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COLOFON

De angst van 
menig CISO

Op het gebied van cybersecurity stonden de 
laatste weken van 2021 bijvoorbeeld in het 
teken van de zeer ernstige Apache Log4j-
kwetsbaarheid. Een enorme golf aan hacks 
werd verwacht, maar onlangs las ik dat het 
aantal aanvallen via de Log4j-kwetsbaarheid 
tot nu toe meevalt. 

Een ander voorbeeld waarom ik positief 
gestemd ben, is dat bij de aanval van 
Rusland op Oekraïne er werd gevreesd voor 
grootschalige hacks en cyberaanvallen. Eind 
februari meldde het Digital Trust Center 
geruststellend dat er geen concrete 
aanwijzingen zijn dat digitale aanvallen in 
relatie tot de oorlog in Oekraïne impact 
hebben op Nederland. Al worden er geen 
garanties voor de toekomst gegeven en 
blijven dergelijke aanvallen op Nederland in 
de toekomst mogelijk. 

Hoe is het intussen met de cyberveiligheid 
bij Nederlandse organisaties? De 
Cybersecurity Monitor, het jaarlijkse 
onderzoek dat bureau Pb7 Research uitvoert 
in opdracht van Luteijn Media (de uitgever 
van dit magazine), geeft meer inzicht in wat 
cyberbeveiligers bezighoudt. En in dit 
magazine krijg je alvast een vooruitblik op 
de resultaten van het onderzoek dat eind 
vorig jaar afgerond is. Handig voor 
cybersecurity-experts die vooruit proberen 
te kijken en goed voorbereid willen zijn op 
wat cybercriminelen gaan doen.  

Veel nieuws is de laatste tijd negatief van aard. 
Er wordt gevochten in Oekraïne, veel prijzen 
rijzen de pan uit en met het milieu gaat het 
alles behalve goed. Toch ben ik positief 
gestemd omdat de wolken soms niet zo 
donker zijn als ze lijken.

Verder vertellen we waarom zoveel 
managers bereid zijn het losgeld te betalen 
als ze het slachtoffer zijn geworden van 
ransomware. Ransomware is een van de 
belangrijkste cyberdreigingen van dit 
moment en de angst van menig CIO en 
CISO. Laten we hopen dat wij met deze 
editie ook een steentje bijdragen aan het 
veiliger maken van de online wereld.

EDWIN FELDMANN
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SECURITY ALGEMEEN

TNO gelooft in samenwerking voor verbetering OT-beveiliging

‘Ontwikkel een digitaal Deltaplan 
met cybersecurity als dijken’ 
Het is hoog tijd dat de 
Nederlandse overheid met 
een plan komt om niet-vitale 
bedrijven te helpen om ze 
digitaal beter te beschermen. 
Want ook als hackers een 
niet-vitale sector aanvallen, 
kunnen de gevolgen voor de 
maatschappij heel groot zijn. 
Daarvoor waarschuwt 
onderzoeksorganisatie TNO. 
Samenwerking in heel de 
supply chain is van groot 
belang. 
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De meeste bedrijven zijn onderdeel van een 
toeleveranciersketen en dit maakt digitale veiligheid 
nóg complexer. Samenwerking tussen ketenpartners 
is belangrijk maar technologisch moeten er ook 
stappen worden gemaakt om deze groep bedrijven 
en de maatschappij beter te beschermen. “De 
overheid zal de drijvende kracht moeten zijn om de 
knapste koppen en bedrijven samen te laten werken 
om ontwrichting door aanvallen op niet-vitale 
sectoren te voorkomen”, zegt Dimitri Hehanussa, 
manager cybersecurity bij TNO. Hij verwijst hierbij 
ook naar een onlangs uitgebracht TNO-rapport 
rondom supply chain security. 

Er zijn sectoren die niet bij die vitale bedrijven horen, 
maar die wel snel de maatschappij kunnen 
ontwrichten, bijvoorbeeld de logistieke sector en de 
maakindustrie. Het platleggen van een schakel in de 
logistieke keten of het stopzetten van de productie 
binnen de hightech industrie, kan desastreuze 
maatschappelijke gevolgen hebben, zo stelt 
Hehanussa. Toch worden die sectoren momenteel 
niet gezien als vitaal. “Als we de schappen in de 
supermarkt gevuld willen houden, dan moet er een 
‘digitaal Deltaplan’ worden ontwikkeld met 
cybersecurity als dijken, die de maatschappij 
beschermen tegen het wassende water van 
cyberaanvallen.” 

Operationele technologie 
Digitalisering heeft in de industrie en logistiek de 
laatste jaren een vogelvlucht genomen. Dat zorgt 
nog voor de nodige onregelmatigheden. De zorg om 
de digitale beveiliging van de logistieke sector en de 
maakindustrie gaat voor een belangrijk deel over 
operationele technologie (OT). “Veel industriële 
processen, die van oudsher niet waren aangesloten 
op het internet, draaien bijvoorbeeld nog op 
Windows XP.  Dat hoeft geen probleem te zijn, maar 
zodra dergelijke systemen aan het internet worden 
verbonden, vormen ze een groot beveiligingsrisico”, 
aldus Hehanussa. 

Sinds enkele maanden heeft het Digital Trust Center 
het mandaat om niet-vitale bedrijven te 
waarschuwen als er een ernstig beveiligingslek in 
hun systemen wordt aangetroffen. Dat is een stap in 
de goede richting, vindt Hehanussa. “Het informeren 
van bedrijven door de overheid over cyberaanvallen 
is een mooie eerste stap, maar bedrijven die 
afhankelijk zijn van beschikbaarheid in de keten 
hebben technologische ondersteuning nodig om de 
steeds ingenieuzere cyberaanvallen het hoofd te 
bieden”, aldus Hehanussa. Op dit moment wordt er 
bijvoorbeeld nog weinig gedaan met de data die 
bedrijven uit hun fysieke systemen kunnen halen. 

Afhankelijkheid 
Data afkomstig uit pompen of airco systemen, die 
eigenlijk bedoeld zijn voor preventief onderhoud, 
kunnen met de inzet van artificial intelligence 
waardevol zijn voor het detecteren van 
cyberaanvallen, stelt de cybersecurity-expert bij 
TNO. “Er ligt een schone taak voor de overheid om 
dit soort technologieën in de cybersecurity aan te 
jagen. Enerzijds om de maatschappelijke 
cyberdreiging te mitigeren en anderzijds om te 
bouwen aan een stevige Nederlandse cybersecurity 
industrie, waarmee we de afhankelijkheid van grote 
buitenlandse partijen inperken.” 

Samenwerkingen 
Hehanussa wil ook graag dat dat Nederland gewoon 
steviger een vuist maakt om juist met alle kennis die 
er is een nieuwe technologie te gaan ontwikkelen. 
Dus meer samenwerking tussen verschillende 
bedrijven en de kenniswereld. Banken en 
verzekeraars werken al vanaf 2015 samen met TNO 
op het gebied van cybersecurity. Dit heeft tot meer 
samenwerking tussen de deelnemers geleid. Het 
heeft ook nieuwe cybersecurity technologieën 
voortgebracht waardoor de financiële sector beter 
beschermd is. Voor de maakindustrie en de logistieke 
sector zal deze vorm van samenwerken ook 
waardevol zijn, zo zegt hij. “En uiteindelijk moet dat 
ook zorgen voor meer bedrijvigheid in Nederland 
want met die kennis die we hebben en al die nieuwe 
innovaties die we zouden kunnen gaan creëren, kan 
er ook een goede, nieuwe, stevige industrie ontstaan 
rondom cybersecurity.” 

EDWIN FELDMANN

Over TNO Cybersecurity
De Expertisegroep Cyber Security & 
Robustness van TNO bestaat uit ongeveer 
vijftig professionals met diepgaande kennis 
van (technische) cyberveiligheid en 
kwantitatieve modellen en algoritmen. TNO 
helpt organisaties om veilige en degelijke 
ICT-netwerken en -diensten te kunnen 
leveren. Het kennisinstituut werkt daarvoor 
intensief samen met partners als 
universiteiten, kennisinstituten en product 
leveranciers, zowel in Nederland als in het 
buitenland. De voornaamste klanten zijn 
actief binnen de sectoren defensie, 
bankieren, telecommunicatie en logistiek.
Meer informatie: www.tno.nl
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CYBERSECURITY MONITOR

Een vooruitblik op het jaarlijkse cybersecurity-onderzoek

Cybersecurity Monitor 
2022: Eerste resultaten

De laatste Cybersecurity Monitor dateert alweer van 
iets meer dan twee jaar geleden, december 2019. In 
de tussentijd is er veel gebeurd. We hebben een 
pandemie zien ontstaan en schudden deze nu, twee 
jaar later, eindelijk van ons af. Naast alle 
ontwikkelingen op IT-gebied, gaan bedrijven 
investeren in IoT en neemt het bewustzijn toe dat de 
securityrisico’s op OT-vlak steeds groter worden. 
Inmiddels zijn we alweer een nieuwe grote crisis 
ingerold, met de invasie van Rusland in de Oekraïne. 

Het kan niemand ontgaan zijn dat het cyberdreigingsbeeld in de afgelopen twee jaar 
aanzienlijk is verslechterd. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van IT voor bedrijven 
versneld toegenomen en zijn er veel thuiswerkers. In de Cybersecurity Monitor proberen 
we, Pb7 Research in opdracht van Luteijn Media, inzicht te geven in hoe Nederlandse 
bedrijven en instellingen deze uitdagingen ervaren en hoe ze erop reageren.

Is het toeval dat in de aanloop van deze oorlog een 
golf van ransomware over de wereld spoelde, of was 
dat eerder een gevolg van de ontwikkeling van 
coronaproof criminaliteit? 
Dit jaar is het onderzoek mogelijk gemaakt door 
sponsors Smile en Tesorion. Op dit moment zijn we 
bezig met het afronden van het onderzoek, maar we 
geven de lezers van Infosecurity magazine alvast een 
voorproefje. 
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datalekken te maken. Maar de sterkste 
groei zien we in ransomware-aanvallen. 
Twee jaar geleden gaf 2 procent van de 
ondervraagde bedrijven aan een 
ransomware incident met schade te 
hebben gehad. Nu gaat het inmiddels 
om 7 procent van alle organisaties. 
Zorgelijk daarbij is dat de schade van 
juist deze incidenten in steeds meer 
gevallen aanzienlijk is. Niet vreemd dat 
ransomware inmiddels het meest 
gevreesde incident is.  

Drivers
Toch is het veranderende dreigingsbeeld 
niet een van de belangrijkste redenen 
om te investeren in IT-security. Twee jaar 
geleden gold de toenemende 
afhankelijkheid van IT als de 
belangrijkste drijfveer om te investeren 
in IT-security, gevolgd door cloud, het 
gebruik van mobiele apparaten en de 

AVG. De afhankelijkheid van IT heeft in 
pandemietijd het gezicht van veilig thuis 
kunnen werken gekregen. Cloud is in 
deze tijd alleen maar belangrijker 
geworden voor veel organisaties en is 
net achter thuiswerken drijfveer nummer 
2. 

Wetgeving, waaronder AVG, blijft een 
belangrijke drijfveer waar de afgelopen 
jaren niet veel aan is veranderd. 
Misschien zouden we mogen verwachten 
dat de AVG als drijfveer voor security-
investeringen zo langzamerhand naar de 
achtergrond verdwijnt. Toch blijkt ook nu 
weer dan nog altijd veel organisaties de 
boel wat dat betreft nog niet op orde 
hebben. Voor een deel worden bedrijven 
door de schade en schande van 
datalekken wijs. Voor een ander deel 
ontbreekt de juiste aansturing om 
nieuwe oplossingen “private-by-design” 
te maken. Uit de survey blijkt dat de 
aandacht voor het laatste duidelijk is 
verslapt.  

Investeringen 
Onder invloed van onder meer het 
thuiswerken, de versnelling in het 
gebruik van de cloud en de dreiging van 
bijvoorbeeld ransomware, nemen de 
investeren in IT security versneld toe. 
Twee jaar geleden groeiden de uitgaven 
toch al met 11 procent per jaar. Nu zien 
we een groei van 19 procent over 2021 
met een verwachting van nog eens 18 
procent voor 2022. Onder invloed van de 
marktontwikkelingen zien we dat ook de 
investeringsprioriteiten wat aan het 
verschuiven zijn. Voor het eerst zien dat 
databeveiliging en encryptie het meest 
genoemd wordt als een topprioriteit, zij 
het op de voet gevold door 
netwerkbeveiliging en veilige content en 
dreigingsbeveiliging. Ook deze laatste 
wordt nu vaker als topprioriteit 
beschouwd. Een stuk lager op de lijst 
vinden we DevSecOps, dat maar bij 8 
procent een topprioriteit heeft, maar 
toch ook nog bij 33 procent een hoge 
prioriteit. Toch is dat een sterke toename 
ten opzichte van 2020. 

Incidenten 
Niet geheel onverwacht rapporteren de 
respondenten nu meer incidenten dan 
twee jaar geleden. We zien daarbij 
interessante verschuivingen. Het goede 
nieuws is dat sommige type incidenten in 
2021 beduidend minder vaak 
voorkwamen dan in 2019. Vooral 
phishing, het verlies van 
informatiedragers als USB-sticks en 
laptops en social engineering kwamen 
minder voor. Op het gebied van phishing 
en social engineering is veel 
geïnvesteerd om het bewustzijn van 
medewerkers te verbeteren en dat lijkt 
zijn vruchten af te werpen. Tegelijkertijd 
moeten we waarschuwen voor de 
afnemende bereidheid die we 
waarnemen om in medewerkerstraining 
te blijven investeren. Dat zou de 
komende jaren nog wel eens tot een 
terugval kunnen gaan leiden.  

Dat er minder informatiedragers worden 
verloren, is niet meer dan logisch: met 
corona is het aantal reisbewegingen 
immers sterk teruggebracht. De kans 
dat een laptop of USB-stick gestolen of 
verloren wordt, is zo vanzelf kleiner 
geworden.  Nu het aantal 
reisbewegingen zich gaat normaliseren, 
zal het aantal verloren informatiedragers 
naar verwachting weer toe gaan nemen. 
Het risico bestaat dat dit het aantal uit 
voorgaande jaren zelfs zal overtreffen, 
doordat veel meer werknemers over 
laptops beschikken om thuis mee te 
kunnen werken.  

Tegenover deze ‘meevallers’ staat een 
aantal type incidenten dat aanzienlijk 
vaker dan voorheen tot schade leidt. In 
absolute zin hadden bedrijven vooral 
veel vaker met DDoS-aanvallen en 



10 | NR. 1 | APRIL 2022 | INFOSECURITY MAGAZINE

CYBERSECURITY MONITOR

Waar bovengenoemde gebieden steeds 
meer prioriteit krijgen, lijkt dat ten koste 
te gaan van medewerkersbewustzijn-
training. In de afgelopen monitors zagen 
we dat dit steeds meer prioriteit kreeg. 
Maar nu zien we dat de aandacht 
duidelijk lijkt te verslappen. Dat kan 
betekenen dat de training redelijk goed 
op de rit staat en dat bedrijven naar de 
onderhoudsmodus kunnen schakelen 
door een sterke toename in het 
bewustzijn. Het risico bestaat echter dat 
dit onderhoud onvoldoende aandacht 
krijgt, terwijl dreigingen snel kunnen 
evolueren. 

OT security 
In de Cybersecurity Monitor kijken we 
niet alleen naar IT-security, maar ook 
naar IoT-security en OT-security. Om 
alvast een tipje van de sluier op te 
lichten, zien we in de survey dat 
cyberdreigingen steeds serieuzer worden 
erkend als risicofactor. Zo geeft 
inmiddels 26 procent van de 
respondenten met OT aan dat 
cybersecurity innovatie op het gebied 
van OT belemmerd, beduidend meer dan 
twee jaar geleden. Twee jaar geleden 
legden veel respondenten de 
verantwoordelijkheid neer bij 
machineleveranciers die zo nodig online 
onderhoud wilden uitvoeren. Nu zien we 
dat bedrijven veel beter begrijpen waar 
de risico’s binnen de bestaande 
configuraties zich bevinden. De 
belangrijkste uitdaging op het gebied 
van OT-security is de lange levenscyclus 
van machines. Lang niet altijd wordt de 
software up-to-date gehouden en lang 
niet altijd wordt er voldoende gedaan 
aan software-onderhoud. Los daarvan 
geven de respondenten toe dat ze niet 
echt klaar zijn voor serieuze 

bedreigingen op het gebied van OT. Er is 
vaak een gebrek aan kennis op het 
gebied van OT-beveiliging en het 
ontbreekt nog altijd vaak aan bewustzijn 
omtrent de risico’s. 

Ongekend dynamisch
De wereld is de laatste twee jaar snel 
veranderd en dat heeft zijn uitwerking op 
het gebied van IT-security. In de 
Nationale Cybersecurity Monitor 2022 
zien we vooral de effecten van Covid 
goed terug. De noodzaak en acceptatie 
van thuiswerken en de versnelling in het 
gebruik van cloud zorgen ook voor een 
versnelling in de investeringen op het 
gebied van IT-beveiliging. Tegelijkertijd 
zien we dat het bewustzijn omtrent 
OT-beveiliging groter wordt, hoewel daar 
zeker nog wel wat stappen gemaakt 
zullen moeten worden in de komende 
jaren. We zien dat sterkere dreigingen 
met een grotere impact de risico’s 
steeds zichtbaarder maken. Tel daar de 
polarisering tussen het westen en 
Rusland, maar ook China, en de 
cyberdreigingen die daarbij versterkt 

worden bij op en het wordt duidelijk dat 
IT-security zich in een ongekend 
dynamische tijd bevindt. De komende 
weken gaan we de onderzoeksresultaten 
verder bestuderen. Houd Infosecurity 
Magazine dus in de gaten!

Cloudgebruik en veilig 
thuis kunnen werken 
zijn de belangrijkste 
redenen om te 
investeren in IT-
security

Organisaties zijn 
minder bereid om te 
investeren in security 
awareness-trainingen 
voor medewerkers
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KORT NIEUWS

FBI waarschuwt voor criminelen die QR-codes manipuleren

Zo voorkom je misbruik
van QR-codes

QR-codes, oftewel quick response-codes, zijn soort 
barcodes die vaak leiden naar een website of een 
downloadlocatie voor een app. Sommige bedrijven 
maken ook gebruik van QR-codes voor het verrichten 
van betalingen. Cybercriminelen spelen hierop in 
door QR-codes (digitaal en fysiek) aan te passen en 
om te leiden naar phishingsites. 

Op zo’n kwaadaardige site wordt geprobeerd om de 
gebruiker inloggegevens te laten invoeren. Als het 
slachtoffer denkt dat de QR-code echt is, zal hij of zij 
inloggen of persoonlijke informatie invoeren. 
Kwaadaardige QR-codes kunnen ook malware 
bevatten, waardoor een crimineel toegang kan 
krijgen tot het mobiele apparaat van het slachtoffer 
en zijn locatie en persoonlijke en financiële gegevens 
kan stelen. 

Vooral tijdens de coronapandemie zijn bedrijven 
meer QR-code gaan gebruiken om laagdrempelig 
contactloze doorverwijzingen mogelijk te maken. 

Hoe voorkom je misbruik van QR-codes?
De FBI heeft onlangs een aantal tips gegeven om 
deze vorm van misbruik te voorkomen: 

-  Zodra je een QR-code scant, controleer dan de url 
om er zeker van te zijn dat het de bedoelde site is 
en of het er authentiek uitziet. Een kwaadaardige 
domeinnaam kan lijken op de bedoelde url, maar 
met typefouten of een misplaatste letter.

-  Wees voorzichtig bij het invoeren van 
gebruikersnamen en wachtwoorden en met het 
invullen van persoonlijke of financiële informatie op 

De FBI heeft begin dit jaar gewaarschuwd 
voor cybercriminelen die misbruik maken 
van QR-codes. Hoe bescherm je je tegen 
misbruik van QR-codes?

de site waarnaar genavigeerd wordt via een 
QR-code.

-  Als je een fysieke QR-code scant, controleer dan of 
er niet met de code is geknoeid, bijvoorbeeld 
doordat een sticker over de originele code is 
geplakt.

-  Download geen app vanaf een QR-code. Het 
downloaden van apps via de app store van je 
telefoon is veiliger.

-  Als je een e-mail ontvangt waarin staat dat een 
betaling is mislukt van een bedrijf waar je onlangs 
een aankoop hebt gedaan en het bedrijf vermeldt 
dat je de betaling alleen via een QR-code kunt 
voltooien, bel het bedrijf dan om dit te verifiëren. 
Zoek het telefoonnummer van het bedrijf op via een 
betrouwbare site in plaats van een nummer dat in 
de e-mail staat.

-  Download geen QR-code scanner app. Dit verhoogt 
het risico op het downloaden van malware op jouw 
toestel. De meeste telefoons hebben een 
ingebouwde scanner via de camera-app.

-  Als je een QR-code ontvangt waarvan je denkt dat 
die van een bekende komt, neem dan contact met 
hem op via een bekend nummer of adres om te 
verifiëren of de code van hem afkomstig is.

-  Doe geen betalingen via een site waarnaar je via 
een QR-code bent genavigeerd. Voer in plaats 
daarvan handmatig een bekende en vertrouwde url 
in om de betaling te voltooien. 

Onthoud dat je bedragen die je via een 
kwaadaardige QR-code hebt overgemaakt, bijna 
nooit kunt terugkrijgen.

Commentaar

Artikel is bedoeld voor 1 pagina

BEELD:
qrcode_ISM.png
jcode-fbi-hsi.jpg   foto: FBI.gov
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ACHTERGROND

Een uitgebreide terugblik op de ransomware-ontwikkelingen

Niemand is immuun
voor ransomware

Vrijwel alle beveiligingsleveranciers zijn inmiddels 
naar buiten gekomen met eigen onderzoeken naar de 
aantallen cyberaanvallen in 2021 waarbij 
gijzelsoftware werd gebruikt. De cijfers variëren 
nogal maar waar ze het allemaal over eens lijken te 
zijn, is dat het aantal aanvallen met ransomware 
vorig jaar is geëxplodeerd.  
De NCC Groep, moederbedrijf van security-bedrijf 
Fox-IT, bijvoorbeeld registreerde in 2021 bijna 2.700 
ransomware-aanvallen. In 2020 waren dat er nog 
1389. Een stijging van ruim 90 procent dus. Wel zijn 
er duidelijk geografische verschillen te zien. De 
meeste incidenten deden zich voor in Noord-Amerika 
(ruim 50%) en Europa (30%). 

En we hebben het bijna allemaal wel van dichtbij 
meegemaakt, zo blijkt. Meer dan driekwart van de 
organisaties heeft in 2021 te maken gekregen met 
e-mailgebaseerde ransomware-aanvallen. Een studie 
van Proofpoint toonde onlangs aan dat 83 procent 
van de organisaties ten minste één succesvolle 
phishing-aanval via e-mail heeft meegemaakt. In 
2020 gold dat nog voor 57 procent van de 
organisaties.  

Meer geld, meer datalekken
Ransomware bleef dus in 2021 de belangrijkste 
cyberaanval die werd waargenomen. Volgens het 
Global Threat Report 2022 van cybersecurity-bedrijf 
CrowdStrike is het aantal datalekken als gevolg van 
ransomware in 2021 met 82 procent toegenomen. 
Alsof een ransomware-uitbraak nog niet genoeg 
ellende is, worden slachtoffers soms achteraf nog 
gechanteerd door cybercriminelen die buitgemaakte 
data dreigen te verkopen of te openbaren.   

Cybercriminelen die op zoek zijn naar losgeld, 
hebben er in veel gevallen voor gekozen om zich te 
concentreren op kritieke bedrijven en sectoren waar 
de kans groter is om betaald te worden. Want geld is 
het belangrijkste motief van de cybercriminelen die 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in 2021 de hoeveelheid ransomware 
sterk is gestegen. En tegen alle adviezen en waarschuwingen in, blijkt de 
bereidheid om criminelen te betalen nog altijd behoorlijk groot te zijn.

systemen van organisaties versleutelen met 
ransomware. De FBI heeft berekend dat het 
gemiddelde bedrag dat cybercriminelen als losgeld 
vragen, in het afgelopen jaar is verdrievoudigd. En 
met behulp van dubbele chantagetactieken wordt 
ook de kans om geld te verdienen verdubbeld. 

Criminele organisatie
Naast het financieel uitknijpen van ransomware-
slachtoffers, spelen politieke of ideologische 
motieven ook een belangrijke rol, zeker sinds de 
oorlog in Oekraïne. Hackersgroepen die gesteund 
worden door vijandige staten vormen een steeds 
belangrijkere bedreiging. Daarnaast hebben 
Ransomware-as-a-Service-oplossingen de markt 
geopend voor cybercriminelen met beperkte 
technische kennis. 

Veel aanvallen werden uitgevoerd met ransomware 
van onder meer REvil, Darkside en Conti. En 
ondanks de grote hoeveelheid geslaagde aanvallen, 
zagen de onderzoekers ransomwaregroepen 
terugkomen doordat ze continue hun ransomware 
aanpassen. Volgens beveiligingsonderzoekers van 
BlackBerry is de gemiddelde levensduur van een 
ransomwaregroep 17 maanden voordat ze worden 
stilgelegd of ontmanteld.

Betaalbereidheid
Vanwege de toename van ransomware, de media-
aandacht die eraan wordt besteed en de 
thuiswerkende medewerkers, groeit ook de angst 
voor het verliezen van data door gijzelsoftware. Maar 
liefst 3 op de 5 managers (60%) verwacht dat hun 
organisatie slachtoffer kan worden van een 
ransomware-aanval. Slechts de helft van de 
managers (54%) zegt dat hun organisatie niet zou 
moeten betalen om de gegevens terug te krijgen.  
Om hackers te demotiveren, adviseert de politie om 
nooit toe te geven aan de eis om losgeld bij een 
ransomware-incident. Maar dat blijkt in de praktijk 
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van gijzelsoftware en andere 
cyberaanvallen zou je ook ‘goed nieuws’ 
kunnen noemen voor elke leverancier 
van geavanceerde cybersecurity-
producten, back-updiensten en security-
awareness trainingen. Er is voldoende 
kans om te groeien in deze markt. 
De ontwikkelingen op het gebied van 
cybersecurity gaan snel en de 
hoeveelheid bedrijfsdata groeit zo hard, 
dat het voor veel organisaties 

noodzakelijk is geworden om de 
IT-beveiliging uit te besteden aan een 
managed (security) serviceprovider.  

Het zijn veel cijfers en interpretaties, 
maar wat de onderzoeken uit het 
afgelopen jaar in ieder geval hebben 
aangetoond, is dat geen enkele 
organisatie volledig immuun is voor 
cyberaanvallen met ransomware. 

EDWIN FELDMANN

een lastige afweging te zijn. Onderzoek 
van Sophos wijst uit dat 36 procent van 
de ondervraagde C-level managers vindt 
dat de organisatie bij een ransomware-
aanval moet betalen om gegevens terug 
te krijgen. 

De ondervraagde managers die bereid 
zijn te betalen, geloven namelijk dat het 
de snelste manier is om de organisatie 
weer up-and-running te krijgen (43%), 
dat de gegevens te gevoelig of 
vertrouwelijk zijn om het risico te lopen 
dat ze worden gelekt (29%) en dat de 
organisatie zich geen downtime kan 
veroorloven (27%).  
Critici stellen dat een organisatie bij het 
betalen van losgeld geen garantie heeft 
dat het al zijn gegevens terugkrijgt. Per 
aanval konden organisaties slechts 29 
procent van hun verloren data herstellen. 
Bovendien bestaat het risico dat er later 
nog een aanval volgt of dat de 
gedupeerde organisatie opnieuw wordt 
afgeperst omdat hackers data hebben 
buitgemaakt en de informatie dreigen te 
publiceren.

Niemand is veilig
Toch is het niet alleen kommer en kwel 
als het om ransomware gaat. De opmars 

Zeker 1 op de 3 managers zegt losgeld te 
willen betalen bij een ransomware-uitbraak

Bronnen:
CrowdStrike, Global Threat Report 2022 
Proofpoint, State of the Phish Report 2022 
BlackBerry Threat Report 2022 
Sophos, online onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau iVOX 
NCC Group, Annual Threat Monitor Report 2021 
Veeam, Data Protection Trends Report 2022

credits: AndreyPopov, iStockphoto



Door malware, ransomware-as-a-service 
en gestolen referenties op Dark web te 
verkopen, hebben bekwame hackers 
manieren gevonden om hun talenten te 
gelde te maken en tegelijkertijd vrijwel 
onzichtbaar te zijn. Cybercriminelen maken 
geen onderscheid bij het selecteren van 
hun slachtoffers. Het is uw taak om van 
elke klant een lastige prooi te maken door 
de beveiliging in één keer goed uit te 
voeren, systemen up-to-date te houden 
en te anticiperen als er zich problemen 
voordoen.

Nuvias Holmes en Dr. WatchGuard Watson 
helpen u graag met het opsporen van de 
‘hackers van Moriarty’. 
Scan de QR code en 
ontdek hoe u de hackers 
kunt ontdekken in een 
bedrijfsnetwerk.

Hoewel de dagen van de eenzame hacker die vanuit een 

donkere kelder werkt nog niet helemaal achter ons liggen,  

is de realiteit dat de cybercrimineel vandaag de dag vaker 

deel uitmaakt van een organisatie.

WATCH OUT!
DON’T LET YOUR GUARD DOWN
CYBERCRIMINELEN ZIJN OVERAL!
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BEC is een aanval op mensen

Het prijskaartje van Business 
E-mail Compromise-aanvallen
Business E-mail Compromise (BEC) is snel 
uitgegroeid tot een duur hoofdpijndossier voor 
organisaties over de hele wereld. In 2020 heeft 
BEC slachtoffers meer dan 1,8 miljard dollar 
gekost. Dat is bijna de helft van de totale schade 
aan cybercriminaliteit.  

BEC-aanvallen zijn door hun aard ongelooflijk moeilijk op te 
sporen en te voorkomen. Ze zijn ontworpen om onopgemerkt te 
blijven en bevatten vaak niet de traditionele symptomen van 
schadelijke URL’s en payloads. In plaats daarvan berust BEC op 
een complex web van spoofing- en social engineering-technieken 
om nietsvermoedende gebruikers schade te berokkenen.    

In de meeste gevallen doet een crimineel zich voor als een 
betrouwbare persoon of entiteit, of dat nu een collega, 
zakenpartner of verkoper is. De aanvaller stuurt vervolgens een 
e-mail waarin hij het slachtoffer vraagt een bepaalde handeling 
uit te voeren, zoals het wijzigen van bankgegevens op een 
factuur of het overmaken van een geldbedrag.   

Maar hoewel de meeste aanvallen deze structuur volgen, heeft 
elke aanval zijn eigen stijl. Hieronder één van de meest 
gewaagde BEC-aanvallen van de afgelopen tijd in Nederland, 
met tips om hetzelfde lot te vermijden.   

Rijksmuseum Twente 
Aangemoedigd door het succes van de afgelopen jaren, deinzen 
cybercriminelen er niet voor terug om te azen op grote sommen 
geld. Daarom richten BEC-aanvallers hun pijlen op banken, 
overheden, grote bedrijven en, in dit geval, kunsthandelaren en 
musea die handelen in kostbare meesterwerken.   

In januari 2020 verloor het Rijksmuseum Twente, een nationaal 
museum in Nederland, bijna 3 miljoen euro aan een 
cybercrimineel die zich voordeed als een beroemde 
kunsthandelaar uit Londen. De oplichter mengde zich in een 
gesprek tussen het museum en de echte handelaar over de 
verkoop van het schilderij van John 
Constable uit 1824, ‘View of Hampstead 
Heath. Child’s Hill, Harrow in the distance’.  
Door het e-mailaccount van de handelaar te 
kraken of te vervalsen, heeft de oplichter de 
betalingsinformatie ‘bijgewerkt’ voordat de 
verkoop werd afgerond. Het schilderij werd 
verzonden en de betaling werd overgemaakt 
naar de bankrekening van een gewetenloze 
cybercrimineel in Hong Kong.   

Momenteel houdt Rijksmuseum Twente het schilderij vast in 
afwachting van wat de uitkomst zal zijn van de rechtszaken, 
waarbij de ene partij de andere (volgens sommigen terecht) 
beschuldigt van nalatigheid.   

Hoe bescherm je je tegen BEC-aanvallen? 
Er zijn diverse effectieve oplossingen die kunnen helpen de 
organisatie te beschermen, ongeacht de methoden en motieven 
van een eventuele aanval.   
De eerste vereiste is een robuuste e-mailbeveiliging die 
schadelijke inhoud kan analyseren en filteren voordat deze in de 
inbox belandt. Domain-based Message Authentication Reporting 
& Conformance (DMARC) is ook een must. Door legitieme 
domeinen te authenticeren, helpt DMARC te voorkomen dat 
gespoofde e-mails het beoogde doelwit bereiken.   

Eenmaal ingesteld, kunnen e-mails van verschillende domeinen 
alleen worden verzonden vanaf toegestane en geverifieerde 
servers. Nog belangrijker is dat DMARC afschrikkend werkt, 
omdat veel cybercriminelen hun pijlen richten op organisaties die 
deze beschermlaag niet hebben.   

Vul deze verdedigingen verder aan met inzicht in alle VAP’s (Very 
Attacked People). Hoe meer inzicht er is in het type aanvallen 
waarmee elke gebruiker te maken krijgt en de frequentie ervan, 
hoe beter de verdediging kan worden afgestemd en hoe meer 
middelen kunnen worden ingezet waar ze het hardst nodig zijn.   

Vooral de training in beveiligingsbewustzijn is van groot belang. 
BEC is een aanval op mensen. Zij beantwoorden 
spoedaanvragen, wijzigen betalingsgegevens en geven 
toestemming voor overboekingen. Zij moeten dus weten hoe ze 
de signalen van gecompromitteerde e-mailaccounts en verdachte 
activiteiten kunnen herkennen.   

Door security-awareness trainingen aan te bieden creëer je een 
cultuur waarin cyberbeveiliging ieders verantwoordelijkheid is. 
Als één verkeerde klik de deur kan openen naar financiële schade 
en reputatieschade, moeten gebruikers goed op de hoogte zijn 
van de mogelijke gevolgen van onoplettend handelen.  

Hoewel geen van deze strategieën afzonderlijk opgewassen zijn 
tegen een moderne BEC-aanval, kunnen ze er samen voor 
zorgen dat organisaties beschermd blijven. 

Mark-Peter Mansveld, VP Noord-Europa, het Midden-Oosten 
en Israël bij Proofpoint.
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RUBRIEKNIEUWS KORT

Phishingcriminelen 
maken het meest 
misbruik van 
merknaam DHL

Het wereldwijde vervoersbedrijf DHL heeft 
de twijfelachtige eer het merk te zijn dat 
het vaakst wordt misbruikt door 
phishingcriminelen.

Daarmee heeft DHL voor het eerst Microsoft van de 
koppositie gestoten. De merknaam Microsoft werd in 
het vierde kwartaal van vorig jaar gebruikt bij 20 
procent van de phishingpogingen, stelt 
cybersecurity-bedrijf CheckPoint Software. Bij DHL 
was dat maar liefst 23 procent.

Het misbruik van de merknaam Microsoft bij 
phishingpogingen is in enkele maanden tijd gezakt 
van 29 naar 20 procent. Daarentegen nam het 
misbruik van de merknaam DHL juist toe van 9 tot 
23 procent. 

FedEx verscheen in het vierde kwartaal van 2021 ook 
voor het eerst in de top tien. Volgens de 
onderzoekers is dit te verklaren doordat oplichters 
het hadden gemunt op online shoppers in aanloop 
naar de feestdagen. Ook de coronapandemie heeft 
een flinke boost gegeven aan de phishingpogingen 
van pakketdiensten, zoals DHL, PostNL en FedEx.

Bij een phishingpoging met een merknaam proberen 
criminelen de officiële website van een bekend merk 
na te bootsen door een domeinnaam of website-
ontwerp te gebruiken die lijkt op die van de echte 
site. De link naar de nepwebsite kan per e-mail of 
sms naar de mogelijk slachtoffers worden gestuurd. 
Als de ontvanger op de link klikt, wordt hij omgeleid 
naar een nepsite of kan de phishingpoging worden 
geactiveerd vanuit een frauduleuze mobiele 
applicatie. 

BRON: CHECKPOINT SOFTWARE

Linux-ontwikkelaars 
patchen het snelste

Van alle software wordt Linux-software het snelste 
gepatcht. Tot die conclusie komen beveiligingsonderzoekers 
van het Google Project Zero-team.

De onderzoekers van Project Zero keken hiervoor naar gerepareerde 
softwarefouten die tussen januari 2019 en december 2021waren gemeld. 
Ze ontdekten dat open-source programmeurs Linux-problemen in 
gemiddeld 25 dagen repareerden. Opvallend is daarbij dat de 
ontwikkelaars van Linux hun snelheid in het patchen van 
beveiligingslekken hebben verbeterd van 32 dagen in 2019 tot slechts 15 
in 2021. 

En dat is veel sneller dan de concurrentie. Bij Apple bijvoorbeeld duurt 
het patchen gemiddeld 69 dagen; Google 44 dagen en Mozilla 46 dagen. 
Het langst doen Microsoft en Oracle over patchen, respectievelijk 83 en 
109 dagen. 

Op het gebied van mobiele besturingssystemen scoort Apple met iOS 
met een gemiddelde patchtijd van 70 net iets beter dan Android (72 
dagen). Daar moet wel bij worden aangetekend dat in iOS maar liefst 72 
fouten moesten worden gerepareerd vergelen met de tien fouten in 
Android.  

Bij Project Zero geldt dat kwetsbaarheden binnen 90 dagen gerepareerd 
moeten worden. En ook bij Project Zero gaat het wel eens mis. 14 
procent van de patches overschreed de termijn van 90 dagen met 
ongeveer twee weken.

BRON: GOOGLE PROJECT ZERO  
TINYURL.COM/SNEL-SOFTWAREPATCHESERO
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INTERVIEW

Elke ondernemer kan de cyberweerbaarheid van zijn bedrijf verhogen

Nieuw initiatief voor betere 
cyberweerbaarheid mkb en zzp

Het aanvragen en doorlopen van 
een certificeringsproces kost de 
IT-medewerker tijd die hij/zij niet 
aan het beveiligen van systemen 
kan besteden. Moeten we wel blij 
zijn met een nieuw 
certificeringsformule?
Rob Eijkelhof: “Ja, we hebben het zo 
laagdrempelig mogelijk gemaakt en 
daarom zijn we heel transparant. De 
vragen van de niveaus 1 en 2 staan 
online zodat je vooraf rustig kunt zien 
waar je al aan voldoet en waar nog werk 
gedaan moet worden. De niveaus 3 en 4 
zijn meer gevorderd en werken langzaam 
toe naar ISO-certificeringen, zoals ISO 
27001.” 
Alexis Barron vult hem aan: “Bedrijven 
hadden naast een ISO-27001 
certificering nauwelijks de mogelijkheid 
om aan te tonen dat hun onderneming 
werkt aan goede informatiebeveiliging. 
Die behoefte vullen wij op met de 

introductie van een haalbaar en 
betaalbaar certificaat.” 

Jullie laten ondernemers online 
een vragenlijst invullen, maar 
wie garandeert dat ze dat naar 
waarheid invullen?
Rob Eijkelhof: “Dat is geen volledige 
zekerheid. Maar wie de vragenlijst niet 
naar waarheid invult, moet beseffen dat 
hij hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan 
worden. Daarmee loopt hij een groot 
financieel risico als er echt een incident 
gebeurt. We verwachten daarom ook dat 
veel bedrijven zullen vragen om een 
objectieve audit zodat iemand 
controleert of bepaalde vereisten 
inderdaad op orde zijn. Die kunnen we 
ook leveren omdat we samenwerken met 
audit-partner DigiTrust.”

EDWIN FELDMANN

Het midden- en kleinbedrijf, inclusief zzp’ers, moet zijn cyberweerbaarheid verhogen en 
daarmee de digitale ketenveiligheid verbeteren. Ondernemers kunnen daarom sinds begin 
februari online certificeringen aanvragen bij de nieuwe organisatie Cyber Fundamentals. 
Infosecurity magazine spreekt met twee initiatiefnemers Alexis Barron en Rob Eijkelhof 
van Cyber Fundamentals.

Waarom zijn jullie hiermee 
begonnen?
Alexis Barron: “Ik heb hiervoor bij de 
stichting Cyber Weerbaarheidscentrum 
Brainport gewerkt en daar zag ik dat 
veel bedrijven wel het bewustzijn hebben 
dat er iets aan cyberweerbaarheid moet 
gebeuren. Dat bewustzijn is ook 
verbeterd dankzij incidenten zoals bij 
VDL afgelopen jaar. Maar de stap om 
ook actie te ondernemen, ontbreekt vaak 
bij bedrijven. Dus dachten we dit te 
stimuleren door iets op te zetten dat 
geïnspireerd is op het succes van het 
Britse Cyber Essentials dat een 
certificeringsprogramma ontwikkelde 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Het concept wordt daar 
ondersteund door het National Cyber 
Security Center UK (NCSC UK) en kent 
acht basismaatregelen die op orde 
moeten zijn voor een soort 
basiscyberveiligheid. We focussen ons 
daarbij op de toeleveranciersketen die 
vooral bestaat uit het mkb en zzp’ers.” 

Rob Eijkelhof: “Met dit initiatief willen 
we vooruitlopen op de invoering van 
nieuwe Europese wetgeving, namelijk de 
NIS 2, wat staat voor Network and 
Information Security Directive. De 
eerste NIS-richtlijn is ingevoerd in 2016 
maar deze is nu verouderd. NIS 2 is ook 
bedoeld om de veiligheid van 
toeleveringsketens aan te pakken. Die 
richtlijn eist dat individuele bedrijven de 
cyberveiligheidsrisico’s in de 
toeleveringsketens en 
leveranciersrelaties gaan aanpakken.”

Meer info
www.cyberfundamentals.nl
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VAN IT TOT OT

Veilige controller van OPTO22 tussen IT- en OT-netwerk nu beschikbaar  

Mulder-Hardenberg levert 
ontbrekende schakel voor 
OT-beveiliging

Operationele Technologieën (OT), inclusief Industrial 
Control Systems (ICS), zorgen voor het draaiend 
houden van een groot deel van de nationale vitale 
infrastructuur, die onder meer bestaat uit de 
elektriciteitsvoorziening, (drink)waterbeheer, 
luchtvaart, spoorwegen en bruggen en sluizen. Waar 
OT volgens Maarten Prins, marketingmanager bij 
Mulder-Hardenberg, op neerkomt is het besturen van 
je systemen via ethernet.  

De aandacht voor de beveiliging van operationele 
netwerken (OT), naast de IT-netwerken, groeit. 
Omdat veel bedrijfsprocessen en machines op OT-
netwerken zijn aangesloten, is goede beveiliging 
noodzakelijk. Netwerkbedrijf en distributeur Mulder-
Hardenberg levert een oplossing van de Amerikaanse 
leverancier OPTO22.  

OT-systemen zijn oorspronkelijk ontworpen met 
weinig aandacht voor cybersecurity. Ze werden van 
nature als veilig beschouwd omdat ze volledig 
gescheiden waren van andere IT-systemen en het 
internet. OT-systemen functioneerden in een 
geïsoleerde omgeving met beperkte fysieke en 
logische toegang en beperkte data-uitwisseling met 
de IT-omgeving. Door de groeiende behoefte aan 
data-uitwisseling worden de IT en OT-werelden 
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Samenwerken met andere 
systemen 
EPIC komt met een touchscreen 
waarmee het eenvoudig te configureren 
is. De hele unit is bovendien uitbreidbaar 
op een din-rail. Opvallend aan het 
systeem is, dat het  gebaseerd is op 
Linux en dus open-source is. Dat heeft 
grote meerwaarde voor toepassingen en 
het delen van toepassingen. “Dat zorgt 
er bijvoorbeeld voor dat het gemakkelijk 
te combineren is met bestaande 
soortgelijke controllers van partijen als 
Siemens of Allen Bradley.”  

Mulder-Hardenberg wil graag in contact 
komen met bedrijven en technici die 
vanuit de IT naar OT kijken. Mulder-
Hardenberg roept hen dan ook op om 
vooral informatie aan te vragen als ze 
willen weten hoe je IT op een veilige en 
logische manier met OT kan laten 
communiceren. “Zoek je een oplossing 
die garandeert dat je je investeringen in 
korte tijd terugverdient? Of heb je een 
IT-OT case die onoplosbaar lijkt? Laat 
het ons weten. De kans is groot dat je 
met EPIC de ontbrekende schakel in 
handen hebt.” 

steeds meer met elkaar verbonden. Dit 
zorgt voor een nieuwe uitdaging: OT 
cybersecurity. Maar het kan ook juist 
andersom werken, bijvoorbeeld als 
criminelen zijn binnengedrongen in de 
productiemachines en op zoek gaan naar 
systemen op het IT-netwerk. 

Industrial IoT (IIoT) 
Het in Californië gevestigde bedrijf 
OPTO22 kan met EPIC, de 
Edge Programmable Industrial 
Controller, voorkomen dat een 
ransomware-besmetting in het 
IT-netwerk overslaat naar het industriële 
netwerk (OT). Het woordje Edge geeft 
aan dat het op het randje van het IT- en 
OT-netwerk staat. “Het is als het ware 
Industrial IoT.” Het werkt als een adapter 
tussen twee schakels van het OT- en het 
IT-netwerk in. Dus IT en OT worden wel 
gekoppeld, maar de module van 
OPTO22 staat daar tussenin. Vergelijk 
het maar met de gebarentolk die tijdens 
de coronapersconferenties van het 
kabinet de woorden van Mark Rutte in 
begrijpelijke gebarentaal voor doven en 
slechthorenden vertaalt. Zo ongeveer 
werkt ook OPTO22 tussen IT- en 
OT-netwerken. “Dankzij de koppeling 
met EPIC, kan een cyberaanval niet 
overspringen van het ene naar het 
andere netwerk. Je creëert zo als het 
ware een soort demilitarized zone 
(DMZ).”  

Met EPIC kunnen organisaties van alles 
aansturen op basis van data die 
afkomstig is van sensoren. Zo heeft een 
spoorwegmaatschappij ooit dergelijke 
systemen ingezet die automatisch aan 
gingen, als de rails dreigde te bevriezen. 
Dan werd automatisch het spoor 
verwarmd om bevriezing te voorkomen. 
Dat scheelde weer treinvertragingen 
omdat wissels niet meer zo makkelijk 
konden bevriezen.  

Ook sluizen kunnen zo van alles meten. 
Je zou ermee ook sluizen kunnen open 
zetten of dicht kunnen doen. 
Bijvoorbeeld als het water een bepaald 
punt heeft bereikt. Dit gebeurt door data 
te koppelen aan een bepaald proces 
(beweging, aandrijf- of maakproces). 

Met EPIC creëer je als het ware een soort 
demilitarized zone (DMZ) tussen het IT- en 
OT-netwerk 

Contact:
Mulder-Hardenberg 
tel. 085-800 3751 
https://www.mulder-hardenberg.com
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Behulpzaam zijn is 
niet zonder risico
Terwijl ik deze blog schrijf geniet ik nog even van 
de warme lentezon. Ik hoor mijn zoontje met zijn 
vriendjes in de tuin spelen en bedenk me dat het 
leven zo slecht nog niet is. Dan komt er een 
berichtje binnen van een zakelijke kennis en sta 
ik direct weer met beide benen op de grond. Of 
hij mij even kan bellen?

Verifieer het hulpverzoek
Cybercriminelen spelen handig in op menselijke eigenschappen 
zoals behulpzaam willen zijn en een (gezond) gebrek aan 
achterdocht; immers, we willen graag uitgaan van het goede in 
de mens. Daarnaast maken cybercriminelen slim gebruik van de 
actualiteit, een stukje urgentie en veranderende 
werkomgevingen. Hybride werkvormen vragen van mensen om 
op een andere manier samen te werken. Daar waar je eerst bij 
je collega langsliep, moet je deze nu bellen of een berichtje 
sturen. Toch geldt in alle gevallen: is het een vreemd verzoek 
en/of vertrouw je het niet? Vraag een collega om hulp of 
verifieer het verzoek via een ander kanaal. Haastige spoed is 
zelden goed.

Zorg voor duidelijke procedures
Na hem in contact te hebben gebracht met een van de 
consultants zijn inmiddels de eerste maatregelen genomen om 
ervoor te zorgen dat dit soort goedbedoelde hulp in de toekomst 
niet zonder extra toetsing kan plaatsvinden. Duidelijke 
processen, procedures en een open cultuur kunnen al een hoop 
ellende en escalatie schelen. De schade viel uiteindelijk mee, de 
aangifte is gedaan en verbeterprocessen zijn gestart om dit in 
de toekomst te voorkomen. 

ERNST VEEN, MARKETING MANAGER TESORION

Deze kennis vertelt mij dat zijn collega een mailtje kreeg van de 
directeur van de organisatie waar ze allebei werkzaam zijn. De 
inhoud van de mail betrof een verzoek om met spoed een factuur 
te betalen; iets wat de directeur vanaf de skipiste lastig zelf kon. 
Mede daarom werd het verzoek ook gedaan vanaf het privé 
Gmail-account van de directeur. U raadt het wellicht al; de 
persoon in kwestie wilde graag helpen en betaalde de factuur, er 
was immers haast bij. 
Helaas bleek de persoon die de mail stuurde alleen niet de 
directeur te zijn. Zo werd de organisatie met een simpele vraag 
een flink bedrag afhandig gemaakt.


