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7 tips hoe te 
handelen na een hack

We beveiligen een bedrijfsgebouw, overheidsinstelling of onze eigen wo-
ning met sloten, hekken en camera’s, omdat we niet willen dat er wordt 
ingebroken. Maar waarom gaan veel bedrijven en organisaties pas echt se-
rieus kijken naar hun online beveiliging nadat er een incident heeft 
plaatsgevonden? Wilfred van roij *

Tot een paar jaar geleden waren 
hackers meestal jongeren die op 
hun zolderkamer een ‘lek’ pro-

beerden te ontdekken in een netwerk. 
Het was ze bijna altijd te doen om de 
kick en bijna nooit waren er redenen 
van financieel gewin of had men de in-
tentie om een bedrijf of organisatie be-
wust schade toe te brengen. In onze 
nieuwe digitale wereld is deze situatie 
nog slechts een mooie romantische 
herinnering.

Meedogenloze cybercrimineel
De hedendaagse hacker is een meedo-
genloze cybercrimineel die hele duide-
lijke motieven heeft waarom hij of zij 
een netwerk of website wil hacken. De 
hoofdredenen van deze hackers zijn te-
rug te brengen tot de volgende zes.

1. Financieel gewin 
Ouderwets financieel gewin door op 
zoek te gaan naar persoonsgegevens, 
wachtwoorden, creditcard informatie, 
bankgegevens of e-mailaccounts en 
deze vervolgens te misbruiken door on-

geautoriseerde betalingen te verrichten 
of door de verkregen informatie verder 
door te verkopen. 

2. Cyberspionage 
Er is een duidelijke toename te zien in 
het aantal geavanceerde diefstallen van 
digitale eigendommen (patenten, oc-
trooien e.d.) en cyberspionage door cri-

minelen. Het betreft hier niet alleen de 
particuliere sector, maar ook overheden 
die elkaar bespioneren.

3. Bewust toebrengen van imagoschade 
Door defacing vallen hackers een ser-
ver aan en veranderen de inhoud van 
de daarop gehoste website(s) of ver-
vangen de website(s) volledig. Voor 
bedrijven kan defacing ernstige imago-

schade tot gevolg hebben en kan daar-
mee zelfs leiden tot een faillissement. 
Defacing wordt door criminelen ook 
gebruikt om bedrijven te chanteren en 
af te persen. 

4. Botnet 
Bots en botnets zijn een veelvoorkomen-
de vorm van cybercrime en een krachtig 

middel van hackers. Een botnet bestaat 
uit een grote groep computers, geïnfec-
teerd met een speciaal virus. Eenmaal 
geïnfecteerd met dit speciale virus is de 
computer onderdeel van het botnet en 
wordt dan ook wel een zombie-compu-
ter genoemd. Deze zombie computers 
kunnen vervolgens ingezet worden voor 
het uitvoeren van een DDoS-attack 
(Distributed Denial-of-Service aanval).

Vraag is niet óf u gehackt wordt, maar wannéér?

Zorg ervoor dat bewijs op de juiste 
juridische en forensisch verantwoorde 
wijze wordt vastgelegd



41Security Management   nummer 4   april 2013

informatiebeveil iging

5. Verspreiden van malware en spam 
Hackers vallen netwerken aan om deze 
in te zetten om ongewenste adverten-
ties of malware te verspreiden. Hierna 
kan de hacker het webverkeer omleiden 
naar malafide sites, bestaande banners 
vervangen door een andere code, of 
spam verspreiden via de mailserver. 

6. Hack Activisten 
Web activisten - ook wel hacktivisten 
genoemd - breken uit overtuiging in op 
systemen, meestal publieke websites, 
om deze te dwingen offline te gaan of 
een bepaalde boodschap te plaatsen.

Juridische status van hacking
Computervredebreuk, de juridische 
term voor hacken, is strafbaar volgens 
het Wetboek van Strafrecht. Er is spra-
ke van computervredebreuk als iemand 
opzettelijk en zonder toestemming bin-
nendringt in het computersysteem of 
netwerk van een ander. Hiervan kan 
aangifte worden gedaan bij de politie, 
maar ook een civiele procedure behoort 
tot de mogelijkheden.

Onrechtmatige daad
Indien u zelf weet wie de dader is, of dat 
er na een digitaal forensisch onderzoek 
een dader is vastgesteld, bestaat de mo-
gelijkheid om een civiele procedure te 
starten op basis van de onrechtmatige 
daad (Burgerlijk Wetboek Boek 6 Artikel 
162 1). Het is dan wel een vereiste dat 
de benadeelde partij, of het slachtoffer, 
ook daadwerkelijk (aantoonbare) scha-
de heeft geleden. Als dit het geval is, kan 
een hacker door een advocaat direct ci-
vielrechtelijk aangepakt worden.

Onder schade kan worden verstaan:
 » Geleden verlies en/of gederfde 
winst.

 » Redelijke kosten ter beperking van 
verdere schade en aansprakelijkheid.

 » Vaststellingskosten en verhaalskos-
ten.

 » Kosten van inschakelen deskundige 
partij(en).

Deze civielrechtelijke aanpak is in de 
meeste gevallen aanzienlijk sneller en 
efficiënter dan de traditionele straf-
rechtelijke aanpak.

Hoe te handelen na een hack?
In Security Management 1/2 van dit jaar 
beschreef ik al hoe de security manager 
anno 2013 kan zorgen voor een opti-
male en zo veilig mogelijke ICT-omge-
ving. Maar wat te doen als uw bedrijf 
of organisatie tóch het slachtoffer is 
geworden van een hack?

1. Verricht forensisch onderzoek
Hierbij geniet het niet de voorkeur het 
onderzoek uit te laten voeren door 
een eigen ICT medewerker. Kies voor 

een extern gespecialiseerd forensisch 
onderzoeksbureau, zodat bewijs dat 
eventueel gevonden wordt ook op de 
juiste juridische en forensisch verant-
woorde wijze wordt vastgelegd. 

2. Informeer uw (gedupeerde) klanten
Laat uw klanten het nieuws niet via de 
media vernemen, maar onderneem zelf 
zo spoedig mogelijk actie om dit voor te 
zijn. 

3. Zorg voor juridische bijstand
Gedupeerde klanten kunnen uw orga-
nisatie aansprakelijk gaan stellen voor 
geleden schade. Zorg dat juridische 
hulp stand-by staat.

4. Schakel een PR-specialist in
Schakel een specialist in om reputatie-
schade zoveel mogelijk te beperken. 
Met de nieuwe media en agressieve in-
terviewtechnieken van tegenwoordig is 
het noodzakelijk goed voorbereid mid-
dels een professionele woordvoerder in 
de media te verschijnen. 

5. Inkomstenderving
Houd rekening met inkomstenderving 
die een hack met zich mee kan brengen. 

6. Herstel en kijk naar de toekomst
Herstel en vervang gehackte informatie 
en maak consequent back ups. 

7. Trek lering
Maar het belangrijkste is: trek lering 
uit deze ervaring. Zorg ervoor dat het 
risico voor een tweede hack minimaal 
is, want ook die is niet ondenkbaar. «
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