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Wanneer u het gevoel heeft dat er iets
niet klopt en spionage niet kan worden
uitgesloten, neem dan contact op met uw
veiligheidsverantwoordelijke of met de
Veiligheid van de Staat (VSSE). Ga vooral
niet alleen op onderzoek uit. Hoe banaal
uw vermoeden ook lijkt, elke aanwijzing
kan nuttig zijn voor de veiligheid van uw
bedrijf of voor de VSSE. Door de bijdrage
van veiligheidsbewuste werkgevers en
werknemers kunnen we de strijd tegen
spionage nog beter voeren! Daar worden
we allen beter van.

BEZOEK ONZE WEBSITE

:

De Veiligheid van de Staat, de burgerlijke inlichtingenen veiligheidsdienst van België, heeft drie hoofdtaken:
> de fundamentele belangen van de staat beschermen,
meer bepaald de inwendige en uitwendige veiligheid
van de staat, het voortbestaan van de democratische
en grondwettelijke orde en de bescherming van het
wetenschappelijk en economisch potentieel;
> veiligheidsonderzoeken uitvoeren over personen die
wegens hun functie in het bezit moeten zijn van een
veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie;
> andere wettelijke opdrachten uitvoeren, bv. de verwerking van aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door personen die geen verblijfplaats in België
hebben.
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“Spionage is niet meer van deze tijd”:
deze misvatting hoor je maar al te vaak.
Spionage is echter van alle tijden. Meer zelfs,
de dreiging is nog nooit zo groot geweest.
Ook uw bedrijf of instelling en de gevoelige
informatie waar u mee werkt, zijn kwetsbaar.
Maar u kan zich ertegen wapenen. Door het
fenomeen te (h)erkennen en te begrijpen, zet
u een eerste grote stap. De Veiligheid van de
Staat wil u hier graag bij helpen.

Altijd bereikbaar = altijd opspoorbaar

Alle informatie is waardevol

Smartphones maken het leven makkelijker, ook
in de wereld van de spionage. Maar hoog-technologische malware kan uw toestel afluisteren of
aanvallen. Een nieuw toestel aanschaffen, enkel en
alleen voor die ene gevoelige reis naar het buitenland, is echt ook geen overbodige luxe.

Economische spionage gaat om meer dan het stelen van bedrijfsgeheimen. Ook informatie over de
interne werking, over de persoonlijke zwaktes van
medewerkers en hun onderlinge verhoudingen
is interessant voor buitenlandse spionnen. Het is
daarom geen goed idee om een gedetailleerde ‘who
is who?’ van uw bedrijf online te zetten.

Sociale media
Ook de inlichtingenwereld kent de sociale media. Offensieve diensten gebruiken deze platformen graag
als toegangspoort tot uw bedrijf, al dan niet via technische middelen. Zorg ervoor dat u de mensen kent
die een virtuele “vriend” van u willen worden.

ENKELE INDICATOREN
Frustraties leiden tot manipulatie
Offensieve inlichtingendiensten zijn gespecialiseerd in het manipuleren van mensen. Daarvoor
teren ze onder meer op zwakheden of frustraties
van uw medewerkers, zoals een gemiste promotie
bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat u zich bewust bent
van de potentiële gevaren. Uw medewerkers permanent sensibiliseren is de boodschap.

Nieuwe medewerkers
Kijk uit bij nieuwe aanwervingen. Nieuw aangeworven personeelsleden worden mogelijk onder
druk gezet om zoveel mogelijk beroepsgeheimen
te verzamelen. Indicatoren die daarop kunnen
wijzen zijn bijvoorbeeld: verdachte gedragingen
op de werkvloer of privécontacten met gevoelige
regio’s. Het is niet uitgesloten dat de nieuwe medewerkers speciaal naar uw bedrijf zijn gestuurd
met als enige opdracht zoveel mogelijk dergelijke interne, gevoelige informatie te achterhalen.

Toegang tot gevoelige bedrijfsinformatie
Zorg ervoor dat uw meest gevoelige gegevens
enkel toegankelijk zijn voor die personeelsleden,
die ze nodig hebben bij hun dagelijks werk - het
zogenaamde ‘need to know’-principe. Zo beperkt
u de kans op informatiediefstal. Ook het correct
vernietigen van gevoelige informatie helpt om ze
beter te beschermen.

De muren hebben oren (en ogen)
Raadpleeg in binnen- of buitenland
geen gevoelige documenten op openbare plekken. Iemand kan altijd over uw
schouder meelezen.

Internationale contacten
Reizen naar het buitenland
Bouw de nodige voorzorgen in wanneer u of uw
medewerkers naar gevoelige landen reizen. Hotelkamers vol afluisterapparatuur, nieuwsgierige taxichauffeurs of charmante maar onbetrouwbare gesprekspartners zijn geen fictie. Ook
relatiegeschenken zijn niet altijd wat ze lijken:
een USB-stick bevat mogelijk meer dan enkel
leuke promofilmpjes.

De wereld is een dorp. U en uw medewerkers
ontmoeten collega’s uit
alle hoeken van de wereld. Wees niet naïef. Een
diplomaat, onderzoeker of
journalist kan een eigen
agenda hebben: uw bedrijfsgeheimen bemachtigen en doorspelen.

