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De vraag is niet wanneer? Maar hoe vaak!

DDOS



Bent u wel eens gehackt?



Dreigingsmatrix

Bron: Cybersecuritybeeld Nederland 2018



Ransom- en cryptoware

• Bestanden met bepaalde extensies worden 

encrypt

• Decryptie alleen met private sleutel crimineel

• Betaling via cryptocurrency

• Risico bestaat dat herstel

niet meer mogelijk is

Malware gericht op het verkrijgen van losgeld/zwijggeld.



Malware (algemeen)

• Wiperware

• Keylogger

• Cryptojacking

• Dialer

Aantasten van de beschikbaarheid van informatie en 

informatiesystemen of voor spionage/informatiediefstal



Distributed Denial of Service attack

• Gelijktijdig netwerkverkeer uit een groot aantal 

bronnen

• Als ‘commerciële’ stresstest beschikbaar

Aantasten van de beschikbaarheid van informatie en 

informatiesystemen



Defacements

• Zero day exploits

• Massale inzet

• Hacktivisten

• Vaak op het zelfde

niveau als sabotage

Aantasten van de beschikbaarheid van informatie en 

informatiesystemen.



(Spear)phishing

• Hoofdzakelijk via e-mail (WhatsApp e.d. is in 

opkomst)

• Phishing mail bevat link of bijlage naar malware 

of link naar een valse website

• Bij spearphishing wordt gebruik gemaakt van 

persoonlijke gegevens

Voor oplichting en spionage/informatiediefstal



CEO/factuur fraude

• Opdracht tot betalen van een flink geld bedrag 

door CEO op afstand

• Aanpassen van betaalgegevens (door hack)

• Derde partij in complot (bijvoorbeeld 

advocatenkantoor)

• Variant dat IT leverancier om een 

testoverboeking vraagt

Voor oplichting



Gratis MKB Phishingtest

https://www.rpcnh.nl/gratis-mkb-phishingtest/



NBA Publicaties



Kennis delen



De vijf signalen

1. Onderwerp voor de bestuurskamer

2. Het draait om de kroonjuwelen

3. De zwakste schakel

4. Incasseren en reageren

5. De jaarrekening bestaat uit bytes



Cybersecurity Health Check



Digitale Veiligheidscheck MKB



De vijf bespreek categorieën

Wie is 
verantwoordelijk?

Wat zijn de 
kroonjuwelen?

Wat zijn de 
cyberriscio’s

Identificatie

Zijn de 
medewerkers up-

to-date?

IT-hygiëne 
maatregelen op 

orde?

Bescherming

Wordt er gebruik 
gemaakt van 

logging?

Kunnen 
bedreigingen 

worden 
gedecreteerd?

Detectie

Is er een 
communicatie 

plan? 

Wordt er periodiek 
geoefend?

Reactie

Zijn back-up 
voorzieningen 

adequaat?

Kan de organisatie 
leren?

Herstel



Waar te vinden?

www.nba.nl/projecten/kennis-delen/van-hype-naar-aanpak/

www.nba.nl/nieuws-en-

agenda/nieuwsarchief/2018/september/cybersecurity-health-

check-ontwikkeld-voor-middelgrote-bedrijven/

https://www.nba.nl/nieuws-en-

agenda/nieuwsarchief/2019/januari/digitale-veiligheidscheck-

voor-het-mkb/




