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Persbericht 
 
 
Saint-Ouen, Frankrijk, 23 december 2021 
 
 
Cyberaanval op Inetum in Frankrijk – een stand van zaken 
 
Zoals aangekondigd op maandag 20 december 2021 was de Inetum Groep het doelwit van een  
ransomware-cyberaanval op zondag 19 december 2021. Die aanval heeft sommige activiteiten in 
Frankrijk verstoord, maar niet in een van de andere landen waar de Inetum Groep actief is. 
 

 
Geen enkele van onze hoofdinfrastructuren, communicatievoorzieningen, samenwerkingstools of 
leveringsactiviteiten voor Inetum-klanten is getroffen door de aanval. 
 
Binnen de getroffen perimeter zijn alle servers en client-VPN’s uitgeschakeld. 
 
Na deze eerste maatregelen en uit voorzorg heeft de speciale crisiseenheid binnen de Groep de  
operationele teams van Inetum onmiddellijk gevraagd om bepaalde, eventueel kwetsbare  
verbindingen met klanten te deactiveren. 
 

 
Op dit moment geldt voor alle klanten en partners van Inetum: 
 
• De leveringsactiviteiten zijn veiliggesteld. 
• De communicatie- en samenwerkingssystemen zijn niet geraakt door de aanval. 
 
Op basis van de eerste gedetailleerde analyses … 
 
• hebben we de ‘signature’ (patronen en mogelijke identificatiegegevens) van de ransomware-

cyberaanval kunnen identificeren; alle informatie is meegedeeld aan de bevoegde diensten 
van het ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), het Franse 
agentschap voor cyberveiligheid; 

• hebben we vastgesteld dat er geen link is met het Log4j-beveiligingsprobleem. 
 

Inetum heeft de vervolgende instanties al op de hoogte gebracht en werkt nauw samen met hun 
gespecialiseerde cybercriminaliteit-eenheden. 

 

 
De Inetum Groep heeft ook besloten om een Security Incident Response (SIR)-service in te schakelen 
om zich extra te wapenen met een vertrouwde externe specialist. 

 
 

Over Inetum, Positive Digital Flow: 
 
Inetum is een flexibel IT-dienstenbedrijf dat digitale diensten en oplossingen levert, en een wereldwijde 
groep die bedrijven en instellingen helpt om het maximale uit de digitale flow te halen. In een context 
van eeuwigdurende beweging, waarbij behoeften en gebruiken voortdurend opnieuw worden 
uitgevonden, helpt de Inetum Groep al deze spelers om te innoveren, zich aan te passen en voorop te 
blijven lopen. Met zijn multi-expertenprofiel biedt Inetum zijn klanten een unieke combinatie van nabijheid, 
organisatie volgens sectoren en oplossingen van industriële kwaliteit. De Groep is actief in meer dan 26 
landen, telt bijna 27.000 werknemers en heeft in 2020 een omzet van 1.966 miljard euro gegenereerd. 
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Neem voor meer informatie contact op met: 
Inetum Persrelaties 
press@inetum.world 

 
Claudine Morel Le-Berre 
VP Group Communications Director 
Tel.: +33 (0)6 68 01 22 56 

 
Marion Latapy 
Group Communications Manager 
Tel.: +33 (0)6 60 13 50 71 

 
Inetum op de sociale media: 

 
Facebook / Twitter / LinkedIn / YouTube / 
Instagram 

 

 
inetum.world 

mailto:press@inetum.world
https://www.facebook.com/inetum.world
https://twitter.com/inetum_world
https://twitter.com/inetum_world
https://www.linkedin.com/company/inetum/
https://www.linkedin.com/company/inetum/
https://www.youtube.com/c/inetum
https://www.youtube.com/c/inetum
https://www.instagram.com/inetum_world/
http://www.inetum.world/

