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Graag informeren wij u in detail. 

Cybersecur i ty  op e lke  bestuursagenda

De beroepsorganisatie van accountants (NBA) 
heeft onlangs een nieuwe publieke management 
letter uitgebracht. Zij presenteert hierin 5 
aanbevelingen rond het thema cybersecurity. 
De keuze voor dit onderwerp is gemaakt, 
omdat de betrouwbaarheid van alle informatie, 
ook in de jaarrekening, afhankelijk is van de 
integriteit van de onderliggende data. Elke 
bestuurder moet zich daarom realiseren dat 
cybercrime één van de grotere risico’s is die een 
organisatie kunnen bedreigen. Net als fraude of 
brand bijvoorbeeld. Cybercrime is geen hype 
meer, maar een bedrijfsrisico dat alle aandacht 
verdient en gericht moet worden aangepakt.

De gevolgen van een cyberaanval kunnen 
verstrekkend zijn. Niet alleen door directe schade 
tijdens een hack, maar ook indirect. Diefstal van 
intellectueel eigendom, verlies van klanten en 
omzet, reputatieschade, claims van gedupeerden 
of boetes van externe toezichthouders. 
Aanvullend zijn er kosten voor (forensisch) 
onderzoek. Het heersende idee dat alleen 
grote, internationale ondernemingen getroffen 
worden, klopt al lang niet meer. Het is eigenlijk 
niet meer de vraag of je wordt gehackt, maar 
wanneer en hoe vaak. Absolute veiligheid bestaat 
ook bij dit bedrijfsrisico niet. Ieder bestuur of 
directie moet aandacht aan dit risico geven.

Bestuursagenda De zwakste schakel

Cybersecurity risico’s ontstaan niet alleen 
vanuit de techniek. Vaak blijken medewerkers 
de zwakste schakel in de beveiligingsketen 
te zijn. Aanvallers maken gebruik van social 
engineering om medewerkers ertoe te brengen 
bedrijfs-kritische gegevens met hen te delen.

De kroonjuwelen van een onderneming (de 
meest bedrijfskritische data) zijn het meest 
gevoelig voor cyberaanvallen, omdat hiermee de 
grootste schade of de meeste winst te behalen 
valt. Investeringen in cybersecurity moeten zich 
daarom focussen op de kroonjuwelen. Dit vereist 
een omslag in denken. In de praktijk investeren 
nog veel organisaties in beveiligingsproducten en 
–diensten gebaseerd op verouderde modellen, die 
onvoldoende gericht zijn op de echte kroonjuwelen.

Het draait om de kroonjuwelen

Incasseren en reageren

Meerwaarde van controle

Organisaties moeten digitaal weerbaar worden, 
om ze minder kwetsbaar te laten zijn voor 
cybercrime. Preventieve maatregelen alleen 
voldoen niet, detectie en response moeten 
meer aandacht krijgen. De toets op de inbedding 
van deze maatregelen moet ook een standaard 
onderdeel zijn van accountantscontrole.

De accountant beoordeelt bij de jaarrekening-
controle de risico’s voor de financiële verslaglegging 
en de continuïteit. Daaronder vallen ook cybercrime 
en cybersecurity. UTAH helpt accountants bij het 
inzichtelijk krijgen van beheersmaatregelen op 
het gebied van data-integriteit en -beveiliging.


