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Uw netwerk
voor cyberveerkracht

CYBER SECURITY COALITION

Voorwoord
Na twee wijd aanvallen van gijzelsoftware, met name WannaCry en NotPetya, maken
besluitvormers zich terecht zorgen en stellen ze zich vragen over de bijkomende
cyberbeveiligingsmaatregelen binnen hun organisatie. De vraag is niet of, maar wanneer het
volgende beveiligingsincident zich zal voordoen. We hebben er allemaal baat bij de krachten
te bundelen in het streven naar digitale veerkracht. De Cyber Security Coalition — een uniek
nationaal samenwerkingsplatform, waar collega’s elkaar ontmoeten om in alle vertrouwen
ervaringen en beste werkwijzen uit te wisselen — verenigt deskundigen en besluitvormers uit
de privé-, overheids- en academische sectoren.
In 2017 hebben we een aantal opmerkelijke resultaten geboekt. We hebben vier sessies
georganiseerd waarop ervaringen werden gedeeld — waarvan twee die werden voorbereid
in samenwerking met onze partner L-SEC — over actuele onderwerpen zoals de GDPR, Cyber
Heists, Cyber Ranges en cryptografie. Met het Centrum voor Cybersecurity België lanceerden
we ook een nationale bewustmakingscampagne. De campagne, onder de naam “Herken jij
verdachte berichten op tijd?”, was toegespitst op phishing en bereikte meer dan 1 miljoen
burgers. Ze bevatte praktische informatie over hoe je phishingmails kunt opsporen, wat je
ermee moet doen en hoe je kunt voorkomen dat ze schade toebrengen. Daarnaast publiceerde
de Coalition een gratis en gebruiksklare Cyber Security KIT om organisaties te helpen het
bewustzijn binnen hun teams te vergroten en hun werknemers aan te moedige meer ‘cybersafe’ te zijn.
Een belangrijk aandachtspunt dit jaar was de algemene verordening gegevensbescherming
(General Data Protection Regulation). We organiseerden niet alleen een dag waarop ervaringen
werden uitgewisseld, we richtten ook een GDPR-werkgroep op waarin praktijkmensen
regelmatig samenkomen om methoden en praktische oplossingen uit te wisselen voor
concrete uitdagingen bij de invoering van de GDPR. Daarnaast lanceerde de Coalition een
GDPR ‘CheckUp’, die kleine en middelgrote ondernemingen helpt zich voor te bereiden op
25 mei 2018, de datum waarop de GDPR in werking treedt. Contacten met het ministerie van
Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie worden verder
uitgewerkt om te komen tot een nauwe samenwerking met kmo’s en hen te helpen hun digitale
gegevens te beschermen.
Er zijn ook minder zichtbare, maar net zo belangrijke samenwerkingen: tussen onze leden, die
nauwe vertrouwensrelaties en kennisuitwisselingen opbouwen op bi- of multilaterale basis. We
hopen dat ook dit zal leiden tot een sterker en doeltreffender netwerk van belanghebbenden
inzake cybersecurity. En tot slot tot een veiligere en meer veerkrachtige digitale economie.

Jan De Blauwe
Voorzitter Cyber Security Coalition
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Missie
Samenwerking is levensbelangrijk
om tot digitale veerkracht te komen
De Cyber Security Coalition brengt cybersecuritydeskundigen van de
overheid, privébedrijven en academische instellingen samen. Ze biedt
een nationaal samenwerkingsplatform waar collega’s elkaar ontmoeten
en de handen in elkaar slaan in de strijd tegen cybercrime.

Onze missie is de mogelijkheden
voor cybersecurity van onze leden
te vergroten door samenwerking.
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4 Strategische gebieden

Ervaringen delen
Ervaringen, beste werkwijzen, bedreigingen
& mogelijkheden delen.

Beleidsaanbevelingen
Aanbevelingen opstellen voor meer efficiënte
regelgeving en beleidslijnen.

Operationele samenwerking
Samenwerking tussen collega’s
in een vertrouwde community.

Bewustzijn vergroten
Campagnes om bewustzijn bij burgers
en organisaties te vergroten.
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Ervaringen delen
Een programmacomité met vertegenwoordigers van diverse leden kwam
verschillende keren samen om de evenementen van de Coalition te plannen, te
beslissen over mogelijke onderwerpen en de uitvoering ervan te beoordelen.

De activiteiten voor het delen van ervaringen in 2017 omvatten
vier volledige dagsessies, elk met een eigen thema. Ervaringen
delen en leren van de succesverhalen van de leden staan centraal.

APR

GDPR

JUN

Leren van de fouten van anderen (Cyber heists)

SEP

Cyber Ranges

OKT

Cyber Security Convention

DEC

Vertrouwen opbouwen: Ervaringen van leden

gehost door BNP Paribas Fortis
gehost door BAE Systems
gehost door Proximus
gehost door Brewery of Ideas
gehost door Mundaneum

De Cyber Security Coalition was mede-organisator
van de jaarlijkse Cyber Security Convention in
oktober, met 640 deelnemers die geïnteresseerd
waren in strategieën voor betere internetbeveiliging.
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Partnerschappen

JUN
SEP

MAR

LSEC - Leaders in Security
De Coalition organiseerde samen met LSEC, Leaders
in Security, twee uitstekende sessies voor informatieuitwisseling, met uitgelezen sprekers over de
kwesties Cyber heists en Cyber Ranges.

CIONet Event
Samen met CIONET, de grootste wereldwijde
gemeenschap van IT-executives, organiseerde de
Coalition een gezamenlijk netwerkevenement over
de impact van GDPR & gegevensbeveiligin.

MAR

Cyber Security Challenge Belgium
Deze jaarlijkse nationale cybersecuritywedstrijd is
een spel voor studenten op basis van de principes
van “Capture The Flag”, waarbij ze kennismaken
met een brede waaier van securitykwesties. Dit jaar
namen 350 studenten uit 29 academische instellingen
deel. De Coalition steunt dit initiatief voluit, want
alle organisaties zien deze nieuwe generatie
cybersecuritydeskundigen heel graag komen.

OKT
DEC

Mundaneumtentoonstelling
Top Secret! Een wereld van codes en cijfers.
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Beleidsaanbevelingen

Private Privacy Platform
In 2015 richtte de Belgische staatssecretaris voor Privacy, Bart Tommelein, het
Private Privacy Platform op, een comité van belanghebbenden voor privacy,
gegevensbescherming en beveiliging. In mei 2016 werd hij als staatssecretaris opgevolgd
door Philippe De Backer. De Cyber Security Coalition is al van bij het begin lid van het
Private Privacy Platform. Tijdens de vergaderingen van het platform krijgt de Coalition
informatie uit de eerste hand over de invoering van de GDPR en over de hervorming
van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (de huidige Privacycommissie).

Werkgroep GDPR
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR - General Data Protection
Regulation) bevat een actualisering van de beginselen van de richtlijn gegevensbescherming
uit 1995. Hierin worden de rechten van het individu vastgelegd, evenals de verplichtingen
voor de verwerking van gegevens en ook de methoden om te voldoen aan de richtlijn
en de sancties voor wie de wet overtreedt. Belangrijke nieuwe elementen zijn de
overdraagbaarheid van gegevens en de hoge administratieve boetes. Binnen deze
werkgroep werkt de Coalition aan de praktische aspecten van de invoering van de GDPR.

Werkgroep NIS
De Richtlijn Cyberbeveiliging (NIS - Network and Information Security Directive) zal de
samenwerking tussen lidstaten op het gebied van cyberbeveiliging vergroten. In de
richtlijn worden beveiligingsverplichtingen vastgelegd voor operatoren van diensten en
voor digitale dienstverleners. Binnen deze Werkgroep NIS bestudeert de Coalition de
gevolgen van de NIS-richtlijn en houdt ze toezicht op de omzetting van de NIS-richtlijn in
de nationale Belgische wet. Het Centrum voor Cybersecurity België, dat verantwoordelijk is
voor de goedkeuring van de NIS-richtlijn, is een van de leden van onze werkgroep.
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Focus op GDPR
Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven en
organisaties die actief zijn in de Europese
Unie voldoen aan de GDPR om de
persoonsgegevens van individuen beter te
beschermen.

Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden op de nieuwe wetgeving?

GDPR CheckUp
De Cyber Security Coalition en het Centrum voor Cybersecurity België hebben hun
GDPR CheckUp gelanceerd. Het doel van de GDPR CheckUp is kleine en middelgrote
ondernemingen te helpen zich voor te bereiden op de GDPR. De GDPR CheckUp, die
amper 20 minuten duurt, geeft voor elke organisatie aan of ze klaar is voor de nieuwe
richtlijn, door een persoonlijke diagnose te geven met een actieplan en een aantal tips om
zich voor te bereiden op 25 mei 2018. Zowel de GDPR CheckUp als de video met uitleg zijn
beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Ze zijn gratis te downloaden op de website
van de Coalition op www.cybersecuritycoalition.be.

GDPR Gegevensbescherming
Voor wie de belangrijkste aanbevelingen wil invoeren, werkte de Coalition samen met
het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, aan de publicatie van de brochure
Gegevensbescherming. In amper 10 pagina’s geeft deze brochure een heldere en
overzichtelijke samenvatting van de massa GDPR-artikelen. Alles wat u moet weten over
de GDPR in een notendop.

KMO-partnerschappen
Onze ambitie voor 2018 is bondgenootschappen met kmo’s aan te gaan om hen te helpen
hun digitale gegevens te beschermen. Dit initiatief wordt ondersteund door de minister van
Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.
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Operationele samenwerking
In de inter-CSIRT-werkgroep komen coalitieleden samen die CERT-SOCspecialisten zijn om informatie uit te wisselen over de meest recente
bedreigingen, uitdagingen en ontwikkelingen in een vertrouwde community.

Onderwerpen
Technische tools om reacties op incidenten te ondersteunen
Detectie, toekomstbestendige monitoring & gebruiksgevallen
Werktransformatie, Cloud & Mobiele toestellen
Geprivilegieerd toegangsbeheer, GDPR
Ransomware, veiligheid door ontwerp & risicoaanvaarding
Op zoek naar bedreigingen (Threat-hunting)
SSL-interceptie
Incidenten zoals Wannacry
PSD2 & API’s

18 leden
AG • ALLIANZ • AXA • BNP PARIBAS FORTIS • CERT.BE • COLRUYT
GROUP • ETHIAS • FFCU • ING • ISABEL • KBC • KU LEUVEN • NBB •
ORANGE • PROXIMUS • STIB • TELENET • ZETES

3 fysieke meetings
24 FEB

gehost door Proximus

12 MEI

gehost door Colruyt Group

22 SEP

gehost door BNP Paribas Fortis

Maandelijkse
conference
calls voor
informatieuitwisseling
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Bewustzijn vergroten

NATIONALE BEWUSTZIJNSCAMPAGNE

Herken jij verdachte
berichten op tijd?
WAAROM? In België leed 9% van de

internetgebruikers financieel verlies door
frauduleuze berichten. (Bron: Eurostat 2015)

De campagne bereikte meer dan 1
million burgers via sociale media.
130.000 mensen bezochten safeonweb.be.
Meer dan 85.000 mensen hebben een
verdacht bericht doorgestuurd naar
suspicious@safeonweb.be.

Samen met het Centrum voor Cybersecurity
België lanceerde de Coalition een nationale
cybersecuritycampagne over phishing.
De phishingprooftest op safeonweb.be helpt
mensen phishing elementen te herkennen en
geeft tips en tricks over hoe ze te vermijden
zijn. Stuur bij twijfel uw verdachte mail door
naar suspicious@safeonweb.be.

(Status: 15 november 2017)

CYBER SECURITY KIT

Hoe maakt je je organisatie
en werknemers cybersafe?
WAAROM?

De beste manier waarop een organisatie
zichzelf tegen cyberaanvallen kan beschermen,
is haar werknemers waarschuwen!
Met dit gratis, gebruiksklaar kit, met 3
onderwerpen over “sterke paswoorden,
phishing en social engineering”, willen de
Coalition en het CCB kmo’s en organisaties
helpen bij de sensibilisering van hun
medewerkers rond cybersecurity.

1 op de 4 Belgen gebruiken hetzelfde
wachtwoord op het werk en thuis.
46.2% van de Belgische werknemers
gebruikt een wachtwoord met
minder dan 8 tekens.
Een Belgische bank verloor 70 miljoen
EUR door Social Engineering.
38% van de academische en openbare
organisaties in België had al te maken
met een cyberincidentcyber incident.
(Bron: Belnet)
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Leden
Overheidssector

Academische sector
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Privésector

union wallonne
des entreprises
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Organisatie
De Cyber Security Coalition is een vereniging zonder winstoogmerk
(vzw) die officieel werd opgericht in januari 2015. We vormen een
neutraal, niet-commercieel forum waar collega’s in alle vertrouwen vrij
informatie kunnen uitwisselen.
De Coalition is ook een initiatief dat door leden is opgericht, op basis
van een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. De lidmaatschapsbijdragen
dekken de werkingskosten en verbruiksproducten van de Coalition, zoals
bewustmakingscampagnes, informatiekits en de publicatie van richtsnoeren.

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

Raad van bestuur
De leden duiden de raad van bestuur aan, die
verantwoordelijk is voor het goede bestuur van de
Coalition, bestaande uit minstens één bestuurslid uit
de overheids-, de privé- en de academische sector.

Werkgroepen
De Cyber Security Coalition stuurt momenteel 6
werkgroepen met deskundigen aan, die regelmatig
samenkomen om hun ervaringen te delen, beste
werkwijzen uit te wisselen en samen deel te nemen
aan diverse projecten.

Operationeel manager
De operationeel manager is verantwoordelijk voor
het dagelijkse beheer van de Coalition.
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Raad van bestuur

Voorzitter
Jan De Blauwe
BNP Paribas Fortis

Georges Ataya

Bart Preneel

Fabrice Clément

Solvay Brussels School of
Economics and Management

KU Leuven

Proximus

Miguel De Bruycker

Anneleen Dammekens

Jean-Marc Delporte

Centrum voor
Cybersecurity België

VBO-FEB

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie
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