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Centrum voor Cybersecurity België blokkeert 1500 valse websites via
verdacht@safeonweb.be
Dankzij de massale hulp van de Belgische bevolking kon het Centrum voor Cybersecurity België
(CCB) in 2018 gemiddeld 4 frauduleuze websites per dag blokkeren. In totaal werden zo 1478 valse
websites geblokkeerd.
In 2018 stuurde de Belgische bevolking 648.522 mails door naar verdacht@safeonweb.be. De
doorgestuurde mails worden automatisch gescand door onze software, die de naam BeFish kreeg. In
een eerste fase worden de berichten met URL’s geïdentificeerd. Daarna detecteert de antivirustechnologie verdachte links in deze mails, die worden doorgestuurd naar EU Phishing Initiative.
Deze laat de phishing websites blokkeren via een samenwerking met 4 browsers: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari en Internet Explorer.
BeFish 2.0.
BeFish, de software die toestaat het grote aantal doorgestuurde mails te verwerken, werd begin
2019 door CERT.be, de operationele dienst van het CCB, geüpgraded naar een versie 2.0. Dankzij
deze verbetering kunnen we op een efficiëntere en snellere manier valse URL’s identificeren. Met
enkele nieuwe functionaliteiten kunnen onze cyber analisten nu ook sneller tendensen en evoluties
detecteren.
Safeonweb.be
Meer informatie over phishing en tips vind je op safeonweb.be. Via safeonweb.be wil het CCB
Belgische burgers op een snelle en correcte manier informeren en adviseren over cybersecurity,
grote actuele digitale dreigingen en online veiligheid. Via een phishingtest kan je er tenslotte zelf
meten of je phishing herkent.
Phishing is een wereldwijd probleem en is de primaire manier om op een frauduleuze manier om
accounts- of andere gegevens te verkrijgen. Daarom verdient het onze volle aandacht.
We zetten de strijd tegen phishing verder
In 2017 voerde het CCB al campagne tegen phishing. Alle materialen (affiches, brochures, quiz,
banners…) van die campagne zijn nog steeds beschikbaar zijn op
https://www.safeonweb.be/nl/campagnemateriaal/campagnemateriaal-2017 . Deze materialen
worden ook effectief nog gebruikt door scholen, politiezones, lokale preventiediensten, enz… Via de
communicatiekanalen van Safeonweb.be (website, Twitter, Facebook) wordt bij specifieke
gelegenheden zoals Black Friday, de koopjesperiode, vakantieperiodes … opgeroepen tot extra
waakzaamheid. Maar blijkbaar is dit allemaal nog niet genoeg om phishing een halt toe te roepen.
Daarom hebben we besloten om de campagne in 2019 opnieuw rond phishing te doen. De leden van
de Cyber Security Coalition hebben hun medewerking al toegezegd.
Zo maken we van het internet samen weer een veiligere plek.
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Ontvangen
mails – Mails
reçus
Januari – Janvier
49.474
Februari – Février
51.507
Maart – Mars
72.733
April – Avril
70.459
Mei – Mai
75.292
Juni - Juin
50.836
Juli - Juillet
50.756
Augustus - Août
66.438
September-Septembre
58.535
Oktober - Octobre
102.492
November - Novembre
63.793
December – Decembre
63.400
TOTAAL - TOTALE
648.522
Cijfers verdacht@safeonweb.be 2018

Mails met url –
Mails avec url
5.655
36.698
52.891
54.688
48.770
37.553
36.744
49.401
42.538
74.657
45.377
42.429
410.315

Unieke geblokkeerde
phishingsites - Sites de
phishing uniques bloqués
33
97
155
180
152
220
187
148
144
162
90
95
1478

Over het Centrum voor Cybersecurity België
Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is het nationale centrum voor cyberveiligheid in België.
Het CCB stelt tot doel het superviseren, het coördineren en het waken over de toepassing van de
Belgische strategie betreffende cyberveiligheid. Door het optimaliseren van de informatieuitwisseling zullen de bevolking, de bedrijven de overheid en de vitale sectoren zich gepast kunnen
beschermen. www.ccb.belgium.be
Over het CERT.be
Het Federal Cyber Emergency Team (CERT.be), is de operationele dienst van het Centrum voor
Cybersecurity België (CCB), die de overheid, de vitale diensten en de ondernemingen ondersteunt bij
de preventie, coördinatie en bijstand bij cyberincidenten. www.cert.be
Over de Cyber Security Coalition
De Cyber Security Coalition brengt cyber security specialisten uit overheidsorganisaties, bedrijven en
academia samen om een sterk ecosysteem voor cyberveiligheid op nationaal niveau uit te bouwen.
De Coalition rekent hiervoor op de uitwisseling van vaardigheden en expertise tussen de leden,
evenals publicaties met adviezen voor bedrijven en bewustwordingscampagnes naar het grote
publiek. De Coalition zal tevens de overheid en het bedrijfsleven adviseren bij het opstellen en
uitwerken van de nodige beleidslijnen inzake cybersecurity.
https://www.cybersecuritycoalition.be/fr/
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