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Jaarlijkse CYBERSECURITYBAROMETER  
VAN DE BELGISCHE MICRO-ONDERNEMINGEN 
 
 
METHODOLOGIE 
 
Deze barometer is gebaseerd op bezoeken en individuele interviews van 3587 Belgische 

bedrijven, uitgevoerd tussen april en december 2019. Onze consultants hebben 

rechtstreeks de managers van deze bedrijven geïnterviewd, die in wezen micro-

ondernemingen zijn met minder dan vijf werknemers. Voor zover wij weten is dit het meest 

uitgebreide onderzoek naar cybersecurity in deze categorie dat tot nu toe in het land is 

uitgevoerd.. 

 

 

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES VAN DIT ONDERZOEK 
 
• Uit ons onderzoek blijkt dat kleine Belgische bedrijven duidelijk benadeeld zijn bij 

computeraanvallen en wereldwijd enorm blootgesteld zijn aan cybercriminaliteit; 

• Nederlandstalige managers zijn iets beter beschermd dan Franstalige managers; 

• Slechts 9,6% van de onderzochte bedrijven vertrouwt hun IT-beveiliging toe aan een 

gespecialiseerde dienstverlener; 

• Bijna een derde van de bedrijven gebruikt geen antivirus en 76% heeft geen firewall; 

• 57% van de managers van kleine bedrijven geeft toe hetzelfde wachtwoord te gebruiken 

op de verschillende zakelijke websites die ze bezoeken, maar ook op sociale netwerken; 

• Volgens verschillende gelijklopende studies (Deloitte, Ernst&Young, HackerOne, 

Kaspersky) is België een van de slechtste leerlingen in de Europese klas als het gaat om 

cybersecurity. Nog alarmerender is de bevinding van onze barometer, die zich richt op 

kleine bedrijven. 

 

  



Cybersecurity ... overmoedige managers of 
managers die gewoonweg niet op de hoogte 
zijn van de risico's? 
 
Wat is er speciaal aan kleine bedrijven? Hun oprichter combineert vaak alle functies: 

verkoop, boekhouding, juridische dienst, administratie ...  

 

Het is niet verwonderlijk dat de rol van IT-manager vaak 'één te veel' is. Bijna 63% van de 

Belgische bedrijven was in 2018 het slachtoffer van een computerkraak, maar daarvan 

hebben alleen de grote bedrijven echt de middelen om zich te verdedigen.  

 

De gevolgen van een computerkraak variëren van een eenvoudige schrikaanval tot het 

onderbreken van diensten gedurende meerdere dagen of zelfs weken. Helaas herstellen 

sommige bedrijven hier niet van. 

 

Deze eerste Skyforce-barometer - uitgevoerd met de steun van onze partner Kaspersky - 

maakt een verontrustende balans op van de situatie en roept alle betrokkenen 

(werkgeversorganisaties, overheden, bedrijfsfederaties, enz.) op om ingrijpende 

maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze bedrijven worden beveiligd. 

 
 
 

 
 
 

Christophe Henri, Pierre-Olivier Glachant, Philippe Verwerft, Mathieu Lardinois, mede-oprichters van Skyforce 
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Eerste deel 
Typisch profiel van de deelnemende bedrijven 
 
 

Onze consultants zijn door heel België 

gereisd, van grote stedelijke gebieden tot 

de meest afgelegen gemeenten en 

dorpen. In bijna alle gevallen was onze 

contactpersoon de belangrijkste 

manager of medewerker van het bedrijf. 

 

De steekproef is zowel zeer groot als zeer 

gevarieerd wat de sectoren betreft: 

handelszaken (in de breedste zin van het 

woord), bouw en horeca, die de drie 

meest vertegenwoordigde sectoren 

vormen (samen 75% van de 

ondervraagden). Dit zijn ook de sectoren 

die het grootste deel uitmaken van de 

kleine ondernemingen in België.   

 

Aantal medewerkers 
Slechts 1     38% 

Tussen 2 en 5  55% 

Meer dan  5  7% 

 

Zoals we kunnen zien, heeft 93% van de 

3583 ondervraagde bedrijven minder dan 

6 medewerkers en richtte het onderzoek 

zich volledig op micro-ondernemingen.  

 
 
 
 
 

1744 1783

Bedrijven geïnterviewd
NL FR

0 500 1000 1500

Gebouw & habitat

Handelaren

Horeca

Recreatieactiviteiten
& wellness

Zakelijke diensten

Medische beroepen

Vrije beroepen

Boekhouding en
financiën

Andere

Werkgebied



 
 
 

2 
Tweede deel  

GEBRUIK en AANWEZIGHEID  
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Tweede deel 
Gebruik en aanwezigheid op het internet 
 

De ondervraagde managers gebruiken het internet op zeer uiteenlopende wijze. Op 

bedrijfsniveau heeft een derde van hen nog geen website en slechts 9% heeft een e-

commercesite of verkoopt zijn diensten en producten online.  

 

Anderzijds bankiert 97% van de managers online en koopt 83% van hen regelmatig 

online. Dit contrast, deze maturiteitskloof tussen persoonlijk gebruik en 

marketingexploitatie van het internet is voor micro-ondernemingen zeer groot.  

 

Er is ook een gebrek aan duidelijke grenzen tussen persoonlijk en professioneel gebruik van 

bedrijfscomputers. De computer van de manager - of het nu gaat om een desktop of een 

laptop - wordt in de meeste gevallen duidelijk gebruikt voor privégebruik.  

 

Op de vraag "bent u met uw bedrijfscomputer op sociale netwerken aanwezig" antwoordt 

82% van de managers bevestigend. Het is niet onschuldig als het gaat om de beveiliging.  

 

Zo kunnen bijvoorbeeld cookies hackers in de verleiding brengen om de inhoud ervan te 

misbruiken en deze persoonsgegevens te gebruiken voor kwaadaardige doeleinden, tot 

zelfs cyberaanvallen. Het proces is relatief eenvoudig: als de hacker fysiek toegang heeft 

tot de machine, hoeft hij deze gegevens, die toegankelijk zijn met een paar klikken, alleen 

maar te kopiëren op een USB-stick. Het op afstand terugvinden van cookies is minder 

eenvoudig, maar toch mogelijk, door het onderscheppen van een HTTP-aanvraag waar de 

cookies doorheen gaan, met behulp van snuffeltechnieken. 

 

Het gebruik van onvolkomenheden in sommige browsers is ook een bron van diefstal van 

cookies: in juni 2019 kondigde Firefox een nieuwe functie aan genaamd "verbeterde 

traceerbeveiliging" die standaard zal worden ingeschakeld voor nieuwe gebruikers, wat 

betekent dat gekende externe traceercookies worden geblokkeerd. 

 
 

  



Tweede deel 
Gebruik en aanwezigheid op het internet 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik bankier online nnnnnnnnnn 97% 

Ik koop regelmatig online nnnnnnnnnn 83% 

Mijn bedrijf heeft een website nnnnnnnnnn 68% 

Mijn bedrijf heeft een e-
commercesite of verkoopt online nnnnnnnnnn 9% 

Ik gebruik mijn bedrijfscomputer om 
verbinding te maken met mijn privé 

sociale netwerken 
nnnnnnnnnn 82% 
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Derde deel 
IT-beveiliging 
 

Dit is de kern van dit onderzoek: zijn onze micro-ondernemingen en hun managers 

beveiligd? Helaas blijkt uit de interviews dat er zowel een grote kwetsbaarheid als een 

gebrek aan bewustzijn bij kleine bedrijven is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een derde van de gevallen verklaren de onderzochte bedrijven dat ze niemand hebben 

die verantwoordelijk is voor IT-beveiliging. Wanneer dit het geval is, is het meestal de 

manager zelf. Slechts 10,5% van de bedrijven beschikt over een interne medewerker die 

zegt over de nodige vaardigheden te beschikken om de beveiliging te garanderen, terwijl 

een zeer klein deel (9,6%) een beroep doet op een externe professionele dienstverlener.  

 

Interne medewerkers zijn zelden ervaren IT-specialisten en deze resultaten suggereren dat 

85-90% van de micro-ondernemingen geen duidelijk beeld heeft van de risico's op een 

computerkraak die zij lopen.  
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Wie is verantwoordelijk voor IT-beveiliging in uw bedrijf?

Personne Moi-même Un collaborateur interne Un prestataire externe



Derde deel 
IT-beveiliging 
 

Hoe beveiligen kleine bedrijven hun gegevens en IT-voorzieningen?  Bijna een derde van 

de kleine bedrijven heeft geen antivirussoftware geïnstalleerd. Dit cijfer stijgt tot 76% 

voor firewalls. Als we de vier onderzochte beveiligingselementen (antivirus, antispam, 

antispyware en firewall) combineren... heeft slechts 13% van de micro-ondernemingen 

een compleet beveiligingssysteem. 

 

Geen antivirus geïnstalleerd nnnnnnnnnn 28% 

Geen antispyware geïnstalleerd nnnnnnnnnn 81% 

Geen antispam geïnstalleerd nnnnnnnnnn 78% 

Geen firewall nnnnnnnnnn 76% 

Bedrijven met deze vier tools nnnnnnnnnn 13% 

 

 

 

 

 

 

 

  



Derde deel 
IT-beveiliging 
 

De resultaten van ons onderzoek tonen de kloof tussen grote en kleine bedrijven aan. Als 

63% van de bedrijven in 2018 het slachtoffer is geworden van een poging tot cyberaanval, 

verklaart 20% dat ze geen inbraakdetectieprogramma hebben (firewalls + antivirus). Onze 

studie toont aan dat dit cijfer bij kleine Belgische bedrijven vier keer groter is.  

 

Volgens een studie van onze partner Kaspersky Lab kon 12% van de Belgische kmo's deze 

pogingen niet tegenhouden en zijn ze al minstens één keer  het slachtoffer geweest van 

een 'denial of service'-aanval, ook wel DDoS genoemd, op de voet gevolgd (11%) door 

kleinere of eenmansbedrijven. Grotere bedrijven daarentegen behalen met 9% een iets 

beter resultaat. Wereldwijd heeft een kwart van de aanvallen geleid tot het verlies van 

gevoelige gegevens. 

 

Uit een wereldwijde studie van Ernst&Young blijkt dat 72% van de grote bedrijven een 

centrum voor incidentenbeheer heeft, vergeleken met 40% van de kleine en middelgrote 

bedrijven. 

 

Uit ons onderzoek blijkt echter dat als een klein bedrijf het slachtoffer wordt van een 

computerkraak, het geen middelen heeft om snel en effectief te reageren. In onze 

barometer die zich richt op micro-ondernemingen, is er inderdaad maar in 20% van de 

gevallen een (interne of externe) manager die kan reageren.  

 

In een derde van de gevallen verklaren de onderzochte bedrijven dat ze niemand hebben 

die verantwoordelijk is voor IT-beveiliging. Wanneer dit het geval is, is het meestal de 

manager zelf. Slechts 10,5% van de bedrijven beschikt over een interne medewerker die 

zegt over de nodige vaardigheden te beschikken om de beveiliging te garanderen, terwijl 

een zeer klein deel (9,6%) een beroep doet op een externe professionele dienstverlener.  

  



Derde deel 
IT-beveiliging  
Interventiestatistieken 
 

Op 31 december 2019, de sluitingsdatum van deze barometer, zorgde Skyforce voor de IT-

beveiliging van 821 Belgische bedrijven. Hieronder staan de kwaadaardige aanvallen of 

pogingen die zijn ontdekt, naar rato van het aantal getroffen bedrijven: 

Inbraakpogingen nnnnnnnnnn 88% 

Virussen gedetecteerd nnnnnnnnnn 61% 

Pogingen tot spam en phishing nnnnnnnnnn 60% 

Andere nnnnnnnnnn 49% 

  

 

“Het is ongelooflijk om te denken dat kleine 

bedrijven minder risico's lopen: het is net 

het tegenovergestelde! In minder dan een 

jaar tijd hebben we 731.442 pogingen tot 

inbraak bij onze klanten geblokkeerd, 

waaronder een aantal geraffineerde 

aanvallen waarbij hun slachtoffers al hun 

gegevens zouden hebben verloren".   

 

Philippe Verwerft CTO Skyforce 

 



Derde deel 
IT-beveiliging  
Hitparade van infecties 2019  
 

In samenwerking met onze partner Kaspersky identificeren we vooraf de gevaarlijkste 

virussen en anticiperen we op hun verspreiding in België. 

  

2019 was een vruchtbaar jaar voor computervirussen, waarbij veel bedrijven werden 

getroffen, waaronder enkele zeer bekende bedrijven die erg veel gegevens hebben verloren.   

 

 

2019-2020 
Enkele spraakmakende computerkraken in België 

 
Zo werd in juni 2019 de in Zaventem gevestigde luchtvaartleverancier ASCO Industries 

gedwongen te sluiten als gevolg van een computerkraak.  

 

De hele productieketen werd gedurende twee dagen onderbroken, zowel in België (waar de 

computerkraak plaatsvond) als in de Verenigde Staten en Canada als gevolg daarvan.   

 

Meer dan 1000 werknemers van de groep, die onder andere onderdelen voor de concerns 

Boeing en Airbus vervaardigt, zijn daardoor technisch werkloos geworden. 

 

Afgezien van de directe verliezen als gevolg van de onderbreking van de productie, is het 

duidelijk dat in een dergelijke gevoelige sector de impact op het merkimago zowel het 

belangrijkste als het moeilijkst in te schatten is. 

 

  



 
 
 
Op het moment van schrijven van dit 
verslag is de IT-integrator SPIE ICS, een 
onderdeel van SPIE Belgium, het 
slachtoffer van een cyberaanval via een 
cryptovirus.  
 
Deze vorm van ransomware kan ervoor 
zorgen dat verschillende 
computerbestanden vergrendeld raken, 
waardoor ze niet beschikbaar zijn voor de 
gebruiker of het bedrijf.  
 
Ransomware-hackers eisen losgeld van 
SPIE om ze te ontgrendelen. 
 

 

 
 

De Ieperse weefmachinefabrikant Picanol 
werd ook gedwongen om een aantal dagen 

te sluiten nadat de krant l'Echo de aanval 
beschreef als mogelijk de grootste 

cyberaanval op een Belgisch beursgenoteerd 
bedrijf. De hackers eisten ook hier losgeld en 
de beurskoers moest worden stopgezet net 

wanneer deze begon te stijgen. 
 

We hebben het hier over 1500 medewerkers 
die hun werk moesten staken en over 

miljoenen euro's aan financiële schade. 
Volgens het persbericht van de 

communicatiemanager van het bedrijf eisten 
de hackers geld van Picanol, dat zelfs geen 
toegang meer had tot zijn eigen systemen. 

 

Het topje van de ijsberg  
 

Deze voorbeelden van kmo's maken helaas deel uit van de tienduizenden 

computerkraakincidenten die onze bedrijven in 2019 te verwerken kregen.  Wat Skyforce 

betreft, hebben onze teams op afstand kunnen ingrijpen om bijna 34.772 infecties te 

verhelpen, waarvan we hieronder een lijst geven. 

 

Hitparade 2019 
van computerinfecties 

 
1. Romeo  Trojaan 4332 infecties 

2. Juliette  Virus 3778 infecties 

3. Robert   Phishing 3452 infecties 

4. André  Phishing 3433 infecties 

5. Maxk88  Phishing 3291 infecties 

6. Intru.xm  Virus 3113 infecties 

7. Virus2   Trojaan 3087 infecties 

8. Gégé    Virus 2232 infecties 

9. Baby Doll  Trojaan 2202 infecties 

10. Elvis   Virus 1776 infecties 



OVER SKYFORCE 
 
Skyforce werd in 2019 opgericht met hoofdkantoor in Waterloo en positioneert zich als 

pionier op de markt van geïntegreerde cyberbeveiligingsdiensten voor zeer kleine, kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

 

Wij ondersteunen onze klanten bij het beveiligingsbeheer van hun IT-infrastructuur, of het 

nu gaat om een individuele gebruiker of een netwerk, dankzij een innovatief en nieuw 

beveiligingsconcept.  Innovatie, constante monitoring, methodologie en zorgvuldigheid 

staan centraal in onze ambitie om internationaal toonaangevend te worden op het gebied 

van digitale beveiliging.  

 

Onze expertise is gericht op alle bedrijfssectoren. In België hebben meer dan 800 bedrijven 

ons al hun cyberbeveiliging toevertrouwd, waardoor Skyforce een belangrijke speler is op 

het gebied van IT-beveiliging voor kleine ondernemingen.  

 

Elk jaar zullen we de 'Jaarlijkse cybersecuritybarometer van Belgische micro-

ondernemingen' publiceren om het grote publiek, organisaties en de bedrijfswereld te 

sensibiliseren over de uitdagingen die de snel groeiende cybercriminaliteit met zich 

meebrengt. 

 

De cyberkwetsbaarheid van onze bedrijven is niet onvermijdelijk.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SKYFORCE Cybersecurity S.R.L. 
Louizalaan  272- 1050 Brussel 

+32 (0)2 899 75 50 – info@skyforce.be 
www.skyforce.be 


