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Grote edrijven al AN AMRO, Ahold Delhaize, hell, IM,
ING en KPN laan de handen ineen tegen digitale criminaliteit en
vandalime. AN AMRO rengt maandag edrijven uit
verchillende ectoren ijeen om het over de uitwieling van
informatie te heen. Daaronder zijn cerveiligheiddirecteuren
van verchillende edrijven alook mk'er en tudenten.
Miniter Ferdinand Grapperhau van Jutitie en Veiligheid opent de
conferentie die tot en met woendag duurt. Doel van de driedaage
ijeenkomt i om hiaten in de aanpak van cerdreigingen in kaart
te rengen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om de
Nederlande amenleving en het edrijfleven eter te eveiligen
tegen cercriminelen.
Het amenwerkingverand moet uiteindelijk leiden tot een etere
digitale echermingwal waar niet alleen de grote edrijven zelf,
maar ook kleine ondernemingen en particulieren van profiteren.
"Op dit moment eveiligen grote edrijven en intellingen zichzelf
heel goed, maar we kijken met z'n allen nog onvoldoende naar de
eveiliging van onze economie en onze amenleving al geheel",
aldu Chritian ornfeld, chief information & technolog officer van
AN AMRO. "ovendien zijn er heel veel kleinere edrijven,
waaronder veel van onze klanten, die het geld en de capaciteit niet
heen om een goede cerecurit-afdeling op te ouwen."
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edrijven nemen teed meer
cerecuritmaatregelen
edrijven nemen teed meer maatregelen om zich
te weren tegen ceraanvallen van uitenaf. Vooral
middelgrote edrijven maken een inhaallag met
de invoering van authenticatie via oft- of
hardwaretoken. Daarnaat daalt het aantal ICTveiligheidincidenten door een aanval van
uitenaf. 
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Miniterie van Z iedt grati
phihingtet voor mkondernemer
Mk-ondernemingen kunnen zich online
aanmelden voor een grati mk phihingtet, die
de weeraarheid van onderneming en werknemer
tet tegen deze veelvoorkomende vorm van
cercriminaliteit. 
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quifax chikt hack voor 700
miljoen dollar
Het Amerikaane kredietureau quifax chikt een
zaak rond een grote hack ij het edrijf voor 700
miljoen dollar. Dat heeft de Amerikaane
toezichthouder Federal Trade Commiion (FTC)
ekendgemaakt. Daarmee komt een einde aan
onderzoeken van de Amerikaane federale
overheid en een aantal taten. 
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C: '1,2 miljoen lachtoffer van
digitale criminaliteit'
In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgeruiker
van 12 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf
maanden lachtoffer te zijn geweet van digitale
criminaliteit. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen
menen. 
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U kan anctie opleggen aan
cercriminelen
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De uropee Unie kan innenkort anctie
opleggen aan menen of organiatie die
etrokken zijn ij ceraanvallen. De 28 lidtaten
zijn maandag akkoord gegaan met zo'n
trafteem waarmee anktegoeden kunnen
worden evroren en reiveroden opgelegd. Het
wordt vrijdag officieel aangenomen. 
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