Cyberveiligheid
Vijf essentiële veiligheidsprincipes

Deze publicatie bevat een gedeelte van de handleiding
« Cyberveiligheid - Is uw onderneming er klaar voor? ».
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Principe 1. Leg de focus op informatie, niet op de technologie
Er zijn slechts 24 uur in een dag en cyberveiligheid is niet uw corebusiness? Concentreer u
dus op het belangrijkste door te focussen op de bescherming van uw essentiële informatie
en werk stap voor stap aan uw onderneming van morgen.
Het is niet allemaal een kwestie van technologie, ook uw werknemers zijn een belangrijke
component in cyberveiligheid. Heel wat incidenten zijn het gevolg van organisatorische
en menselijke fouten. Heel wat aanvallen hadden afgeslagen kunnen worden indien de
onderneming zijn werknemers had geleerd hoe ze op een veilige manier moeten omgaan
met gevoelige informatie of risico’s te herkennen, zoals phishing (social engineering, zie
ook punt 5 “Top 10 van incidenten”).
Sensibiliseer de medewerkers rond cybersecurity. De Cyber Security Coalition en het
Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB) hebben een ”Cyber Security KIT” gecreëerd,
dat een tool kan zijn bij de sensibiliseringsacties.
Ontwerpt uw onderneming een nieuw programma? Stelt u een lijst op van de informatie
waarover u beschikt? Denk er dan aan om dit op een globale manier aan te pakken. Indien
u van in het begin oog heeft voor de veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens, dan wint u kostbare tijd in de realisatie van uw project! Doet u dat niet, dan riskeert
u om helemaal te moeten herbeginnen.
Wanneer u innoveert, denk dan ook meteen aan het aspect “veiligheid” en “privéleven”.
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Principe 2. Ontwikkel een weerbare mentaliteit:
leer om makkelijk terug op te veren
Er is heel wat wetgeving van toepassing op de bedrijven maar “in orde zijn” met deze verplichtingen betekent niet automatisch dat uw onderneming ook op een correcte manier is
beschermd. Kijk daarom verder dan uw strikt wettelijke verplichting en voorzie een verdedigingsmechanisme dat aangepast is aan uw behoeften.
Indien u de regels kent die op u van toepassing zijn en u denkt na over het verminderen van
uw risico’s, dan zult u het makkelijk vinden om terug op te veren na een incident.

Principe 3. Wees voorbereid om veiligheidsincidenten aan te pakken
Op het web is het niet de vraag “of” u op een dag wordt geraakt, maar “WANNEER” u wordt
geraakt. Bereid u dus voor om hierop gepast te kunnen reageren!
Overweeg in het bijzonder na te gaan of:
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• u weet met wie u contact moet opnemen om technische problemen op te lossen;
• u weet waar uw back-up zich bevindt en hoe u er snel bij kunt;
• u weet welke bevoegde autoriteiten moeten worden gewaarschuwd en op welke manier;
• u weet of u al dan niet gedekt bent door een verzekering en zo ja, welke schade gedekt
wordt door uw eventuele cyberverzekering;
• u heeft nagedacht over een communicatiestrategie naar uw leveranciers, uw klanten,
.... ;
• u heeft de tijd genomen om deel uit te maken van een community van uw peers (zoals
de Cyber Security Coalition) om op de hoogte te zijn van de huidige trends op het gebied
van cyberdreigingen voor uw sector, uw bedrijfstype, ....

Principe 4. Laat zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt
U vindt uw onderneming te “klein” en dus “niet van toepassing”? Niets is minder waar!
Kmo’s zijn het geliefkoosde slachtoffer van hackers omdat zij het grootste deel uitmaken
van het nationale economische weefsel. Ze beschikken ook over een grote hoeveelheid
informatie (gegevens van de klanten, knowhow, zakelijke geheimen, …) en ze kunnen ook
makkelijk gebruikt worden als springplank naar grotere doelwitten waarmee die kmo’s
een vertrouwensrelatie hebben (leveranciers, …).
“Ik heb nog nooit een diefstal gehad, zoiets overkomt mij toch nooit”? Maar is uw onderneming wel in staat om een inbraak te detecteren? Waarom zou een hacker u trouwens laten
weten dat hij kan inbreken in uw systeem en in dat van uw klanten?
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Weet ook dat de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of
GDPR) sancties kan opleggen in geval van inbreuken. Deze kunnen oplopen tot 20 miljoen
euro of, wanneer het gaat om bedrijven, tot 4 % van de jaarlijkse globale omzet van het
voorgaande boekjaar, waarbij steeds het hoogste bedrag in aanmerking wordt genomen.
Als het management zich bezorgd voelt en zich betrokken toont door het goede voorbeeld
te geven, zullen medewerkers begrijpen dat het ook voor hen belangrijk is om betrokken
te raken.
Hoe kunt u laten zien dat u uw verantwoordelijkheid opneemt?
• Duid een contactpunt aan in geval van een incident
Het “contactpunt” kan intern of extern zijn. Afhankelijk van de grootte en de behoeften van
uw onderneming, kan deze functie zelfs worden uitgevoerd op een parttime basis (maar
wees voorzichtig om potentiële belangenconflicten te vermijden) of door een gespecialiseerde onderneming.
Opgelet! Het “contactpunt” wordt niet voor alles verantwoordelijk! Zijn functie is om informatie naar het juiste niveau binnen uw onderneming te sturen, zodat die snel en effectief
kan reageren in het geval van een incident. Elke werknemer blijft daarnaast verantwoordelijk voor zijn eigen daden en de onderneming moet ervoor zorgen dat haar personeel
wordt gesensibiliseerd en zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden.
• Voorzie een manier om de naleving van uw veiligheidsbeleid te controleren
Voorzie testen en audits op het gebied van informatiebeveiliging en vergeet niet om regelmatig rapporten te vragen (bij elk incident, elke maand, minstens een keer per jaar, ...) :
 over de doeltreffendheid en relevantie van de technische en organisatorische maatregelen die binnen uw onderneming worden geïmplementeerd;
 op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.
In de beginfase kan de audit nog eenvoudig zijn en slechts betrekking hebben op een deel
van uw informatiesysteem. Het doel is dan vooral om verbeterpunten te identificeren
(quick-wins) die uw onderneming kan implementeren. In dit stadium is het belangrijker
om meer te investeren in bescherming van uw informatiesystemen dan te betalen voor
sterk geavanceerde audits, die niet onmiddellijk nut hebben voor een onderneming 1.0.
• Durf uzelf in vraag te stellen
Bedreigingen kunnen niet voor eens en altijd worden weggenomen. Kwetsbaarheden
evenmin. Denk in plaats daarvan aan het voortdurend verbeteren van uw risicomanagement en durf uw beveiligingsbeleid regelmatig (jaarlijks) te herzien. Niet alles zal hoeven
te veranderen, maar er zijn bepaalde dingen die zeker voor verbetering vatbaar zijn.
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Principe 5. Implementeer uw visie
• Stel een informatieveiligheidsbeleid op
Een informatieveiligheidsbeleid toont aan dat u uw belangrijkste bedrijfsmiddelen (informatie, reputatie, enz.) wilt beschermen en stelt u in staat om aan al uw medewerkers een
referentiekader te bieden om uit te leggen wat zij wel en niet kunnen op het gebied van
informatieveiligheid.
• Denk na over uw externe relaties
a) Met uw digitale leveranciers
Vraag eens raad aan uw leveranciers van digitale diensten; meestal kunnen zij u de gepaste veiligheidsoplossingen voorstellen. Deze veiligheidsoplossingen kunnen o.a. omvatten:
• het beheer van de back-ups (opslag van gegevens),
• het beheer van herstelpunten (recovery),
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• versleuteling,
• audits van uw informatieveiligheidssysteem,
• terbeschikkingstelling van een private cloud, …
Vergeet ook niet te vragen om toegang te krijgen tot de logboeken (activiteitensporen)
voor de diensten die u hebt uitbesteed. Bij een incident zijn deze sporen essentieel om te
achterhalen wat er precies is gebeurd en om te vermijden dat een gelijkaardig incident
zich opnieuw voordoet.
b) Met uw andere leveranciers
Verzeker uzelf dat uw leveranciers ook over een effectief informatieveiligheidsbeleid
beschikken. Hun cyberincidenten kunnen ook een invloed hebben op uw commerciële
handel en/of reputatie. Aarzel niet om te vragen of ze een certificaat hebben (zie punt 8.
Belangrijkste normen), om kopieën van veiligheidsaudits te ontvangen (minstens een keer
per jaar), ...
c) Met uw professionele partners
Denk eraan om met uw professionele partners te praten over de informatiebeveiliging
langs de hele keten. U heeft er alles aan gedaan langs uw kant om de veiligheid te verzekeren, maar ook zij hebben er alle baat bij om zich te beschermen! Zo niet, zouden
uw professionele partners kunnen dienen als toegangspoort tot uw systemen om deze te
infecteren en zouden zij eveneens bv. niet meer in staat kunnen zijn om te voldoen aan uw
noden, aangezien een cyberaanval hun productieketen verlamd heeft.
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U hoeft niet meteen al alles aan te pakken: stel een lijst op met actiepunten die u eerst
moet realiseren, waarbij u rekening houdt met uw echte behoeften en met de financiële en
menselijke middelen waarover u beschikt.
Begrijpt u bepaalde gebruikte termen niet? Raadpleeg dan zeker onze woordenlijst.
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