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Voorwoord

Christine Darville
Voorzitter

Cyber Security Coalition

Cyber Security Coalition werd opgericht in jan-

uari 2015 en heeft een actief en betrouwbaar 

netwerk uitgebouwd van experten in cyber-

veiligheid. Deze experten komen uit de publieke 

sector, private bedrijven en academische instel-

lingen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen 

de verschillende partners heeft Cyber Security 

Coalition mooie verwezenlijkingen neergezet in 

2016. Er vonden meerdere werkvergaderingen 

en groepssessies  plaats rond cyberveiligheid 

waar peergroups ervaringen uitwisselden en 

trends, risico’s, best practices en operationele 

expertise  bespraken.

De publicatie van een handige gids rond inci-

dentafhandeling en preventie (in 3 talen) toont 

bovendien aan dat de Coalition serieus werk 

maakt van een duidelijk advies naar publieke en 

private organisaties. Ook worden er aanbevelin-

gen ontwikkeld rond beleid en regelgeving, zo-

als NIS, de Europese richtlijn over Netwerk- en 

Informatieveiligheid.

Via een jaarlijkse nationale bewustwordingscam-

pagne roept de Coalition het grote publiek op 

tot een veiliger en meer bedachtzaam online ge-

drag. In oktober lanceerden we ‘Take Back the 

Internet’, de tot nog toe grootste nationale cam-

pagne rond cyberveiligheid, in samenwerking 

met het Centrum voor Cybersecurity België. De 

campagne zet de bevolking aan om de comput-

er, tablet en smartphone goed door te lichten en 

te beveiligen.

Onze ambitie voor 2017 is om deze unieke coal-

itie naar een hoger niveau te tillen waarbij we het 

platform bij uitstek worden op het vlak van de 

strijd tegen cybercriminaliteit in België. 

Naast onze aanpak richting grote organisaties 

willen we ook KMO’s de nodige informatie ver-

strekken. Hoe moeten ze zich beschermen tegen 

dreigingen als gegevensinbreuken en phishing. 

We ontwikkelden dan ook een gratis Cyber Se-

curity Kit, die begin 2017 zal worden verdeeld
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Onze Missie
Krachten bundelen tegen cybercrime
De Cyber Security Coalition brengt belangrijke actoren samen, 

uit de publieke sector, private bedrijven en academische 

instellingen in België met als doel cybercrime te bestrijden.

Onze missie is om de Cyber Security Capability naar een 
nationaal niveau te tillen aan de hand van 4 strategische assen, 
elk met een eigen werkgroep:

Ervaringen Delen
Kennis, best practices, dreigingen & kansen delen.

Operationele Samenwerking
Peer-to-peer samenwerking in een betrouwbare gemeenschap.

Beleidsaanbevelingen
Aanbevelingen doen voor efficiëntere regelgeving en beleid.

Sensibilisering
Sensibiliseringscampagnes naar de bevolking en organisaties.

3 
verenigde sectoren

publiek, privaat & academisch

56
deelnemende 

leden

1
nationale 
coalitie
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Ervaring Delen
De Cyber Security Coalition organiseerde voor het 

tweede jaar op rij sessies voor haar leden die informatie 

uitwisselen en afweermethodes bespreken. Ook 

verwelkomen wij gastsprekers.

Privacy Kwesties & Gegevensinbreuken
JAN 2016 • i.s.m. BNP Paribas Fortis in Brussel

Verzekering Cyberrisico
JUN 2016 • i.s.m. Assuralia in Brussel

Toepassing Veiligheid & Operationele Technologie
APR 2016  • i.s.m. Howest in Brugge

Veiligheidsbeheer
SEP 2016  • i.s.m. CCB  in Brussel

5 ‘Experience Sharing’ dagen
Gemiddeld 45 organisaties vertegenwoordigd tijdens iedere sessie

De thema’s van de sessies in 2016 waren:
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Coalition Vooruitzichten 2017
DEC 2016  • i.s.m. Parliament of Wallonia in Namen
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15 intelligence-sharing 
conference calls

Detectie, bronnen monitoren & gebruikssituaties

Proces, organisatie & interactie tussen teams

Technische hulpmiddelen & respons om incidentafhandeling te ondersteunen

Intelligence, MISP & buzzwords

Rapporten over gegevensinbreuken

Aansprakelijkheid

Sandboxing

Veiligheidsoefeningen

Bescherming tegen dreigingen via e-mail

Operationele Samenwerking
De werkgroep Inter-CSIRT brengt haar leden samen om 

kennis en ervaring te delen over een breed scala aan 

thema’s zoals monitoring en incidentafhandeling. De 

werkgroep is ook een betrouwbaar forum om informatie 

uit te wisselen over nieuwe dreigingen en uitdagingen.

2 fysieke vergaderingen

AG Allianz AXA Baloise

BNP 
Paribas 
Fortis

CERT.be Colruyt 
Group Ethias FCCU ING Isabel

KBC NBB Orange Proximus STIB Telenet Zetes

18 deelnemende leden:
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Incidentbeheer

CSIRT & SOC setup

Verdediging tegen malware
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Beleidsaanbevelingen
De Coalition adviseert publieke organisaties en geeft 

richtlijnen of sectorspecifieke aanbevelingen om 

cyberspace veerkrachtiger te maken.

Cyberveiligheid 
Gids voor Incidentbeheer

Kan uw organisatie omgaan met een cyber security 
incident? Vorig jaar heeft de Coalition een gids 
uitgebracht met alle relevante en praktische informatie 
die organisaties helpt om zich voor te bereiden op 
cyber security incidenten. De Engelse, Franse en 
Nederlandse versies werden dit jaar uitgegeven.

Gratis downloaden via  
www.cybersecuritycoalition.be/media

Binnen de Coalition werd er een speciale werkgroep opgericht 
naar aanleiding van de NIS-richtlijn 2016/1148 die het 
Europese Parlement op 6 juli 2016 goedkeurde. De richtlijn wil 
het identificatieproces en de veiligheidseisen vaststellen voor 
operatoren van essentiële diensten in België.

Cyber Security Gids voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Coalition hebben samen de 
Cyber Security Gids uitgegeven, een checklist om de veiligheid te controleren en 
zodoende het niveau van cyberveiligheid te verhogen en risico’s te verminderen.

Gratis downloaden via www.cybersecuritycoalition.be/media

8

Activiteitenverslag 2016 Cyber Security Coalition

www.cybersecuritycoalition.be/media
www.cybersecuritycoalition.be/media
www.cybersecuritycoalition.be/media
http://www.cybersecuritycoalition.be/media
http://www.cybersecuritycoalition.be/media


Er werd een gebruiksklare Cyber Security Kit 
samengesteld voor Kleine en Middelgrote 
Ondernemingen. Het doel? Deze organisaties duidelijk 
informeren en sensibiliseren. Beschikbaar vanaf 
december 2016 voor de leden van de Cyber Security 
Coalition en vanaf 2017 voor alle KMO’s.

Sensibilisering
De werkgroep rond Sensibilisering wil de aandacht van de 

bevolking en organisaties voor cyber security verscherpen. Het 

hanteert hiervoor een reeks middelen zoals campagnes, best 

practices, tips & tricks, phishing tests en informatiesessies.

Take Back the Internet

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de 
Cyber Security Coalition hebben samen de grootste 
sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid in 
België gelanceerd. De campagne wil de aandacht 
van het grote publiek vestigen op de veiligheid van 
hun toestellen en op het belang van virusscanners, 
back-ups en updates van software. De leden van 
de Coalition hielpen om de boodschap en online 
campagnemateriaal te verspreiden.

1,167,103 views op Facebook
200,204 mensen deden de test op safeonweb.be

Bekijk de video’s en het downloadmateriaal gratis op  
www.cybersecuritycoalition.be/media
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Academisch

Publiek

Privaat
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Onze Leden
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union wallonne
des entreprises

Doe mee!
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Onze Organisatie
De Cyber Security Coalition werd officieel opgericht in januari 2015 

als een non-profit organisatie met rechtspersoonlijkheid (ASBL/VZW). 
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RAAD VAN BESTUUR 

De leden duiden een Raad van Bestuur aan die verantwoordelijk is voor het goede 
bestuur van de Coalition. Deze raad bestaat uit minstens één directeur uit de publieke, 
private en academische sector.

OPERATIONEEL MANAGER

De Operationeel Manager is 
verantwoordelijk voor het dagelijks 
beheer van de Coalition.

STUURCOMITÉ  

Het Stuurcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 4 
strategische assen en coördineert 
en houdt toezicht op de werking en 
voortuitgang van de werkgroepen. 

Alle leden van de Cyber Security 
Coalition zijn vertegenwoordigd in 
de Algemene Vergadering. 

JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING
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Onze Raad van Bestuur

Voorzitter
Christine Darville 
VBO-FEB

Directeurs
(van links naar rechts)

Georges Ataya
Solvay Business School

Bart Preneel
KU Leuven

Fabrice Clément
Proximus

Miguel De Bruycker
Center for Cyber Security 
Belgium
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