Cyberveiligheid
Bescherm uw bedrijf in zes stappen

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."

Actie 1. Bewaar uw informatie en controleer het herstelproces
Wat zou er gebeuren als al uw computers in tien minuten geïnfecteerd worden? Hebt u een
kopie van uw vitale informatie? Is deze kopie gekoppeld aan het netwerk van geïnfecteerde
computers? Weet u zeker dat uw kopieën bruikbaar zijn en dat ook zij niet geïnfecteerd
zullen worden? Hebt u gekozen voor een clouddienst en zo ja, welke garanties worden
geboden op het gebied van vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit?
Vergeet niet om op voorhand de juiste vragen te stellen... om zo veel problemen te vermijden in geval van een incident.
Uw informatie efficiënt opslaan betekent m.n.:
a) dat u de informatie die u moet bewaren, kunt identificeren (Classificeer uw informatie),
b) dat u back-upprocedures instelt,
c) dat u regelmatig tests uitvoert om de kwaliteit van uw beveiligingen en herstelprocessen te controleren.
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a) Classificeer uw informatie
Een algemene infomail naar een van uw klanten wordt niet op dezelfde manier beveiligd
als een uitvinding van uw onderneming. Vergeet niet om informatie die van essentieel belang is voor uw onderneming te identificeren en die ook beter te beveiligen.
Hieronder kunt u een voorbeeld van een eenvoudig classificatiemodel vinden:
• “Publiek”: iedereen kan toegang krijgen tot deze informatie, zowel binnen als buiten
uw onderneming. Deze informatie vereist geen speciale bescherming, markering of
behandeling. Het nieuws of algemeen contactnummer dat u op de website van uw onderneming plaatst, is een goed voorbeeld van informatie die als “publiek” kan worden
bestempeld;
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• “Beperkt”: alleen specifieke personen mogen toegang hebben tot deze informatie. De
personen die er toegang toe kunnen hebben, zijn over het algemeen beperkt tot een geselecteerde groep personen, waaronder bepaalde werknemers, klanten, leveranciers,
enz. Deze informatie moet met verschillende waarborgen worden gecontroleerd en van
het opschrift “beperkt” worden voorzien. Het arbeidsreglement van uw onderneming
of de zakelijke contactnummers van al uw medewerkers zijn een goed voorbeeld van
beperkte informatie;
• “Vertrouwelijk”: De toegang tot deze informatie is beperkt tot een beperkt aantal aangewezen personen binnen uw organisatie. Het verlies of de diefstal van deze informatie kan uw onderneming ernstig schaden. “Vertrouwelijke” documenten of informatie
moeten met zorg worden gelabeld en behandeld en mogen uw onderneming idealiter
niet verlaten. Voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn bedrijfsgeheimen en persoonlijke data over uw klanten.
Vergeet niet om de regels die van toepassing zijn op de etikettering, verwerking of overdracht van informatie en documenten op papier te zetten en uw werknemers op te leiden
om te voldoen aan deze regels.
b) Stel back-upprocedures op
Niet alles hoeft bewaard te worden. Identificeer de informatie die u nodig hebt en stel u
voor dat u deze morgen kwijtraakt. Wat heeft u nodig om snel terug te kunnen opveren? In
welk formaat kan vitale informatie sneller worden gerecupereerd ?
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Denk er ook aan om:
• indien mogelijk, gegevens op te slaan op een andere plaats dan uw hoofdgebouw (brand,
overstroming,...),
• indien nodig, uit te besteden (cloud): denk in dit geval na over het vereisen van een goed
beveiligingsniveau, de mogelijkheid om externe audits te organiseren, recovery tests,
en, waarom niet, het versleutelen van uw opgeslagen gegevens,
• uw omgevingen van elkaar te scheiden: als uw pc geïnfecteerd is met ransomware,
zouden uw back-ups dan ook worden beïnvloed?
c) Organiseer regelmatig testen
Vergeet niet om testen te organiseren om de kwaliteit van uw back-ups te controleren
(hebt u alle opgeslagen informatie kunnen recupereren?) evenals de kwaliteit van uw
back-upprocessen (was het gemakkelijk om deze gegevens te herstellen?). Hebt u softwareconflicten gedetecteerd? ...).

Actie 2. Houd uw IT-systemen steeds up-to-date
Er worden regelmatig nieuwe zwakke punten ontdekt. Eens die kwetsbaarheden geïdentificeerd zijn, stellen de officiële programma’s alles in het werk om de veiligheidslekken te
dichten door de verspreiding van “patches”. Maar dan moet u wel regelmatig uw besturingssysteem (OS) en uw software updaten om steeds de nieuwste patches op het systeem
te hebben! Denk er dus aan om regelmatig al uw programma’s te updaten! Automatische
updates van anti-malwareprogramma’s, webfiltertools, inbraakpreventiesystemen (IPS)
en inbraakdetectiesystemen (IDS) zijn aan te raden.

Actie 3. Investeer in opleidingen
Veiligheid is een zaak voor iedereen! Vergeet niet om daar regelmatig over te spreken
met uw werknemers, hen op te leiden en te informeren over de goede gebruikspraktijken
binnen uw onderneming. Waarom vraagt u ook eens niet de mening van uw werknemers
over de kwetsbaarheden van uw onderneming en/of over de juiste middelen om die te
verminderen?
De opleidingen kunnen intern en/of extern zijn, wat belangrijk is, is dat er een veiligheidscultuur ontwikkeld wordt binnen uw onderneming.
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Actie 4. Houd uw IT-omgeving in de gaten
• Toegang en uitrusting
Bepaal wie toegang kan krijgen tot uw computers en uw netwerk! Heeft een leverancier
toegang? Hebt u uw omgeving (gebouwen, servers,..) beschermd? Indien u hiervoor niet
over de nodige capaciteiten beschikt, kunt u altijd uitbesteden (cloud).
Bepaal daarnaast welke apparaten (mobiele apparaten,...) toegang kunnen krijgen tot uw
bedrijfsnetwerk/informatie en vergeet ook niet om uw apparaten te beveiligen (wachtwoorden, versleuteling, blokkering vanop afstand, ...).
Een laptop, tablet, gsm of USB-stick? Deze dingen raken al eens zoek… of worden makkelijk gestolen! In geval van verlies of diefstal, zouden derden toegang kunnen krijgen tot
kostbare informatie indien u er niet aan gedacht hebt om deze gegevens te encrypteren
(versleutelen) of indien u het niet fysiek onmogelijk heeft gemaakt om bepaalde informatiedragers te gebruiken (u kunt bv. de USB-poorten blokkeren op bedrijfscomputers).
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Overweeg ook om uw personeelsleden te vertellen hoe ze u snel op de hoogte kunnen
stellen in geval van een incident (bijvoorbeeld als een mobiel apparaat met de gegevens
van uw onderneming is gestolen of verloren).
• Wachtwoord
Een wachtwoord is als een tandenborstel: maak uw werknemers duidelijk dat ze een
wachtwoord nooit mogen uitlenen en dat het wachtwoord van de onderneming nooit voor
andere doeleinden gebruikt mag worden (Facebook, persoonlijke boodschappendiensten,
datingsites, …).
Verplicht elke werknemer om een voldoende lang wachtwoord te kiezen (minimum 8 lettertekens) met minstens een hoofdletter, kleine letters, cijfers, een speciaal letterteken
(!, %,@, …).
Let er op dat ze ook regelmatig hun wachtwoorden veranderen (in het ideale geval minstens 1 keer per seizoen) en dat hetzelfde wachtwoord niet tot in het oneindige kan worden
hergebruikt.
Benadruk dat wachtwoorden niet mogen worden genoteerd op goed zichtbare plaatsen
(post-it, borden, …) en voorkom beginnersfouten door de meest courante wachtwoorden
te weigeren: 1234567 (17 % van de gebruikers!), 123456789, wachtwoord, password, google, azertyuiop, qwerty, qwertyuiop, mynoob, 123qwe, 123azer, …
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Deze “wachtwoorden” zijn veel te gemakkelijk om in te voeren. Het is alsof u uw sleutels
gewoon op de voordeur van uw onderneming laat zitten!
Voor toegang vanop afstand (telewerk, externe vergaderingen, …) gebruikt u het beste niet
enkel een wachtwoord, maar met minstens twee systemen (bijvoorbeeld: wachtwoord +
gebruik van de identiteitskaart via CSAM). Verstuur ook nooit gevoelige informatie via een
openbare verbinding (openbare wifi), maar gebruik steeds een beveiligde verbinding (met.
een VPN).
Wilt u meer weten over wachtwoorden? Ga dan zeker ook de aanbevelingen na van ANSSI
en CNIL (Frankrijk).
Wilt u weten of uw wachtwoord sterk genoeg is? U kunt het hier testen.
Klagen uw medewerkers over het moeten gebruiken van meerdere wachtwoorden en/of
dat ze deze regelmatig vergeten? Gebruik bijvoorbeeld een wachtwoordmanager zoals
Keepass of Zenyway.
• Regels van gezond verstand
Denk eraan om uw medewerkers te herinneren aan de regels van voorzichtigheid:
 niet chatten met vreemden op het bedrijfsnetwerk;
 geen bankgegevens per e-mail of telefoon verstrekken zonder de identiteit van deze
persoon op verschillende manieren te hebben geverifieerd;
 kijk in de linkerbovenhoek van uw scherm en controleer of het vermelde webadres
begint met https:// (met het icoon van gesloten hangslot);
 controleer of de site waarnaar u wordt gestuurd geen spelfouten bevat in de naam
en een “contact”-sectie en een “privacy”-sectie bevat. Controleer ook of de andere
verplichte informatie (zie punt 2 “Websites: domeinnamen en verplichte informatie”)
op de website van uw correspondent verschijnt.
• Beperk de beheerdersaccounts
Kunnen uw werknemers om het even welk programma zomaar op hun computer installeren? Hoe weet u of uw onderneming de algemene voorwaarden respecteert van de licenties (programma’s) die het heeft aangekocht als iedereen om het even wat op zijn pc
kan installeren? Vergewis u ervan dat maar een handvol IT-beheerders beschikt over toegangsrechten tot uw computers. Stel ook niet al uw vertrouwen in een enkele persoon en
denk eraan om de beheerdersaccounts regelmatig te controleren omdat die een geliefkoosd doelwit zijn van hackers.
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Actie 5. Vermenigvuldig de verdediging om risico’s te verminderen
Er bestaan veel malwares en er komen elke dag nieuwe schadelijke programma’s bij.
Denk eraan om minimaal te beschikken over:
• antivirussoftware,
• een firewall,
• programma’s voor inbraakpreventie en inbraakdetectie (IPS/IDS)
en vergeet niet om deze regelmatig (/automatisch) bij te werken!
Vergeet ook niet om te voorzien in:
• een goed informatieveiligheidsbeleid,
• een goede opleiding van uw medewerkers.
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Aarzel tot slot niet om, indien nodig, een cyberverzekering af te sluiten.

Actie 6. Bereid u voor op incidenten
Hebt u alles voorzien in geval van een incident?
Weet u:
• hoe u een incident kan detecteren?
• met wie u contact moet opnemen om beslissingen te nemen?
• welke autoriteiten u moet contacteren?
• wie u technisch kan helpen (back-ups, ...)
• welke sporen (bewijzen) moeten worden bewaard1?
• hoe u communiceert met uw klanten?
Bereid u nu alvast voor om heel wat schade te vermijden tijdens en na een incident.

1

Richtlijnen m.b.t. het bewaren van gegevens zijn beschikbaar op de website van CERT.eu
Een gids m.b.t. forensische technieken is eveneens beschikbaar op de website van NIST.
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