Persbericht 2021-035
Conclusie forensisch onderzoek:

Integriteit betalingsverkeer niet gecompromitteerd
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft
recent het eindrapport ontvangen van het forensisch onderzoek naar aanleiding van de cyberaanval
op haar IT-omgeving. Daaruit is gebleken dat de integriteit van het betalingsverkeer niet
gecompromitteerd is geweest. Daarnaast heeft de cyberaanval geen consequenties gehad voor de
informatiesystemen van onder toezicht staande financiële instellingen. De CBCS beschikt ook over
haar volledige data.
De CBCS is op donderdag 2 september 2021 door Interpol geïnformeerd over een mogelijke
cyberaanval op de IT-omgeving van de CBCS. Daarop is onmiddellijk overgegaan tot instelling van
een incidence response team en het starten van een forensisch onderzoek. Hierbij werd prioriteit gegeven
aan het beschermen van de integriteit van het betalingssysteem van de CBCS. Bij de eerste analyse
werd al geconstateerd dat het betalingssysteem van de CBCS niet gecompromitteerd is geweest,
hetgeen nu is bevestigd.
Na de melding van Interpol zijn door het expertteam, bestaande uit het CBCS-ICT-team en lokale en
internationale experts, onmiddellijk maatregelen getroffen om de data van de CBCS en het netwerk
opnieuw veilig te stellen. Onderzoek heeft uitgewezen dat sporen van de inbreuk waren aangetroffen
op het bedrijfsnetwerk van de CBCS. Door doeltreffend handelen van het expertteam is het
bedrijfsnetwerk opgeschoond en de aanval verijdeld. Uit veiligheidsoverwegingen doet de CBCS geen
inhoudelijke mededelingen over haar (cyber)beveiliging en mitigerende maatregelen.
Hoewel de cyberbeveiliging van de CBCS is ingericht langs de lijnen van best international practices en er
doorlopend investeringen worden gedaan op dit gebied, is het de hackers gelukt toegang te krijgen tot
het CBCS-netwerk. ‘Dit is een confronterende gebeurtenis geweest waaruit we lessen moeten trekken.
In de eerste plaats voor onszelf maar daarnaast kan het ook een wake-up call zijn voor anderen. Er
zijn daarom meermaals uitwisselingen geweest met Information Risk-afdelingen van verschillende
lokale financiële instellingen om onze ervaring te delen’, aldus CBCS-president Richard Doornbosch.

De CBCS is op verschillende momenten in contact geweest met financiële instellingen en overige
stakeholders en houdt hen direct op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ook de ministers van
Financiën van de beide landen zijn binnen strikte vertrouwelijkheid op de hoogte gesteld van de
voortgang van het incident en de uitkomsten van het forensisch onderzoek.
De CBCS beschouwt haar cyber security een interne aangelegenheid en zal hier verder niet over
communiceren in de media.
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