
Cybercriminaliteit is de snelst groeiende misdaadvorm 

businessmodel van de criminelen. Hun advies? 

an Kerkhofs is federaal magistraat 

parket en Philippe Van Linthout is 
onderzoeksrechter in Mechelen. 
Allebei zijn ze onbetwiste autoriteiten 

in België als het over cybercriminaliteit gaat. 

professionaliteit.  �Cybercrime gebeurt lang niet 
meer door een wizard ergens op een zolderkamertje, 

geglobaliseerd businessmodel�, aldus Van Linthout. 

producten of diensten te beconcurreren, maar 
wel om geld te verdienen door uw activiteiten te 

Op het darkweb is alles te koop. Een hacker kan er 
bijvoorbeeld e-maildatabases of malwaresoftware 

bedrijven binnen een bepaalde sector. �Maar 

fabrieksgeheimen of de zwarte boekhouding 

Heel wat bedrijven blijken � tegen alle adviezen 
in � bereid om te betalen. Dat biedt criminelen 
de kans om nog verder te gaan. �Het gaat zelfs 
zover dat cybercriminelen een referentiebrief 

te tonen dat ze uw bedrijf na een systeemgijzeling 
of hacking wel degelijk opnieuw up and running 

stand houden. �Bovendien kun je er nooit 
op vertrouwen dat de crimineel geen 
achterpoortje openlaat om later nog eens 

volgens Van Linthout als doel geld af te persen 

(APT) is een aanval waarbij een cybercrimineel 
zich langdurig en onopgemerkt toegang 
verschaft tot een organisatie. Het geviseerde 

bedrijfsspionage of om toegang te forceren 

Kerkhofs beschouwt de Chief Information 

systeem dat automatisch verdachte activiteiten, 
abnormale dataexport � detecteert zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. Want wie de 
voordeur laat openstaan, moet toch niet 
verbaasd zijn dat er wordt ingebroken?



Bovendien maken bedrijven het de medewerkers 

connecteren, de USB-stick voorop. Een server 

toetsenbord, waarvoor de USB-stick zich uitgeeft, 
niet tegenhouden en zet dus ook de poort voor 
verborgen malware open. Van Linthout: �Iemand 
met een minimum aan social engineering skills 
raakt heel snel binnen in het netwerk van een 
organisatie. Rusland deelde ooit USB�s uit op een 
Europese top. Ongezien. Hoeveel keer plugde  

grootste vijand.�

Veel bedrijven verzwijgen een aanval, zoeken 

ze biedt de crimineel ook de kans om uw 
bedrijf in de toekomst als hub te gebruiken 

als het ware medeplichtig of strafrechtelijk 
medeaansprakelijk�, waarschuwt Van Linthout. 
�Bovendien zijn bepaalde bedrijven wettelijk 
verplicht om cyberincidenten te melden1.�

Anderen melden de inbreuk wel, maar zijn 
ontgoocheld, omdat justitie geen kant-en-klare 
oplossing biedt. �Vervelender is wanneer het 
incident pas wordt gemeld nadat men eerst zelf 
de schade probeerde te herstellen. Als justitie 
aan de slag moet met sporen die al zijn uitgewist, 
is de kans veel kleiner dat we nog betekenisvol 
kunnen ingrijpen. Uiteraard moet je de balans 
zoeken tussen de �uitslaande brand blussen� en 

Wees voorbereid, want elke 

direct of indirect. Zelfs bij de best 
beveiligde bedrijven zal iemand 

klikken. �De voorbereiding maakt 
het verschil tussen een uitslaande 
brand of een rookalarm�, bevestigt 
Kerkhofs. �Vertrouwen en integriteit 

genoeg krijg je meer vertrouwen 
van de klant wanneer je ondanks 
een sterke beveiliging toch een 
fout maakt en die correct kunt 
rechtzetten. Zo bewijs je immers 
je relevantie in de markt. Het 
besluit kan alleen zijn: investeren 
in cybersecurity is investeren in 
concurrentiekracht!�  

medewerkers en alle stakeholders 

1 Cf. de wet Netwerk- en Informatiebeveiliging 

en het Wetboek Economisch Recht


