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1 Inleiding 

 

De groeiende behoefte aan cyber security oplossingen in België biedt kansen voor 

Nederlandse ondernemingen. In België is het aantal cybersecurityaanvallen het 

afgelopen jaar verdubbeld en zijn midden- en kleinbedrijven (mkb) de 

overheidsinstellingen in toenemende mate slachtoffer. Tegelijkertijd is deze groep 

onvoldoende bewust welke risico’s cybersecurity aanvallen met zich meebrengen en 

bestaat er maar een gering aantal partijen op de Belgische markt die cyber security 

oplossingen aanbieden. De aanpak van de cyberdreiging zorgt voor steeds meer 

discussie in de media. Ook de Belgische overheid is gedwongen met standpunten 

naar voren te komen en meer geld te investeren in veiligheid en beveiliging online.  

 

Na het identificeren en verminderen van IT-beveiligingsrisico's is het van groot 

belang dat nieuwe IT-beveiligingsrisico's worden voorkomen. Voorkomen is beter 

en goedkoper dan achteraf genezen. IT-projecten dienen georganiseerd en 

uitgevoerd te worden door IT-experts. Hoogwaardige IT-beveiligingsexpertise is 

echter een schaars goed, dat meestal niet binnen de eigen onderneming of 

organisatie aanwezig is. 

 

De kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven moeten worden gezocht in de 

vooraanstaande Nederlandse expertise en uitgebreide kennis op het gebied van ICT 

en cyber security en de nog geringe deskundigheid beschikbaar in België.  

 

Cyber security wordt in dit rapport gedefinieerd als informatiebeveiliging: het 

geheel van maatregelen, procedures en processen voor informatie en 

informatiesystemen, gericht op het waarborgen de informatievoorziening en het 

minimaliseren van schade door beveiligings- incidenten. 

 

 

1.1 Cyber security in België 

 

1.1.1 Trends op de Belgische cyber security markt 

In België is er de afgelopen jaren kritiek geuit vanuit de media op de ontbrekende 

aandacht voor informatiebeveiliging. Al in 2011 werd door de Belgische 

inlichtingendienst bekend  gemaakt dat België ver achterliep op het gebied van 

cyber veiligheid en die situatie lijkt niet veranderd. De veiligheidsdiensten zijn 

versnipperd over het land, beschikken over te weinig experts (20 in België 

tegenover 120 in Nederland) en worden niet ondersteund door een duidelijke visie 

vanuit de overheid. In 2012 publiceerde de Belgische overheid op aanraden van de 

inlichtingendiensten een cyber security strategie. Deze strategie biedt echter alleen 

grote principes die de cyberstrategie van België moest vormgeven. In 2013 werd 

besloten om, ondanks besparingen, 10 miljoen vrij te maken om bestaande 

diensten op het gebied van cyber security te ondersteunen en het Centrum voor 

Cybersecurity België op te richten. De investeringen zijn tot nu toe uitgebleven. 

 

Dit jaar werd duidelijk dat het aantal cyberincidenten in België afgelopen jaar is 

verdubbeld. De cyberincidenten worden bovendien steeds ernstiger, blijkt uit cijfers 
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van het CERT, het federale Cyber Emergency Response Team. Deze cijfers zijn 

gebaseerd op de computeraanvallen die gemeld zijn bij de instantie. Het werkelijke 

aantal ligt nog veel hoger. De bestaande hulpdiensten voor cyberaanvallen zijn 

onderbemand en werken vooral op basis van signalering achteraf. Duidelijk is dat 

er meer middelen en meer mensen nodig zijn om de internetcriminaliteit binnen de 

private en publieke sector aan te pakken. 

1.2 Bewustwording in België  

 

1.2.1 Prioriteit cyber security in bedrijven 

Uit de Global Information Security Survey 2013 van consultancybureau EY blijkt dat 

cyber  security een prominentere positie heeft gekregen binnen de Belgische 

bedrijven ondanks het feit dat meeste organisaties verwachten dat het budget voor 

cyberbeveiliging dit jaar niet zal toenemen. 44 Belgische respondenten vanuit grote 

en minder grote organisaties uit verschillende sectoren namen deel aan dit 

onderzoek. Uit de Belgische resultaten blijkt dat 25 procent van de 

beveiligingsexperts een prominentere plaats heeft gekregen in het organigram, dit 

is een forse stijging ten opzichte van het jaar 2012 toen geen enkele IT-expert 

rechtstreeks aan de bedrijfstop rapporteerde. 

 

40 procent van de Belgische respondenten meldt dat ze vorig jaar een stijging van 

het aantal cyberincidenten noteerden van minstens 5 procent. 39 procent van de 

Belgische bedrijven zegt in het rapport dat ze vorig jaar maximaal 37.000 euro 

hebben verloren door  cyberincidenten. Hetzelfde percentage aan respondenten gaf 

aan dat de economische schade onbekend is. 

Ondanks de stijging van de cyberaanvallen en de erkende rol van cyber security 

experts is er weinig sprake van verhoging van de budgeten voor cyber security 

onder de ondervraagden. Ook ontbreken mensen die maatregelen betreffende 

cyber security conceptueel kunnen uitleggen binnen het bedrijf. Binnen het 

bedrijfsleven is er vooral vraag naar een grotere efficiëntie van de bestedingen. 

1.2.2 Drijfveren investeringen in cyber security 

Niet alleen het stelen van data, maar ook het berokkenen van schade brengt de 

continuïteit en effectiviteit binnen een bedrijf, instelling of organisatie in het 

gedrang en kan tot belangrijke financiële implicaties leiden. Onderzoek door PwC 

Belgium onder zowel KMO’s als grote ondernemingen in België bracht de 

voornaamste drijfveren om te investeren in IT beveiliging in kaart. De top drie 

redenen zijn volgens de respondenten:  

1) bescherming van de gegevens van hun klanten 

2) het in stand houden van de bedrijfsreputatie  

3) het voldoen aan de wetgeving 

1.2.3 Initiatieven 

Berichtgeving in de Belgische media stimuleert de bewustwording. Naast de grote 

incidenten, meldt de pers dat niet alleen de grote spelers in de markt of bedrijven 

uit de financiële sector doelwit zijn. In toenemende mate worden kleinere bedrijven 

en individuen slachtoffer van cyberaanvallen. 

 

De International Chamber of Commerce Belgium (ICC) publiceerde samen met het 

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de Belgium Cyber Security Guide 

voor het Belgische bedrijfsleven. De gids is opgezet in samenwerking met grote 

spelers als EY, Microsoft en ISACA en heeft als doel duidelijke handvatten te bieden 
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voor informatiebeveiliging binnen het bedrijf. Tevens zijn zij bezig met een 

bewustwordingscampagne over de gevaren van cybercriminaliteit. De verwachting 

is dat de vraag naar Cyber Security diensten en producten bij het Belgische 

bedrijfsleven hierdoor wordt gestimuleerd onder zowel zelfstandigen, het MKB en 

grotere organisaties binnen en buiten de financiële sector. 

1.3 Onderzoek en Innovatie 

 

Security ondersteunt innovatie doordat in een veilige omgeving sneller kan worden 

geëxperimenteerd met nieuwe technologieën voor nieuwe producten of diensten die 

op alle verschillende apparaten en platformen toegankelijk zijn. 

 

1.3.1 Kennispotentieel 

In Nederland is er al een groot kennisreservoir opgebouwd op het gebied van cyber 

security. Dit kennisreservoir wordt in stand gehouden door de aanwezige 

opleidingen informatie- en computerbeveiliging aan het MBO, het HBO en de 

universiteiten. Ook maakt dit kennisgebied deel uit van het algemene ICT curricula. 

Nederland beschikt over voldoende cyber security kennis en kunde. Daarnaast 

ontwikkelt de expertise zich snel en investeert de overheid in ICT-innovatie om de 

cybersecurity doelstellingen te behalen. 

 

In België bestaan er weinig gespecialiseerde opleidingen, vormingen en 

onderzoeken rond informatiebeveiliging. Onder meer aan de Solvay Business 

School, informatiebeveiliging maakt daar deel uit van de gewone ICT curricula. 

Volgens BISI, de onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit van Brussel zijn er in de 

komende drie jaar 3000 tot 4000 nieuwe specialisten in informatiebeveiliging nodig 

in België. 

 

1.3.2 Certificering van beveiligingsproducten 

 

Het NBV is toezichthouder op het Nederlandse Schema voor Certificatie op het 

gebied van IT-Beveiliging (NSCIB) waar Common Criteria certificaten kunnen 

worden afgegeven. Het NSCIB is in Nederland opgezet om de beveiligingsaspecten 

van IT producten te kunnen evalueren en certificeren.  Belgische fabrikanten 

moeten hun producten momenteel in het buitenland laten certificeren omdat een 

nationaal certificering ontbreekt. 

1.4 Organisaties en evenementen 

 

1.4.1 Relevante organisaties 

België heeft nog geen Cyber Security Center. De Belgische regering besloot tot 

goedkeuring voor het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), maar de 

investering is nog uitgebleven en het centrum is nog niet opgericht. 

 

In België is er geen sprake van een officieel aanspreekpunt op het gebied van 

cybersecurity. Er bestaan wel losse organisaties en kennisinstellingen: 

 

B-CCENTRE: Belgium Cybercrime Centre of Excellence,  for training, research and 

education. www.b-ccentre.be 
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BELTUG: Belgische vereniging van ICT-managers, met een focus op 

gespecialiseerde interne netwerken, mobiele communicatie, UC en Cloud.  

www.beltug.be 

CERT: Het federale cyber emergency team. Meldkamer van cybersecurity 

incidenten. Helpt bedrijven en organisaties door advies tijdens 

cyberbeveiligingsincidenten en advies om beveiligingsincidenten te voorkomen.  

https://www.cert.be 

CSA Cloud Security Alliance: Non-profit organisatie gericht op het gebruik van 

Cloud Computing voor het beveiligen van alle andere vormen van computergebruik. 

www.cloudsecurityalliance.org 

ISACA Belgium: The ISACA Belgium Chapter organises various educational 

activities around audit, governance, risk and information security for members and 

non-members.  www.isaca.be 

L-SEC: een internationale informatiebeveiligingscluster en een non-profit 

organisatie met als doel de bevordering van informatiebeveiliging en de 

deskundigheid in de Benelux en Europa. Opgericht door de Universiteit van Leuven 

(KU Leuven).     

http://www.lsec.be 

SAI: Studiecentrum voor automatische informatie verwerking vzw.  

www.sai.be 

 

1.4.2 Evenementen en rapporten 

 

De Nederlandse ambassade in Brussel gaat Nederlandse leveranciers van cyber 

security-diensten helpen om hun activiteiten naar België uit te breiden. Eind 2014 

wordt er daartoe een evenement georganiseerd waarbij Nederlandse leveranciers 

van producten en diensten voor internetbeveiliging worden gekoppeld aan 

Belgische bedrijven. Die matchmaking wordt begeleid door brancheorganisatie 

Nederland ICT. Voor meer informatie over de kosten en mogelijkheden kunt u een 

e-mail sturen naar Bru-ea@minbuza.nl.   

 

In maart 2015 wordt Info Security Belgium georganiseerd in Brussel Expo. De 

vakbeurs haakt in op de dagelijkse confrontatie met allerlei vraagstukken op het 

gebied van IT-security en verschillende sprekers presenteren hun oplossingen: 

“Samen met de vakbeuzen Storage Expo en het nieuwe Tooling Event bieden 

marktleiders, verenigingen, sprekers en andere ICT-professionals u hun ideeën, 

technieken, diensten en visie aan op de meest actuele IT-security thema’s.” 

 

• Belgium Cyber Security Guide Link 

• Cyber Security Strategy Belgium 2012 Link 

 

1.5 Handelsrelatie België-Nederland 

 

België is na Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland. Volgens de 

meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek exporteerde 

Nederland voor bijna 49 miljard euro naar België en importeerde 36 miljard euro 

aan goederen en diensten. Het merendeel van de export en import is voor 

Vlaanderen. Wallonië maakt recentelijk een voorspoedige ontwikkeling door, 

hierdoor wordt het in toenemende mate een kansrijke nabije markt. Brussel speelt 

een belangrijke rol door de aanwezigheid van de Europese instellingen, de NAVO en 

een tal van bedrijfszetels. 
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België is een federale staat waarbij de centrale overheid door verschillende 

staatshervormingen grote delen van haar bevoegdheid heeft afgestaan aan drie 

gewesten en drie gemeenschappen. Het Vlaamse, Waalse en Brussels 

Hoofdstedelijke Gewest zijn bevoegd voor o.a. economie en werkgelegenheid. Dat 

betekent dat voor een groot deel het economische beleid, de buitenlandse handel 

en het aantrekken van investeringen worden (uit)gevoerd door de individuele 

gewesten. De gemeenschappen zijn ingedeeld op basis van taal (Nederlands, Frans 

en Duits) en zijn bevoegd voor onder andere cultuur en onderwijs.  

 

 

De Nederlandse ambassade in Brussel gaat Nederlandse leveranciers van cyber 

security-diensten helpen om hun activiteiten naar België uit te breiden. Eind 2014 

wordt er daartoe een evenement georganiseerd waarbij Nederlandse leveranciers 

van producten en diensten voor internetbeveiliging worden gekoppeld aan 

Belgische bedrijven. Die matchmaking wordt begeleid door brancheorganisatie 

Nederland ICT. 

 

1.6 Dienstverlening Ambassade 

 

Mocht u na het lezen van dit kans dossier enthousiast zijn geworden om België te 

gaan verkennen dan willen wij u het volgende adviseren. Zoals in het begin al is 

opgemerkt is België een land met andere manieren en gebruiken. Daarom is het 

aan te raden eerst met België kennis te maken, bv door Belgische bouwbeurzen of 

voorlichtingsdagen te bezoeken. Daarbij biedt de Nederlandse overheid 

verschillende diensten aan om u te ondersteunen in het ondernemen in het 

buitenland. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit 

rapport aarzel dan niet om met de ambassade in Brussel contact op te nemen: 

 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 

Economische en handelsafdeling 

Kortenberglaan 4-10 

B-1040 Brussel 

Telefoon: (+32) 2 679 16 55/77 

E-mail: bru-ea@minbuza.nl 

www.nederlandseambassade.be 

 

1.6.1 Aanspreekpunt 

De ambassade is het aanspreekpunt voor individuele bedrijven. De economische 

afdeling verstrekt actuele en betrouwbare informatie over het exporteren naar en 

investeren in de Belgische markt, informatie over de ontwikkelingen binnen 

kansrijke sectoren en over wet- en regelgeving. Ook wordt de ambassade 

ingeschakeld bij het oplossen van concrete problemen die het Nederlands 

bedrijfsleven in België ondervindt. 

 

1.6.2 Zakenpartnerscan 

Ziet u een kans op de Belgische markt voor uw bedrijf, maar zoekt u naar partners? 

Dan is de zakenpartnerscan iets voor u. De zakenpartnerscan is een persoonlijke 

introductie bij potentiële zakenpartners, speciaal voor ondernemers. Of u net komt 

kijken of al langer onderneemt in het buitenland, de zakenpartnerscan opent 
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deuren naar distributeurs, importeurs, productiepartners of agenten in het 

buitenland. Deze dienst kost 500 Euro en wordt uitgevoerd in samenwerking met 

RVO. 

 

1.6.3 Website 

Op haar website verzamelt de ambassade economische en handels gerelateerde 

informatie onder het kopje economie en handel. U vindt hier (Belgisch) economisch 

nieuws, informatie over thema’s en FAQ over zakendoen in België. Op de kalender 

vindt u een overzicht van alle handelsmissies, seminars, matchmakings en overige 

activiteiten die de ambassade organiseert. 

 

1.6.4 Vraagbeantwoording en doorverwijzing 

Heeft u andere vragen waarmee u niet terecht kan op de website, dan kunnen wij u 

individueel verder helpen. Neem zeker contact met onze medewerkers. Onze 

dienstverlening voorziet zogenaamde “eerstelijnszorg”. Indien u behoefte heeft aan 

verdere of specialistische ondersteuning, verwijzen wij u door naar organisaties die 

u verder kunnen helpen. 

 

1.6.5 Kansensignalering en activiteiten 

De ambassade speurt continu naar marktkansen voor Nederlandse ondernemers. 

Dit doet zij door de ontwikkelingen op de Belgische markt nauwlettend te volgen. 

De marktkansen worden vertaald in berichten die gepubliceerd worden op onze 

website en op de website van RVO. Op basis van de kansensignalering organiseert 

de ambassade regelmatig handelsbevorderende activiteiten zoals informatiesessies, 

contactdagen, missies, matchmakings, bezoeken en evenementen. 

 

1.6.6 Nieuwsbrief 

De ambassade publiceert een 2-wekelijkse nieuwsbrief over marktevoluties, 

investeringsmogelijkheden en zakelijke opportuniteiten. U kunt zich abonneren op 

de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar bru-ea@minbuza.nl met de 

vermelding “abonnement nieuwsbrief”. Tevens vindt u op de website het laatste 

nummer van de nieuwsbrief en een archief van de vorige nummers. 
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Colofon 

 

Dit is een publicatie van: 

RVO.nl / Klantcontact  

Prinses Beatrixlaan 2 / 2595 AL den Haag 

Postbus 93144 / 2509 AC Den Haag 

T +31 (0)88 0424242 

E intake@rvo.nl 

www.rvo.nl 

 

© RVO.nl | Juli 2014 

 

RVO.nl is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl voert 

beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, agrarisch, 

innovatief en internationaal ondernemen. RVO.nl is hét aanspreekpunt voor 

bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, 

netwerken en wet- en regelgeving. 

 

 

RVO.nl streeft naar correcte en actuele informatie in dit dossier, maar kan niet 

garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, 

of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de 

informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. RVO.nl aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde 

informatie. Binnen onze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links 

opgenomen. RVO.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar 

wordt verwezen. 
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