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Wat	is	informatieveiligheid?
CONFIDENTIALITEIT 
VERTROUWELIJKHEID

= kwaliteitskenmerk.  
= informatie is alleen te benaderen door iemand die 
gemachtigd is de informatie te benaderen.  
Wie gemachtigd is informatie te benaderen, wordt 
vastgesteld door de eigenaar van de informatie. 

Voorbeelden: 
• Persoonsgegevens 
• Staats- en bedrijfsgeheimen 
• Concurrentiegevoelige gegevens 
• Patiëntgegevens 
• …
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Wat	is	informatieveiligheid?
CONFIDENTIALITEIT 
VERTROUWELIJKHEID

“Wie krijgt welke informatie onder ogen?”  
Wie gemachtigd is om informatie te benaderen, te 
kopiëren, toe te voegen, te wijzigen of te vernietigen, 
wordt vastgesteld door de eigenaar van de informatie  
(niet noodzakelijk degene die de informatie heeft gemaakt of 
gebruikt!!).  

De vertrouwelijkheid van informatie moet worden 
beschermd tegen uitlekken.  Informatie kan ook tijdelijk 
vertrouwelijk zijn. In dat geval valt ze onder een embargo 
dat door de eigenaar van de informatie is opgelegd. 
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Wat	is	informatieveiligheid?
INTEGRITEIT 

BETROUWBAARHEID

= kwaliteitskenmerk.  
= betrouwbare informatie is 
• Juist (rechtmatigheid is hier een kernbegrip) 
• Volledig (niet te veel en niet te weinig) 
• Tijdig (op tijd) 
• Geautoriseerd (gemuteerd door een persoon die 

gerechtigd is de mutatie aan te brengen) 
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Wat	is	informatieveiligheid?
INTEGRITEIT 

BETROUWBAARHEID

“Is de informatie veranderd met toestemming?”  
= De betrouwbaarheid van een gegeven kan door 
verschillende bedreigingen worden aangetast zoals fraude, 
verduistering, diefstal, identiteitsfraude, ICT-bedreigingen 
(computerkraker, computervirus).



@marcvael

Wat	is	informatieveiligheid?
BESCHIKBAARHEID 
AANWEZIGHEID

= kwaliteitskenmerk.  
= in hoeverre is een ICT-dienst, systeem of component 
toegankelijk is voor de geautoriseerde gebruikers.  
De beschikbaarheid van informatie wordt meestal als een 
percentage gepresenteerd, waarbij een hogere waarde 
beter is dan een lage waarde. 
Het begrip beschikbaarheid wordt gebruikt in IT service-
contracten (SLA's) en toepassingsontwikkel-trajecten.
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Wat	is	informatieveiligheid?
BESCHIKBAARHEID 
AANWEZIGHEID

“Heb ik toegang tot de informatie wanneer ik ze nodig 
heb?”  
De beschikbaarheid van een dienst wordt beïnvloed door 
verschillende factoren. De belangrijkste is de uitval van de 
dienst. Daarbij zijn twee verschillende soorten uitval 
relevant: 
• geplande niet-beschikbaarheid  
• ongeplande niet-beschikbaarheid.
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1.	Uw	computer	met	alle	gegevens	is	en	blijft	
gegijzeld	tot	u	een	losgeld	betaalt.
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EXTERNRANSOMWARE
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1. kennis van de einddatum van software 
– End of Support (EOS) 
– End of Life (EOL) 

2. alle software op informatiesystemen up-to-date 
houden 

3. volledig & accuraat overzicht van alle systemen met 
meest recente definitie van de minimale 
veiligheidsnormen  

4. alleen geldige updates van beveiligingssoftware 
aanvaarden  

5. goede anti-malware-software gebruiken 
6. combinatie van meerdere technieken om te 

beschermen tegen virussen
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1. aangifte te doen bij de lokale politie 
2. beroep doen op het Cyber Emergency 

Response Team van België (www.cert.be) 
voor concrete hulp  

3. betalen van losgeld wordt afgeraden omdat 
dit altijd een betaling is aan 
(onbetrouwbare) cybercriminelen  

4. recente backup van de data en de 
toepassingen herinstalleren 

5. https://www.nomoreransom.org consulteren 
6. opletten voor valse meldingen

http://www.cert.be/
https://www.nomoreransom.org/
https://www.nomoreransom.org/
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2.	Uw	algemeen	directeur	vraagt	u	via	email	
om	nu	dringend	geld	over	te	schrijven.
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EXTERN / INTERNCEO-FRAUDE
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Oorzaak
• voorbereiding via informatie op sociale media en 

internet 
• valse e-mails verstuurd van de grote baas van de 

organisatie  
• “phishing” mail gevolgd door telefonisch contact  
• Sleutelwoorden ‘vertrouwelijk’ ‘spoed’ ‘cruciaal’ 
• cyberoplichters doen zich voor als advocaten, 

notarissen, revisoren, externe consultants of 
dossierbeheerders.   

• “money mules” 
• Blufpoker 
• vooral tijdens vakantieperiodes (juli-augustus of 

december) 
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1. Elke medewerker moet de interne (controle)procedures 
kennen (“scheiding van functies”) 

2. Betalingsprocedures of financiële gevoelige informatie niet 
online plaatsen 

3. Onderwerp CEO-fraude bespreken binnen de organisatie 
4. Hiërarchische afstand tussen financieel bediende en CEO 

moet klein genoeg zijn: Organisatiecultuur bepaalt succes 
of mislukken van CEO-fraude.  

5. Nooit telefonisch vragen beantwoorden over wie 
verantwoordelijk is voor betalingen in de organisatie.  

6. Opletten voor facturen of aanmaningen van organisaties 
zonder bestelbon of contract.  

7. Goede virusscanner.  
8. “Als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal zo”. 
9. Email bescherming: SPF / DKIM / DMARC 
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1. slachtoffer van CEO-fraude moet dit zo 
snel mogelijk melden aan zijn/haar 
diensthoofd 

2. klacht neerleggen bij de politie 
3. opteren om het verhaal intern + extern 

communiceren om andere organisaties 
te waarschuwen voor de gebruikte 
oplichtingsmethodes
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3.	Uw	leverancier	maakt	een	foutje	waardoor	
uw	data	leesbaar	op	het	internet	staat
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EXTERNDATALEK BIJ LEVERANCIER
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Oorzaak
• +150.000 patiëntendossiers met namen, adressen, 

diagnoses en uitslagen van één medisch-technisch 
onderzoek van de algemene ziekenhuizen van 
Emmaüs in Mechelen/Duffel en Malle vrij online 
downloadbaar / toegankelijk gedurende 1 maand.  

• Emmaüs vernam datalek via media.  
• Externe IT leverancier was niet op de hoogte van het 

probleem.  
• Initieel werd beweerd dat de onbeveiligde gegevens 

ongestructureerd waren, omdat de namen van 
patiënten en resultaten niet aan elkaar gekoppeld 
konden worden.  
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1. Informatieveiligheid in selectie criteria voor 
externe leveranciers 

2. Informatieveiligheidsclausules in de 
uitbestedingsovereenkomst 

3. Duidelijkheid of externe leverancier op zijn 
beurt ja of neen beroep doet op 
onderaannemers of subcontractors 

4. SLA evalueren en begrijpen (vooral op vlak 
van systeembeschikbaarheid en 
hersteltijden) 

5. Wat gebeurt op het einde van de 
overeenkomst met de externe leverancier?
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1. bij problemen rond informatie bij een 
externe leverancier (of één van diens 
onderaannemers) dient de contactpersoon 
onmiddellijk verwittigd te worden + escalatie 

2. Beschikbaarheid van de logbestanden 
minstens zes maanden (idealiter één jaar) 

3. Klacht bij politie + binnen 72 uur bij 
privacycommissie bij persoonsgegevens
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4.	Uw	IT	systeem	werkt	niet	meer	door	
een	panne	bij	uw	IT	leverancier
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EXTERNPANNE/DATAVERLIES DOOR OVERMACHT
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Oorzaak

• 17 augustus 2015 : zware storm : het Google 
datacenter in Bergen zwaar geraakt door 4 
blikseminslagen.  

• Beschadigde hardware was verantwoordelijk 
voor Google Compute Engine (GCE) 
Instances (bedrijven data en virtuele 
computers in de cloud).  

• 5 procent van de schijven = I/O-errors. 
• 0,000001% van de data verloren. 
• GCE is gebonden aan één enkel datacenter. 
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1. risico register met overzicht van relevante 
risico’s rond externe natuurrampen: alle 
risico’s met grote impact op de goede 
werking van de organisatie identificeert, 
documenteert en categoriseert (inventaris 
bij KMI).  

2. risico-analyse op uitzonderlijke 
omstandigheden zoals natuurrampen : kans 
+ impact + beschermingsmaatregelen  

3. Goede backup van cruciaal belang : “stop 
nooit al uw eieren in één mandje”
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1. Crisisvergadering samenroepen: 
– Directie: welke activiteiten getroffen, welke 

reactie(s) ondernomen en wanneer alle activiteiten 
weer normaal  

– Betrokken diensthoofden : wanneer alle activiteiten 
opnieuw normaal  

– Medewerkers : wat zij kunnen/moeten doen in de 
tussentijd en hoelang vooraleer alles opnieuw 
normaal zal verlopen 

2. Na incident: opnieuw inventaris maken van waar 
informatie wordt bewaard en waar nodig aan te 
passen.  Daarnaast risico-analyse te herbekijken en 
aan te passen
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5.	Uw	collega	is	niet	zo	betrouwbaar	
als	u	dacht
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INTERNINTERNE SPIONAGE
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Oorzaak
• Zondag 19 februari 2004: Jean-Pierre Hansen, voorzitter van 

de raad van bestuur bij Electrabel en directeur-generaal bij 
Franse moederbedrijf Suez, geeft zijn toegangsbadge aan 3 
ICT-specialisten voor het Electrabel-hoofdkantoor. Ze 
installeren afluisterapparatuur & spyware in pc van een 
staflid. Zo kan Hansen e-mails onderscheppen.  

• 24 februari 2004: IT onderschept stroom verdachte 
uitgaande e-mailtjes en vermoeden computerinbraak. 
Directie van Electrabel doet aangifte.  

• 13 maart 2004: kantoor van het staflid opnieuw ingebroken 
Harde schijf van pc wordt vernield.  

• 29 maart 2004: spyware op computers van andere 
medewerkers ontdekt.  

• Hansen verklaarde dat hij handelde 'in het belang van de 
onderneming’
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1. Duidelijke procedure bestaan voor het uitvoeren van 
veiligheidstesten 

2. Voorbeeldgedrag: Preventie rond interne inbreuken 
en overtredingen is heel belangrijk. 

3. Least privilege access. Directie en leden van raad van 
bestuur hebben geen toegang tot datacenters en 
zalen waar ze niet moeten zijn.  

4. Welke data gebruiken om IT toepassingen te testen 
5. Managers moeten (minstens eenmaal per jaar) een 

overzicht krijgen van alle (interne en externe) 
gebruikers met toegang tot toepassingen en 
gegevens van hun dienst of departement + moeten 
overzicht nakijken en valideren. 
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• Onbekende IT hardware componenten 
aantreffen = zo snel mogelijk melden aan zijn/
haar diensthoofd.  

• Direct een klacht neerleggen bij politie via 
een proces-verbaal  

• Rechtstreeks contact opnemen met Regional 
Computer Crime Unit (RCCU).  

• Elke organisatie heeft baat bij intern 
vertrouwen: pro-actieve daadkrachtige 
houding aannemen omtrent de externe 
communicatie van een cyberincident. 
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6.	Uw	systemen	en	informatie	zijn	kwetsbaar	door	
gebruik	te	maken	van	zwakheden	in	externe	gratis	

software
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SOFTWAREFOUT EXTERN
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Oorzaak
• Op 7 april 2014 werd een groot beveiligingsrisico op  

internet publiek gemaakt en werd een gecorrigeerde 
versie van de software beschikbaar gemaakt.  

• Het lek bleek reeds 2 jaar onopgemerkt in de software 
te zitten. Heartbleed werd op 31 december 2011 
geïntroduceerd door een programmeerfout van één 
van de bijdragers aan het OpenSSL project, de Duitse 
software-ontwikkelaar Robin Seggelmann.  

• Ook degene die het werk van Seggelmann 
controleerde, merkte de fout niet op: het lek in de 
software wereldwijd uitgebracht in maart 2012.  

• Simpele programmeringsfout en onvoldoende 
kwaliteitscontrole. 
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1. volledige & accurate inventaris van alle 
software (betalend en gratis, gesloten en open 
source) met definitie van minimale 
veiligheidsnormen : elke nieuwe software wordt 
aangevraagd & voorgesteld aan experten 

2. procedure die opvolgt wanneer een open 
source software aangepast moet worden 

3. patchen is een kwestie van prioriteren + 
Patchen is nooit klaar :  regelmatig zorgen 
patches voor nieuwe problemen, omdat ze 
onvoldoende getest zijn door leverancier of 
community
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• Bij problemen / incidenten met open source 
software : onmiddellijk vergadering om juiste 
impact & nodige acties te bepalen (ofwel 
terug naar een veilige versie ofwel tijdelijke 
maatregelen in afwachting van een nieuwe 
versie). 

• Na software incident : opnieuw inventaris 
maken van waar informatie wordt bewaard 
en waar nodig aan te passen.   

• Risico-analyse rond het gebruik van open 
source software herbekijken en aanpassen.   
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7.	Uw	medewerker	is	een	digitale	drager	met	
gevoelige	informatie	van	uw	organisatie	kwijt
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INTERNINTERN DATAVERLIES



@marcvael

Oorzaak
• Medewerker van Toyota Europe had een CD-schijf 

met de vertrouwelijke informatie van 2000 
medewerkers meegenomen. CD-schijf werd echter 
op het openbaar vervoer gestolen. Op de CD-
schijf stonden de gegevens over salaris, adres, 
geboortedatum, rijksregisternummer en namen van 
partners en kinderen van 2000 medewerkers die 
zich ingeschreven hadden voor de Toyota 
groepsverzekering.  

• Gegevens waren niet beveiligd met encryptie 
omwille van gebruiksgemak voor de medewerker.   

• De organisatie nam direct de nodige acties en 
nam ook zelf de verantwoordelijkheid op.  
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1. Juiste tools om (veel) informatie op een andere locatie 
buiten de kantoor perimeter te gebruiken en te verwerken 

2. Thuiswerken vragenlijst rond lokale veiligheid 
3. Thuiswerker informeren van meest relevante risico’s + 

oplossingen.  
4. Regelmatig voorlichting over mogelijke gevaren van 

informatie uitwisseling online.  
5. Info classificatie toepassen: bepaalt beschermingsniveau 

op basis van het classificatieschema.  
6. Procedures voor het behandelen, verwerken, stockeren 

en communiceren van informatie in overeenstemming 
met haar classificatie.  

7. Fysieke digitale dragers ofwel standaard versleutelen 
(laptops, tablets en smartphones) ofwel gebruikers kan alle 
gegevens direct te versleutelen (USB-sticks, CD’s, DVD’s).
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• Slachtoffer van diefstal of verlies van 
fysieke digitale dragers moet zo snel 
mogelijk melden aan zijn/haar 
diensthoofd.  

• Directie onmiddellijk verwittigen indien er 
op de fysieke digitale drager gevoelige 
informatie staat (bedrijfsgeheimen, 
persoonsgegevens).  

• Klacht neerleggen bij de lokale politie.   
• GDPR : binnen 72 uur aangifte bij de 

privacycommissie.  
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8.	U	wordt	begluurd	via	uw	eigen	IP-camera	op	
het	internet
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CONFIGURATIEFOUT INTERN
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Oorzaak
• Standaardinstellingen IP camera’s met userid 

en paswoord (zoals“admin admin” of “user 
user”) of met standaard paswoord uit 
handleiding op internet (“123456” of “admin” 
of de naam van de fabrikant enz.) of …….. 
helemaal geen paswoord.   

• Fabrikanten maken instellingen zo makkelijk 
en open mogelijk zodat mensen hun 
apparaat kunnen inpluggen en aan de slag 
kunnen gaan.  

• Meeste mensen lezen nooit de handleiding.  
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1. RTFM 
2. sterke wachtzinnen gebruiken 
3. meerdere authenticatiemethodes 

gebruiken  
4. updaten op vraag van de fabrikant 
5. Impact GDPR
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• Check website www.insecam.org : mail 
via admin@insecam.org om verwijdering 
te vragen van de bewuste IP-camera.  

• Klacht neerleggen bij lokale politie en bij 
privacy commissie.   

• Centrale contactpunt in de organisatie 
voor melden van incident met IP-camera.   

• Federale cyber emergency response 
team (CERT.be) contacteren via 
info@cert.be. 

http://www.insecam.org/
mailto:admin@insecam.org
mailto:cert@cert.be
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9.	Uw	medewerker	heeft	een	gemakkelijke	
manier	gevonden	om	data	te	verwerken



@marcvael

MENSELIJKE FOUT INTERN
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Oorzaak
• NMBS medewerker duwde op een verkeerde 

knop toen hij een bestand wilde leegmaken met 
gegevens van internationale spoorwegreizen: 
bestand op pagina van website “even” op een 
onbeveiligde server plaatsen. 

• 1,46 miljoen lijnen over internationale reizigers was 
7 maanden volledig beschikbaar.  

• NMBS reactie: het databestand was maar een 
korte tijd online.  

• NMBS dient klacht in tegen persoon die het 
datalek bekendmaakte omdat de 
persoonsgegevens gekopieerd en verspreid 
werden. 
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• Juiste tools om (veel) informatie te gebruiken 
en te verwerken.   

• Centraal contactpunt om tijdig een werkbare 
oplossing te krijgen.   

• Medewerkers bewustmaken van basis-
principes (cyberhygiëne). 

• Regelmatig veiligheidsaudit uitvoeren :  
inspireren op ISO 27XXX, ISACA COBIT5, 
OWASP, SANS, CIS 

• Gids voor incidentbeheer van CCB gebruiken
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• Directie onmiddellijk verwittigen 
• Boodschap van externe partijen rond datalekken ernstig 

nemen : respect tonen voor personen die uit eigen 
initiatief & ter goeder trouw datalekken komen melden.  

• Heldere en eerlijke communicatie naar buitenwereld 
• Check website “ben ik betrokken in een datalek?” 

https://haveibeenpwned.com/.   
• +4 miljard e-mailadressen van 233 websites en bijna 

55.000 data dumps 
• +150 miljoen Linkedin email adressen & paswoorden.   

• GDPR: datalek binnen 72 uur melden aan 
privacycommissie.  

https://haveibeenpwned.com/
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10.	Uw	sensibiliseringscampagne	rond	
informatieveiligheid	creëert	paniek
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TE REALISTISCHE OEFENING INTERN
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Oorzaak
• Vlaamse overheid vergat om Thalys in te 

lichten over de sensibiliseringscampagne.  
• De nep e-mail en de nep-factuur waren 

zeer realistisch 
• Vlaamse Overheid gebruikte het echte 

logo van Thalys zonder voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van Thalys.  

• Valse facturen gebruiken is strafbaar als 
men het als verzender gewoon al weet. 
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• Goede sensibiliseringscampagne trekt aandacht + 
doet nadenken.  

• Relevante partijen op voorhand rond de tafel 
• Sensibiliseringscampagne draaiboek  
• Officieel rechten verkrijgen voor gebruik van 

beschermde logo’s, foto’s, video’s, muziek, 
tekeningen.   

• Verwijzing naar andere organisaties : 
voorafgaandelijk akkoord sluiten.   

• Documenten gebruiken: geen inbreuken op strafwet  
(geen facturen of bankrekeninguittreksels namaken) 

• “phishing” oefening: eerst uitleggen wat “phishing” is 
+ hoe medewerkers dienen te reageren.
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• Indien de organisatie merkt dat de 
sensibiliseringscampagne totaal verkeerde reacties 
veroorzaakt tijdens de proefopstelling: campagne 
onmiddellijk herzien en bijsturen.  Indien de reacties te 
hevig negatief zijn, ernstig nadenken over de volledige 
campagne. 
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https://www.safeonweb.be/nl
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https://www.cybersimpel.be/nl
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https://ccb.belgium.be/nl
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https://www.cert.be



“Als u denkt dat u technologie uw 
security problemen gaat oplossen, 
dan begrijpt u niet uw problemen 

& begrijpt u niets van 
technologie.” 

   Bruce Schneier,  
Security Technologist (www.schneier.com) 

http://www.schneier.com
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Er is altijd een manier om 
binnen te geraken
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Marc Vael 

marc@vael.net  

http://www.linkedin.com/in/marcvael  
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mailto:marc@vael.net

