
Cyberveiligheid p.8

Studieperioden 
afkopen, hoe voordelig 
is dat? p.4

Overheidssteun bij de 
start van uw project p.5

Cyberveiligheid

Nr23
december 2019

FOUNDING PARTNERS

Al het nieuws vindt u op
www.izeo.be

HET MAGAZINE VAN DE ZELFSTANDIGEN



Project financieren

Een medewerker 
vinden

Zich uitrusten

Sociale  
dekking  
optimaliseren

Expertise inwinnen / 
Een team van specialisten

Inkomen beschermen / 
Sociaal verzekeringsfonds

Personeel beheren / 
Sociaal secretariaat

Zaak starten /  
Ondernemingsloket

Informatie 
raadplegen

All-in-one oplossing voor 
ondernemers

Vind ons dichtstbijzijnde agentschap op www.partena-professional.be, 
neem contact met ons op via 078/78 78 33 of mail naar  
sales@partena.be.

Wij helpen dagelijks 81 000 ondernemingen en  
135 000 zelfstandigen bij hun ondernemersprojecten



3

Zes maanden geleden heeft de kiezer zijn federale en gewestelijke stem uitgebracht. De gewestelijke regeringen hebben 
zich binnen een relatief redelijke termijn kunnen vormen, maar federaal zitten we nog steeds met onze vingers te draaien. De 
burgers worden ongeduldig. Ze zitten namelijk met enorme verwachtingen op economisch en sociaal vlak, en voor het milieu. 

De vorming van een meerderheidscoalitie vereist uiteraard dat elke partij een deel van haar verkiezingsbeloften opzij zet. 
Toegevingen zijn nooit aangenaam, dat weet iedereen. Maar iedereen weet eveneens dat wij vroeg of laat (hopelijk op het 
einde van de legislatuur) opnieuw naar de stembus stappen en dat geen enkele partij degene wil zijn die het eerst van haar 
prioriteiten is afgeweken. 

Ligt het probleem niet eerder in de aanloop naar de verkiezingen, in de manier 
waarop campagnes worden gevoerd? Alle partijen beseffen ten volle dat ze niet 
alleen zullen regeren en dat ze compromissen zullen moeten sluiten. Maar waarom 
horen we dan tijdens elke verkiezingscampagne zoveel harde beloften, zoveel  
ontoegeeflijkheid en agressiviteit ten opzichte van tegenstanders met wie de  
partijen na de verkiezingen onvermijdelijk aan tafel zullen moeten gaan zitten? 
Zijn wij naïef als wij beweren dat het slimmer zou zijn en in ieder geval van meer 
verantwoordelijkheidszin zou getuigen om de klemtoon evenzeer op raakvlakken 
te leggen als op onoverkomelijke meningsverschillen? Hoe is het toch mogelijk dat 
wij zes maanden moeten wachten voordat een informateur eindelijk iedereen rond 
de tafel uitnodigt om te luisteren naar ieders standpunt over de meest fundamentele 
vraagstukken en om overeenstemming proberen te bereiken over deze kwesties? De partijen stellen zich veel te dogmatisch 
op. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de opkomst van extreme formaties die beweren de enige verdedigers te zijn van linkse of 
rechtse waarden. Moet je als partij echt in deze spiraal verzeilen om je kiezers te behouden? Hoe dan ook, de negatieve ge-
volgen zijn overduidelijk: er gaat hopeloos veel tijd verloren terwijl op alle fronten dringende maatregelen worden verwacht! 
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Studieperioden afkopen,  
hoe voordelig is dat?

Wenst u een hoger pensioen? Zo ja, dan kunt 
u uw studietijd afkopen. Opgelet: deze 
afgekochte studieperioden komen uitsluitend 

in aanmerking voor de berekening van het bedrag 
van uw pensioen. Ze geven u niet de mogelijkheid om 
vroeger met pensioen te gaan. 

Wat betekent de regularisatie van 
de studiejaren?
U betaalt een bijdrage naar rato van het aantal studiejaren 
dat u wenst af te kopen. In ruil daarvoor worden deze 
geregulariseerde perioden opgenomen in de berekening 
van het bedrag van uw wettelijk pensioen. 

Komen voornamelijk in aanmerking:

•  de studiejaren in het hoger onderwijs, op voorwaarde dat 
een diploma werd behaald (jaren die u moest overdoen 
kunnen niet worden afgekocht);

•  de studieperioden voor het behalen van een doctoraat 
(maximum twee jaar);

• beroepsstages (onder voorwaarden).

Alleen het einddiploma telt. U kunt de jaren van meerdere 
diploma’s niet afkopen. Als u bijvoorbeeld de studiejaren 
van een master-opleiding wil regulariseren, dan kan dat ook 
voor de bachelorjaren. Bovendien bent u niet verplicht om 
alle studiejaren af te kopen. Als uw diploma vijf studiejaren 
vereiste, hebt u toch de mogelijkheid om slechts één van 
die jaren af te kopen. 

Het belang van de datum waarop 
u de studieperiode afkoopt 
Als u een aanvraag indient binnen de 10 jaar na de afloop 
van uw studiejaren, kost de afkoop van één jaar € 1500.

Als u de aanvraag na deze 10 jaar indient, wordt de basis-
bijdrage verhoogd met een intrest en een coëfficiënt op 
basis van de sterftestatistieken.

De wetgever voorziet een overgangsperiode waarin u de 

studiejaren vanaf de 20e verjaardag kunt afkopen tegen 
betaling van de forfaitaire bijdrage (€ 1500). Deze periode 
loopt tot 30 november 2020. 

Hoe voordelig is dit voor u?
Deze regularisatiepremies zijn tot 50% fiscaal aftrekbaar. 
U zult het bestuur van pensioenen wel moeten vragen wat 
dit kost. Hoe langer de tijd tussen het einde van uw stu-
dies en de afkoop van deze jaren, hoe hoger de bijdrage, 
terwijl de winst voor uw pensioen altijd dezelfde zal zijn. 

Als u uw aanvraag vóór 1 december 2020 indient, betaalt 
u € 382,49 per gelijkgesteld kwartaal. 

Als u deze aanvraag vanaf 1 december 2020 indient, zal 
de forfaitaire kwartaalbijdrage van € 382,49 alleen gelden 
voor aanvragen binnen de 10 jaar na het einde van de 
studies. Voor andere aanvragen zal een hogere bijdrage 
worden berekend.

Let wel: als u na een volledige loopbaan (45 jaar) met 
pensioen gaat, zullen de geregulariseerde studiejaren u 
niets opleveren.

Ook moet u weten dat de investering voor de afkoop van 
de studieperiode in de meeste gevallen na ongeveer zes 
jaar wordt terugverdiend. Als u deze regularisatie uitstelt, 
zult u wat langer moeten leven … 

Voor de meeste mensen zal de regularisatie van de stu-
diejaren waarschijnlijk voordelig zijn. Om hier zeker van te 
zijn, dient u echter eerst een simulatie via mypension.be  
aan te vragen. En voor degenen die al meer dan 10 jaar 
geleden zijn afgestudeerd, is het belangrijk om deze ver-
richting nog vóór 30 november 2020 af te ronden om de 
afkoop nog tegen het vaste bedrag te kunnen regelen. 
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Overheidssteun bij de start  
van uw project

Een bedrijf oprichten kost geld. Gelukkig biedt de 
overheid heel wat hulpmiddelen om uw project 
gestalte te geven ... Het zijn er echter zoveel dat u 

riskeert in een doolhof verloren te lopen. Wees gerust: de 
algemene tendens streeft naar vereenvoudiging, althans 
op gewestelijk niveau.

Twijfelt u nog aan een of ander aspect van uw project? Dan 
moet u weten dat u al voor u begint, steun kunt krijgen.

Steun vóór u eraan begint
Een pre-activiteitssubsidie is bijzonder welkom om markton-
derzoek en andere activiteiten voorafgaand aan de oprich-
ting van een bedrijf te financieren. Dit stelsel bestaat in de 
drie gewesten, in vrij gelijkaardige vormen.

Vlaanderen
Projectleiders kunnen hulp krijgen van UNIZO, Deloitte 
of Starterslabo voor een haalbaarheidsstudie, weliswaar 
volgens de specifieke procedures van elke organisatie. De 
kosten beperken zich tot 150 euro. Het saldo wordt gedekt 
door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De 
totale kosten van een dergelijke begeleiding schommelen 
rond de 1.100 euro. Dit stelsel omvat groeps- en individuele 
sessies, van zes weken tot vier maanden.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pre-activiteitshulp behoort tot het bevoegdhedenpakket 
van Brussel Economie en Werkgelegenheid (Directie Be-
drijfshulpverlening). 

-  voor pre-activiteitshulp bij het ontwikkelen van het concept 
– http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-pro-
ject-idee 

-  voor pre-activiteitshulp bij het uitdiepen van het project 
– http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-pro-
ject-uitwerken 

Wallonië
Het Agentschap voor Ondernemingen en Innovatie (Agence 
pour l’Entreprise et l’Innovation – AEI) beheert de pre-acti-
viteitssubsidies. Elke persoon met een origineel en realis-
tisch project voor de oprichting van een bedrijf, een han-
delszaak of een zelfstandigenactiviteit, heeft hier recht op.

De subsidie, met een maximum van 12.500 euro, wordt 
gebruikt om 80% van de uitgaven van een haalbaarheids- 
analyse en van de verwezenlijking van het project te dekken. 
In sommige gevallen kan aan de projectdrager een extra 
subsidie van 6.000 euro worden toegekend. Om uw kansen 
op succes te vergroten, kunt u ook steun krijgen van een 
door het AEI goedgekeurde adviseur of structuur.

Opgelet! Als onderdeel van dit stelsel wordt van u verwacht 
dat u een driejarig bedrijfsplan opstelt.

Opleiding en advies
Elk gewest heeft talrijke steunmaatregelen voor kandi-
daat-ondernemers ingevoerd. De middenstandsverenigin-
gen (UCM in Wallonië en Brussel, UNIZO in Vlaanderen) 
en de werkgeversfederaties (BECI in het Brussels Gewest, 
UWE in Wallonië en VOKA in Vlaanderen) bieden op hun 
beurt de gesubsidieerde diensten van hun adviseurs aan.

Vlaanderen
De kmo-portefeuille is het belangrijkste financiële onder- 
steuningsmechanisme voor de opleiding van – en advies 
aan – kandidaat-ondernemers. Sinds 1 april 2016 is zowel de 
steun als het toekenningsmechanisme sterk vereenvoudigd.

In het kader van dit systeem moet de opleidingsorganisatie 
of de consultant wel door het VLAIO zijn goedgekeurd. Als 
u zich in de pre-startfase bevindt, wees u er dan van bewust 
dat bijvoorbeeld een marktonderzoek door de kmo-porte-
feuille wordt gedekt.

VLAIO ondersteunt ook een reeks coaching-initiatieven 
gericht op kandidaat-ondernemers.

Een voorbeeld: het Bryo-netwerk, opgericht door VOKA, 
laat toe dat de projectdrager (18 tot 36 jaar oud) gevolgd 
wordt door ervaren ondernemers en advies krijgt van andere 
jonge ondernemers. Een ander voorbeeld: Start 50+, een 
initiatief van de vzw Integraal, ondersteunt 50-plussers die 
willen ondernemen – en dat zijn er veel! Deze steun neemt 
allerlei vormen aan, van thematische training tot individuele 
coaching.

Belangrijke opmerking: opleidings- en adviessubsidies be-
perken zich niet tot de vroege stadia van uw project. U kunt 
ze blijven vragen wanneer uw bedrijf goed is gevestigd: 
het zijn handige duwtjes in de rug om u te helpen groeien!
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen met een ope-
rationele zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die 
actief zijn in bepaalde activiteitssectoren en waarvan het 
project overeenstemt met de onderstaande beschrijving.

Voor welk project?

Om in aanmerking te komen voor een premie moeten de 
consultancy-opdracht en de geselecteerde consultant aan 
verschillende criteria voldoen. 

De consultancy-opdracht heeft betrekking op een van de 
volgende gebieden:

1. veranderingen in de productie

2.  een marktstudie met betrekking tot het op de markt 
brengen van nieuwe producten of het betreden van een 
nieuwe markt

3. een juridische studie

4.  een technische haalbaarheidsstudie (prototypering of 
bodemonderzoek)

5.  digitalisering, computerbeveiliging (met uitzondering van 
missies in verband met de ontwikkeling van een website 
of e-commerce platform)

6.  bestuursondersteuning door middel van een externe 
bestuurder

7. een diversiteitsplan

8.  participatieve governance door de werknemers te be-
trekken bij de besluitvorming

9. preventie van burn-out bij werknemers

10.  een diagnose in het kader van de overname van een 
onderneming

11. de overgang naar de kringloopeconomie, d.m.v.: 

•  steun voor de vermindering van de ecologische voetaf-
druk in termen van afval, energie of materialen;

•  de analyse voor een betere valorisatie van een door de 
onderneming gegenereerd materiaal; 

•  de studie van de transformatie naar modellen van de 
circulaire economie en van de duurzame functionaliteit-
seconomie;

•  het onderzoek naar de mogelijke opname van herge-
bruikte materialen in het productieproces;

•  de studie van de levering van materialen via korte be-
voorradingsketens;

•  het onderzoek naar de productie van milieuvriendelijke 
producten, d.w.z. producten die vanaf de ontwerpfase 
en in alle fasen van de levenscyclus weinig of geen im-
pact hebben op het milieu

12.  de uitvoering van een herstelplan (als uw onderneming 
op basis van de btw-aangiftes aantoont dat zij de af-
gelopen twee belastingjaren minstens 20% van haar 
omzet heeft verloren).

Deze opdracht is uitzonderlijk van aard. Ze heeft tot doel 
een specifiek probleem op te lossen (niet-permanente en 
niet-regelmatige onderaanneming).

Duur van de missie

De consultancy-opdracht is verspreid over maximaal 6 maanden.

Meer informatie: 

-  voor adviesbijstand: http://werk-economie-emploi.brussels/
nl/premie-consultancy 

-  het ontwikkelen van een website of e-commerce platform: 
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/web-premie 

-  voor opleidingssteun: http://werk-economie-emploi.brus-
sels/nl/premie-opleiding

Wallonië
De opleidingscheques voor de oprichting van een onderne-
ming zijn bedoeld voor al wie zelfstandige in hoofdberoep 
wil worden of een bedrijf wil oprichten/overnemen in het 
Waalse Gewest. U betaalt 20% van de aankoopwaarde van 
elke cheque. Het Gewest betaalt het saldo.
U moet echter wel de aankoop van de cheques voorfinan-
cieren, waarbij het Gewest zijn aandeel terugbetaalt bij de 
start van uw activiteit/bedrijf. Deze beperking vereist dan 
ook een budget.
Cheques kunnen gepersonaliseerde begeleiding financie-
ren bij de voorbereiding van uw businessplan of voor een 
opleiding door een erkend opleidingsorgaan. Helaas zijn 
de meeste van deze organisaties actief in welomschreven 
geografische gebieden. De uiteindelijke keuze is dus beperkt.
Goed om te weten: in het kader van de Small Business Act 
van de Waalse regering, die de oprichting en groei van 
KMO's wil stimuleren, zijn deze regeling en andere "eer- 
stelijnssteun" aan KMO's, sinds 2017 samengebracht in een 
portefeuille van thematische bedrijfscheques.
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Ik ga ervoor! Wie helpt me? En 
hoe?
Bij de start van uw bedrijf of de overname van een bestaand 
bedrijf zijn uw voornaamste contacten uiteraard de gewes-
telijke administraties en organisaties. Aarzel nochtans niet 
om ook advies of persoonlijke ondersteuning te vragen aan 
andere structuren zoals (inter)professionele organisaties van 
zelfstandigen en KMO's.
Bovendien zijn de Bedrijfsloketten de bevoorrechte ge-
sprekspartners van de kandidaat-ondernemers: zij zijn het enige 
aanspreekpunt om antwoorden te krijgen op de verschillende 
vragen waarmee u zit en om de administratieve formaliteiten 
in verband met de start van uw activiteit te verrichten.

Gewesten
Het is onmogelijk om hier een volledige lijst op te stellen van 
de financiële en niet-financiële subsidies die door elk van de 
gewesten worden voorgesteld op het vlak van investeringen, 
aanwerving, onderzoek en ontwikkeling, innovatie, export, 
consultancy, opleiding, enz. 
Alle relevante informatie vindt u in de volgende elektronische 
databases:

- Vlaanderen: www.subsidiedatabank.be 
- Brussel-Hoofdstad: https://1819.brussels/nl/tools/subsidies 
- Wallonië (MIDAS): www.aides-entreprises.be

Provincies
Provincies spelen eveneens een rol in de economische 
ontwikkeling en helpen lokale bedrijven zich te vestigen en 
te ontwikkelen. Hun steun kan zeer uiteenlopende vormen 
aannemen: exportbijstand, tussenkomst in de kosten voor 
de aankoop van industriegrond, gemakkelijker toegang tot 
krediet, steun voor bedrijven in moeilijkheden ... Meer in-
formatie vindt u op de website van de provincie waar uw 
(toekomstig) bedrijf is gevestigd.

De Kamers van Koophandel en Nijverheid (KKN) zijn interes-
sante partners op provinciaal niveau. Advies, conferenties, 
businessclubs, conversatietafels om talen te leren, bedrijfsbe-
zoeken, ... De aangeboden diensten variëren van kamer tot 
kamer. Er gaat niets boven direct contact met de dichtstbij-
zijnde KKN om uw netwerk te activeren en advies te krijgen!

Steden en gemeenten
Ook de steden en gemeenten ondersteunen de oprichting 
van bedrijven. Sommigen geven bijvoorbeeld een premie 
aan jonge ondernemers, een subsidie voor het openen van 
een handelszaak, een stimulans voor eco-dynamische bedrij- 
ven.... Vraag de economische afdeling van de entiteit waar u 
gevestigd bent naar mogelijke subsidies. Alle relevante contac-

tgegevens zijn beschikbaar op hun websites. Sommige steden 
hebben ook een lokaal ontwikkelingsbureau, dat zeer concrete 
ondersteuning biedt dankzij een goede kennis van het veld.

Contacten en nuttige links
België
Rijsdienst voor Arbeidsvoorziening – www.rva.be (> Do-
cumentatie > Informatiebladen > Informatiebladen voor 
werknemers)

Kamers van Koophandel en Industrie –  
www.belgianchambers.be

Vlaanderen
Een ondernemersvraag? Gratis nummer om het Contact Cen-
ter van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 
te bereiken: 0800 20 555. U kunt uw vraag ook per e-mail 
versturen: info@vlaio.be  – www.vlaio.be 

- Overheidssteungids – www.subsidiedatabank.be 
-  Registratie voor een subsidieaanvraag –  

www.kmo-portefeuille.be 
- UNIZO – www.unizo.be 
- VOKA – www.voka.be 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Een ondernemersvraag? Gratis telefoonlijn: 1819

U kunt uw vraag ook per e-mail versturen via de website 
www.1819.brussels

-  Brussel Economie en Werkgelegenheid –  
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/home

- hub.brussels
-  Formulieren voor het aanvragen van subsidies –  

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/home  
(> Steun & subsidies). Dankzij een virtuele assistent kunt 
u de hulp bekijken die u, afhankelijk van uw situatie, kunt 
krijgen.

- BECI – www.beci.be 

Wallonië
Een ondernemersvraag? www.1890.be 

-  Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werkgele-
genheid en Onderzoek (DGO6) van de SPW –  
http://economie.wallonie.be 

- Sowalfin – www.sowalfin.be – www.novallia.be 
- Overheidssteungids – www.aides-entreprises.be 
- Subsidieaanvraagformulieren – www.wallonie.be 
- Union wallonne des Entreprises (UWE) – www.uwe.be 



Interview van Philippe Cornette – 
Medeoprichter van DigiSôter
Waarom moet cyberveiligheid een topprioriteit zijn voor 
zelfstandigen en KMO’s?

Veel kleine ondernemingen denken dat hun geringe omvang 
hen beschermt tegen aanvallen, maar de werkelijkheid is 
heel anders.

Uit een Franse studie blijkt dat 41% van de ondernemingen 
met 0 tot 9 werknemers en 44% van de bedrijven met 9 
tot 49 loontrekkenden al een of meerdere IT-aanvallen of 
pogingen hebben ondergaan.

De meest voorkomende soorten aanvallen zijn phishing (24%), 
malware (20%), ransomware (16%) en CEO-fraude (6%).

Niemand blijft bespaard, want de meeste aanvallen zijn 
niet gericht. ZKO’s en KMO’s zijn bijzonder kwetsbaar. IT 
maakt nu integraal deel uit van het core management in de 
meeste bedrijven, ongeacht de omvang. Het gevaar van 
gegevensdiefstal of kwaadwillige handelingen is dus aan-
zienlijk. Bovendien beschouwen KMO’s hun IT-strategie vaak 
niet als een prioriteit, ondanks het gevaar van aanzienlijke 
financiële verliezen als malware binnendringt of gegevens 
verloren gaan. 

Wat is de ideale bescherming voor een zelfstandige, een 
handelaar of een zeer kleine onderneming?

Laten we op zijn minst goede cyberhygiëneregels toepassen 
(meer hierover in mijn artikel over dit onderwerp). De ver-
trouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van klant-, 
werknemers- en leveranciersgegevens zouden vanzelf- 
sprekend moeten zijn. Hiermee zou al een flink deel van de 
risico’s uit de wereld worden geholpen. 

Vervolgens dient elke onderneming de aanpak specifiek 
te richten op de voornaamste bedrijfsrisico’s, eigen aan 
haar specifieke situatie. De voornaamste te beschermen 
activa en de ergste gebeurtenissen die het voortbestaan 
van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, 
moeten worden geïdentificeerd. Wat zou er bijvoorbeeld 
gebeuren als klanten niet langer een bestelling konden 
plaatsen omdat de e-commerce site niet meer toegan-
kelijk is? Of indien het bedrijf zijn producten niet meer 
zou kunnen leveren omdat alle klantgegevens encryptie 
door een ransomware hebben ondergaan? Afhankelijk 
van de ernstigste zakelijke risico’s moet elke onderne-
ming maatregelen treffen voor bescherming, detectie, 
reactie en herstel (Business continuity), naargelang van 
haar eigen situatie.

Wat zijn de voordelen van cloud computing voor ZKO’s 
en KMO’s?

Cloud computing houdt heel wat voornamelijk econo-
mische voordelen in voor KMO’s. Gegevens en applica-
ties worden op afstand gehost, wat de kosten en lasten 
voor de aanschaf en het onderhoud van hardware en 
software meteen afschaft. Cloud computing biedt KMO’s 
voornamelijk vier voordelen: flexibiliteit, schaalbaarheid, 
gemakkelijke toegankelijkheid en pay-per-use modellen. 
Cloud services vallen onder drie categorieën: Infrastruc-
ture-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en 
Software-as-a-Service (SaaS). Cloud computing kan ook 
de veerkracht en veiligheid van uw systemen en gegevens 
verbeteren door een extra beveiliging van de verde-
diging. Het is vrijwel zeker dat cloud dienstverleners 
gegevens beter beschermen tegen diefstal of hacken 
dan u dat doet. Neem echter de tijd om een leverancier 
te selecteren. Controleer de aangeboden beveiligings-
diensten, zonder te vergeten dat u voor bepaalde taken 
altijd zelf zal moeten instaan. 

Cyberveiligheid
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Niemand blijft gespaard, want de 
meeste aanvallen zijn niet gericht. 
ZKO’s en KMO’s zijn bijzonder 
kwetsbaar
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Vereist bescherming een aanzienlijk budget?

Hoe meer uw bedrijf een beroep doet op informatica, hoe 
meer tijd en moeite nodig zullen zijn om de juiste beveiliging 
in te stellen. Maar hoe vroeger u deze beveiliging overweegt, 
hoe goedkoper het is om ze te implementeren en te on-
derhouden. Vraag dit maar aan wie ooit het slachtoffer was 
van een zware aanval op zijn IT. 

Basismaatregelen volstaan meestal om de cyberveiligheid 
in kleine bedrijven te verzekeren, vooral als er regelmatig 
een back-up gebeurt van belangrijke gegevens op een 
veilige locatie. 

Basis cybersecurity hoeft niet duur te zijn maar vereist een 
zorgvuldige afweging van elke nieuwe technologie, naast 
onderzoekswerk en de instelling van de juiste parameters. 
Bij gebrek aan expertise in huis doet u best een beroep 
op externe deskundigen. Die kunnen u veel tijd en geld 
besparen.

De implementatie van een voldoende niveau van beveiliging 
stelt u ook in staat om nieuwe diensten aan te bieden aan 
de klanten of medewerkers (zo bijvoorbeeld een toegang 
op afstand tot interne applicaties). Dit kan een marketing 
argument zijn om de diensten te verkopen. In ieder geval 
zullen veel klanten dergelijke eisen stellen bij onderhande-
lingen over nieuwe contracten.

Laten we ook vermelden dat er specifieke gewestelijke 
steunmaatregelen bestaan (ze verschillen wel van regio tot 
regio). Vraag om informatie, want ook deze maatregelen 
kunnen de kosten drastisch verlagen. 

Wat te doen in geval van een incident?

Elke organisatie is anders en er bestaat geen algemene 
oplossing. Heel wat zaken moeten worden geregeld, voor-

dat er zich een incident voordoet. De voorbereiding van een 
plan waarmee de organisatie ingrijpt wanneer de cyberbe-
veiliging in het gedrang komt, is een eerste belangrijke stap 
in het beheer van dergelijke incidenten. Mijn advies: schakel 
deskundigen in. Zij helpen u de oorzaken van het incident 
te achterhalen en geven advies over het indammen en weg- 
werken van het incident en de preventie van 
een nieuw voorval. Raadpleeg ook de gids van 
het CCB (Centre for Cyber Security Belgium -  
www.ccb.belgium.be) over dit onderwerp.
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Cyberhygiëne
Cyberhygiëne wordt vaak vergeleken met de persoonlijke 
hygiëne. Mensen volgen bepaalde hygiëneregels om hun 
gezondheid en welzijn te beschermen. Hetzelfde geldt 
voor cyberhygiëne, ten opzichte van de veiligheid en de 
bescherming van gegevens. 

Hieronder leest u acht cyberveiligheidstips voor zelfstandi-
gen, ZKO’s en KMO’s. U kunt ze meteen toepassen.

Tip 1: Maak back-ups van uw gegevens 

Maak regelmatig back-ups van uw belangrijke gegevens en 
controleer of ze kunnen worden hersteld. Op die manier 
vermindert u de gevolgen van gegevensverlies in geval 
van diefstal, brand, andere fysieke schade of een eis voor 
losgeld.

•  Bepaal wat gevrijwaard moet worden. Normaal zijn dit 
documenten, foto’s, e-mails, contactpersonen en agen-
da’s. Integreer de back-upprocedure in uw dagelijkse 
activiteiten. 

•  Zorg ervoor dat het randapparaat met de back-up niet 
permanent verbonden blijft met het apparaat dat de origi-
nele data bevat, noch fysiek, noch via een lokaal netwerk.

•  Overweeg een eventuele back-up van uw gegevens in de 
Cloud. Hierdoor worden de gegevens opgeslagen op een 
aparte locatie (ver van uw bureaus / off-site) en blijven ze 
snel toegankelijk, waar u ook bent.

Tip 2: Voorkom schade aangericht door malware en ran-
somwarevirussen

Met eenvoudige en goedkope technieken kunt u uw on-
derneming beschermen tegen schade veroorzaakt door 
malware (inclusief virussen).

•  Gebruik antivirus software op alle desktops, laptops, ta-
blets en smartphones. Installeer uitsluitend goedgekeurde 
software op tablets en smartphones en zorg ervoor 
dat gebruikers geen applicaties van derde onbekende 
bronnen kunnen downloaden.

•  Update alle software en firmware door snel de jongste 
updates van de softwareleveranciers uit te voeren. 
Indien mogelijk gebruikt u best een automatische 
update.

•  Controleer de toegang tot verwijderbare media 
zoals SD-kaarten en USB sticks. Overweeg om 

poorten uit te schakelen of de toegang te beperken. 
Moedig medewerkers aan om bestanden via e-mail 
of Cloud-opslag door te sturen.

•  Installeer een firewall (bij de meeste besturingssystemen 
inbegrepen) om een buffer te creëren tussen het netwerk 
en het internet.

Tip 3: Gebruik wachtwoorden om uw data te beschermen 

(Correct gebruikte) wachtwoorden zijn een gratis, eenvou-
dige en efficiënte manier om de toegang van onbevoegden 
tot uw apparaten en gegevens te versperren.

•  Zorg ervoor dat alle laptops, MAC’s en PC’s encryptiepro-
ducten gebruiken die zonder wachtwoord onmogelijk kun-
nen starten. Activeer een bescherming via wachtwoord, 
PIN code of de erkenning van vingerafdruk op mobiele 
apparaten.

•  Gebruik indien beschikbaar twee-factor authenticatie (2FA) 
voor belangrijke websites zoals bankdiensten en e-mail.

•  Vermijd voorspelbare wachtwoorden (zoals uw familie-
naam of huisdiernamen). Vermijd eveneens de meest 
voorkomende wachtwoorden die hackers gemakkelijk 
kunnen raden (zoals ‘password’).

•  Als u uw wachtwoord bent vergeten (of als u denkt dat 
iemand anders erachter is gekomen), bel dan zo snel 
mogelijk de IT-afdeling.

•  Wijzig de standaardwachtwoorden die fabrikanten op 
hun apparaten zetten, nog vóór u de toestellen gaat ge-
bruiken.

•  Overweeg het gebruik van wachtwoord-tools: zij kunnen 
voor u wachtwoorden creëren en opslaan. En u krijgt 
toegang via een ‘master’-wachtwoord. Aangezien het 
hoofdwachtwoord alle andere beschermt, moet u er wel 
voor zorgen dat het bijzonder sterk is. 

Tip 4: Bescherm uw smartphones (en tablets)

Smartphones en tablets (die buiten de beschermde om-
geving van kantoor of huis worden gebruikt) hebben nog 
meer bescherming nodig dan kantoorapparatuur. 

•  Activeer de bescherming via PIN code / wachtwoord / 
herkenning van vingerafdruk op de mobiele apparaten.

•  Configureer de toestellen zodanig dat ze in geval van 
verlies of diefstal kunnen worden getraceerd en op afstand 
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gewist of vergrendeld.

•  Houd uw apparaten (en alle geïnstalleerde apps) up-to-
date. Gebruik hiervoor de automatische update-optie, 
indien beschikbaar.

•  Wanneer u gevoelige gegevens verstuurt, vermijdt u syste-
matisch verbindingen via openbare Wi-Fi toegangspunten. 
Gebruik eerder 3G- of 4G-verbindingen of VPN’s (Virtual 
Private Network).

•  Vervang door actuele producten apparaten die de fabri-
kant niet langer ondersteunt.

Tip 5: Vermijd phishing-aanvallen

Bij phishing-aanvallen sturen oplichters valse e-mails waarin 
ze om gevoelige informatie vragen (o.a. bankgegevens) of 
die links bevatten naar malafide websites.

•  Zorg ervoor dat medewerkers niet op het web surfen 
of e-mails van een account met IT-beheerdersrechten 
gaan checken. Dit zal de impact van succesvolle phi-
shing-aanvallen beperken.

•  Zoek naar malware en wijzig wachtwoorden zo snel mo-
gelijk als u vermoedt dat een succesvolle aanval heeft 
plaatsgevonden. Straf in geen geval het personeel dat zich 
heeft laten vangen (want dit zou mensen ontmoedigen 
om dergelijke voorvallen in de toekomst nog te melden).

•  Controleer of er duidelijke tekenen zijn van een phi-
shing-aanval: een gebrekkige spelling, fouten tegen de 
spraakkunst of de slechte kwaliteit van herkenbare logo’s. 
Lijkt het e-mailadres van de afzender te kloppen of tracht 
de afzender iemand te imiteren die u kent?

Tip 6: Bescherm uw Wi-Fi netwerk

Als u over een Wi-Fi netwerk beschikt, zorg er dan voor dat 
het beveiligd en verborgen blijft. 

•  Om uw netwerk te verbergen, configureert u uw draadloos 
toegangspunt of router zodanig dat deze naam van het 
netwerk (de Service Set Identifier – SSID) niet uitzendt. 

•  Bescherm de toegang tot de router met een wachtwoord.

• Beveilig de router ook fysiek.

•  Wijzig de standaardinstellingen en -wachtwoorden van 
de router.

• Zet afzonderlijke openbare en privé netwerken op.

Tip 7: Maak medewerkers bewust van cyberdreigingen 
en laat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Informeer uw medewerkers over online bedreigingen en 
hoe ze de gegevens van het bedrijf kunnen beschermen, 
inclusief met een veilig gebruik van sociale media. 

Afhankelijk van de aard van uw bedrijf kan het gebeuren dat 
medewerkers gevoelige gegevens over interne activiteiten 
aan concurrenten voorleggen. 

•  Werknemers moeten training krijgen over hoe ze infor-
matie over het bedrijf op sociale netwerken kunnen pu-
bliceren, zonder bedrijfsgeheimen te onthullen aan het 
publiek of aan concurrenten.  

•  Geef medewerkers verantwoordelijkheid bij het toepassen 
van het beleid en de procedures inzake internet-beveili-
ging van het bedrijf.

Tip 8: Controleer de fysieke toegang tot computers en 
netwerkonderdelen 

Voorkom toegang tot of gebruik van professionele compu-
ters door onbevoegden. 

•  Laptops kunnen bijzonder gemakkelijk worden gestolen 
of verloren gaan. Vergrendel ze als ze zonder toezicht 
worden achtergelaten.

•  Zorg ervoor dat elke medewerker een apart gebruikers- 
account krijgt, met sterke wachtwoorden. 

•  Administratieve voorrechten mogen alleen worden toe-
gekend aan vertrouwd IT-personeel en key-medewerkers.
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