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CYBER?! 

WAAR HEBBEN WE HET EIGENLIJK OVER? 

WELKE RISICO’S LOPEN BEDRIJVEN? 





DE SCHADELAST 

HOEVEEL IS DE TOTALE SCHADELAST IN NEDERLAND ALS GEVOLG 

VAN CYBERCRIMINALITEIT? 

Schadepost bedrag

Vuurwerk € 11.000.000

Extreme hagel juni € 500.000.000

Winkeldiefstal € 1.360.000.000

Totale schadelast autoverzekeraars € 2.967.000.000

Totale schadelast op de basisverzekering € 37.081.000.000

Totale schadelast schadeverzekeraars € 50.888.000.000



DE SCHADELAST 

HOEVEEL IS DE TOTALE SCHADELAST IN NEDERLAND ALS GEVOLG 

VAN CYBERCRIMINALITEIT? 

Schade als gevolg van cybercriminaliteit: 

Deloitte        10 miljard 

McAfee en Center for Strategic and International Studies 8,8 miljard 

Schadepost bedrag

Vuurwerk € 11.000.000

Extreme hagel juni € 500.000.000

Winkeldiefstal € 1.360.000.000

Totale schadelast autoverzekeraars € 2.967.000.000

Totale schadelast op de basisverzekering € 37.081.000.000

Totale schadelast schadeverzekeraars € 50.888.000.000



DE SCHADELAST 

HOEVEEL IS DE TOTALE SCHADE IN NEDERLAND ALS GEVOLG VAN 

CYBERCRIME? 



VRAAG 
 
Wat is geen digitaal risico? 

 

A) Cryptoware 

B) Pharming 

C) Camfecting 

D) Ransomware 

E) Chesapeaking 

F) Defacing 

 



CYBERRISICO’S 

NADER OMSCHREVEN  

 Cryptoware: Het ongewild versleutelen van de 

bestanden op een computer. Waarbij er geld 

gevraagd  wordt voor de sleutel 

 Pharming: Een oplichtingstechniek die het 

slachtoffer misleidt door hun internetverkeer hem 

of haar met een bepaalde website ongemerkt om 

te leiden naar een andere website. 

 Camfecting: Inbreken in een webcam of 

beveiligingscamera 

 Defacing: Het van buitenaf ongewild aanpassen 

van een website 

 Chesapeake: een stad in de Verenigde Staten 

 Ransomware: Het ongewild versleutelen van een 

computer. Waarbij er geld gevraagd wordt voor de 

sleutel. 



CYBERRISICO’S 

PHARMING NADER OMSCHREVEN  

 Een oplichtingstechniek die het slachtoffer misleidt door het internetverkeer 

met een bepaalde website ongemerkt om te leiden naar een andere 

website. 
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CYBERRISICO’S 

RANSOMWARE NADER OMSCHREVEN  

 Het ongewild versleutelen van de bestanden op 

een computer. Waarbij er geld gevraagd wordt 

voor de sleutel 
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CYBERRISICO’S 

CRYPTOWARE NADER OMSCHREVEN  

 Het ongewild versleutelen van de bestanden op 

een computer. Waarbij er geld gevraagd wordt 

voor de sleutel 
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CYBERRISICO’S 

IN HET MKB 

 Gehackte telefooncentrale 

 Politievirus / Locky ransomware 

 DDOS 

 Kwijtraken laptop of USB stick 

 Datadiefstal 

 Naar schatting wordt ongeveer 1 op de 3 

MKB’ers slachtoffer van een of andere 

vorm van cybercrime 

 MKB’ers vormen een aantrekkelijke prooi 

voor cybercriminelen omdat er meer bij hen 

te halen valt dan bij de gemiddelde 

consument, maar de meeste ondernemers 

hun cybersecurity niet beter hebben 

geregeld dan de gemiddelde consumenten. 
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CYBERRISICO’S 

DATALEKKEN 

 

 

 

Onderzoek van Lloyds 



CYBER 
INCIDENTEN 

IN NEDERLAND 

 Cijfers van het Nationaal Cyber Security 

Centrum (NCSC) 

 Cijfers over april 2014 tot en met april 

2015 

 Phishing komt met afstand het meeste 

voor 

 Sectoren die vaak onder vuur liggen zijn 

overheid, financiële instellingen en de 

zorg. 

 

 

 

 



CYBER EN 

DATA RISKS 
DE WERELD OM ONS HEEN 

Welke gegevens zijn blootgesteld aan risico's? 

 Persoonsgegevens 

 Beschermde (gezondheid/zorg) gegevens 

 Betaalkaart gegevens 

Waarom worden persoonsgegevens gestolen? 

Persoonsgegevens zijn simpelweg veel geld 

waard. Criminelen kunnen gestolen 

persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie 

eenvoudig te gelde maken, bijvoorbeeld door 

fraude te plegen of door vertrouwelijke informatie 

te koop aan te bieden. 

Ter bescherming van persoonsgegevens zijn 

strenge regels opgelegd aan het bedrijfsleven; 

bedrijven die een fout maken of gehackt worden, 

moeten de kosten van de inbreuk betalen.  



CYBER EN 
DATA RISKS 
 OORZAAK EN GEVOLG 

1. Schadelijke of criminele aanvallen 

veroorzaken 44% van de inbreuken.  

2. Nalatigheid 31% van de inbreuken 

zijn te wijten aan de nalatigheid van 

personeel.  

3. Falen van het IT-systeem – 25% van 

de inbreuken worden hierdoor 

veroorzaakt. 



EIGEN SCHADE 

(first party) 

AANSPRAKELIJKHEID 

(third party) 

CYBER EN  
DATA RISKS 
 



CYBER EN   
DATA RISKS 
 
WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 

RISICO’S? 

First Party-risico’s 

 Kosten van digitaal forensisch 

onderzoek. De kosten kunnen sterk 

uiteenlopen, afhankelijk van hoe groot 

of ingrijpend de inbreuk is. 

 Melden en inlichten van gedupeerden. 

Kosten lopen uiteen van € 1,25 tot € 5 

p.p. 

 Kosten voor PR en crisismanagement. 

 Ransomware, betaling voor 

cyberafpersing 

 Kosten voor herstel van ICT-systemen 

 Bedrijfsschade (BI) 



EIGEN SCHADE (first party) 

 Data inbreuk 

- Forensisch ICT onderzoek 

- Kosten externe deskundigen melden 

inbreuk (juridisch, communicatie 

betrokkenen, meldplicht, callcenter etc.) 

- Kosten kredietbewaking betrokkenen 

- Kosten crisismanagement en PR 

 Cyber business interruption 

Omzetderving veroorzaakt door een hack 

 Hacker schade 

Kosten herstel website, intranet, netwerk, 

computersysteem, programma’s of data 

 Cyber afpersing 

Kosten en vergoedingen van onderzoek, 

assistentie en eventueel betaald losgeld 

 Verlies van geld op rekening en 

hacking van telefooncentrale 

CYBER EN   
DATA RISKS 
 



WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 

RISICO’S? 

Third Party-risico’s 

 Kosten voor nieuwe betaalkaart 

 Kosten van  fraude met betaalkaart 

 PCI boetes 

 Boetes van de AP 

 Rechtzaken 

 Lichamelijk, psychische en 

emotionele schade door verloren of 

openbaar gemaakte gegevens 

 Overdracht of verspreiding van 

computervirus/-worm of schadelijke 

software als gevolg van 

onachtzaamheid 

CYBER EN   
DATA RISKS 
 



AANSPRAKELIJKHEID (third party) 

 Privacy aansprakelijkheid 

De gevolgen van gestolen 

privacygevoelige gegevens 

- Kosten van onderzoek 

- Claims van individuele personen 

- Schending geheimhoudingsplicht 

- Boetes opgelegd door autoriteiten / 

toezichthouders, of andere verplichte 

vergoedingen 

 Cyber aansprakelijkheid 

Schade die ontstaat als een website of e-

mail onbedoeld een auteursrecht schendt, 

laster verspreidt of een virus bevat. 

CYBER EN   
DATA RISKS 
 



CYBER EN   
DATA RISKS 
 
OORZAAK EN GEVOLG 

1. Kosten van herstel (1st party) 

2. Aansprakelijkheid (3rd party) 

3. Overige kosten (1st party) 

4. Geldboetes en dwangsommen 

 



INCIDENT ROADMAP 

• Is er een plan voor cyber 

incidenten? 

• Wie heeft de leiding bij een 

cyberincident? 

• Wie moet u informeren bij een 

incident? 

• Wie helpt u om weer in de lucht te 

komen? 

 

Onmiddellijk actie ondernemen, in 

het geval van schade aan uw 

database of website als gevolg van 

een hack 

 

CYBER 
VERZEKERINGEN 
 



UITSLUITINGEN OP EEN 

CYBERVERZEKERING 

 Boete op grond van Meldplicht 

datalekken is vaak wel verzekerd 

maar met een hoog eigen risico 

 Contractuele aansprakelijkheid 

 Personen- en zaakschade 

 Intellectueel eigendom en patenten 

 Geld van rekening 

 Netwerkstoring 

 

Naar voorwaardenvergelijking Bureau D & O 

 

CYBER  
VERZEKERINGEN 
 



CYBER EN   
DATA RISKS 
 
MELDPLICHT DATALEKKEN 

 Implementatie 1-1-2016 

 Voor commerciële instellingen en (semi-) 

overheid 

 Binnen 48 uur melden bij falen van 

technische en organisatorische 

beveiliging met kans op verlies of 

onrechtmatige verwerking van 

persoonsgegevens 

 Aard en vermoedelijke omvang van het 

datalek 

 Inspanningen om de schade te herstellen 

 Raadgevingen aan publiek en klanten 

 Boete van bijvoorbeeld maximaal  

€ 820.000 



CYBER EN   
DATA RISKS 
 
JURIDISCHE CHECK 

BEWERKERSOVEREENKOMST 

 Wanneer gaat de bewerker de verantwoordelijke 

informeren? 

 Welke informatie verstrekt de bewerker? 

 Krijgt de verantwoordelijke updates over de 

ontwikkelingen? 

 Wie draait voor welke kosten op? 

 

 



PRAKTIJKVOORBEELDEN 

Motel  

Een klein motel aan zee met 10 kamers 

biedt haar klanten de mogelijkheid om 

kamers online op haar website te 

reserveren. De website wordt gehacked 

en reserveren is niet meer mogelijk. 

 Kosten Inbreuk  forensisch ICT 

onderzoek 

 Hacker schade  herstel netwerk + 

website + data 

 Business interruption  

internetinkomsten (vaste vergoeding per 

uur -/- retentietijd) 

 

 

CYBER EN   
DATA RISKS 
 



PRAKTIJKVOORBEELDEN 

Advocatuur 

Een partner van een kantoor laat vier 

dossiers op de achterbank van haar auto 

liggen. Na inbraak in de auto krijgt zij een 

telefoontje dat ze de dossiers kan 

terugkopen voor € 20.000 

 Cyber afpersing  analyse bedreiging 

(hoe serieus) 

 Is exact bekend welke dossiers het 

betreffen? 

Ja  Kosten Inbreuk 

(communicatiekosten belanghebbenden) 

Nee  Kosten Inbreuk (kosten 

onderzoek) 

 Eventueel Privacy (aansprakelijkheid) 

 

CYBER EN   
DATA RISKS 
 



DE MARKT 

CYBER INSURANCE IN 

PREMIEVOLUME 

 2012  $ 850 Miljoen 

 2013  $ 1,3 Miljard 

 2014  $ 2,0 Miljard 

 2015  $ 3,0 Miljard 



DE MARKT 

CYBER VERZEKERING IN 

NEDERLAND 

Aanbieders in de markt: 

AIG, CNA, Chubb, Hiscox, 

Liberty en Zurich 



CYBERADVIES 
2015/2016 

ANTWOORDEN IN 2015 

 51% van de adviseurs gaf in juni 2015 

aan de internetafhankelijk van een 

bedrijf mee te nemen in de zakelijke 

risicoanalyse 

 45% van de adviseurs gaf in 2015 

aan in kaart te brengen over wat voor 

soort gegevens (data) een bedrijf 

beschikt 

 Turien & Masterclass cyberrisico’s.  

Dinsdag 9 en donderdag 11 juni 2015. 

Aantal adviseurs 145.  

 

 

 



CYBERADVIES 

 Voorkom als adviseur dat je in 

technische discussies terecht komt 

over back up procedures en 

pentesten. Schakel hiervoor een 

expert in 

 Breng in kaart wat een datalek kost 

en wat voor consequenties dit heeft 

voor de organisatie en de 

betrokkenen. 

 Breng in kaart wat een uur, dag of 

week offline zijn kost voor een 

organisatie. 

 

 

CYBER EN 
DATA RISKS 
 

Verbond van 

verzekeraars (2013): 

“Mind the gap” 

 

 

 



CYBERADVIES 

 We maken ons zorgen in 

 Nederland 

 De financiële sector springt 

er hier in het bijzonder uit  

CYBER EN 
DATA RISKS 
 



CYBER VERZEKERINGEN IN DE 

TOEKOMST 

 Op dit moment bieden alleen 

buitenlandse verzekeraars een 

product aan 

 Producten zijn zeker voor het MKB 

nog weinig flexibel 

 Meer diversificatie op grond van 

beveiliging 

 Risico op internationale catastrofes? 

 Ook een dekking voor letsel en 

materiele schade? 

 

CYBER EN 
DATA RISKS 
 



PRODUCTKENMERKEN 

Twee aanvraagtrajecten 

1. Kleine en middelgrote organisaties 

via MijnTurien.nl 

2. Grote organisaties (10+ miljoen) via 

een maatwerktraject 

Premiebepalende factoren 

1. Omzet en verzekerd bedrag 

2. Divers o.a. aantal en soort gegevens 

Premie en eigen risico’s 

A. Gemiddelde premie MKB € 1.800 

B. Vast bedrag en voor omzetderving in 

uren 

 

CYBER EN 
DATA RISKS 
 



CYBER EN 
DATA RISKS 
WAAROM TURIEN & CO.? 

 Ruimschoots ervaring op het gebied van 

Cyber en Data Risks verzekeringen 

 Aanbod van twee verzekeraars 

 Product speciaal voor 

assurantieadviseurs via Turien & Co 

 Digitale aanvraagprocedure voor kleine 

en middelgrote organisaties 

 Marketingkit voor het adviseren over 

cyberrisico’s met daarin: 

− Voorbeeldbrieven, tweets en blogs 

− Diverse tips en feiten 

− Meer uitleg over het product en de 

noodzaak 

 


