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Voor wie mij niet kent:
Laat ik mijzelf even voorstellen.
Sinds 1987 ben ik werkzaam in de verzekeringsindustrie. Tot 2016 was ik
registermakelaar in assurantiën maar velen kennen mij ook uit de tijd ik bestuurder
was van de NVA (periode 1998-2004) en voorzitter van de NVA ICT-commissie.
Sinds 2007 ben ook actief als auteur (o.m. Beursbengel) en opleider zakelijke
schade en inkomensverzekeringen. Sinds 2013 heb ik onder meer voor DFO en
NIBE/SVV veel workshops over cyberrisico-advies verzorgd. Momenteel ben ik DGA
van poliskraker.nl
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Introductie
Wie zijn wij
verwachten?

en

wat

kunt

u

Wat zijn
cyberrisico’s?
Waar hebben we het nou over?

Risicomanagementadvies en
cyberrisico’s
Waarom
advies?

onderdeel

van
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Welke branches
hoogste risico?
Kun je dat wel vaststellen?

Oplossingen
risicovermindering?
Preventiemogelijkheden?

verzekeringsoplossingen?
Welke polissen en dekkingen?

uw
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Welkom bij onze presentatie!
“Sorry, die paraplu heb ik zelf
even nodig..”
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Doel van vandaag
Weg met de koudwatervrees om met de klant in gesprek
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Eindmissie

te gaan over cyberrisico-advies: geen excuses meer!

Prikkels geven om vandaag nog aan de slag te gaan

Tweede missie

2

met het (door) ontwikkelen eigen kantooraanpak
cyberrisico-advies

Eerste missie

1

Overview cyberrisico-advies en
verzekeringsmogelijkheden
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Veel verschillende definities
Wat zeggen de eind- en toetstermen schade zakelijk
vanaf 1 april 2019? Niets! Alleen vermelding:

“Onder vermogensbeschermende
schadeverzekeringen (rubriek B) dienen de volgende
zakelijke schadeverzekeringen te worden verstaan:

Wat zijn
cyberrisico’s?

1. Aansprakelijkheid (…)
5.

Cyber- en datarisks

Maar wel: “Eindterm 1c
De persoon baseert de risicoanalyse met betrekking tot
• materiële schadeverzekeringen voor de zakelijke
klant;
• vermogensbeschermende schadeverzekeringen
voor de zakelijke klant;
• zorg- en ongevallenverzekeringen voor de zakelijke
klant;
op

grondige

en

verzekeringstechnische
bedrijven.

actuele

kennis

risicoanalyse

van
van
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Beschikbaarheid
ICT

3 aspecten
cyberrisico’s
Bron Handreiking Cyber Security Raad geschreven door

Prof. Corjo Jansen en dr.

Pieter Wolters, Radboud Universiteit

Integriteit
Data en processen

Vertrouwelijkheid
gegevens

Werkbare eigen definitie:
Een cyberrisico doet zich voor als er sprake
is van inbreuk op de beschikbaarheid van
de ICT, de integriteit van data en processen
of de vertrouwelijkheid van de gegevens
van een organisatie
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Volg de lijnen van het
adviestraject!
•

Iedere gestructureerde (want navolgbare) risicoanalyse bij de klant is
acceptabel.

•

Hoe past advies
over cyberrisico’s
in een
risicomanagementaanpak?

Er zijn standaard tools en universele modellen beschikbaar

minimum niveau?
(want verankerd in de eind- en toeststermen schadeverzekeringen zakelijk per 1 april 2019 ) is de

verzekeringstechnische risicoanalyse
waar de cyber- en datarisksverzekering
onderdeel van uit maakt.
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Inventariseren

Adviseren
.

Analyseren
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Beheer en
claimbehandeling

Bemiddelen
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Bezitsbeschermende
verzekeringen
Vermogensbeschermende
verzekeringen

3 kapstokken

Personele
verzekeringen
(zorg-, ongevallen- en
Inkomensverzekeringen)

1. Aansprakelijkheid
•. Beroepsaansprakelijkheid
•. Bedrijfsaansprakelijkheid
•. Bestuurdersaansprakelijkheid
•. Garage
•. Reis en annulering
2. Rechtsbijstand
•. Bedrijfsrechtsbijstand
•. Verhaalsrechtsbijstand
3. Bedrijfsschade
•. Bedrijfsschade
•. Machinebreukbedrijfsschade
•. (Exploitatie-)kosten
•. Reconstructie/extra kosten
4. Krediet
5. Cyber- en datarisks
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Checklist
Voor de leden van Adfiz is een checklist voor de
verzekeringstechnische risico-analyse
beschikbaar op het extranet!
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Bijkomend voordeel!

Door de risico’s van de ondernemer

cyberrisico’s in een
risicomanagementaanpak

centraal te stellen en te werken met een
verzekeringstechnische

risico-analyse

krijg je:
- Hogere klanttevredenheid
- Meer omzet
- Betere advieskwaliteit en is …

- Kwaliteit geen toeval meer
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Overview of Cyber Value at
Risk per sector
For further details and interactive graphs, please visit
deloitte.nl/cybervalue.

Welke branches
lopen het hoogste
risico?
Kun je dat eigenlijk wel vaststellen?
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U wordt een handje geholpen!
Voor middelgrote en grote bedrijven:

Uitwerking aan de hand van de eind 2018 door de koepel van
accountants en de Cyber Security Raad ontwikkelde
Cyber Security Health Check.

Oplossingen
risicovermindering?

Voor ZZP en MKB:

Uitwerking aan de hand van de
5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen

Wat zijn de preventiemogelijkheden?

van het Digital Trust Center van de overheid
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Cyber security
health check voor
middel-grote
bedrijven van

Risico’s indien 5 stappen niet worden uitgevoerd:

De relevante dreigingen worden niet onderkend. Daardoor is
onduidelijk aan welke risico’s het bedrijf wordt blootgesteld en welke

Identificatie

maatregelen moeten worden genomen.

Een aanvaller krijgt voet aan de grond in uw organisatie. Bijvoorbeeld
doordat medewerkers op links in phishingmails klikken, malware hun

en

Bescherming

(onvoldoende gepatchte) endpoint infecteert en zich vervolgens
ongebreideld door het (onvoldoende gesegmenteerde) netwerk kan
verspreiden naar andere werkstations en servers.

Detectie

Incidenten worden niet tijdig opgemerkt, waardoor niet
adequaat kan worden opgetreden en de incidenten (en
impact daarvan) voortduren.

Reactie

Inadequate reactie heeft tot gevolg dat de impact
van cyberincidentengroter is dan noodzakelijk.

Herstel

Inadequaat herstel heeft tot gevolg dat de impact
van cyberincidenten groter is dan noodzakelijk
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Cyber security health
check in stappen
Identificatie

•

Cybersecurity binnen de directie belegd en periodiek besproken?

•

het effect van een cyberaanval op deze kroonjuwelen?

•

Zijn de belangrijkste cyberrisico’s en –dreigingen

-

in kaart gebracht en

-

periodiek geëvalueerd vanuit een strategisch, financieel, operationeel,
reputatie en compliance (bv. AVG) perspectief inclusief derde partijen?
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•

Gebruik van logging (log files), al dan niet centraal geaggregeerd? Ook actief geanalyseerd, zodat
monitoring van incidenten plaatsvindt?

•

monitoring software op computer-, server- en/of netwerkniveau op?
•Ransomware (WannaCry, Petya);
•Virussen en Trojans (Remote Access Tools);
•Diefstal van informatie (bedrijfsgeheimen);
•Ongeautoriseerde toegang tot servers en/of informatie

•

Uitvoeren van beveiligingstesten? Zoals:

Bescherming

•Kwetsbaarhedenscan
•Penetratietesten
•Red-teaming: op basis van scenario’s tracht een hacker ongeautoriseerde toegang te verkrijgen

•

Bijscholen medewerkers tenminste jaarlijks?

•

Basis IT-hygiënemaatregelen op orde bij u als derde partijen?

•patch management (bijwerken, testen en installeren van software);
•toegangsbeheer (incl. intrekken toegang van gebruikers na functiewisseling of -

Detectie

beëindiging);
•het maken van back-ups.

•

Worden deze periodiek uitgevoerd en wordt effectiviteit regelmatig getest?

•

Maatregelen netwerksegmentatie, endpoint security, en (D)DoS-mitigatie?.

•

Zijn systemen voldoende robuust en wordt gebruik gemaakt van 2FA (bv:
wachtwoord en code via SMS) voor authenticatie op gevoelige systemen?
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•

Een herstelplan opgesteld, dat u in staat stelt op tijd de bedrijfsvoering te hervatten
(voordat de schade te groot is)?

•

Zijn uw back-upvoorzieningen zodanig ingericht dat u snel en efficiënt getroffen
systemen kunt herstellen naar normale operatie en test u dit regelmatig?

•

Reactie

Heeft uw organisatie processen en middelen om te leren van opgetreden
cyberincidenten om deze in de toekomst te voorkomen, sneller te detecteren of beter
op te reageren?

•

Communicatieplan opgesteld om belanghebbenden (zoals de juridische
afdeling, de pers, leveranciers, afnemers, personeel, overheid, Autoriteit
Persoonsgegevens, etc.) tijdig en adequaat te informeren over een

Herstel

cyberincident?
•

Crisisplan opgesteld om de impact van cyberincidenten te beperken en het
incident zelf uiteindelijk te verhelpen en is helder wie welke rol daarin heeft?

•

Periodieke oefening (bijvoorbeeld een keer per jaar) reactive op een
gesimuleerd cyberincident en evaluatie ter verbetering plannen?

19

De 5 basisprincipes
van veilig digitaal
ondernemen voor
ZZP en MKB van

Inventariseer de ICT-onderdelen, kwetsbaarheden

Inventariseer
kwetsbaarheden

en maak een risico-analyse. Bij risico’s kijk je naar
beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid.
Controleer de instellingen van apparatuur, software en netwerken

Kies veilige
instellingen

internetverbindingen. Pas standaardinstellingen aan en kijk
kritisch naar functies en diensten die automatisch ‘aan’ staan.
Controleer of apparaten en software up-to-date zijn.
Installeer beveiligingsupdates direct.

Digital Trust Center

Voer updates uit

Schakel automatische updates in zodat je
apparaten en software voortaan altijd draaien op de
laatste versie.
Definieer per medewerker tot welke systemen en

Beperk toegang

data toegang vereist is om te kunnen werken. Zorg
dat toegangsrechten worden aangepast als iemand
een nieuwe functie krijgt of bij de onderneming
vertrekt.

Voorkom virussen en andere
malware

Er zijn vier manieren om malware te voorkomen:
Stimuleer veilig gedrag van medewerkers, gebruik
een antivirusprogramma, download apps veilig en
beperk de installatiemogelijkheden van software.
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Wat nemen we de door?

• Ontwikkeling cyberrisicoverzekering in

Welke
verzekeringsoplossingen zijn
er?

Nederland
• Dekkingen op hoofdlijnen zakelijke
markt
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Ontwikkeling
nederlandstalige
cyberrisicoverzekeringen

2011

Introductie door Hiscox
Hiscox introduceert de eerste Nederlandstalige polis

2015

De ontwikkelingen in vogelvlucht

Trage groei
AIG, CNA en Hiscox zijn de drie spelers in de MKB-markt.
Alleen buitenlandse risicodragers

2019

Doorstart met als katalysator de
AVG?
Spelers zakelijke markt:
AIG, Allianz, Avéro Achmea, Centraal Beheer, Chubb, CNA
Hardy, De Goudse, HDI, Hiscox, Interpolis en Zürich
Spelers particuliere markt:
AXA Assistance (Klap), Hiscox en Univé
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Twee (of drie) hoofdrubrieken

Dekkingen op
hoofdlijnen
cyberrisicoverzekeringen
zakelijke markt

• Aansprakelijkheid
• Eigen schade
• (Preventie/incident management)
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Subdekkingen
1. Digitale aansprakelijkheid
a) Electronische media (website, social media)
b) Schending privacy
c) Inbreuk op de vertrouwelijkheid van (bedrijfs-)gegevens
d) Schending electronische netwerkbeveiliging
2. Aansprakelijkheid voor niet- elektronische

Hoofdrubriek
aansprakelijkheid

gegevens
3. Aansprakelijkheid bij uitbesteding
4. Boetes als gevolg van datalek
5. Psychische/emotionele schade
6. Contractuele aansprakelijkheid en
betalingsbeveiliging

24

Subdekkingen
1. Onderzoek datalek
2. Dataherstelkosten
3. Netwerkonderbreking
4. Communicatiekosten

Hoofdrubriek
Eigen Schade

5. Kredietmonitoring
6. Afpersing
7. Kosten overheidsmeldingen
8. Diefstal (5 subcategorieën)
9. Telefoonhacking
10. Schade door bederf
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1

2

Subdekking
diefstal

3

4

5

Datadiefstal

Diefstal intellectueel eigendom

Diefstal geld/geldswaardige zaken

Diefstal gereed product/onderhanden werk

Diefstal apparatuur
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Preventie/incident
management
diensten
Soms facultatief, soms verplicht of integraal
onderdeel claimproces (incident management).
Enige voorbeelden:
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Meer weten?
-

Kijk op Poliskraker.nl onder publicaties

-

Dossier op Adfiz.nl (binnenkort)
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Weet u het nog? Doel van vandaag:
Weg met de koudwatervrees om met de klant

3

Eindmissie

in gesprek te gaan over cyberrisico-advies:
geen excuses meer!

Prikkels geven om vandaag nog aan de slag te gaan

Tweede missie

2

met het (door) ontwikkelen eigen kantooraanpak
cyberrisico-advies

Eerste missie

1

Overview cyberrisico-advies en
verzekeringsmogelijkheden
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Weg met de koudwatervrees om
met de klant in gesprek te gaan
over cyberrisico-advies!
Dank voor uw aandacht!
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