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Luc Beirens vervoegt de Deloitte cyber praktijk in België 

 

 

Brussel, 7 mei, 2014 – Technologie en cyber security zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij; 

vandaag hebben ze belangrijke impact op ons privé en professioneel leven. 

 

Om aan de toenemende vraag van ons cliënteel naar betere bescherming te beantwoorden, hebben we in het 

domein van cyber security reeds een sterke en grote praktijk met diepgaande know-how en ervaring alsook 

sterke vaardigheden op adviserend en uitvoerend vlak. Doorheen de jaren heeft Deloitte Belgium een 

toonaangevende expertise opgebouwd door voortdurend te investeren in cyber talent.  

 

Om sneller te kunnen ingrijpen bij cyberincidenten of om klanten te helpen incidenten te voorkomen, is Deloitte 

Belgium blij te melden dat Luc Beirens, het hoofd van de Computer Crime Unit van de Federale Politie, het 

Deloitte cyber leadership team zal versterken. Luc Beirens brengt een ruime ervaring en expertise met zich mee. 

Hij zal onder meer verantwoordelijk zijn voor cyber forensics, threat intelligence, brand protection en 

simulatieoefeningen. Daarnaast zal hij ook nauw samenwerken met andere afdelingen van onze Deloitte cyber 

praktijk zoals cyber governance, security management en operations, identiteits- & toegangsbeheer, 

infrastructuur & applicatiebeveiliging en informatiebeheer. 

 

“Door de toenemende impact op de bescherming van ons privé en professioneel leven, wordt cyber security een 

alsmaar groter probleem in onze maatschappij”, zegt Chris Verdonck, Partner Enterprise Risk Services, Deloitte 

Belgium. “Al jaren lang bouwt Deloitte Belgium een toonaangevend cyber security expertisecentrum uit dat 

onze klanten ondersteuning biedt in allerlei omstandigheden. Luc Beirens brengt nieuwe inzichten en expertise 

naar Deloitte Belgium, waardoor wij ons cliënteel kunnen blijven ondersteunen om door deze alsmaar complexer 

wordende virtuele wereld te manoeuvreren.” 

 

### 

 

Over Deloitte 

Deloitte is met meer dan 2.800 medewerkers en 11 kantoren in België de grootste organisatie op het 

gebied van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services.  
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Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als 

naar kmo’s, de publieke sector en nonprofit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en 

zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het 

boekjaar 2013 werd een omzet gerealiseerd van 359 miljoen euro. 

 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op 

de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is 

gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar 

van meer dan 200.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2013 bedroeg de omzet 

meer dan 32.4 miljard US dollar.  

 

Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die 

elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een 

meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en 

haar member firms. 
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