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CYBER SECURITY:
DE OVERHEID
MOET HELPEN

Chris Verdonck

Cyberveiligheid is niet alleen een
belangrijk thema voor bedrijven. Ook
officiële instanties worden steeds meer
geconfronteerd met digitale aanvallen.
Daarnaast speelt de overheid een
belangrijke rol als bewaker van de
cyberveiligheid.
‘Transnationale
samenwerking is enorm belangrijk,
want de aanvallen worden steeds
gesofisticeerder’, zegt Freddy Dezeure
van het Europese Computer
Emergency Response Team.

C

ybercriminaliteit is een risico dat verbonden is aan de groeiende digitalisering van
de economie en maatschappij. Met zijn
bewustwordingscampagne Tomorrow is Today
wil Deloitte mensen, bedrijfsleiders en overheidsinstellingen sensibiliseren. ‘Bedrijven moeten de
mogelijkheden van de innovatie omarmen, maar
we moeten ons tegelijkertijd wapenen tegen de
cyberrisico’s van deze digitale wereld, zegt Chris
Verdonck, Partner en Cyber leader bij Deloitte.
‘En in die strijd speelt ook de overheid een be-
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langrijke rol.’
De overheid moet het normale verloop van het
maatschappelijk verkeer waarborgen. De kritische
infrastructuur, zoals financiële stromen of energie,
moet continu gewaarborgd zijn, zodat de economie kan functioneren. ‘Aangezien een toenemend
aandeel van het maatschappelijk verkeer digitaal
plaatsvindt, moet de overheid ook op internet zorgen voor een veilige omgeving’, vindt Verdonck.
DIGITALE WAAKHOND
Hoe kan de overheid die rol als digitale waakhond
invullen? ‘Door een goed juridisch kader te leveren,
zodat cybercriminaliteit kan worden bestraft. En te
zorgen dat er voldoende middelen ter beschikking
worden gesteld om de Belgische cyberstrategie uit
te voeren.’ Officiële instanties krijgen ook op een
andere manier te maken met cybercriminaliteit: als
doelwit. Officiële instellingen kampen in

toenemende mate met hackers. Cybercriminelen
zijn daarbij niet langer alleen uit op financieel
gewin, maar kunnen ook te maken hebben met
politieke of diplomatieke ontwikkelingen bij
andere overheden of kunnen ontstaan uit acties
van ecologische of sociale activisten.
Op Europees niveau staat cybercrime al enkele
jaren hoog op de agenda. Onder impuls van
Neelie Kroes, de vorige Europese commissaris voor
de Digitale Agenda, werd in 2011 het Computer
Emergency Response Team opgericht, kortweg
CERT-EU. ‘Wij helpen alle Europese instellingen
preventief in hun bescherming tegen
cyberaanvallen, staan in voor de detectie van
aanvallen en stellen experts ter beschikking bij
incidenten’, vertelt Freddy Dezeure, de Belg die
aan het hoofd staat van CERT-EU.
CERT hecht veel belang aan de sensibilisering van
Europese instellingen. ‘We geven adviezen aan de
instellingen om het besef over cyberveiligheid te
verhogen. Tegelijk trainen we IT’ers en technische
mensen om hun aandacht te vestigen op
specifieke zaken die hun infrastructuur kwetsbaar
maken’, zegt Dezeure. ‘Sinds kort wijzen we de
algemene directies en het politieke niveau op de
mogelijke impact van cyberaanvallen.’ En die is
niet min: het is een dagelijks risico voor de
diplomatie, de economische markten, de
onderhandelingen over de vrijhandelsakkoorden,
de Europese Bank, …
INTERNATIONAAL NETWERK
Om zijn knowhow uit te breiden, maakt CERT
gebruik van een internationaal netwerk van
experts, zowel in de overheidsdiensten als uit de
privésector. ‘Er is geen concurrentie: de dreiging is
cross-sectoraal en transnationaal’, aldus Dezeure.
‘Wij werken samen met partners als de Belgische
Computer Crime Unit, US-CERT, de NAVO,
Belgacom en een hele reeks anderen.’ CERT heeft
ook een partnerschap met Deloitte, dat op zijn
beurt een samenwerking opzette met Luc Beirens,
de voormalige topman van de Belgische
Computer Crime Unit en één van de grootste
Belgische experts in cyberbeveiliging.
‘Die samenwerkingen zijn heel belangrijk om
hackers voor te blijven’, vertelt Verdonck. ‘Vergelijk
het met een bankoverval: als je weet op welke
manier ze tewerk gegaan zijn, kun je ze de volgende
keer misschien beter herkennen. Vooral bij aanvallen
die door de verdediging heen komen, is het cruciaal
om tijdig informatie uit te wisselen binnen een
vertrouwde omgeving. Als we de werkwijze van
cybercriminelen begrijpen, kunnen we hen ook
beter bestrijden.’

HEEFT U VRAGEN OVER DE
RISICO’S EN MOGELIJKHEDEN
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIES?
Volg de reeks “TOMORROW IS TODAY”
in uw krant:
31 maart 2015: Innovation Center: deel 1

Of via www.tomorrowistoday.be

TOMORROW IS TODAY
powered by
CONNECT

i.s.m.

