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Ransomware is een vorm van hacking die ver-
geleken kan worden met een digitale gijzelings-
actie. Hackers activeren een virus op het netwerk
die binnen de kortste tijd het hele netwerk kan plat
leggen. Systemen worden letterlijk versleuteld. De
digitale sleutel om alle versleutelde bestanden te
decrypteren, krijgt u pas van de hackers/
gijzelnemers na het betalen van losgeld via
cryptocurrency zoals bijvoorbeeld Bitcoin. 

Deze digitale gijzelingsacties winnen aan grote
“populariteit” omdat ze vaak (voor de hacker) een
succesvolle afloop hebben (cfr. de uitbetaling van
het losgeld). Per jaar zijn ook honderden Belgische
KMO’s het slachtoffer van deze praktijken. In 2020
alleen al betaalden Belgische bedrijven samen
meer dan 100 miljoen losgeld in cryptocurrency als
gevolg van een ransomware gijzelingsactie.

Slachtoffer worden van zo’n ransomware aanval is
meestal geen toeval, maar het gevolg van diep-
gaande research door de aanvallers: “welk zijn de
zwakke plekken van de IT-infrastructuur”, “Wie is
een makkelijk slachtoffer voor Phishing” (cfr.
research via LinkedIn & social media), “Wat is de
ideale bedrag voor losgeld voor deze onder-
neming?” (cfr. research in jaarrekeningen), …

Wanneer uw onderneming slachtoffer wordt van
een ransomware gijzeling kost het herstel van uw
infrastructuur handen vol geld. Bedrijven die twee
tot drie weken volledig stil liggen zijn geen uit-
zondering. Daarnaast zijn er meer en meer
hackers die eerst vertrouwelijke gegevens (denk
aan HR-gegevens, contracten, boekhouding, …)
stelen alvorens uw infrastructuur plat te leggen.
Wanneer u weigert te betalen, worden deze
gegevens gepubliceerd op het internet als extra
drukkingsmiddel. 
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Domein 1: Preventieve beveiliging & auditering van de IT-infrastructuur
Domein 2: Bewustmaking & training van mensen
Domein 3: Detectie en actieve beveiliging samen met uw IT-beheerder

Absolute bescherming tegen deze dreigingen is een utopie, maar door een aantal basis procedures en
beveiligingen in acht te nemen, verkleint u het risico drastisch. Drie domeinen zijn daarbij belangrijk: 

Deze preventieve maatregelen organiseren zijn voor elke KMO haalbaar, én betaalbaar. Bovendien zijn deze
investeringen in cyberveiligheid maar een kleine fractie van de totale kost wanneer het tot een echt incident
komt. Net zoals u niet zonder brandverzekering kan, kan u ook niet langer zonder een goede, actieve,
digitale beveiligingsstrategie. 



hello@foxandfish.be
+32 492 97 76 07
www.foxandfish.be
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CONTACTEER ONS
Contacteer Fox&Fish vrijblijvend voor een kennismakingsgesprek.

Samen gaan we op zoek naar een pragmatische cyberbeveiligings-
strategie op maat van uw organisatie.

mailto:hello@foxandfish.be
https://foxandfish.be/contact/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl
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02. Inleiding

Digitale transformatie zonder
investeren in cyberbeveiliging is zoals
rijden in een F1-wagen zonder
sensoren, zonder bandenwissels, ...
en geen airbags voor als het mis gaat.

De afgelopen jaren hadden ondernemingen de
mond vol van digitalisering en “de digitale trans-
formatie”. Een positieve evolutie die onze
bedrijven en economie concurrentiëler, sneller en
weerbaarder maakt. Helaas wordt er te weinig
aandacht besteed aan de risico’s die bij deze
digitalisering komen kijken: samen met de snelheid
van digitalisering, worden onze bedrijven ook
exponentieel kwetsbaarder voor cyberaanvallen,
en in het bijzonder digitale gijzelingsacties met
ransomware.

te begrijpen wat een ransomware aanval is;
in te schatten wat de risico’s en impact zijn
voor uw organisatie;
te besluiten welke concrete stappen u best
onderneemt om de risico’s te beperken.

In deze gids proberen we een realistisch beeld van
het risico te vormen. We vermijden daarbij doem-
denken en overdreven bangmakerij, maar gaan
ook de harde realiteit niet uit de weg.

Na het lezen van deze gids zou u in staat moeten
zijn om:



Wanneer uw onderneming nog geen
recurrente inspanningen doet op vlak van

cyberbeveiliging, moet u deze gids zeker tot
het einde lezen. Want voorkomen is beter

(en vooral goedkoper) dan genezen.
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Het is menens in België
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Het uitwerken van een basis
cyberveiligheid-certificatie die aan

de onderneming toelaat aan te
tonen dat deze de nodige aandacht
vestigt op de meest voorkomende
cyberbedreigingen vormt een niet

onbelangrijk aspect van deze
aanpak en kan ook dienen als een

competitief voordeel.

Uit de “cybersecurity strategie 2021-2025” van het
CCB (Centre for Cyber Security Belgium, een nieuw
orgaan van de overheid dat de strijd moet aan-
binden tegen cybercriminaliteit tegen Belgische
slachtoffers) blijkt dat de overheid werkt aan
plannen om KMO’s te motiveren, en zelfs te
belonen, voor verbetering aan hun cyber-
beveiliging:

Dat het CBB ambitieus
is, blijkt uit hun

doelstelling:

Tegen 2025 moet België in het
cyberdomein één van de minst
kwetsbare landen van Europa zijn.



1 Preventieve beveiliging & auditering
van de IT-infrastructuur

2 Bewustmaking & training van
mensen

3 Detectie en actieve beveiliging
samen met uw IT-beheerder

hello@foxandfish.be
+32 492 97 76 07
www.foxandfish.be

Het feit dat u de tijd neemt om deze digitale
gids te raadplegen is een stap in de goede
richting, en het startpunt om uw organisatie
te beschermen tegen toekomstige cyber-
aanvallen. Helaas is dit geen optie, maar
een must. 

Als u na het lezen van deze digitale gids nog
vragen zou hebben over de impact van een
mogelijke cyberaanval op uw onderneming,
aarzel dan niet om ons te contacteren. 
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De eerste stap is gezet!

mailto:hello@foxandfish.be
https://foxandfish.be/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl
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Vermijd dat u het volgende
slachtoffer bent!

Ransomware? Cyberaanvallen?
Dat overkomt mij niet.

Dat heeft u grondig mis.

Digitale ransomware gijzelingen
bij Belgische KMO’s

Leeft u in de perceptie dat cyberaanvallen enkel in films
plaatsvinden, of enkel bij grote multinationals? Dan
heeft u het flink mis. 

Ook de Belgische KMO’s worden stevig getroffen door
digitale gijzelingsacties met ransomware, en andere
digitale aanvallen.

03. In kaart gebracht

Moest u er nog aan twijfelen, uw organisatie kan
morgen helaas de volgende zijn. Gelukkig is
bescherming tegen cyberaanvallen en digitale
gijzelingsacties relatief eenvoudig en betaalbaar.
www.foxandfish.be

In 2020 alleen al betaalden
Belgische bedrijven samen

meer dan 100 miljoen losgeld
in cryptocurrency als gevolg

van een ransomware
gijzelingsactie.

https://foxandfish.be/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl


14



15



16



17



04.
WAT IS EEN
DIGITALE GIJZELING
MET RANSOMWARE?



Een menselijke actie
Een hacking

Als men spreekt over een “ransomware
aanval”, dan gaat het in de meeste
gevallen om een digitale gijzelingsactie.

De twee meest voorkomende oorzaken
van zo’n gijzelingsactie zijn:

Vaak is het ook een combinatie van de
twee.

19

04.
Wat is een
digitale gijzeling
met ransomware?

1
Een menselijke actie:
een nietsvermoedende gebruiker opent een
bestand, of website, besmet met een virus die
de gijzelingsactie activeert.

2
Een hacking:
hackers proberen via lekken in het netwerk
binnen te raken op uw systemen om zo het
virus te activeren dat een gijzelingsactie start. 

3 Een combinatie:
Vaak ontstaat zulke digitale gijzelingsactie
door de combinatie van beide.
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Eenmaal het virus geactiveerd is op een computer,
zal het zich binnen enkele minuten verspreiden
over het volledige bereikbare computernetwerk.
Daarbij worden niet alleen computers en laptops
onklaar gemaakt, ook servers stoppen met
functioneren. Soms kiest de hacker er bewust voor
om het virus pas na een maand of meer te
activeren in de hoop dat het virus ondertussen ook
alle backups kan infecteren.

Een digitale gijzeling met ransomware heeft als
doel, net zoals bij een echte gijzelingsactie, geld te
verdienen. In tegenstelling tot bij een klassiek
computervirus is het in de meeste gevallen niet de
bedoeling om bestanden op de computer te
verwijderen. De bestanden op alle systemen in uw
besmette netwerk worden versleuteld zodat ze
niet langer geopend kunnen worden. Ook de
systemen zelf stoppen met werken. De daders
vragen losgeld, te betalen via bijvoorbeeld bitcoin.
Na ontvangst van de betaling, ontvangt u meestal
(daarover later meer) een decryptiesleutel om de
bestanden en systemen opnieuw beschikbaar te
maken. Digitale gijzelingen van

bedrijven met ransomware
zijn een acuut probleem dat
ook elk jaar honderden
Belgische KMO’s treft.

Binnen enkele minuten verspreidt het virus zich
over uw volledige netwerk
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Wat doet Fox&Fish voor u?
Onze specialisten doen een simulatie van
een ransomware aanval op uw netwerk. 
Daarmee detecteren we hoe ver het virus kan
binnendringen in uw bedrijfsnetwerk. Daarbij
controleren we zeker dat uw backups op geen
enkele manier versleuteld kunnen worden en we
doen een aanbeveling voor een gesegmenteerde
netwerkarchitectuur.

We gaan op zoek naar virtuele deuren die
wagenwijd open staan.
Aan de hand van een penetratietest gaan we op
zoek naar onbeschermde ingangen in uw netwerk
die aanvallers eenvoudige toegang geven tot uw
infrastructuur. We doen dit op dezelfde manier als
hackers dat doen. Vaak zijn virtuele open deuren
het gevolg van niet-up-to-date-software of men-
selijke fouten bij de configuratie van systemen. 

We beperken de menselijke risicofactor door
bewustmaking.
Zoals we schreven is een aanval zelden toeval, en
het gevolg van uitgebreide research. Aan de hand
van herhalende bewustmakingscampagnes via
training, affichage en communicatie alsook eigen
onschadelijke phishing-tests, trainen we het
personeel van uw onderneming in het detecteren
en rapporteren van dergelijke pogingen tot
oplichting.

hello@foxandfish.be
+32 492 97 76 07

www.foxandfish.be

mailto:hello@foxandfish.be
https://foxandfish.be/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl
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EEN BLOEIENDE ECONOMIE
OP THE DARK WEB
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Een 24/7 klantendienst voor
een tevreden klant

05. Ransomware gijzelingen, een
bloeiende economie op the dark web

Dat ransomware aanvallen zoveel aan
“populariteit” hebben gewonnen is vanwege het
feit dat het wel degelijk een lucratieve business is.
De makers van ransomware hebben zich op
professionele wijze georganiseerd, met heuse
“service desks” & “call centers” om slachtoffers
te helpen met betaling en het herstellen van de
schade. 

Net zoals in de echte economie is de filosofie,
“tevreden klanten zijn belangrijk”. Voor de
misdadigers is het dan ook belangrijk dat de
perceptie overeind blijft dat “betalen loont”. Zo
niet stoppen slachtoffers met het betalen, en
droogt hun inkomstenstroom op.

Een netwerk van
wederverkopers
Een andere reden waarom ransomware zo
“succesvol” is, is dat de makers zich net zoals bij
echte software georganiseerd hebben met
licentieverkoop en “reseller programma’s” (cfr.
een model waarbij de opbrengst gedeeld wordt
dus de maker van de aanvalsoftware, en de
aanvallers die effectief een bedrijf gijzelen). Het is
dus kinderspel geworden om zelf aan de slag te
gaan met ransomware en ondernemingen te
gijzelen.
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Een gijzeling is meestal geen toeval maar het
gevolg van intensieve research
Een digitale gijzeling met ransomware is meestal
geen toeval. Aanvallers doen over het algemeen
hun huiswerk erg goed. De grootste kans op
succes, een besmetting met het virus, gevolgd
door een gijzeling met een betaling tot gevolg, is
goede research vooraf. 

Aanvallers gaan op zoek naar financieel
interessante bedrijven. Jaarrekeningen worden
opgezocht, en de grootte en complexiteit van de
computernetwerken worden vooraf ingeschat.
Het te betalen bedrag om de gijzeling ongedaan
te maken, wordt in functie daarvan bepaald door
de aanvaller. Het bedrag moet immers realistisch
zijn (cfr. het bedrijf moet het effectief kunnen
betalen), alsook het bedrag van het losgeld is
idealiter minder dan de totale kost (in zowel
werktijd als aankoop van nieuwe hardware) om 

het computernetwerk van nul opnieuw op te
bouwen. Op die manier is betalen van het losgeld
steeds de interessantste piste voor het
slachtoffer. Dat houdt spijtig genoeg het systeem
ook in stand.

Zodra een (financieel) interessant slachtoffer is
gevonden, gaan de aanvallers op zoek naar
contextuele informatie die moet bijdragen tot een
succesvolle besmetting. Werknemers worden op
LinkedIn of andere socialmediakanalen opgezocht.
Door gebruik van research en social engineering
wordt vervolgens onderzocht welke phishing
methode de meeste slaagkans heeft (bijvoorbeeld
een nagemaakte e-mail met een valse factuur 
 besmet met een virus van een vaste leverancier
van de onderneming, persoonlijk gericht aan
iemand van de accountancy afdeling van het
bedrijf). 



Beveiliging tegen ransomware gijzelingen is
een kwestie van drempels opwerpen.
Minstens net voldoende zodat u een

minder aantrekkelijk slachtoffer bent dan
uw virtuele buurman.

25



26

Wie zit er achter de digitale gijzelingsacties?

Schurkenstaten: 
uit verschillende internationale rapporten blijkt dat
schurkenstaten zoals Noord-Korea erg actief zijn
op de zwarte markt van ransomware. De massale
instroom aan losgeld in bitcoin en andere crypto-
currency helpt het land te overleven in tijden van
ernstige economische sancties en een bijna onbe-
staande economie.

Russische hackers:
door de beperkte economische mogelijkheden in
Rusland hebben veel jongeren zich gestort op de
lucratieve digitale misdaad. Hackers in Rusland
worden door de overheid over het algemeen met
rust gelaten, of zelfs opgeleid en ingeschakeld
door de Russische geheime diensten om “het
Westen” het leven zuur te maken. Voor velen is het
dan ook een mooie bijverdienste.

Georganiseerde bendes en maffia’s:
(drugs)bendes en maffia’s diversifiëren zich meer
en meer om “minder kwetsbaar” te worden en hun
inkomstenstromen te vergroten. Ook zij hebben
het gemak en schaalbaarheid van digitale mis-
daad ontdekt.

Lone wolves:
De makers en organisators van ransomware zijn
goed georganiseerd. Lone wolves (cfr. vaak jonge
gasten die een centje bij willen verdienen) kunnen
op the dark web eenvoudig een “licentie nemen”
op software die ransomware aanvallen veroor-
zaakt. Zodra er een geslaagde gijzeling plaats-
vindt neemt de organisator (met o.a. de helpdesk)
het over tot een succesvolle uitbetaling van het
losgeld. De opbrengst wordt dan verdeeld tussen
de organisator en de “lone wolve” die de gijzeling
veroorzaakte. 

Het is duidelijk dat digitale gijzelingsacties met ransomware een groot probleem zijn en een
enorme dreiging vormen voor onze (Westerse) economie. Maar wie zit er nu juist achter het
stuur van dit netwerk? Er zijn een aantal veel voorkomende actoren in dit verhaal:
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Wat doet Fox&Fish voor u?
Audit van uw publieke kwetsbaarheid. 
Onze experts gaan op zoek op the dark web naar
gelekte paswoorden en persoonsgegevens gerela-
teerd aan uw onderneming. Wanneer deze
gegevens, vaak beschikbaar na datalekken bij
grote bedrijven zoals Facebook, LinkedIn, Drop-
box, Adobe, … circuleren op the dark web, kan dit
voor aanvallers een eenvoudige ingang in het
computernetwerk van uw onderneming zijn. 

Beperken van menselijke risicofactoren door
bewustmaking.
Een aanval is maar zelden toeval, en vooral het
gevolg van uitgebreide research. Aan de hand van
herhalende bewustmakingscampagnes (training,
affichage en communicatie alsook eigen onscha-
delijke phishing-tests) trainen we het personeel
van uw onderneming in het detecteren en
rapporteren van dergelijke oplichting pogingen. 

Opzetten van extra bescherming.
Samen met uw IT-dienst/-partner werpen we
extra beveiliging op in het netwerk die zich
specifiek bezighoudt met het tegenhouden van
ransomware aanvallen. 

hello@foxandfish.be
+32 492 97 76 07

www.foxandfish.be

mailto:hello@foxandfish.be
https://foxandfish.be/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl


06.
REDENEN OM JE
ONDERNEMING TE
BESCHERMEN TEGEN
RANSOMWARE



Een digitale gijzeling met ransomware
treft de onderneming in het hart. In de
meeste gevallen komt de onderneming
volledig tot stilstand. Bij productie-
bedrijven valt de band stil, de logistieke
organisatie valt als een kaartenhuis in
elkaar en bedienden zijn technisch werk-
loos.
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06.
Waarom u uw
onderneming best
beschermt tegen
ransomware

De termijn dat uw onderneming opnieuw
kan opstarten na een geslaagde
ransomware gijzeling loopt al snel op tot
twee weken of meer. Dat is twee weken
dat uw bedrijf volledig stil ligt.
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Financiële schade

U kan niet langer handel drijven met uw
klanten.
De verkoop valt dan ook stil. De gemiddelde
herstelperiode voor na een ransomware aanval is
twee tot drie weken voor de minimum systemen,
tot een uitloop van enkele maanden tot een half
jaar om de situatie opnieuw te herstellen naar
normaal. 

Klanten gaan mogelijk op zoek naar alternatieven
wanneer u hen niet verder kan helpen, waardoor u
(potentiële) klanten verliest aan uw concurrent.

De IT-afdeling/partner draait overuren met
nachtwerk om de situatie te herstellen. 
Extra consultants en beveilingexperten moeten
ingehuurd worden. Die rekening loopt snel op.

Vaak wordt er overgegaan tot de aankoop van
nieuwe computers en hardware. Hierdoor kan snel
een nieuw “clean” netwerk opgezet worden en
koopt men tijd om versleutelde data later mogelijk
te recupereren. De aankoopkosten lopen snel op,
afhankelijk van de grootte van uw IT-park.

De financiële schade voor uw onderneming berekenen hangt van de situatie en de grootte
van uw bedrijf af, maar loopt al snel op tot enkele honderdduizenden euro’s of meer:

Ook de “afkoopsom” (cfr. losgeld)
is voor Belgische KMO’s vaak enkele
honderden duizenden euro’s.



Verzekeren?
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Enkele verzekeraars bieden speciale
cyberverzekeringen aan waarbij het
risico van een digitale gijzeling met
ransomware gedekt is. Door de grote
stijging van het aantal ransomware
gijzelingen komen de verzekeraars
echter zwaar onder druk te staan. Zo
heeft de Franse verzekeraar AXA al
aangekondigd dat ze niet langer de
betaalde losgelden zullen blijven
terugbetalen aan de verzekerde.

https://www.zdnet.com/article/axa-pledges-to-stop-reimbursing-
ransom-payments-for-french-ransomware-victims/

https://www.zdnet.com/article/axa-pledges-to-stop-reimbursing-ransom-payments-for-french-ransomware-victims/


Niet alleen bij uw klanten, leveranciers en
eigen personeel, maar ook bij het grotere
publiek. In een aantal gevallen wordt er ook
data gestolen door de aanvallers als extra
chantagemiddel. Het lekken van persoonlijke
gegevens van uw klanten, vertrouwelijke
contracten of data van uw transacties met
klanten en leveranciers kunnen de relaties
tussen uw onderneming en zijn klanten,
stakeholders en de publieke opinie flink
schade toebrengen.

32

Naast de financiële
schade is er uiteraard
ook de imagoschade

Naast de encryptie van uw systemen gaan
aanvallers ook vaker en vaker over tot het
stelen van vertrouwelijke bedrijfsdata. Die

dreigen ze dan te publiceren op het internet
als extra drukkingsmiddel.



Betaalt u één keer? Dan volgt er
vaak nog een volgende afpersing
voor een tweede decryptiesleutel!

33

Betalen is lang niet de beste optie

Dubbele encryptie:
Een nieuwe tactiek die toegepast wordt is de
“dubbele versleuteling”. Wanneer u een betaling
heeft gedaan voor uw eerste decryptiesleutel,
blijken de gegevens vaak nog een tweede keer
versleuteld te zijn. Ook voor de tweede decryptie-
sleutel dient u grof losgeld te betalen in de vorm
van bitcoins. De achterliggende strategie van de
aanvallers: sinds u reeds een eerste keer betaald
heeft, zou de drempel lager liggen om opnieuw te
betalen, dan alsnog uw infrastructuur volledig van
nul opnieuw op te bouwen.

Diefstal van gegevens:
Alvorens uw systemen te versleutelen, stelen de
hackers eerst uw gegevens. Wanneer u niet of
onvoldoende snel wenst te betalen, lekken de
hackers uw data en bestanden rechtstreeks op het
internet. U heeft uiteraard liever niet dat uw boek-
houding, klantgegevens of HR-gegevens open en
bloot op het internet staan.
 
Niet werkende decryptie:
Net zoals in echte software, zitten er ook bugs in
ransomware. Deze, soms onbedoelde, bugs zorgen
ervoor dat de decryptie van uw systemen niet of
slechts gedeeltelijk werkt. Zelfs als dit niet met
slechte bedoelingen is voorzien door de maker,
valt er in die situatie nog weinig aan te doen en
bent u uw gegevens definitief kwijt. 

We zien dat een aantal aanvallers steeds driester te werk gaan, en agressief op zoek gaan
naar nieuwe methodes om meer geld te verdienen. Het belang van “een tevreden klant”
komt dan ook in een aantal recente gevallen onder druk te staan.



07.
HOE KAN U DE RISICO'S
VAN RANSOMWARE
BEPERKEN?
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Vermijd dat u het volgende
slachtoffer bent!
Bij Fox&Fish zijn we van mening dat bij niet-
kritische bedrijven en infrastructuren (de 95%)
de cyberbeveiliging vooral pragmatisch, werk-
baar moet zijn voor u en uw personeel.
www.foxandfish.be

Laten we wel wezen: absolute beveiliging
tegen een geplande cyberaanval, zoals
een ransomware gijzeling, is er niet. Maar
net zoals bij de fysieke beveiliging kan u er
wel voor zorgen dat uw gebouw een erg
onaantrekkelijke plaats wordt om in te
breken: met hoge poorten, omheiningen,
camera’s,  strenge toegangscontroles met
badges en nachtwakers. 

07.
Wat moet u doen
om de risico’s van
ransomware te
beperken?

Pragmatisch, werkbaar en betaalbaar.
Dat zijn onze kernwaarden bij het
opstellen van een beveiligingsstrategie.
Samen met uw IT-beheerder.

https://foxandfish.be/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl


1 Preventieve beveiliging & auditering
van de IT-infrastructuur

2 Bewustmaking & training van
mensen

3 Detectie en actieve beveiliging
samen met uw IT-beheerder

hello@foxandfish.be
+32 492 97 76 07
www.foxandfish.be

Bij Fox&Fish werken we op drie
domeinen. Wanneer u samen
met ons orde op zaken heeft op
deze drie domeinen, verkleint u
drastisch de kans op een
digitale gijzeling met ransom-
ware enorm.
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Verklein samen met
ons de kans op een
digitale gijzeling

mailto:hello@foxandfish.be
https://foxandfish.be/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl
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DOMEIN 1
Preventieve beveiliging & auditering van de IT-
infrastructuur
1. Preventieve beveiliging:
Naast een actieve beveiliging en detectie, start
alles bij het begin: een preventieve beveiliging en
doorlichting van uw IT-architectuur en -infra-
structuur. 

Een eerste belangrijk stap is nagaan hoe het
netwerk is ingericht: niveaus van toegangsrechten,
segmentatie van netwerkverkeer, … en wanneer in
een worst-case scenario een ransomware aanval
toch plaatsvindt, hoe ver het virus en de
aanvallers in het netwerk geraken. Daarbij is de
hamvraag: zijn de backups untouchable? 

2. Doorlichting toegankelijkheid:
Een tweede belangrijke stap is een doorlichting
van de toegankelijkheid van uw infrastructuur via
het internet. Zijn er spreekwoordelijke virtuele
deuren die wagenwijdt open staan?

Een penetratietest legt de zwakke plekken van
het netwerk bloot. Zwakke plekken die samen met
de IT-beheerder gedicht kunnen worden. Ook
hackers gebruiken penetratietesten als startpunt
om ergens binnen te raken. Vaak zijn virtuele open
deuren het gevolg van niet-up-to-date-software
of een menselijke fout bij de configuratie van de
systemen.

3. Risico-analyse:
Het derde onderdeel is een risico-analyse op basis
van publiek beschikbare bronnen. Circuleren er
gelekte paswoorden, persoonlijke gegevens,
gegevens van uw IT-infrastructuur of andere
risicoverhogende informatie op the dark web? Op
basis van de al dan niet gevonden informatie dient
een aangepast actieplan opgesteld te worden. 
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4. Actieplan:
Last but not least is een plan van digitale traceer-
baarheid een belangrijk onderdeel van preventie
(cfr “forensisch onderzoek”). Bij veel bedrijven is er
geen monitoring noch logging van het interne en
externe netwerkverkeer. Wanneer hackers zijn
binnengedrongen, is het onbegonnen werk om te
weten te komen in welke systemen ze geïnfiltreerd
zijn, en welke nog veilig zijn. Door ook hier
preventieve maatregelen te nemen, kan in het
geval van een cyberaanval, snel ingegrepen en
“opgeruimd” worden waardoor de hersteltijd
aanzienlijk inkort.

Ieder zijn specialiteit. IT heeft zijn
handen vol met het operationeel

houden van systemen. Beveiliging is
een vak op zich. We beschouwen

ons daarom als een verlengstuk van
uw IT-beheerder, en maken samen

met hun uw netwerk veiliger.

Onze experts zetten met plezier hun digitale bivakmuts op.
Wanneer ze in de huid van een hacker kruipen, leven ze zich
volledig uit (zonder effectieve schade aan te richten natuurlijk).
We maken een volledige audit van de kwetsbaarheden van het
netwerk en schrijven een uitgebreid rapport over de bevindingen,
samen met de nodige aanbevelingen. Deze aanbevelingen kunnen
door ons, door de IT-beheerder of samen toegepast worden.
www.foxandfish.be

Wat doet
Fox&Fish
voor u?

https://foxandfish.be/beveiliging-preventie/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl
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DOMEIN 2
Bewustmaking & training van medewerkers
Als we kijken naar de statistieken van ransomware
aanvallen, wordt de meerderheid veroorzaakt
door phishing (cfr. een valse e-mail die mensen
naar een besmette website lokt, of een malafide
bijlage bevat). Slechts een minderheid wordt
veroorzaakt door actieve hacking (cfr. het
indringen in het netwerk en de ransomware
activeren). Dat is ook niet onlogisch, gezien dit
laatste veel meer moeite (en tijd) kost.

Zoals reeds aangehaald, zullen de aanvallers in
veel gevallen goed hun huiswerk moeten doen om
een zo groot mogelijke slaagkans op succes te
hebben. De phishing e-mails zijn dan ook van
hoogstaande kwaliteit en vaak erg moeilijk te
onderscheiden van echte e-mails. Het is dus niet
onlogisch dat collega’s, zonder enige vorm van
training of bewustmaking, snel in dergelijke e-
mails trappen. 

Training van personeel is een
belangrijk onderdeel bij de start

van nieuwe mensen. De combinatie
van job-wissel-aankondigingen op

LinkedIn en het nog niet vertrouwd
zijn met de context van het

bedrijf, maakt hen een gemakkelijk
slachtoffer voor phishing.
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Een “nulmeting”: een onschuldige valse e-mail wordt gestuurd naar het personeel. Er wordt gemeten
hoeveel mensen op de valse link klikken en eventueel actie ondernemen op de valse website.
Een opleiding: vervolgens wordt een training gegeven aan het personeel om dergelijke e-mails te leren
herkennen, alsook hun bewust te maken van de risico’s en gevolgen. Ook procedures om te ondernemen
bij detectie van dergelijke valse e-mail worden aangeleerd (cfr. waarschuwen van IT-dienst, interne
communicatie, …)
Op een onaangekondigd tijdstip na de training wordt een nieuwe valse e-mail gestuurd. Mensen die
opnieuw in de val trappen krijgen een persoonlijke opvolging aangeboden.
Management en hoge risico profielen (denk bijvoorbeeld aan de dienst boekhouding) krijgen aangepaste
en gepersonaliseerde valse training mails. 
Het geheel wordt ondersteund door regelmatig terugkerende interne communicatie om de bewust-
wording actueel te houden: e-mails met extra uitleg & rapportages, affiche-campagnes doorheen het
bedrijf, ...
Periodiek wordt een onderhoudende valse e-mail gestuurd. Wanneer er te veel geklikt wordt op de valse
e-mail, kan een extra training nuttig zijn. 
…

Het spreekt voor zich dat als mensen getraind zijn op en bewust zijn van de risico’s, dat de kans
op een geslaagde ransomware gijzeling spectaculair afneemt.

Deze trainingsprogramma’s bestaan uit verschillende onderdelen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

WIST U DAT:
Phishing kan ook via SMS of zelfs met rondslingerende USB-sticks gebeuren.
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Bij Fox&Fish houden we ervan om mensen op een interessante,
interactieve en aangename manier bewust te maken van de
risico’s en hiervoor op te leiden. We zorgen voor een training op
maat waarbij we alles erg begrijpbaar houden. In mensentaal.
Bovendien zijn onze experts niet vies van wat extra digitale
goocheltrucjes om indruk te maken op het publiek. 
www.foxandfish.be

Wat doet
Fox&Fish
voor u?

WIST U DAT...
Bij een aantal multinationals in de categorie van de kritische infrastructuur (die
ook in België actief zijn), wordt het personeel met regelmaat getest met valse e-
mails om hun alertheid te meten. Wie drie keer binnen een bepaalde periode op
dergelijke e-mail reageert, wordt een maand lang toegang tot het internet
ontzegt via het bedrijfsnetwerk bij wijze van harde leerschool.

Wat ons betreft hoeft het zo ver niet te gaan, maar het toont wel duidelijk aan dat
awareness en training voor phishing serious business is.

https://foxandfish.be/beveiliging-preventie/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl


Bij Fox&Fish volgen we de evoluties van de risico’s op vlak van phishing en
ransomware op de voet. We gebruiken gespecialiseerde software en
beveiligingstechnieken die we samen met uw IT-beheerders installeren op
activeren op het netwerk. We streven daarbij steeds naar een onmerkbare
impact. Personeel moet hun werk vlot kunnen blijven doen zonder extra
hindernissen, en systemen moeten intern vlot bereikbaar blijven. Maar
wanneer het nodig is, grijpt de extra beveiligingslaag in en wordt een
potentiële catastrofe vermeden.
www.foxandfish.be

Wat doet
Fox&Fish
voor u?
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DOMEIN 3
Detectie en actieve beveiliging met uw IT-partner
Naast het toepassen van een aantal best practices
qua preventie en beveiliging, zoals benoemd in
voorgaand domein 1, is het sluitstuk van een
gehele beveiliging het derde domein, namelijk een
actieve detectie en actieve beveiliging.

In de meeste gevallen heeft de IT-beheerder reeds
een basis beveiliging georganiseerd door virus-
scanners en firewalls.

Deze beveiliging is essentieel, maar gaat in veel
gevallen niet ver genoeg, of is niet geactualiseerd
op basis van nieuwe dreigingen.

De bestaande infrastructuur uitbreiden met spe-
cifieke monitoring en actieve detectie op  verdacht
uitgaand verkeer, het afblokken van gekende
verdachte sites op netwerkniveau, ... zorgt ervoor
dat u terug op uw beide oren kan slapen.

https://foxandfish.be/bescherming-monitoring/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl
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CONCLUSIE:
FOX&FISH LAAT U VEILIG
DIGITAAL ONDERNEMEN



08.
Conclusie:
Fox&Fish laat u
veilig digitaal
ondernemen

Digitale gijzelingen met ransomware
zijn één van de grootste digitale
dreigingen van het moment.

Standaard virusscanners en firewalls
bieden onvoldoende beveiliging en
worden snel gepasseerd door dit
soort aanvalsacties.
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De juiste strategie:
Hoewel absolute beveiliging in de meeste gevallen
noch werkbaar, noch betaalbaar is, is een goed
uitgedachte cyber beveiligingsstrategie minstens
even belangrijk als een evacuatieplan bij brand.
Een goede beveiligingsstrategie is er eentje van
gelaagde hindernissen opwerpen en risico’s
verlagen. 

Vergelijk het met de maatregelen tijdens de Covid-
19 pandemie. Het besmettingsrisico is groot bij
geen maatregelen, maar wanneer één van de
beide partijen een mondmasker draagt, verlaagt
het risico. Dragen beide personen een
mondmasker, daalt het risico op besmetting
enorm. Houden beide personen 1,5 meter afstand,
daalt het risico opnieuw erg. Ontmoeten beide
personen elkaar buiten, in combinatie met
voorgaande maatregelen, is het besmettingsrisico
nihil. 

Vervang in deze metafoor de maatregelen door
het trainen van personeel, het bewustmaken van
personeel, het actief dichten van lekken in het
netwerk en het toevoegen van een actieve
detectie en monitoring, en je hebt eveneens een
nihil besmettingsrisico. 

De realiteit:
Wanneer u investeert in digitalisering of zelfs
digitale transformatie met uw onderneming, u niet
anders kan ook dan een budget vrij te maken voor
cyberbeveiliging. Zoniet betaalt u waarschijnlijk
later een veelvoud van de prijs. 

08. Conclusie: Fox&Fish laat u veilig
digitaal ondernemen



Fox&Fish staat
voor u klaar
Contacteer Fox&Fish vrijblijvend voor een
kennismakingsgesprek. Samen gaan we
op zoek naar een pragmatische cyber-
beveiligingsstrategie op maat van uw
onderneming.

hello@foxandfish.be
+32 492 97 76 07
www.foxandfish.be

https://foxandfish.be/contact/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl
mailto:hello@foxandfish.be
https://foxandfish.be/?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=wp_ransomware_nl

