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Het probleem
De Nederlandse economie lijdt jaarlijks 10 miljard euro schade door cybercrime. Meer dan de helft van de Nederlandse
MKB bedrijven krijgt te maken met cybercrime. De belangrijkste reden: mkb’ers hebben te weinig kennis van de gevaren
en de benodigde beveiliging. Tijd voor verandering en verbetering.
De digitale volwassenheid en weerbaarheid van organisaties
moet omhoog. Niet in de laatste plaats omdat bedrijven, en
daarmee directie en bestuurders aan nieuwe, strengere regelgeving rond de bescherming en integriteit van persoonsgegevens moeten voldoen. De GDPR (General Data Protection
Regulation) en in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) schrijft voor dat bedrijven aantoonbaar moeten voldoen aan de regels voor verwerking van
persoonsgegevens. Het niet naleven van de regels kan hoge
boetes opleveren en zelfs kunnen bestuurders of directie bij
misstanden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Lang hebben veel bedrijven gedacht dat hun organisatie niet
interessant genoeg zou zijn voor cybercriminelen. De huidige
realiteit laat een ander beeld zien. Juist doorsnee bedrijven
zijn interessant omdat deze organisaties laagdrempelig via
internet bereikbaar zijn en de middelen voor cybercrime breed
beschikbaar zijn in de markt. De kans dat je als bedrijf met
cybercrime te maken krijgt is aanzienlijk.
In dit whitepaper nemen we de drie belangrijkste risico’s
onder de loep, kijken we naar de oorzaken en laten we een
aantal oplossingen zien.

De risico’s
RISICO 1
Een hack of ransomware legt je bedrijf stil
Uit peilingen blijkt dat ongeveer 60 procent
van de MKB bedrijven in meer of mindere
mate te maken heeft met cybercriminaliteit
waarbij de gemiddelde kosten per security-incident 78.700 euro bedragen. Dit bedrag
kan zelfs tot 44% hoger liggen wanneer een
cyberinbraak pas een week of later wordt
ontdekt. Vaak komt bij een inbraak de continuïteit van een onderneming direct in gevaar
omdat het leveren van producten en diensten aan klanten bemoeilijkt wordt. Dit kan

ook ernstige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de bedrijfsreputatie.
Aanvallen met ransomware als WannaCry en
NotPetya hebben pijnlijk duidelijk gemaakt
dat cybercrime bedrijven behoorlijke ﬁnanciële schade kan toebrengen. Bij sommige
bedrijven werden hun bedrijfsprocessen zo
goed als stilgelegd, waardoor de schade uiteindelijk opliep tot miljoenen euro’s.

RISICO 2
Informatiediefstal of manipulatie van informatie
In 2016 werden wereldwijd ruim 1,4 miljard
digitale bestanden ontvreemd, een groei
van 86 procent ten opzichte het jaar ervoor.
Dit zijn cijfers van databeveiliger Gemalto. Nederland staat met Duitsland op een
gedeelde tweede plek wat betreft het aantal Europese datalekken. Deze bestanden
kunnen gebruikt worden voor bedrijfsspionage. Tegenwoordig is dit vrij eenvoudig.
Een hacker zoekt via LinkedIn binnen een
bedrijf naar een accountmanager. Die krijgt
een volledig gepersonaliseerde phishingmail, bijvoorbeeld een uitnodiging om mee
te doen met een tender. Op deze manier
kan er malware worden geïnstalleerd zodat
een hacker mee kan lezen in elk document.
Bedrijfsspionage tast ongemerkt de marktpositie van een bedrijf aan.

IN DE PRAKTIJK
In de praktijk zien we dat schade vaak door relatief kleine fouten ontstaat. Zo waren bij een
coöperatie door een serverfout, backup-bestanden van een personeelssysteem via internet bereikbaar. Het centrale wachtwoord was
nooit aangepast en er kon met simpel ‘admin admin’ worden ingelogd met volledige rechten.
Cybercriminelen vanuit een compleet ander
werelddeel kopieerden de gegevens (inclusief
bankrekeningnummers, BSN-nummers, adresgegevens, salarisontwikkeling en zelfs notulen
van functioneringsgesprekken). Ze voegden
zelfs een aantal nieuwe personeelsleden toe.
Dit werd pas tweehonderd dagen later ontdekt.
Er bleek achteraf dat al zeven maanden salaris
werd uitgekeerd aan vijf ﬁctieve medewerkers.
Met een totale schade van €100.000,-.

Cybersecurity: De 3 grootste risico’s voor MKB bedrijven

3

De meeste datalekken komen voort uit menselijke fouten. Zo was in het tweede kwartaal
van 2017, 45% van de datalekken het gevolg
van het versturen van persoonsgegevens
naar de verkeerde ontvanger. Dit blijkt uit de
statistieken van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de tweede plek komt het kwijtraken

of gestolen worden van gegevensdragers.
Hacking, malware of phishing werd bij 5%
van de 2397 meldingen aangegeven als oorzaak. Het foutief publiceren van persoonsgegevens kwam op plek 6.

De meeste datalekken komen
voort uit menselijke fouten.

RISICO 3
De directie is schuldig (en kan beboet worden)
Cyber-inbraken waren in het verleden het
probleem van de IT-afdeling. Die tijd is echter
voorbij. De wetgeving wordt namelijk steeds
verder aangescherpt en bestuur en directie
zijn verantwoordelijk wanneer misstanden
plaatsvinden. Bedrijven worden zo gedwongen om alles te doen om datalekken te voor-
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komen. Wanneer dit structureel niet goed
gebeurt kunnen al snel behoorlijke boetes
gegeven worden. Oplopend tot €820.000 of
zelfs een aantal procent van de jaaromzet. In
dat geval gaat het al snel om miljoenen. De
vraag wie er schuldig ligt bij dit soort zaken
in de bestuurskamer.
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De oorzaak
Er zijn drie belangrijke oorzaken van cyberincidenten
aan te wijzen. Menselijke fouten, moedwillig handelen
van cybercriminelen en het falen van de technologie.

1

Menselijke fouten
Door slecht beheer of het niet op tijd en juist updaten van systemen, of het niet goed
beveiligen van infrastructuur kan cruciale data uitlekken. Ook de betrouwbaarheid
van informatie kan hierdoor in gevaar komen. In deze gevallen kan veel voorkomen
worden door medewerkers bewust te maken van online risico’s. Ook systeembeheerders kunnen catastrofale fouten maken omdat beheer van bijvoorbeeld clouddiensten nieuwe kennis vereist.

2

Moedwillig handelen
Er zijn veel verschillende vormen van cybercriminaliteit die vallen in de categorie
‘moedwillig handelen’. Denk hierbij aan malware, ransomware, phishing, identiteitsfraude of bijvoorbeeld hacking. Gepersonaliseerde phishing mail is een bekend voorbeeld. Het komt voor dat hackers op deze manier betrouwbare gegevens of zelfs
intellectueel eigendom stelen.

3

Technisch falen
Een groot risico is een storing of uitval van kritische systemen. Dit kan namelijk behoorlijke impact hebben op de bedrijfsvoering. Het bekendste voorbeeld is het onbereikbaar maken van een gezichtsbepalende website door het afvuren van grote aantallen nepverzoeken.
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De oplossing
De basis op orde
Bedrijven moeten beginnen bij de
basis. Het op orde brengen en professionaliseren van de IT-processen. Het komt namelijk veel voor
dat de basisbeveiliging niet op
orde is en processen niet goed zijn
ingericht. Vaak ontbreken sterke
wachtwoorden, worden updates
van beveiligingssoftware regelma-

tig niet uitgevoerd en worden van
belangrijke bestanden onvoldoende backups gemaakt. Wanneer
bedrijven wel maatregelen nemen
blijken deze vaak niet altijd passend te zijn door een gebrek aan
kennis. Wanneer de basis op orde
is dan neemt de kans dat een aanval impact heeft ﬂink af.

Verbeteren beveiligingsbewustzijn
Wanneer men een gedegen en grondig security beleid voert
zullen ook Security Awareness trainingen daar onderdeel
van zijn. Zo moet er aandacht zijn voor het verbeteren van
het beveiligingsbewustzijn en het trainen van medewerkers in het veilig omgaan met informatie.

Verhogen budget
Een veelgestelde vraag bij dit ontwerp is: besteden wij wel voldoende
aandacht en geld aan beveiliging?
Ook de verhoging van het security
budget wordt als belangrijke stap
gezien om organisaties weerbaarder te maken. De Cyber Security
Raad adviseert om minimaal 10%
van het IT-budget te reserveren voor
security. Bedrijven geven dus structureel te weinig uit aan cyber securi-
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ty. Het is hierbij ook de vraag of het
gereserveerde budget wel doelmatig wordt uitgegeven. Veel bedrijven
worstelen met het juiste antwoord.
Een eerste vraag die veelal opborrelt is de volgende: besteedt mijn
organisatie voldoende aandacht en
geld aan beveiliging?
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Security als gangbaar bedrijfsrisico
Technologie en IT zijn belangrijke pijlers geworden van veel bedrijven. De afhankelijkheid van IT is daarmee ook aanzienlijk toegenomen. IT-risico’s zijn
daarmee ook bedrijfssrisico’s geworden en moeten dan ook integraal onderdeel uit gaan maken van de gangbare risicobenadering die door veel grotere
bedrijven nu al wordt uitgevoerd. Door security als gangbaar bedrijfsrisico te
zien kan het beleidsmatig in stappen naar een hoger plan getild worden.

IT-risico’s zijn bedrijfssrisico’s
geworden en moeten integraal
onderdeel uit gaan maken van
de risicobenadering.

Sourcen van managed security services
Veel bedrijven laten een zogenaamde penetratietest uitvoeren.
Een gespecialiseerd extern bedrijf
probeert dan in te breken op het
bedrijfsnetwerk. In een onderzoeksrapport van SANS (kennisinstituut)
werden bedrijven die een dergelijke
test niet hadden doorstaan ondervraagd naar de reden hiervan. Het
niet goed weten hoe je een bedrijfsnetwerk dichttimmert, werd het
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meest genoemd. Voor security is
gespecialiseerde kennis nodig. Er
is ook een andere manier van kijken
nodig omdat het een vak apart is.
Gespecialiseerde bedrijven die managed security services aanbieden
kunnen hierbij helpen.
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Terminologie
Cybersecurity - Bescherming van computersystemen van diefstal of
beschadiging aan hardware, software of data evenals het manipuleren
van de taak die ze uitvoeren.
Cybercriminaliteit - is criminaliteit met ICT als middel én doelwit.
Hacken - Het vinden van toepassingen die niet door de maker van het
middel bedoeld zijn, speciaal met betrekking tot computers.
Ransomware - Software of malware ontworpen om toegang tot een
computersysteem te ontzeggen of data te versleutelen tot er losgeld is
betaald.
Malware - Software ontworpen om schade aan een computer, server of
netwerk toe te brengen, gevoelig informatie te verzamelen of toegang
hiertoe te verkrijgen.
Phishing - Een frauduleuze poging om gevoelige informatie zoals gebruikersnamen, wachtwoorden of creditcardgegevens te bemachtigen
door jezelf voor te doen als een betrouwbare instantie in elektronische
communicatie.
WannaCry - Een wereldwijde ransomware aanval in mei 2017 waarbij Microsoft Windows systemen het doelwit waren door data te versleutelen.
NotPetya - Een wereldwijde ransomware aanval in juni 2017 waarbij Microsoft Windows systemen het doelwit waren door data te versleutelen.
Clouddiensten - Clouddiensten en cloudopslag vallen onder het begrip
cloudcomputing. Dit betekent dat software en bestanden niet meer op
de eigen computers of servers staan, maar op internetservers van derde
partijen.
Intellectueel eigendom - Rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest zoals bijvoorbeeld auteursrecht of
merkrecht.
Managed security services - Security diensten (zoals beveiliging en
monitoring) die zijn uitbesteed aan een IT security dienstverlener.
Bedrijfsrisico - De toekomstige risico’s die een bedrijf loopt ten aanzien
van de te behalen omzet en de te maken kosten.

Doorstaat uw bedrijf de
securityscan?
Maak een afspraak of vraag een securityscan aan
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