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De Tel eco m m u n i catiewet :

Handig voor opsporing,
Telecom operators (Telcos) en lnternet Service Providers
(lSP's) zijn conform de Telecommunicatiewet verplicht om

bepaalde gegevens van klanten op vordering beschik-
baar te maken voor justitiële en opsporingsonderzoeken
voor de staatsveiligheid. Het kan daarbij gaan om gege'

vens over het netwerkverkeer, NAw-gegevens en andere
informatie. Deze verplichting kan grote beveiligingsrisi-
co's met zich meenemen, zoals het weglekken van infor-
matie en de kans op inbraak in de beveiliging van geau-

tomatiseerde systemen.

Tn Nederland laten wij ons er op
I-
Ivoorstaon dat de rechtspleging
rcchwaardig is. Beidc partijen krij-
geD tijdens een rechtzaak alle aan-

dacht en gelegenheid hulr zaak toe

te lichteD. En wanneer er twijfel is

over de deugdeltkheid vaD het
bewijsmate aal spreken we liever
ieDand vrij, dan het risico te
nemen iemand onschnldig te ver-

oordelen.
De grote meerwaarde vaD het Van

Manogement-summdry
Volgens de Telecommunicatiewet zUn

Telecom operators (Telcos) en lnternet
Service Providers (lSP's) verplicht om
gegevens over het netwerkverkeer,
NAw-geqevens en andere informatie op
voÍdertng ber(hrkbààr te maken voor
justitièle en opsporingsonderzoeken
voor de staatsveiligheid. Door deze

bepaling ontstaan wpl beverlrgingsrisi.
col. Een internettap is nameljjk een-

voudig tê manipuleren ên vormt al snel

een inbreuk op de privacy. Het is dan

ook essentieel dat eÍ qeen enkele twij-
fel bestaat oveÍ de juistheid van het

toepasSen van Internettaps.

Tr:r-onderzoek is dat bewijsmate
riaal bewUsbaar juridisch deugde-

lijk moet zijn en volgens de afge-

sproken regels is verkregen. Er wor-

den mense[ voor-lange tijd (soms

zelfs levenslang) opgesloten op

basis van bewijs, bestaande uit
getapte telefoongesprelC<en. Ook in
die situatie is het essentieel dat er
op dat bewijsrlrateriaal niets is aan

te nler'kell.
Zo dit al geldt voor telefoongesprek-

ken, voor de internettap is het van

nog veel gloter belang. De mogelijk-
heden vaD nanipulatie op dit punt
zijn bijna onbegrensd en het is dan

ook een grote zorg hoe dit opspo-

ringsmiddel ingezet gaat worden.
Om slechts twee eenvoudige voor-

beelden te noemen: lemand breekt
in op uw conrputer en gaat vanaf
die colrrputel allerlei minder' fi'isse

websites bekijken en materiaal
downloaden. Er- worden e-mails ver-

stuurd en onwangen met uw e-

mailadres. Iemand anders gebruikt
echter uw e-Nailadres, in plaats

van uzeli
Als in de eerste situatie een inter-
Dettap op uw courpuler zou staan

en in het tweede geval een e-mail'
tap, zou in beide gevallen een ver-

oordeling volgen wal'lneer het tot
een rechtszaak zou komen. Een

Kafka-achtig scenario.

lnbreuk
Het inzetten vàn bijzoDdere opspo-

Beveiliging I januari 2003

w€rkzaanl als Secur ty con5ultant voor Vizzavi



ringsmiddelen, zoals direct aflui-
steren en het aftappen van teleíoon-
gespreklcn naakt een ernstige

inbreuk op de privacy van de

betrold<ene. Het is daaroDr van

groot maatschappelUk belang dat
er op dat punt geen enkele twijfel
bestaat over dejuistheid van het

toepassen van deze opsPodngsmid-

delen. Dat geldt voor zowel de wet-

geving en afgesproken regels op dit
punt als de feitelijke toepassing in
een ondeIzoek.
In een aantal reclrtszaken heeft de

twijfel over de correctheid eDjuist-
heid van een tap geleid tot schade-

claims bij Telcos en ISP'S. Deze

waÍen ingediend door 'gedupeerde'

(afgetapte) klanten.
Na een discussie van enkelejaren
met de overheid over de beveiliging
van gegevens en aftaPPeD is de

overheid Dret een 'besluit beveili-
ging gegevens aftappen' gekomen.

Hoofdmaatregelen
De maatregelen zoals voorgesteld

in het besluit beveiliging gegevens

aftappen omvat een vÍftal hoofd-
maatrcgelen (Artikel 2 globale

Duatregelen), te weten: Personen,

gebouwen en ruimten, beveiliging
van informatiesystenen. voorko-

nlen, vaststellen en onderzoekeD

van inbreuk en ten slotte calamitei-
ren.

Tot deze naatregelen behoren in
ieder geval die genoemd in de bijla-
ge van het besluit beveiliging gege-

vens aftappen, die verderop iD dit
artikel besproken zal worden.
Opgenerkt wordt dat daar waar
gesproken wordt over'alle noodza-

kelijke beveiligingsmaatregelen'
beter gesproken had kunlen wor-
den over'beveiligingsmaatregelen
naar redelijke stand van de tech-

niek'. Op die manier kon de rege-

ling dan ook beter met zjjn tUd

meegaan. Er wordt nu te weinig
rekening gehouden met nieuwe
ontwil(kelingen.
Artikel 3 regelt dat er een beveili-
gingsplan moet zijn. De maatrege-
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len eD de uitlverking daarvan moe-

ten worden vastgelegd in het bevei-

ligingsplan. De overheid heeft de

bevoegdheid om dat plan te toet-

sen. Het beveiligingsplan moet ten-

ninste bestaan uit de in de bijlage
van het besluit beveiliging gegevens

aftappen genoemde nraatregelen.

De Code voor Informatiebeveiligiog
geeft een goed kadel onl de beveili-
gingsmaatregelen in te dchten en

uit te wer'ken.

BetÍouwbaar
Artil(el 4 legt aan de Telco's ofISP's

de verplichting op dat de werk-
zaamheden uitgevoerd moeten wor-
den door betrouwbar.e personen.

Maar wat zijn nu betrouwbare per-

sonen? Hieronder, zoals omschre-

ven in het eerste lid, wordt ver-

staanr personen welke een ve rou-

wensfunctie hebbeD zoals bedoeld

in de wet Veiligheidso11derzoeken.

Om weIkzaamheden voor de

Algemene lnlichtingen en Veilig'
heid Dienst ofde Militaire Inlich-
tiDgen en Veiligheid Dienst uit te
voeren noet men eeD vertr-ouwens-

functie bekleden.

Bij de vertrouweDsfuncties k$nneD
dde categorieèn worden onder-

scheideD: A, B en C. Bij een A-func-

tie I€n lneD de belangeD van de

staat neer schade toebrengen dall
bij een B- ofC-ftlnctie. Voor Telco's

en ISP's is een B-vertrouwensfuDctie

voldoende. Bij de grote Telco's is

een A-vertrouwensfu nctie gewenst.

Daarnaast vigeert in Nederland de

Wet particuliere beveiligingsorgani'
saties en rcchelchebrueaus. Deze

wet regelt taken en bevoegdheden

van de particuliere beveiligings-

branche en stelt de wettelijke eisen

ten aanzien van opleiding,

. .all

orjuist riskant?
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wetboek van Strafrecht-

ArIiKeI 27 2 GEHEIMHOUDING.

L Hil, die enig geheim waarvan hjj weet of rêdeliikerwijs moei vermoeden

dat hij uit hoofde van ambt, beroep, of wettelijk voors.hflft dan wel

vroeger ambt of beroep vêrplicht is het te bewaren, opzetteliJk schendt.

wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een

geld Soele \dn de \ rerdê (.ateqo||e.

2. Indlen dit misdrijf tegen een bêpaald persoon gepleegd is, wordt het

slechts vervolgd op diens k acht.

".n3l€fldl

betrouwbaarheid personeel(scr-ee-

ning ), uniformcrirlg en legitiDe-
ring.

Adm inistratief
Het betrouwbaarheidsonderzoek is

een puur adDinistratieve aangele-

geDheid. Het gaat oDr de betrouw-
baarheid van beveiligingsmedewer-

kers en het ver'leneD van toeste[l-
ning oln als zodanig te werken. Of
een persoon n,lag worden belast

met beveiligingswerkzaanlheden is

afhaDkelijk vaD een ondelzoek na.rr

de betrcuwbaarheid (screening) dat
door de politie worclt veDicht. De

verkladng van betrouwbaarhcid
wordt afgegeven dool de korpschef
van het politiekorps in de regio

waar de desbetleffende persoon

woonachtig is. Dat ondezoek
gebeurt bij iedere beveiligiDgsbe-

anbte, palticulier Iecher'cheur,

bodyguard en horecàportier voor-

dat deze in het bezit wordt gesteld

vaD een legitirnatiebewUs.

Het ziet er naar uit dat het besluit
beveiliging gegevens aftappen een

t\,veetal extla vor-rnen van betrouw-
baarheidsonderzoek toevoegtr de

zogenaamde'veltrouwensfllnctie'
zoals bedoeld in de Wet veiligheids-
oDderzoeken (Wvo) en een verlda-

ring zoals bedoeld in de wet op de
justitiêle docuDreDtatie en op de

verklaringen omtrent het gedrag.

Tussen de verklaringen betleffende
het gedmg en het oDderzoek naar

de betrouwbaarheicl zoals dat door
de politie wordt velricht zit discre-
paDtie.

Melding
Artikel 5 verplicht de Telco en ISP

tot melden van veiligheidsinciden-
ten in technische apparatuul ofvei-
ligheidsprocesseD ten behoeve van

het nakol]en van wettelUke ver-

plichtingen. Er moet gemeld wor'-

den wanneel el sprake is vaD

inbreuk elr wanneer die inbreuk
heeft plaatsgevonden. Verder is de

Telco en ISP velplicht te vernelden
welke naatrcgelen zijn genomen

om vefdere ontsluiting v n infor-
Datie oígegeveDs tcgeD te gaaD.

Oveltledingen van deze voorschiÍ:
len wordt gezieD als eeD stLafbaar'

(econolnisch) delict.

G€heimhouding
Altikel 6 regelt alles rond geheinl'

houding. Álle pe$oneelsleden
werkzaatt aan of met systeneD of
plocessen die Dodig zijn vool het
uitvoeren van justitiéle' en opspo-

ringsonderzoeken voor. de staatsvei-

Iigheid dieDen een geheilDhou-

dingsverklaring te onderteken.
Als aanvullende naatlegel wordt in
het besluit beveiliging gegeveDs

aftappen gesproken over een

geheimhoudingsverkladng. In de

context van het besluit n)oet dat
worden gelezen als een verklaring
opgesteld tnssen werkneDlel en

werl<gever. Uit de toelichting blijkt
dat artikel 272 van het Wetboek

van StraÍiecht ook nog vaD toepas-

sing is (zie kader).

^rtikel 
7 geeft de gre[zen van rit

besteding aalr. Het verplicht de par-

tijen onl een contractuele overeeD-

komst te hebben. Het artikel regelt
de nedewerking aan toezicht op de

geheimhouding en de naleving van

beveiligingsmaatregelen. Ook wijst
het artikel de Telco oflSP als eiDd-

verantwooldelijke aa11.

In de bijlage als bedoeld in de arti-
kelen 2 en 3 zijD de volgende diD-

gen opgenonen: De beveiligingsei-
sen algeneen legelen dat er bij een

Telco eD ISP een fr,lnctionads is die
belast is 1net toezicht op de uitvoe-

riDg en naleving van beveiligings-

naatlegeleD. Ook wordt van deze

functionaris verwacht dat eI legel-

l11atig coDtr'oles plaatsvindcn.
VIeeDrd is dat er in de beveiligilrgs-

eisen algeneen geen halde eiseD

ten ilirDzien van functiescheiding
zu ll oPgenomen.

In de beveiligingseisen ten aarzieD
vin Personeel worden de verplich-
tingcn uit artikel 6 Dadel uitge-

werkt. Het draait om functiebe-
schr.ijvilrgen, geheilnhoudingsver-
klaring en toegaDg tot iDformatie.
In de bijlage van het besluit beveili-
gilrg gegevens aftappen over fysieke

beveiligiDg elr de beveiligiDg vàn de

ongeving wil men de infoÍmatic
en de gegevens zoveel Drogelijk con-

centreren in één ruilrlte. Als we dit
vertalen naar techniek dan zien we

eeD bijDa oDnogelijke eis. iDrn1e

het uitkoppelen van n etwerl<ver'-

keer ten behoeve van het nakomen
van wettelijke ver'plichtingelr
gebeurt op ve$chillende rysieke
locaties. Vanaf deze locaties wordt
dat verkeer gerouteerd naar een

centaaal p1rnt. Vanàfclaàr wordt de

infbrnlatie verstuuld Dàar eeD cen-

traal punt bij de overheid, waar ver-

der-e verwerking en analyse plaats-

viDdt.

Fysieke locaties
ID zowel deJustitiële Tap Standaard

0TS) als in de Transport oflnter-
cepted IP Tmffic (TIIT) standaard is

het toegestaan DetwerkeleDrerten

op verschillende fysieke locaties
geinstalleerd eD iD gebruil< te heb-

ben.

Velder eist n1en eeD 'deugdelijke
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Íysiek beveiligiDg . Wat de wetgever
vcrstaat onder deLrgdelijk is ondui-
delijk. HaIde eisen zoals wc die bU-

voolbeeld zien bij het Politie IGur-
rDerk \.eilig Wonen ontbr-eken ech-

ter, waardoor de kans ontstaat dat
het uiteindelijke niveatl van beveili-
ging nog lager is dar de beveiliging
vaD ecn woonhLlis. Praktisch gezien

gant het hier om bouwkundige
beveiliging. Bouwkundige maatre-
gcleD zijn bedoeld ()111 het indriD-
gen v;ln gebottwen en terleiDeD zo

lnoeilijk en oraintrekkelijk Droge-

lijk tc rnaken.

De belaDgr-ijl<ste oDdeldeleD van de

eelste en tweede beveiligingsschil
zijn bottwkunclige en nrechanische

beveiligiDg. Dat zijn zaken zo:rls

gcvelclenlenten, ranlen, deuLen,

kozijnen en uiter?ard het hang- en

sluit\,verk. Verdel kan mcn denl<en

ilan het voLmen van conpai-tin1en-

ten voor de opslag van speciale oí
waardevolle gocderen door bepaal

de ruimtes borlwkrDdig zo te ver-

sterken dat de iDbraak- en brardver'-

traging maximaal zijn. Ook kltlizen
en brandkasten zijn onderdeel va11

bouwkundige beveiliging.

Detectiesyst€men
Een ilndere bevciligingseis ten aan-

zien van personeel is dàt 'ongeauto'

Iiseelde toeÉ{ilng en pogiDg daaltoe
wordcn gedetecteerd en dat tijdige
interventie plaatsviDdt'. Dit kolnt
neel op eeD elektronisch inbraakde-

tectiesysteem (ook wel alarminstal'
latie geDoelrrd) en ilarlrlopvolgiDg.
llcldlonische inbraakdctectiesyste-

11len waarbij nlarnopvolging door-

eelr particuliere beveiligingsdienst
ofde politie gewenst is lnoeten
voolzien zijn van eeD BORC-ceItiÍi-

caat. Dat staat in de Wet particulie-
r-e beveiligiDgsor-ÉiaDisaties en

Iecher.chebulealrs. BORC is een

Lwilliteitssysteem dat er voor zolgt
dat beveiligiDgsbedrijven garant
kuDnen staar voor het levelen vin
kw;rlitatief goede beveiligingsdien-
steD en producten. Als een pr-oduct

ofdienst geleverd is kan een klant

hierr'oor een schriftelijk bewUs onr,
vangen; het zogenaalDde BORc-cer-

tificaat. BORG kent een viertal risi-
coklassen, waafr'aD éé11 het laagste
lisico is eD vier het hoogste.

Uiteraard zullen we de fysieke toe-

gang tot de rlrimten en de compal,
tirlrentcn waar. de technische appa-

raturlr stààt opgesteld Doeten behe,

reD. Cedacht kaD worden aan het
gebrr,rik van een toeganEïsverle-

ningssysteem dat is aingesloten op
de deut. van de nrirnte ofhet conl-
partinrent. Door lDiddel van het
aanbieden van enkele pasjes aan

een Iezer l(an toegang wor-den ver-

kregen.

Hieldoor ontstaat eeD gecontroleer--

de cn herleidbale toegàDg. Als er
bovendien voor gezorgd wordt dat
pasjes pelsoonsgebonden zij n kaD

de toegang op iDdividueel niveau

beheerd worden.
Hiermee voldoen we aan een deel

van de eisen die gefornuleeld
staan in het beshrit beveiliging
gegevens aftappen. Het gaat daD

om de eisen 'daartoe geautoliseer-

de per-sonen en'geco[troleerde en

ach tc ral herleidbare toegang op

individueel niveau'.

Reparatie
Iets verder in de bijlage vaD de rege-

ling woldt het volgeDdc gesteld:
'Docrurentell of verwisselbare gege-

velsdmgers waaL de infornatie en

de gegevens iD zijn vastgelegd wor-

den in deugdelijl{ beveiligende

opberglniddelen bewaard'.

Hieryool zor.r een inbraakwerende
khris ofbrandkast kunnen wor.den

gebruikt. Uiteràard verdient een

brand- en inbRakwerende lest de

voolkeur-. Deze zal confbrD BORG

regelgeving geínstalleerd moeten

worden.
De laatste eis in dit hoofdstul< gaat

ovcr de begeleiding van onder
houds- en repamtiewerkzaamhe-
deD. Volgens de Wet palticuliere
beveiligingsolganisaties en recher-

chebureaus l'noeten gescreende

beveiligin€Jslnedewerl<er die werk-

zaamheden uitvoeren. Praktisch
gezien zou cen contlact n1et een

beveiligingsbedrijf lnet rnobiele

surr,,eillaDten uitkomst kunnen bie-
deD, want deze surveiilanten kun-
nen dan de begeleiding op zich
De111en,

Ru briceÍing
Het tonen van de status ofrubrice-
ring (staatsgeheim of vel-trouwelijk)
op documenten en gegevensdrage$

vertit weiDig iDspanning en l(an
zoDder problemen worden geiDple-
menteerd. De eis ol1r de status of
rubrice l1g zichtbaar te maken op
een beeldscherm betekent dat de

geautomatiseerde systemen ingrU'
pend gewijzigd Dtoeten woLden teD

behocve van het nakorleD van wet-
rPliikê vêr,rli.hrin0ên

Deze eis voegt niets toe aan de

beveiliging. Een gelaagde manier'

van toegangsver'leDing zou een

oplossing kunnen zijn. Peasonen

nTet een vertrouwensftrnctie A klij-
gen dÀn toegang tot docLrlrrenten

lnet het etiket stiatsgelteim en
'vertrouwelijk en personen nlet
een vertrorlweDsfliDctie B uitslui-
teDd tot vertrouweluk.
De eisen over reproductie, vervoer'

er opslag buiteD de beveiligde

l uinte en de eisen over verwtde-
ring en vernietiging zijn norrnale,
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goed toepasbarc bcvciligirlgscisetr.
In de dagelijkse beveiligingsprak
tijk doen we dit ook al lnet onze

bedrijfsinfonnatic.

In log-pogingen
De eisen nret betrekking tot de logi-
sche toegangsbeveiliging van infor
matiesysterDen, zoals beperking
vall het aantal inlog-pogingen cll
pcf soonsgebooden wachtwoorden
die eenDaal per lnaind wijziirgeD.
zijn zo basaal dat ilnplenrentatie op

vrijwel elk systeen nogelijk is.

A[ders zit het lrlet detectie er de

interyentie op het aantal inlogpo-
gingen. Het is niet altijd Drogelijk
onl deze pogingen te detectelen en

veryolgens acties uit te zelten. Als

we dit goed willeD doen zoudeD we

de toegang tot de geautolratiseerde
inlormatiesystelnen bijvoorbeeld
via een biolnetrisch device kuDllen
regeleD, wint alleerr dan kill cl per-

soonsgebonden toeg:rng worden
geforceerd of nfÈedwongen.

Uiteraald zullen zakeD zoals bccld-
schermbeveiliging autontatiscil
moeten inschilkelen na ongeveer

vijf tninute11 iDactiviteit op het
iDÍbrlrlatiesysteclD. Door nliddel
van het jngeven vàn een wacht-

woord kuDne11 de activiteiter op
het systcenr weer worden hel-vnt.

Audit-traif frlDCties zullen moeten

worden geÏrDl)lcrneDtecfd, zodrt
aan de eis kaD wolden voldaarl van
'alle haDdelingen nlet betrekking
tot de verwerking vaD de iDfolDra'
tie en de Éïegevens in het ge:rlltona-

tisecrde inlollnatiesysteelr1 wolCien

persoonsgebonden vastgelegd ten

eiDde oDdel-zoek nogelijk tc
lllaKcll .

ook z;rl de àdministratieve organi-

satie en de autolisatieDatrix inge-

richt moeten zijn. Deze eise11 zijD

ook verwoord in dit hooldstuk.

OndeÍh oud
De eisen die iD het hoofdstuk
'ODtwild(elins, olldcrhoud en r'epn-

ratic vln gc:tltorll tisccrdc inÍbr-
miltiesysteDeD' van de Lrijlage

gefirr.lnuleeld zij n, hebbeD betr-ek

king op ;rlle technische ontwikkel'
eD beheeractiviteiten van geauto-

Dratiseerde infolnlatiesystelne11. Er

staan niet veel echte beveiligiDg-

eisen in dat hoofdstuk, Daar'toch is

cl iets wat we er uit willen lichten.
De eisen 1net betreiddng tot
betlouwbale personeD. zoirls nan

omschrevell in de \4/et veiligheids'
ondeÉoeken (Wvo), klrnnen in de

praktijk de [odige prob]enen
geveD. De gcbruikte technische sys'

teDen wor-clen vaak iD llet btlitcll-
land ontwild(eld en techriscll
bcheerd. Het komt er-dus op neer-

dal de leverancier betlolrwb;lre
personen in diellSt zal noeten beb-

ben. Ofdit gezien de vrije m:rrkt
werkingjnist is noet worden
bezlen.

spi€g€lbepaling
Als we alle gegcvens bekljken, dus

van Telco en ISP via publieke nct-

werken uiteiDdelijk maal een trpl<:l

lDer bij de overheid. dan zolr l(eten-

bevejliging het uitgangspunt nloc-

ten zijn. EI hooIt cen spiegelbepil'
ling te zijr, met beveiligingsvoor'-

schriften voor de beveiliging viLn

afgetapte gegevens bij de overheid.

Deze is llog niet aanwezig.

Overigens zill het besluit beveili'
ging gegeveDs altappen niet leideD

achtergrond

tot stl Llctur-ele verbeter-ingerl op hct

liebied vnn dc (inÍbnnrtie)bcveili

liiD!!- Dat komt dooldat dc lnaatre-

gclcn onvoldoende en zelfs irlcorn-

pleet zijn. Daarnilllst zijn er !:ceD
industr-ienor-lllen ol_ l{wrlitcitssystc-
men zorls BORC ell de Code voor

InÍbrmatiebevciliging voolgeschr-e'

Men ontneemt de bulger niet het
'big bl-other is wiltclling you -ge-

voel. Dc I(afl<a-achtige scenar'io s

bliiven clris nrogelijk. Hct heeft ei-

alle schln van dat lncn de l<ostcn

vool ccD goede beveiligil1g niet wil
uaken, waatdool hct fisico vaD

inbleuk van privacy aanzit'nlijk
wordl ver'gÍoot.

O plos s in g s r ich t in I
Het is een zwarc beiasting vool eeD

Telco en ISP oln een proces 24 uLLl,

zevcn digcn per week beschil<baar

te hebben voor dc overhcid- Dc wet
velplicht ilnluers eeD Telco cn ISP

onr terstond een taplast uit te kun-
nen voer-en, Ofdat nu ol) onlDcnse-

lijke tijden is ofDiet u'ordl niet ais

relcvant bcschouwd.

Praktisch gezien liggcir hicr coln-

mel cièle krnseD vool- particrtiiete
beveiligingsol.gaDisilties olD dit
soor-t welkzaanlltcden tlit fe voclcrr.

Een Particuliere AlarmCentr-ille
(PAC)moet voldoell aarl ceIr heel

stelsel vln l,siekt' en organisatori
sche bevciligingslnaatlegelen. Door-

de Wet pnrticuliere bevejligillgsor'-
garisaties en recherchebureaus-

gescreende beveiligitlgslnedewerkel
kunDeD deze r'elatief eenvoudigc

welkziaDrheden uitvoeren. Al sinds

1998 is één varl dc grotc p:r'ticuli(]-
le beveililiiDgsor'gèDisaties actief
lnct dit soolt werkzaaDheden.
lchter dit liebeurt val1 it de be

drijfsilal lncentrale vaD de Telco.

Het is dan ook cen gemiste l(ans

vool-zowel de overheid en de

Telco's eD ISP's als de particuliere
beveiligingsblanche dat een discr.rs-

sie ovel- uitbestediDg van cleze lver-k'

zaarnheden nooit hcclt plaatsge-

voncleD, I

- - ,i,
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