
In deze crisis tonen ondernemingen en 

mensen in welke mate ze zich kunnen 

aanpassen. Thuiswerk, online shoppen, 

online meetings, digitale handtekeningen, 

quarantaine-dansjes op sociale media. 

Ook justitie zet grote stappen richting een 

digitale organisatie. Digitale tools worden 

massaal getest en digitale vaardigheden, 

of hun gebrek eraan, worden heel snel 

duidelijk. Denk maar aan het opstellen 

van een aantrekkelijke en duidelijke Po-

werPointpresentatie en een duidelijke 

communicatiestrategie.  

In het derde kwartaal van 2019 stonden er 

maar liefst 2.47 miljoen apps in de Google 

Play Store en zo’n 1.8 miljoen in de Apple 

App Store. Een oerwoud aan applicaties 

dus. Er zijn ontelbare IT-ondernemingen 

met allen hun eigen software en nieuwe 

toepassingen. Zo ontstaat er geregeld 

keuzestress, uw ene cliënt gebruikt deze 

applicatie en een andere zweert bij een 

andere tool want heeft gehoord of ergens 

gelezen dat … U herkent het allemaal. 

Grote industriële ondernemingen hebben 

grote budgetten om de gepaste applicaties 

te zoeken en te gebruiken. Maar wat met 

de Kmo’s. Welke applicatie is zowel de 

meest hanteerbare als de veiligste? Welke 

applicatie zorgt er voor voldoende priva-

cy? Over de ‘videoconferentie’-applicaties 

zijn al veel artikelen verschenen. Op noyb.

eu kan je een mooie analyse terugvinden 

over deze applicaties en hun GDPR-com-

pliance.   De waarheid is natuurlijk dat 

geen enkele software perfect is en dat elke 

software gebreken kent en kan kennen. 

Daarnaast is het altijd zo dat een gebrui-

ker van de software op een juiste manier 

met de tool moet omgaan om de hoogst 

haalbare graad van veiligheid te halen. 

Het is daarom ook nodig om steeds tijdig 

de nieuwe updates uit te voeren en altijd 

te ‘patchen’ wanneer nodig. Indien er in 

software die bij bedrijven of particulieren 

in gebruik is bugs of tekortkomingen 

aanwezig zijn, kunnen deze vaak worden 

weggewerkt door middel van het toe-

passen van een ‘patch’. Een patch is in dit 

geval dus een aanpassing van bestaande 

software om de fouten of bugs in die 

software te verbeteren. Het vinden van 

een geschikte tool is afhankelijk van de 

noodzakelijkheden van uw kantoor. Niet 

alle tools zijn geschikt voor kleine advoca-

tenkantoren en vice versa. 

Daarom 5 tips om software op hun be-

trouwbaarheid te beoordelen: 

1 Identificeer de ontwikkelaars van de 

applicatie,  wie is het gezicht van de 

applicatie en waar is de onderneming 

gevestigd.  Het is altijd belangrijk te 

weten waar je gegevens naartoe worden 

gestuurd. Data is en blijft immers het 

nieuwe goud en er zijn extra maatre-

gelen nodig indien de gegevens naar 

‘derde’ landen worden gebracht. 

2 Hoe zitten de algemene voorwaarden 

in elkaar? Is er een privacyverklaring 

en is deze volledig, wat zijn de beveili-

gingsmaatregelen en is de onderneming 

transparant?

3 Is de website waarvan je een tool wil 

downloaden betrouwbaar: 

a Controleer de website URL  of deze 

volledig betrouwbaar lijkt; 

b Controleer de website-certificaten (via 

je browser, bijvoorbeeld te raadplegen 

via het ‘slotje’ bij chrome); Opgelet 

niet alle SSL-certificaten zijn goed of 

zijn hetzelfde, een frauduleuze site kan 

deze certificaten ook hebben; 

c Check het google transparancyreport 

https://transparencyreport.google.

com/safe-browsing/search

d Ga na of de algemene voorwaarden op 

de website staat en prijzen ‘normaal’ 

zijn. 

e Raadpleeg www.safeonweb.be.

4 Test de tool uitgebreid en vraag verdui-

delijking over de beweerde beveiligings-

maatregelen, vraag referenties en laat 

ook je medewerkers de tool testen; 

 5 Bij twijfel, vraag hulp van een professi-

onal die de software al gebruikt. 

Verder is het goed om in deze tijden je 

kennis omtrent bestaande en reeds ge-

bruikte software en tools uit te breiden. 

Zo kan je bestanden in PDF comprime-

ren, een interactieve inhoudstafel toevoe-

gen om bijvoorbeeld stukken leesbaarder 

te maken voor de ontvanger en kan je de 

ontwerpmodus van Word toepassen om 

modellen te maken die makkelijk han-

teerbaar zijn voor het volledige kantoor.  

Maar is er dan altijd een risico?
Zoals je het risico neemt om op de weg 

te rijden met een wagen, is er ook een 

risico voor het internetverkeer. Je kan nog 

zo’n veilige wagen hebben en helemaal 

beveiligd zijn, er is nog altijd een kans dat 

je wagen gestolen wordt of je betrokken 

geraakt bij een ongeluk.  Eigenlijk is het 

gebruik van internet en software niet 

zoveel anders, daarom was in 2018 een cy-

bersecurityverzekering  voor de advocaten 

van balie Gent noodzakelijk. Het risico 

blijft, maar wordt zoveel mogelijk inge-

dekt en net zoals in de wagen, neem je 

toch beter enkele voorzorgen en draag je 

een ‘digitale’ gordel.  De cyberverzekering 

geldt onder meer onder de voorwaarden 

dat de verzekerde: 

veiligheidssoftware en controles (zoals 

antivirus) heeft op zijn IT-systemen en 

hardware; 

een systeem toepast van toegangscontrole 

voor zijn bedienden en andere personen 

die toegang hebben tot gevoelige data; 

back up en recovery procedures heeft 

van toepassing voor de systemen, data en 

informatie die nodig zijn voor de werking 

van zijn kantoor.

De volledige polis kunnen jullie terugvin-

den op het privaat luik. 

Tot slot hoop ik dat iedereen deze periode 

goed doorkomt en dat we kunnen evolu-

eren naar een werkbare en vlotte justitie 

die klaar is voor de toekomst.  
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digitalE tool?
In Strop en Toga 42 schreef ik nog:  ‘We staan op een punt waarop alles snel zal veranderen want de digitalisering is 

volop aan de gang’.  Op dat moment had ik weliswaar geen pandemie in gedachten die de wereld in lockdown zou plaatsen 

en een digitale levensstijl in een stroomversnelling zou brengen. 
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