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Over CERT.be, het federale cyber emergency team 

 

CERT.be is het federale cyber emergency team, uitgebaat door Belnet, het 
Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk, in opdracht van het Cybersecurity 
Centrum België. CERT.be werkt binnen een wereldwijd netwerk van 
cyberbeveiligingsexperten en pakt beveiligingsproblemen op het internet aan 
door middel van coördinatie, verspreiding van informatie en sensibilisering.  

ICT-professionals kunnen kosteloos en in alle confidentialiteit bij CERT.be 
terecht om cyberincidenten (hacken van gegevens en netwerkinfrastructuur, 
phishing, cyberaanvallen…) te melden. CERT.be geeft advies om het incident zo 
snel mogelijk aan te pakken en coördineert met alle betrokken bedrijven of 
organisaties.  

Voor burgers en bedrijven zorgt CERT.be ook voor adviezen om veilig van het 
internet gebruik te maken. Bedrijven kunnen terecht op www.cert.be, burgers 
op www.safeonweb.be 
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1. OVERZICHT MELDINGEN 
 

1.1 Gemiddeld aantal meldingen en incidenten per maand 

 

 
Het gemiddeld aantal meldingen van cyberincidenten bij CERT.be per 
maand stijgt sinds de oprichting van CERT.be in 2010. 
Het aantal werkelijke incidenten dat uit deze meldingen overblijft, stijgt 
opmerkelijk. Ook in 2015 (+30% ten opzichte van 2014). De 
voornaamste reden daarvan is een stijging van het aantal meldingen door 
automatische bronnen over kwetsbare diensten en servers. 
 

 Meldingen per maand Incidenten per maand 

2010 178 116 

2011 217 125 

2012 322 165 

2013 557 339 

2014 901 822 

2015 1119 1092 
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1.2 Type meldingen 

 

In 2015 kreeg CERT.be meer incidenten over kwetsbaarheden (47%). 
De voornaamste reden daarvan is een stijging van het aantal meldingen 
door automatische bronnen over kwetsbare diensten en servers.  
 
Daarnaast zien we scanincidenten (20%) en incidenten die te maken 
hebben met virussen (19%) een belangrijk deel van de incidenten 
uitmaken.  Phishing (4,8%), spam (4,4%) en systeemgerelateerde 
incidenten (3,9%) volgen.  
 
Opmerkelijk is ook het beperkte aantal DDoS-incidenten (slechts 0,5% van 
de meldingen). Niettemin kan 1 distributed denial-of-service (DDoS) 
waarbij een server doelbewust overladen wordt met data, overbelast 
wordt en offline gaat, een serieuze impact hebben op de dienstverlening 
van een organisatie. 
 
Daarnaast zien we meer vragen van eindgebruikers binnenkomen na de 
sluiting van e-cops in de zomer van 2015 via Safeonweb.be, de website 
van CERT.be voor eindgebruikers met tips over internetveiligheid.  

Hieronder vindt u meer uitleg over de verschillende type incidenten: 

scan-incidenten: bijvoorbeeld incidenten waarbij databases gescand / getest worden 

door derden om zwakke punten in het systeem te ontdekken 
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incidenten met systemen: zoals bijvoorbeeld geïnfecteerde webservers 
 
phishing incidenten: zoals bijvoorbeeld Belgische sites die nagemaakt worden of 

nagemaakte buitenlandse sites die in België gehost worden 
 
incidenten met virussen: zoals bijvoorbeeld een virus dat plots het bedrijfsnetwerk 

belaagt 
 

Spam- incidenten: zoals bijvoorbeeld systemen of personen die spam uitsturen zonder 

het te weten 

 
incidenten met accounts: zoals bijvoorbeeld het (trachten te) verkrijgen van 

gegevens van en voor allerlei accounts zoals bedrijfsaccounts, e-mail… 
 

incidenten waarbij kwetsbaarheden gemeld worden: zoals bijvoorbeeld white 

hat hackers die bepaalde kwetsbaarheden in systemen, servers, sites… vinden en melden 
 

DDoS-incidenten (distributed denial-of-service aanvallen): zoals bijvoorbeeld 

het lam leggen van een website of een dienst door een aanval op servers door 
bijvoorbeeld een botnet 
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2. REALISATIES  

2.1 Aanwervingen 

In 2015 ging het aantal full-time medewerkers 

omhoog van 5 in 2014 naar 9 eind 2015.  

1 System Engineer, 2 Security Analisten en 1 
(tijdelijke) Communication advisor werden in 
2015 aangeworven. 

 

 

 

2.2 Studie Nationaal Detectie netwerk 

In 2015 werd een studie naar de mogelijkheden van een nationaal 
detectienetwerk uitgevoerd. In deze studie werden verschillende opties 
uitgewerkt. 

Dit detectienetwerk kan beschouwd worden als een samenwerking tussen 
verschillende organisaties in de vitale sectoren en de overheid en zal 
functioneren als een nationaal  cyber security alerting and early warning 
systeem.  

Door het delen van threat informatie binnen dit systeem kunnen de 
verschillende deelnemers de nodige tegenmaatregelen nemen om de 
impact van cyberbeveiligingsincidenten te beperken of zelfs om 
potentiële schade te voorkomen. 
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2.3 Awareness Program: campagne “Gebruik een wachtzin” 

 
 
 
Op 1 oktober 2015, tijdens de European Cyber Security Month, 
lanceerden de publieke, private en academische sector onder leiding van 
CERT.be en de Cyber Security Coalition een grote nationale 
cybersecuritycampagne in België.  
 
De campagne "Gebruik een wachtzin" gaat over het gebruik van sterke 
wachtwoorden en richt zich naar alle Belgen, als eindgebruiker of als 
werknemer. 
 
Met een vernieuwde website Safeonweb.be, een online mediacampagne 
en verschillende lokale acties werd de hele maand oktober campagne 
gevoerd. 
 
 

Meer dan 400 organisaties - uit zowel de 
publieke, private of academische sector - 
lanceerden de campagne naar klanten, 
eindgebruikers of werknemers.  
 

Uit onderzoek bleek dat 18% van de Belgen 
de campagne heeft gezien. 
 

Het gebruik van een wachtzin steeg van 4% voor de campagne naar 

18% na de campagne. (De respondenten gaven zelf aan een wachtzin 
te gebruiken om hun wachtwoorden veiliger te maken.) 
 
 
Meer info: www.safeonweb.be/nl/campagnemateriaal  
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Kindercampagne 
 
Samen met Child Focus lanceerde CERT.be ook een specifieke campagne 
over wachtwoorden voor kinderen en scholen.  
 
Op de website www.childfocus.be/nl/veiligwachtwoord vind je gratis 
klasmateriaal terug om kinderen tussen 8 en 11 jaar veilige 
wachtwoorden te leren maken.  

2.5 Belgian Internet Security Conference 2015 

 

Samen met Belnet en de Cyber Security Coalition organiseerde CERT.be 
op 26 november 2015 voor de 4de maal de Belgian Internet Security 
Conference. Het event met als centrale thema samenwerking  tussen de 
verschillende sectoren en met als doelgroep de IT security decision 
makers was een groot succes ondanks het verhoogde dreigingsniveau in 
Brussel tijdens deze periode. 

339 deelnemers waren ingeschreven 

16 partners steunden het centrale thema 

4 sponsors ondersteunden het event 

Presentaties en foto’s zijn beschikbaar op de eventsite 
www.bisc.cert.be/media 
 
Een overzicht van de dag met tweets, foto’s en video’s is beschikbaar via 
Storify: storify.com/CERT_be/bisc-2015  
 



 

 __________________________________________________________ CERT.be 2015 – Maart 2016      9 

2.5 Whitepaper DDoS: proactieve en reactieve maatregelen 

CERT.be publiceerde in 2015 een whitepaper over DDoS-aanvallen. Het 
document dient als een handleiding en advies om de Belgische publieke 
en private sector te helpen om met DDoS-aanvallen om te gaan. 
 
Download the whitepaper op onze website 
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3. SAMENWERKINGEN 

3.1 Cyber Security Coalition 

CERT.be was in 2014-2015 één van de 
oprichtende leden van de Cyber Security 
Coalition, het samenwerkingsverband tussen 
spelers uit de academische wereld, de 
overheden en het bedrijfsleven. 

 

De Coalition zorgt voor: 

• het uitwisselen van kennis en ervaring 

• specifieke crosssectoriële samenwerkingen 

• sensibilisering van burgers en organisaties 

• het promoten van de ontwikkeling van expertise 

• aanbevelingen voor efficiënter beleid 

 

CERT.be maakte in 2015 deel uit van de board, de raad van bestuur, de 
Awareness Track en de Inter-CSIRT werkgroep van de Coalition. Zo 
zette CERT.be in op het structureren van de Coalition, het sensibiliseren 
via de campagne “Gebruik een wachtzin” en samenwerking tussen CSIRTs 
(IT security departementen) van verschillende organisaties.  

Eind 2015 gaf CERT.be de functie in de board van de Coalition door aan 
het pas opgerichte Centre Cybersecurity Belgium (CCB) zodat het zich 
nog meer kan focussen op de operationele tracks zoals Inter-CSIRT en 
Awareness. 

Meer info: www.cybersecuritycoalition.be 
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3.2 B-BICO (Belgian Better Internet 
Consortium) 

Het B-BICO project is een project dat 
gefinancieerd wordt door de Europese Unie 
onder het programma Connecting Europe 
Facility (CEF). 

 
De doelstelling van dit project is om een consortium op te richten van 
alle Belgische actoren en stakeholders die werken rond of 
(on)rechtstreeks bezig zijn met veilig internet en mediawijsheid.  
 
Een dergelijke consortium brengt verschillende experten en kennis samen 
en maakt een concrete samenwerking mogelijk door gezamelijke 
initiatieven te nemen, zoals bijvoorbeeld de creatie van een “one-stop-
shop” voor het Belgische publiek.  
 
Het hoofddoel van het consortium focust zich hoofdzakelijk op een BETER 
internet en drie fundamenten daarvoor: technische veiligheid, een veilig 
gebruik en een beter, positiever gebruik van het internet.  
 
Child Focus coördineert het project. CERT.be is de federale partner; de 
Franse gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Média Animation en le 
‘Conseil Supérieur de l’Education aux médias’ (CSEM)en de Vlaamse 
gemeenschap is vertegenwoordigd door iMinds (Mediawijs.be) 

Meer info: www.childfocus.be/nl/belgian-better-internet-consortium-
b-bico-0 

3.3 BELNIS 

CERT.be neemt deel aan het federale overlegplatform voor de 
informatieveiligheid (BELNIS). In het platform komen maandelijks de 
verschillende instellingen die actief zijn op het vlak van 
informatieveiligheid bijeen om aanbevelingen uit te werken over 
verschillende onderwerpen in het kader van de informatieveiligheid. 

3.4 Internationaal netwerk 

Het uitwisselen van informatie is uiteraard cruciaal om voldoende 
informatie over cyberbeveiligingsincidenten te vergaren en up-to-date 
advies te kunnen verlenen aan organisaties die een incident melden. 
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CERT.be verkrijgt en deelt veel informatie met externe partijen waarbij 
het is aangesloten als lid of geaccrediteerd is zoals: 

• EGC 

o EGC is de werkgroep van European Government CSIRTs. 
Deze werkgroep bespreekt actuele incidenten en zorgt 
voor een platform voor de uitwisselingen van threat-
informatie, incident handling tools en best practices die 
relevant zijn voor een overheids-CSIRT.  
CERT.be heeft in 2015 deelgenomen aan de vergaderingen 
van deze werkgroep. 

• Trusted Introducer & TF-CSIRT (Terena) 

o TF-CSIRT is een werkgroep om de samenwerking tussen 
(vnl. Europese) overheid en privé CSIRTs te promoten. 
Binnen TF-CSIRT worden actuele incidenten besproken en 
is er een actieve uitwisseling van threat-informatie, 
incident handling tools en best practices die relevant zijn 
voor een CERT. 
CERT.be heeft in 2015 deelgenomen aan de vergaderingen 
van deze werkgroep. 

• FIRST 

o FIRST is een wereldwijd forum van incident response en 
security teams. CERT.be heeft in 2015 deelgenomen aan 
de technische colloquia en de jaarlijkse FIRST conference. 

• IHAP 

o IHAP is een project, gesteund door ENISA, voor het 
automatisch verzamelen en verwerken van incident 
informatie. CERT.be neemt deel aan dit project in het 
kader van IntelMQ, een oplossing voor CERTs om security 
feeds, andere actuele informatie en forumposts met 
gelekte informatie op een geautomatiseerde manier te 
verzamelen.  
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Contacteer ons 
 
CERT.be 
Louizalaan 231 
1050 Brussel 
 
Algemene info : 
Tel: +32 (0)2 790 33 33 
Fax: +32 (0)2 790 33 34 
info@cert.be 
 
Melden van cyberbeveiligingsincidenten (voor organisaties): 
Tel.: +32 (0)2 790 33 85 
Fax: +32 (0)2 790 33 34 
cert@cert.be 

www.cert.be 

 

 

 

 

 


