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DE CYBER UNIT, DE NIEUWE BELGISCHE
CYBERBEVEILIGING VOOR ONDERNEMINGEN.
VERZEKERING INBEGREPEN.  
Saint-Georges-sur-Meuse, woensdag 2 maart 2022 – Protection UNIT loopt voorop op het 
gebied van nieuwe technologieën en wil zijn klanten altijd een optimale beveiliging bieden, 
met een volledig dienstenpakket. Het bedrijf lanceert zijn Cyber UNIT op de Belgische markt, 
met de hulp van de grootste Europese experts, waaronder voormalige Interpol-agenten. 
 
Cyberaanvallen komen steeds vaker voor en variëren van denial-of-service-aanvallen (waardoor 
legitieme gebruikers van een dienst deze niet kunnen gebruiken) tot defacement (ongewenste 
wijziging) van een door hackers gekaapte site. 

De motieven voor cyberaanvallen en hacking zijn divers: diefstal van gevoelige gegevens, 
ransomware, sabotage, bedrijfsspionage, fraude, enz. De gevolgen zijn desastreus: het bedrijf 
komt meestal in een impasse terecht, terwijl het een vaak aanzienlijk bedrag moet betalen om zijn 
gegevens te recupereren. Ook loopt het bedrijf het risico een boete te krijgen voor het schenden 
van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Andere bijkomende schade omvat de impact op de reputatie - geen enkele klant wil bijvoorbeeld 
dat zijn of haar privégegevens worden verspreid - en mogelijke schadeclaims of honoraria van 
gespecialiseerde advocaten.

Vandaag de dag moet de beveiliging van een bedrijf dan ook verder gaan dan een eenvoudige 
jaarlijkse penetratietest of een aparte sensibiliseringstraining op het gebied van cyberbeveiliging. 
En wanneer sommige bedrijven denken dat ze niet interessant zijn voor hackers, hebben ze het mis: 
bedrijven waarvan IT-beveiliging geen prioriteit is, zijn aantrekkelijke en gemakkelijke prooien voor 
cybercriminelen, ongeacht hun omvang. 

De bestrijding van cybercriminaliteit bij kmo’s heeft vaak geen gelijke tred gehouden met de 
digitalisering. En wanneer er technische maatregelen bestaan, lopen deze niet altijd goed gesmeerd 
of zijn niet aangepast aan de realiteit. 

Daarom heeft onze Cyber UNIT-afdeling een aanbod à la carte ontwikkeld, gebaseerd op de 
behoeften en wensen van bedrijven. Vanaf de eerste bespreking tot actieve monitoring op de 
werkplek bieden wij onze klanten een concrete, up-to-date procedure die zij kunnen toepassen 
wanneer zij het doelwit zijn van een cyberaanval.
 
Als aanvulling op dit verdedigingssysteem helpt een doeltreffende cyberverzekering de financiële 
verliezen als gevolg van cyberaanvallen en -incidenten tot een minimum te beperken. Naarmate het 
aantal aanvallen verhoogt, nemen ook de eisen van de verzekeraars toe. Met haar Cyber UNIT gaat 
PROTECTION UNIT deze uitdagingen aan en biedt zijn klanten een totaalpakket. Onbetwistbaar.
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ENKELE CIJFERS:
■ 57% van de Belgische ondernemingen meent dat cyberaanvallen hun risico Nr. 1 zijn
 (Enquête van Allianz)
■ Verhoging met 715% in 2021 van de vragen om losgeld
■ 71% van de slachtoffers van vragen om losgeld zijn kmo’s
■ € 291.000: dat is het bedrag van een gemiddeld schadegeval
■ In 2021 werd 25% van de kmo’s het slachtoffer van een cyberincident
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