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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z10670
Vragen van de leden Van der Woude (VVD) en Peters (CDA) aan de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «AIVD: hoger
onderwijs is zich totaal niet bewust van digitale dreiging» (ingezonden 14 juni
2021).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel in ScienceGuide «AIVD: hoger onderwijs is zich
totaal niet bewust van digitale dreiging»1 over uitspraken van de heer
Akerboom tijdens de technische briefing van de AIVD aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken ten aanzien van het gebrek aan bestuurlijke
aandacht voor digitale veiligheid bij hogescholen en universiteiten?
Vraag 2
Hoe kijkt u aan tegen de uitspraak van de heer Akerboom dat kennisinstellingen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs niet zijn
doordrongen van de dreiging van cyberaanvallen van statelijke actoren? Bent
u het eens met de heer Akerboom dat het bewustzijn hierover bij universiteiten en hogescholen nog te laag is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 3
Hoe verhouden de uitspraken van de heer Akerboom zich met uw uitspraken
in de kamerbrief2 van 19 mei 2021 waarin u stelt dat «cyberveiligheid bij de
hoger onderwijs- en onderzoekinstellingen hoog op de agenda staat»?
Baseert u deze veronderstelling enkel op gesprekken met kennis- en
onderzoeksinstellingen of heeft u hier zelf ook actief onderzoek naar gedaan?
Hoe verklaart u de uitspraak van de heer Akerboom dat er bij hogescholen en
universiteiten onvoldoende bestuurlijke aandacht is voor digitale veiligheid?
Vraag 4
In hoeverre hebben kennisinstellingen oog voor ogenschijnlijk «onschuldige»
incidenten, zoals de cyberaanvallen bij de Universiteit van Amsterdam en de
Hogeschool van Amsterdam van afgelopen februari, die mogelijkerwijs
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grotere gevolgen kunnen hebben? Zoals een opmaat tot cyberaanvallen met
meer impact?
Vraag 5
Erkent u, naast de dreiging van ransomware aanvallen, de dreiging vanuit
statelijke actoren als het gaat om spionage, met name gericht op het
verkrijgen van hightech kennis en informatie, en sabotage? Zo ja, welke
gerichte stappen gaat u nemen naar aanleiding van dit signaal van de AIVD
om de bestuurlijke aandacht voor digitale veiligheid te vergroten? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 6
Bent u het ermee eens dat de activiteiten van statelijke actoren een hogere
prioriteit moeten krijgen als het gaat om de (digitale) beveiliging van onze
kennisinstellingen? Zo ja, hoe gaat u dit concreet oppakken in samenwerking
met universiteiten, hogescholen en de AIVD? Zo nee, waarom niet?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen

2

