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Crowe Foederer getroffen door cyberaanval
Cybercriminelen leggen accountantskantoor Crowe Foederer sinds enkele dagen lam. Gijzelsoftware
heeft de bestanden en computerprogramma’s van het kantoor geblokkeerd. Ook de e-mail is niet
beschikbaar.
De aanval met ransomware bij het kantoor werd in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 maart ontdekt, toen een
werknemer geen mail kon versturen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad (ED). Crowe Foederer, dat het hoofdkantoor in
Eindhoven heeft, heeft de cyberaanval bevestigd tegenover de regionale krant.
“Wij hebben uit veiligheidsoverwegingen direct na deze aanval onze eigen systemen ontkoppeld en van de
buitenwereld geïsoleerd, om de aanval te beteugelen en om klanten, leveranciers, andere partners en medewerkers te
beschermen”, aldus een woordvoerder. Of er losgeld is geëist, wil het kantoor niet zeggen. De cliënten van Crowe
Foederer zijn inmiddels geïnformeerd over de situatie.

Ondersteuning bij oplossen
Bij het oplossen van de digitale gijzeling en het herstellen van systemen wordt het kantoor ondersteund door de eigen
dochteronderneming ACA IT-Solutions en door cybersecuritybedrijf Northwave. Verwachting is dat de belangrijkste
systemen vanaf vandaag weer in de lucht zullen zijn.
Ook wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van de cyberaanval, schrijft het ED. Crowe Foederer meldt aan de krant
nog geen aanwijzingen te hebben dat ook data is gekopieerd bij de cyberaanval. Dat klanten en contacten in de
afgelopen dagen phishing mails hebben ontvangen uit naam van het accountantskantoor zou ‘losstaan van de aanval’,
aldus het kantoor. Van de cyberaanval is ook melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Crowe Foederer, in omvang het zestiende accountantskantoor van Nederland, telt circa 450 medewerkers. Naast het
hoofdkantoor in Eindhoven heeft Crowe vestigingen in Amsterdam, Oostzaan, Lelystad, Bladel en Roermond. Ook zijn
er aparte takken voor IT-services en voor HR-dienstverlening.
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Weinig animo voor cybersecurity-audit bij rvc- en rvbleden thuis
Commissarissen zijn het erover een dat digitalisering een belangrijk
onderdeel moet zijn van de strategie van de organisatie. Een cybersecurityaudit bij commissarissen... 
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Schade door cyberaanval bij Crowe Foederer 'beperkt'
De cyberaanval op Crowe Foederer, waardoor het accountantskantoor
dagenlang werd platgelegd, heeft maximaal één dag verlies aan data gekost.
Sinds enkele dagen is... 
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Agentschap Telecom versterkt toezicht op
cyberveiligheid
Omdat er steeds meer dreiging van cyberaanvallen uitgaat, moeten
aanbieders van netwerken alles in het werk stellen om hun netwerken veilig
en betrouwbaar te houden. 
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PwC: Nederlandse bedrijven nog steeds kwetsbaar
voor cyberaanvallen
Het Nederlandse bedrijfsleven is nog onvoldoende gewapend tegen
cyberdreigingen, ondanks de explosieve toename van het aantal
cyberaanvallen. 
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ING: belangrijker rol bij cybersecurity voor ITdienstverleners
IT-dienstverleners zullen een grotere rol moeten gaan spelen om bedrijven
weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. 

