Instelling Register Forensisch ICT-onderzoeker NEROB

Reg ister

voor forensische

ICT-onderzoekers
De NEROB stelt in het voorjaar van 2008 een register in voor foren-

sisch ICT- onderzoekers. Dit initiatief moet een einde maken aan de

huidige situatie waarin iedereen zich mag bezighouden met zeer
privacygevoelig onderzoek van gegevens op lcT-systemen.
e Vereniging

Beveiligingsmanagers
Nederland (VBN) en de
Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VBP) hebben in 1997 de Stichting
NEROB opgericht. Doel was het creëren
van duidelijkheid en onderscheid in het
grote aantal onderzoekers en adviseurs
op het terrein van beveiliging. Vooral het
ontbreken daarvan was de reden voor het
initiatief. Een van de middelen waarmee
de NEROB het doelwil bereiken is het in
stand houden van registers met deskundigen in verschillende disciplines van het
beveiligingsvak. De registers zijn openbaar zodat voor derden zichtbaar is dat de
ingeschrevenen voldoen aan de strenge
eisen van opleiding en ervaring waaraan
zij hun deskundigheid en vakbekwaamheid ontlenen.
Sinds de massaontslagen in de |CT-sector en de herstructurering van veel ICT-bedrijven is lT forensics, of anders gezegd digitaal onderzoek,
een nieuwe markt. Mensen worden in
minder dan drie dagen opgeleid tot lT forensic expert oÍ digitaal rechercheur, met
alle gevolgen van dien. Bewijsmateriaal
wordt ondeskundig behandeld waardoor
het verloren gaat, geheimhouding is niet
gewaarborgd, onjuiste conclusies worden
getrokken et cetera. Kortom, iedereen die
iets van computers af weet, kan en mag
zich in de huidige situatie uitgeven als'lT
forensic expert'.
In de markt is dit duidelijk merkbaar.
Bedrijven met zeer verschillende achtergronden en/of roots doen forensisch
onderzoek in de |CT-sector. Zo zijn er
traditionele recherchebureaus, maar ook
lT servicebureaus, accou ntantskantoren
en specialistische lT securitybedrijven.
Door de grote verscheidenheid aan bedrijven zijn deze niet in een branchevereniging georganiseerd. Dit maakt het

moeilijk om branchebrede afspraken te
maken. Ook op het gebied van opleidingen is er geen sprake van enige gecoórdineerde organisatie.
ln Nederland vigeert de
'Wet pa rticu I iere beveiligingsorganisaties
en recherchebureaus'. Deze regelt de
taken en bevoegdheden van de particuliere beveiligingsbranche en recherchebureaus. Vanuit deze wetgeving is een
vergunningsverplicht van toepassing
voor bedrijven die onder andere forensisch ICT-werk uitvoeren. Echter doordat
de branche ongeorganiseerd is, opereren
veel bureaus zonder vergunning, waardoor veel broddelwerk ontstaat.
Dit voorjaar stelt de NEROB een
register in voor forensisch ICT- onderzoekers. Het register zal brancheonafhankelijk
vakbekwame deskundigheid bundelen
waardoor een kwal itatief aanspreekpunt
voor overheid, klanten en andere actoren
ontstaat. Personen die zijn ingeschreven
in het register mogen het woordmerk
RFIN achter hun achternaam voeren. Deze
afkorting staat voor Register Forensisch
ICT- onderzoeker Nerob. De NEROB
registreert de deskundige in een openbaar toegankelijk register. RFIN staat
voor deskundigheid en vakbekwaamheid
onder personen die werkzaam zijn in het
vakgebied van forensisch ICT-onderzoek.
Binnen het forensisch ICT werkveld zijn
veel versch il lende discipli nes actieÍ. Zo
zijn er personen met de mbo-opleiding
Particulier Digitaal Onderzoeker, maar ook
personen met een opleiding op hboniveau zoals CISSP-ers (Certified Information Systems Security Professional) en
GCFA (GIAC Certified Forensics Analyst)
gecertificeerden. Mbo-ers zijn veel te
vinden op functies als Fraude Analist bij
telecom-operators en creditcard maatschappijen. Verder werken veel mbo-ers
op de 'abuse desks' bij internet service

providers, waarzij zich bezighouden met
afhandeling van spam en virus klachten.
Ook zijn veel mbo-ers werkzaam in het
werkveld van het uitlezen van GSM's en
harde schijven en het veiligstellen van
computers. Tenslotte zijn er bij de kleine
digitale recherchebureaus veel mbo-ers
in dienst. Hbo-ers zijn meer te vinden bij
lT Service bureaus, accou nta ntskantoren
en specia listische ICT-beveil igingsbedrijven.

.Criteria
Om alle verschillende disciplines met dit
register te kunnen bedienen, zijn aan het
opnemen in het register criteria verbonden. In grote lijnen zijn de criteria onder
te verdelen in vier deelgebieden.

.Werkervaring
Drie ononderbroken en aansluitende
jaren feitelijk en hoofdzakelijk werkzaam
te zijn als forensisch ICT onderzoeker of
getuige-deskundige of gerechtsdeskundige in het vakgebied.

.Opleiding
Mbo Particulier Digitaal Rechercheur of
ceftificeringen zoals CISSP (Certified
I nformation Systems Secu rity Professional) en GCFA (GIAC Certified Forensics
Analyst) of een gelijksoortige opleidingen / certificering op het gebied van
forensisch lT onderzoek.
.
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Hieruit moet blijken dat de aanvrager als
forensisch ICT onderzoeker werkzaam is
(was), met opgave van de periode
gedurende waarin hij als zodanig
werkzaam is (geweest).

.Referenties
Minimaal één referent die inlichtingen
kan verschaffen omtrent de werkzaamheden van de aanvrager als forensisch
ICT onderzoeker.
Een speciale toetsingscommissie zal
afwegen of de aangemelde personen
voldoen aan de inschrijvingscriteria.
Als aan alle inschrijvingscriteria is
voldaan, zal de aangemelde persoon
worden ingeschreven en bekend
worden gemaakt via het register.
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is werkzaam als Security Consultant bij Getronics
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