan dat het technologie-

ën op dit vlak wil ontwikkelen en bij zijn klanten en de open source-ge-

meenschap wil verdelen, zodat de strijd tegen spam, virussen en identi-

teitsfraude in e-mail beter kan worden aangepakt.

Caller ID is verwant met andere technologieën die momenteel door voor-

aanstaande ISP’s en e-mail beveiligingsexperts worden bekeken, ver-

klaarde Levine. Het vertoont meer bepaald veel gelijkenissen met een op-

komende technologie die met de naam “Sender Policy Framework”

(SPF) wordt aangeduid. Het SPF-protocol analyseert niet de inhoud van

berichten om spam op te sporen, maar laat Internet domeinbeheerders

hun e-mail servers in een SPF-register beschrijven dat bij het DNS-regis-

ter wordt gevoegd. Hierbij wordt een speciale SPF beschrijvingstaal ge-

bruikt. Andere internetdomeinen kunnen dan berichten tegenhouden die

beweren dat ze van dat domein afkomstig zijn, maar die niet door een er-

kende server werden verstuurd. Berichten die niet afkomstig zijn van een

geldige server op het domein, worden al meteen geschrapt voordat de in-

houd van het bericht wordt verzonden. Caller ID daarentegen analyseert

de informatie over het IP-adres van de verzender in de header van het e-

mailbericht, waardoor de ontvangende e-mailserver eerst het hele be-

richt moet downloaden voordat dit kan worden aanvaard of verworpen.

De Caller ID-technologie heeft in ieder geval voor- en nadelen, aldus de

experts. Enerzijds moeten de mailservers met deze technologie eerst de

volledige inhoud van berichten downloaden voordat ze ze kunnen ver-

werpen. Dit zou een nadelige invloed kunnen hebben op de snelheid van

e-mailservers. En zodra de server een bericht downloadt, bekijkt hij al-

leen het IP-adres van de verzender, in plaats van het bericht ook nog eens

door filters en andere anti-spam tools te halen.

Caller ID vereist ook kennis van XML, waardoor de implementatie moei-

lijker wordt. En de toegevoegde lengte van de XML-content voor Caller

ID kan de limiet van 512 tekens overschrijden voor antwoorden op DNS-

verzoeken. Volgens de DNS-specificatie moet bij berichten die die limiet

overschrijden, extra DNS-informatie via een afzonderlijk Transmission

Control Protocol circuit worden verzonden. Daarvoor mag het User Da-

tagram Protocol niet worden gebruikt. Dit is technisch gezien wel moge-

lijk, maar deze oplossing wordt zelden toegepast, waardoor de implemen-

tatie van Caller ID weer een stuk minder zeker wordt.

Daar staat echter tegenover dat deze technologie de echte bron van een

e-mailbericht beter zou kunnen bepalen dan SPF. Microsoft zou dankzij

haar ijzersterke positie op de e-mail client markt sender authentication-

technologie ook naar kleinere internet-domeinen en de gewone gebrui-

kers kunnen verspreiden. 

“Dit is een belangrijke stap. Dit is de manier waarop bruikbare standaar-

den kunnen worden geïmplementeerd”. 

Microsoft goeroe Bill Gates is van plan om tijdens de RSA Conference,

uit te pakken met het voorstel van een open technologiestandaard

waarmee de bronnen van ongewenste commerciële e-mails gemakkelij-

ker kunnen worden blootgelegd.

RSA: 

Microsoft wil tip sluier over
anti-spam plannen lichten
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Uw internet-browser opent onophoudelijk vensters met
wervende berichten? Dan is de kans groot dat u spywa-
re hebt binnengehaald! 
Heel wat surfers menen dat informaticabeveiliging uitsluitend betrek-

king heeft op de problematiek van virussen. Maar dan verliezen ze wel

andere parasieten uit het oog, zoals spyware. Dit zijn kleine subpro-

gramma’s die meekomen met software die van Internet wordt ge-

download. Hun taak bestaat erin om persoonlijke gegevens over de

gebruikers te verzamelen en die gegevens via Internet of een ander in-

formaticanetwerk naar de ontwerper van de spyware of naar een der-

de partij te sturen, zonder dat de gebruikers daarvoor toestemming

hebben verleend.

De symptomen en hun gevolgen
Het plotselinge opduiken van pop-up vensters en ongewenste e-mail

kan duiden op de aanwezigheid van spyware. Maar er bestaan nog an-

dere vormen van spyware die veel meer schade kunnen aanrichten.

Zo verbinden dialers de computer met Internet via heel dure betaal-

nummers. Andere parasieten verzamelen vertrouwelijke gegevens zo-

als de nummers van bankkaarten, wachtwoorden, enz… op basis van

de toetsindrukken. Sommige maken zelfs gebruik van de “slachtoffer-

PC” om spamberichten te verzenden of bankverrichtingen uit te voe-

ren. In dit laatste geval merkt de gebruiker pas iets wanneer hij zijn

bankuittreksels ontvangt. Beveiligde verbindingen en anti-viruspro-

gramma’s kunnen weinig aanvangen tegen dit soort ellende, want de

spyware wordt meestal in het hart zelf van het besturingssysteem ge-

ïnstalleerd. Dit besturingssysteem reageert enerzijds automatisch op

de queries, behalve als het over een minimum aan beveiliging be-

schikt. En wanneer een spyware samenwerkt met een applicatie,

geeft de gebruiker bij het toelaten van verbindingen met Internet an-

derzijds automatisch (zij het ongewild) de toestemming om informa-

tie via het netwerk te verzenden. Zelfs de beste firewall staat machte-

loos tegenover deze strategie. 

"De gebruiker moet zijn omgeving
kunnen controleren"
Het is met andere woorden de taak van de gebruikers om zich te be-

veiligen! Een Amerikaanse federale rechter vond onlangs dan ook

niets laakbaars aan de commerciële praktijken van het marketingbe-

drijf WhenU. Dit bood aan haar klanten de mogelijkheid om via pop-

up’s reclame te voeren op de sites van hun concurrenten. Volgens de

magistraat hebben de surfers in dit geval zelf “gevraagd” dat de pop-

up’s zouden verschijnen, want zij hebben uiteindelijk vrijwillig de

spyware gedownload. Toch willen we hier nog aan toevoegen dat de

surfer zich niet altijd bewust is van het feit dat er spyware op zijn

computer draait. Want hoewel softwarepakketten zoals Gator en

WhenU verplicht zijn om de consument te waarschuwen wanneer

hij aanstalten maakt om hun programma te downloaden, gaat deze

informatie vaak verloren tussen de hele reeks algemene gebruiksbe-

palingen van de software waarmee het programma wordt gecombi-

neerd. Maar zelfs wanneer hij vooraf gewaarschuwd is voor eventu-

ele “tracking”-activiteiten, dan nog wordt de gebruiker onderworpen

aan een bewaking waarvan de aard vanuit wettelijk standpunt beke-

ken volledig ongeoorloofd kan zijn. Want op basis van zijn surfge-

woonten op internet kunnen de bedrijven achter de spyware – reële

of veronderstelde – informatie afleiden en opslaan over zijn ras, zijn

politieke, filosofische of religieuze overtuigingen of zijn lidmaat-

schap bij een vakvereniging. Dit soort informatie verzamelen is bij

ons verboden wanneer de betrokken partij daar geen toestemming

heeft voor verleend.

Enkele regels
Lees volgende regels goed door en u zal al heel wat minder last heb-

ben van Spyware.

- lees aandachtig de gebruiksvoorwaarden van een softwarepakket

voordat u het installeert. Als er van een commercieel spywarepro-

duct en de bijhorende features gebruik wordt gemaakt, wordt dat

meestal gemeld. 

- denk goed na voordat u persoonlijke informatie vrijgeeft. 

- aanvaard niet zomaar extra programma’s die eventueel worden aan-

geboden bij de installatie van software. 

- installeer een persoonlijke firewall en volg vooral de aanvragen voor

toestemming voor een verbinding met internet goed op, zodat u iede-

re verdachte applicatie meteen kunt onderscheppen. 

- ga op de gespecialiseerde sites regelmatig op zoek naar het laatste

nieuws over spyware.

- houd er altijd rekening mee dat software installeren nooit een on-

schuldige operatie is. Hiermee geeft u een programma immers de toe-

stemming om alle operaties die het wenst op uw hard disk uit te voe-

ren. Een programma van twijfelachtig allooi kan niet alleen spyware,

maar ook een virus of een paard van Troje bevatten. Een minimum

aan voorzichtigheid is hier dan ook op zijn plaats.

LUDOVIC GILLES ludovic.gilles@best.be
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Spywares, de gebruikers 
zijn verantwoordelijk 
voor hun beveiliging!


