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Onderwerp 

Ernstige kwetsbaarheid in software Log4j 

  

 

Geachte college, 

 

Met deze brief informeren wij u over een urgente zaak op het gebied van digitale veiligheid, met  

mogelijke implicaties voor de openbare orde en veiligheid in uw gemeente. Eerder deze maand is 

een ‘lek’1 ontdekt in een veelgebruikte softwarecomponent - de JAVA-tool Apache Log4j. Deze 

software komt wereldwijd in heel veel systemen voor, ook bij gemeenten2. Log4j wordt bijvoorbeeld 

vaak gebruikt in webformulieren met een invulveld.  

 

Bij misbruik, verstoring of uitval kan dit gevolgen hebben voor uw gemeentelijke dienstverlening.  
Uitval van vitale systemen en bedrijvigheid in uw gemeente kan leiden tot fysieke incidenten. Gezien  
de gerede kans op misbruik informeren wij u voor het kerstreces, zodat u voldoende capaciteit  
paraat kunt houden.   

 

Deze brief is een aanvulling op de informatie die al gedeeld is met uw Chief Information Security 

Officer (CISO) en is afgestemd met de veiligheidsregio’s. Zij hebben een handelingskader 
opgesteld gericht op de fysieke gevolgafhandeling bij misbruik van deze kwetsbaarheid, dat deze 

week met de 25 veiligheidsregio’s besproken wordt.  
 

Het probleem 

Vaak is niet meteen duidelijk in welke systemen Log4j zit. Het bevindt zich als het ware onder de 

motorkap. Criminelen kunnen de kwetsbaarheid misbruiken, door op het betreffende systeem 

verstorende opdrachten in te voeren of cryptominers, malware/virussen achter te laten, die mogelijk 

pas later tot effect komen. Verhelpen van de kwetsbaarheid kan door het updaten van software.  
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan worden overwogen om kritieke systemen (tijdelijk) uit te zetten. 
 
 

1 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2409121-cyberwaakhond-waarschuwt-voor-gevaarlijk-beveiligingslek   
2 https://vng.nl/nieuws/ernstige-kwetsbaarheid-in-veelgebruikte-software-ontdekt 
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Stand van zaken 

Inmiddels is beperkt misbruik geconstateerd. Dit kan gaan om cryptomining, waardoor systemen 

traag worden. Ook kan alvast malware of ransomware geplaatst zijn, die later pas actief wordt.  

 

Realistisch scenario 

Deze week kan een aanloop zijn naar actief misbruik in de kerstperiode. Naar verwachting zal het 

vooral gericht zijn op financieel gewin door ransomware. Ook kunnen criminelen toegang verkrijgen 
tot de systemen en deze toegang over een paar maanden gebruiken voor een gerichte ransomware 
aanval. Dit zet druk op de beschikbare capaciteit van alle organisaties. Vanuit de keteneffecten kan 

verstoring tot een domino-effect leiden. 

 

Vragen aan u 

-  Neem kennis van deze urgentie; 
       -  Neem kennis van de gezamenlijke kamerbrief van de minister van Justitie en Veiligheid, de 

minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties over de kwetsbaarheid in Apache Log4j3; 

Advies 

Ik adviseer u om rekening te houden met mogelijk misbruik, ook de komende weken en maanden. 

De crisisorganisatie vraagt om goede samenwerking met uw medewerkers Openbare Orde en 

Veiligheid, ICT, Communicatie en Facilitaire Dienstverlening. Naast voldoende 

informatiebeveiligingscapaciteit binnen uw gemeente wil ik u ook vragen voorbereid te zijn op 

mogelijke maatschappelijke gevolgen van verstoringen bij bedrijven en (zorg)instellingen in de 

gemeente. De veiligheidsregio wordt ook voorbereid op inzet bij mogelijke fysieke gevolgeffecten. 

Sta ook open voor hulpvragen van collega-gemeenten.   

 

Ondersteuning door de IBD 

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG is 24/7 bereikbaar en onderhoudt het contact 

met beveiligingsfunctionarissen van alle gemeenten. De IBD informeert hen sinds vrijdag 10 

december doorlopend over actuele ontwikkelingen. De dienst onderhoudt het contact met het 

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de sectorale collega-CERTS van de sectoren 

onderwijs, bedrijfsleven, zorg, waterschappen en provincies.  

Daarnaast organiseert de IBD (digitale) inloopspreekuren voor de gemeentelijke contactpersonen. 

Ook overleggen ze met de belangrijkste gemeentelijke leveranciers over hun aanpak en delen ze 

die met de beveiligingsfunctionarissen van gemeenten. Uiteraard houden leveranciers ook zelf 

contact met hun contactpersonen.  

 

Politieke ontwikkelingen 

Op vrijdag 17 december4 informeerden de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van 

Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties gezamenlijk de Tweede Kamer over de urgentie, de stand van zaken en het 

verloop van de activiteiten van afgelopen week. Prioriteit hebben de vitale infrastructuur en de vitale 

belangen. Naast vitale belangen verdient ook de zorgsector extra aandacht, vanwege het belang in 

de pandemie.  

 

3 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z23908&did=2021D50732  
4 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z23908&did=2021D50732  
5 https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/kwetsbare-log4j-applicaties-en-te-nemen-stappen/   
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Vragen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC via: info@vng.nl of 070-3738393. 
Meer technische informatie vindt u op informatiebeveiligingsdienst.nl.5 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

 

 

 

 

mr. L.K. Geluk 

Algemeen directeur 


