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Wat is cybercrime?

Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit (B.S. 3 februari 2001):

4 nieuwe inbreuken in het strafwetboek

• Valsheid in informatica

• Informaticabedrog

• Hacking

• Informaticasabotage



“Cybercriminaliteit of cybercrime is een misdrijf waarbij automatisering en geautomatiseerde gegevens 
worden misbruikt als middel, maar waarbij tevens de informaticasystemen of de erin opgeslagen 
gegevens het doelwit kunnen zijn.” 

Cyber Security Strategy België (2012)
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Welke vormen van cybercrime bestaan er?



Hoe vaak komt cybercrime voor in ons land?

Politiedatabank

Informaticacriminaliteit is één van de weinige inbreuken (naast terrorisme en mensensmokkel) die 
de recente jaren blijft stijgen.
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Inbreuken informaticacriminaliteit 2010-2017
Bron: Politiële Criminaliteitsstatistieken - 23/04/2018



Alternatieve bronnen

(2018) 53% van de bevraagde Belgische bedrijven laatste 24 maanden geconfronteerd 
met cybercrime

(2016) 66% van de bevraagde Belgische bedrijven laatste 12 maanden slachtoffer van 
minstens één vorm van cybercriminaliteit

(Q1 2016) Belgische infectiepercentage 22,87% (wereldwijd 33,32%)

(2017) Belgische internetgebruikers:

43% kwaadaardige software (EU 42%)

36% frauduleuze mails of telefoons met vraag om persoonlijke gegevens (EU 38%)

19% hacking account sociale media of e-mail (EU 14%)



Daders en dreiging

Technisch beperkt onderlegde hacker

Professionele hacker

Financieel

Ideologische / politiek

Persoonlijk

Opportuniteiten: lucratief business model Crime-as-a-Service
anonimiteit lage pakkans
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Targets en kwetsbaarheden

Generieke aanvallen vs gerichte aanvallen

ICT-afhankelijkheid!

Alle niveaus

• OverheidMacro

• BedrijvenMeso

• ParticulierenMicro
Top 3 slachtoffer sectoren (2017)

Financiële sector
Gezondheidszorg
Publieke sector
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