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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Raadsmededeling zwakke plek software - deel 2 STB

Steenbergen; 1 februari 2022

Aan de Raad,
Onderstaande informatie is in navolging van de raadsmededeling van 24 december 2021 over de
kwetsbaarheden op ICT-gebied opgesteld vanuit Gemeente Oosterhout in samenspraak met de
Deelnemersraad van Equalit. Alle gemeenteraden van de deelnemers van Equalit ontvangen
hierdoor dezelfde informatie.

Inleiding

In de week voor de kerstdagen berichten wij u over de toegenomen kans rond de feestdagen op
een hackaanval. Inmiddels zijn de feestdagen voorbij en kunnen wij zeggen dat alles rustig is
gebleven. Voor zover wij nu kunnen zien, zijn onze systemen niet geraakt. Van een crisissituatie
zoals in onze vorige brief was te lezen, is nu geen sprake meer. In deze brief leest u wat de
situatie op dit moment is.
Een terugblik

Op 10 december berichtte de IBD (Informatiebeveiligingsdienst) gerelateerd aan de VNG en het
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er sprake is van een zwakke plek in software. Deze
zwakke plek, Log4j genaamd, wordt wereldwijd in veel applicaties gebruikt. Als het Log4j
aanwezig is in een applicatie bestaat de kans dat hackers gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot
systemen. Volgens de IBD was de kans op een hackaanval vooral rond de feestdagen zodanig
hoog dat wij op hun advies stevige maatregelen hebben genomen.
Wat was het risico?

Via deze zwakke plek konden internetcriminelen onze computernetwerken binnenkomen en
misbruiken, kwaadaardige software installeren en/of gegevens stelen. Het concrete risico was
onder andere dat systemen volledig platgelegd werden, gevolgd door het eisen van losgeld.
Wat hebben we al gedaan en wat is nog nodig?

Voor de feestdagen hebben we veel (nood)maatregelen genomen die de risico's zo veel mogelijk
verkleinen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de IBD. Inmiddels hebben we nog
veel andere acties gedaan en staan nog de nodige acties gepland. Bijvoorbeeld het installeren
van updates voor het structureel oplossen van de zwakke plek. Hiervoor zijn wij afhankelijk van
leveranciers en het tempo waarmee zij die updates aanleveren.
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Wij hebben security specialisten ingehuurd om mee te helpen met alle werkzaamheden die er
liggen. Aansluitend leveren zij een advies met te ondernemen vervolgstappen om onze
infrastructuur nog veiliger te maken.
Is het gevaar voorbij?

We hebben geen garanties dat onze systemen niet geraakt zijn of worden. Wij kunnen niet 10007o
veiligheid bieden, dat kan geen enkele ICT-organisatie. Internetcriminaliteit is inmiddels de meest
lucratieve criminaliteit. Dat betekent dat we alert blijven en snel en wendbaar moet zijn en blijven
in de aanpak.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen/
de secretaris,
____
de burgemeester,

Belt, MBA
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