
 
     

   
 

 

     
  

   

Wifi-gebruik in het vliegtuig leidt tot grote veiligheidsrisico’s 

BCD Travel geeft eenvoudige voorzorgsmaatregelen voor zakenreizigers om zich te 

beschermen tegen onbeveiligde netwerken  

UTRECHT, Nederland, 27 maart 2018 - Zakenreizigers waarderen de toenemende 
beschikbaarheid van wifi aan boord. Ze houden echter weinig rekening met de 
securityrisico's die gepaard gaan met het gebruik van onbeveiligde netwerken. Zonder 
de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen hackers toegang krijgen tot gevoelige klant- en 
bedrijfsgegevens en persoonlijke informatie. BCD Travel waarschuwt zowel bedrijven 
als reizigers voor de risico’s van het gebruik van wifi in het vliegtuig.  
 
Gevolgen voor bedrijven  
In de laatste jaren is het aantal luchtvaartmaatschappijen dat wifi aan boord aanbiedt, 
aanzienlijk gegroeid. Wereldwijd wordt wifi aangeboden op zo'n 43% van de Available 
Seat Miles. Bijna alle luchtvaartmaatschappijen bieden nu wifi aan in ten minste een deel 
van hun vliegtuigen, voornamelijk op intercontinentale vluchten. Tot grote vreugde van 
zakenreizigers, die vaak alle voorzichtigheid laten varen om tijdens de vlucht te kunnen 
werken. 
 
"Reizigers beseffen niet welke risico's die open wifi-netwerken met zich meebrengen. Ze 
riskeren virussen en malware te verspreiden binnen het bedrijfsnetwerk en naar andere 
gebruikers", aldus Frank Schuchard, Information Security Officer bij BCD Travel. "Het 
bedrijf loopt risico om persoonlijke en vertrouwelijke informatie te verliezen. Na de 
eerste hack kunnen meerdere aanvallen op systemen en informatie volgen, en dat kan 
weer leiden tot sabotage en reputatieschade."  
 
Veiligheidsmaatregelen  
"Er zijn enkele eenvoudige maatregelen die elke zakenreiziger zou moeten nemen om 
zijn mobiele toestellen en daarmee het bedrijfsnetwerk te beschermen", zegt Schuchard. 
"Reizigers moeten zich realiseren welke gevolgen hun acties kunnen hebben en hoe 
belangrijk het is om vertrouwelijke en gevoelige informatie te beveiligen."  

 Gebruik beveiligingsmechanismen: installeer een antivirusprogramma en 
firewall.  

 Als je verbinding maakt met een netwerk, doe dat dan alleen via een vertrouwde, 
veilige VPN-verbinding zoals de VPN (Virtual Private Network) van je bedrijf, 
zodat alle data versleuteld via die verbinding worden verzonden. Deze VPN-
verbinding moet directe verbindingen met openbare wifi-netwerken voorkomen. 

 Zorg ervoor dat mobiele toestellen die door je bedrijf worden beheerd, updates 
van het securitybeleid ontvangen.  

 Maak regelmatig een back-up van de informatie op je mobiele toestellen. 

Natuurlijk moeten bedrijven ook de juiste maatregelen nemen. Afhankelijk van het soort 
bedrijf en of klantgegevens al of niet worden opgeslagen, kunnen deze maatregelen 
strenger zijn:  

   



 Gebruik versleutelingstechnologieën (bijv. VPN) om de vertrouwelijkheid en 
integriteit van de communicatie te beschermen. 

 Implementeer wederzijdse verificatiemechanismen om de identiteit van beide 
eindpunten te verifiëren voordat data worden verzonden.  

 Verbied het gebruik van onveilige wifi-netwerken, vooral die waarvan bekend is 
dat ze kwetsbaar zijn.  

 Schakel netwerkinterfaces uit die niet nodig zijn voor het toestel, zodat de kans 
op aanvallen kleiner wordt.  

-EINDE- 
 
Over BCD Travel 
BCD Travel helpt organisaties om hun reisbudgetten op de meest effectieve manier in te 
zetten. Dit betekent concreet: zorgen dat reizigers veilig kunnen reizen, onderweg 
productief kunnen zijn en de juiste keuzes maken. Travel managers en inkopers adviseren 
wij hoe zij meer kunnen halen uit hun zakenreisprogramma. Kortom, wij helpen onze 
klanten slimmer te reizen en meer te bereiken. Dit doen we in 109 landen met bijna 
13.500 creatieve, toegewijde en ervaren mensen. Met als resultaat het meest constante 
klantenbehoud in de zakenreisbranche (gemiddeld 95% in de afgelopen 10 jaar) en een 
omzet van US$25,7 miljard in 2017. Ga voor meer informatie naar www.bcdtravel.be. 
 
Over BCD Group 
BCD Group is een marktleider in de reisindustrie. Het private bedrijf werd in 1975 
opgericht door de heer John Fentener van Vlissingen en bestaat uit BCD Travel 
(zakenreizen), Travix (online reizen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen en 
Vayama), Park ’N Fly (parkeren nabij luchthavens), Airtrade Holland (consolidatie en 
fulfillment) en joint venture Parkmobile International (mobiele parkeerapplicaties). BCD 
Group is actief in 109 landen met ruim 14.000 medewerkers en een totale omzet van 
US$26,4 miljard, inclusief US$10,4 miljard partneromzet. Ga voor meer informatie naar 
www.bcdgroup.com. 
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