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CYBER RESILIENCE: 
INTEGRALE BENADERING VAN UW (DIGITALE) DATA EN PRIVACY RISICO’S
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CYBER RISK
MANAGEMENT 

= MEER DAN 
IT SECURITY

- 100% VOORKOMEN IS EEN ILLUSIE -



AANPAK DATA EN PRIVACY MANAGEMENT JLT
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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION –
25 MEI 2018!

Wat gebeurt er in grote lijnen?
 Beginselen bestaande kader grotendeels intact;
 Grotere aandacht voor compliance;
 Meer rechten voor betrokkene;
 Betere samenwerking toezichthouders;
 Hoge boetes.

Maximale boetes

• 10 miljoen of 2% wereldwijde omzet voor deel overtredingen;

• 20 miljoen of 4% wereldwijde omzet voor grootste deel.

Mogelijk aanvullende sancties in nationaal recht

• Consument kan u aansprakelijk stellen;

• Consument kan altijd in eigen land procederen over schade.



AAN WELKE VEREISTEN VAN DE GDPR VOLDOET U 
MOMENTEEL?



CYBER RISK MANAGEMENT: WAAROM AVG? (1)

2. ASSS 
CURRENT DIGITAL 
VULNERABILITIES

Bron: jaarverslag AP kwartaalrapportage



Wat vinden Nederlandse consumenten 
belangrijker? 

A) Een optimale dienstverlening
B) Hun privacy

CYBER RISK MANAGEMENT: WAAROM AVG? (2)



Wat is uw schade en
waar ligt de impact? 



BRICKS!
Ongeveer EUR 600 miljoen schade 
als gevolg van grote branden 
(Bron: verbond van Verzekeraars)



DIGITALE RISICO’S…

…onderhevig aan verandering

Ongeveer EUR 10 miljard schade als 
gevolg van Cyberincidenten 
(Bron: Deloitte Cyber Value at Risk in the Netherlands) 



100% VOORKOMEN 
IS EEN ILLUSIE 

FOCUS DUS 
(OOK) OP IMPACT



IMPACT MANAGEMENT
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WEET U WAT UW ESSENTIËLE DIGITALE 
PRODUCTIEFACTOREN 
EN -BELANGEN ZIJN?
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Cyberrisico’s: anatomie

Oorzaak

• Incident 
• Bewuste poging
• (Ontevreden) medewerker
• Derde partij

Kenmerk

• Hack of datalek
• Virus (intern/extern)
• Cyber afpersing
• Ongeautoriseerde toegang
• Systeemfalen
• Informatievernietiging

Uitkomst

• Melding datalek
• Merk- en reputatieschade
• Systeemverstoringen
• Forensisch onderzoek
• Aansprakelijkheid 
• Schade digitale gegevens
• Verscherpt toezicht 
• Afpersing

Gevolg

• Wettelijke aansprakelijkheid 
• Notificatiekosten
• Boetes
• Omzetverlies 
• Daling klantvertrouwen 
• Impact op beurskoers
• Kosten forensisch accounts, juristen, etc. 



WAT IS UW RISICOBEREIDHEID?

WAT KOST EEN UUR 
DOWNTIME? 

WAT KOST  
DATAVERLIES? 

WELKE SCHADE 
KAN UW 

ORGANISATIE 
INCASSEREN? 

WELKE SCHADE 
WIL UW 

ORGANISATIE 
INCASSEREN? 



RANSOMWARE
Via een fishing mail weet een hacker toegang te krijgen tot de systemen van uw organisatie en 
belangrijke bestanden worden versleuteld. Hierdoor valt uw bedrijf stil en kunnen klanten niet
meer bediend worden.

Tevens bestaat de kans dat binnen enkele uren data wordt gelekt indien er niet wordt betaald.

Welke vragen komen er nu naar boven? 

Wie doet het gele hesje aan? 

Is er sprake van een datalek?

Moeten we betalen (en hoe)?

Wat zijn de gevolgen op korte termijn?

Wat zijn de gevolgen op lange termijn? 

Hoe weet ik of ze niet in andere systemen zitten?

Wie is aansprakelijk?

Zijn we verzekerd? 

Hadden we dit niet moeten oefenen?!

Etc.



Cyberverzekering nader bekeken



VERZEKERINGSDEKKING
Aansprakelijkheidsrisico’s  (Third Party) Brand Elektronica Aansprakelijkheid D&O Beroepsaansprakelijkheid Crime Cyber

Ongeautoriseerde toegang op netwerk of systeem X X X X √ X √
Aansprakelijkheid verlies van persoonsgegevens X X X X √ X √
Externe kosten ter beperking en voorkoming van (gevolg)schade √ X X X √ X √
Reputatieschade X X X X √ X √
Verlies van bedrijfsinformatie X X X X √ X √
Blokkering toegang door frauduleuze handelingen X X X X √ X √
Eigen schade  (First Party)

Bedrijfsstilstand a.g.v. een cyberevent (verlies netto winst) X X X X X X √
Bedrijfsstilstand a.g.v. een programmeerfout X X X X X X X 

Eigen kosten a.g.v. een programmeerfout X X X X X X X 

Schade door misbruik van een programmeerfout X X X X X √ √
Externe kosten ter beperking en voorkoming van (gevolg)schade X X X X X √ √
Eigen kosten ter beperking en voorkoming van (gevolg)schade √ X √ X X √ √
Notificatiekosten X X X X X X √
Financiële schade door diefstal gegevens X X X X X √ √
Boetes t.g.v. overtreding wetgeving (civiele boetes) X X X X X X √
Crisismanagement, beredderingskosten X X X X X √ √
Kosten forensisch onderzoek, PR ondersteuning X X X X X √ √
Vervanging van hardware/software X √ X X X X X

Juridische kosten; terugvorderen frauduleuze of cyber gerelateerde 
schade 

X X X X X √ √



VERZEKEREN VAN UW DATA EN PRIVACY RISICO: 
CYBERDEKKING

• Financiële waarborg voor vervolgkosten na eigen schade 
(‘first party’)
− Kosten voor IT-forensics / reconstructie van data
− Kosten voor juridische ondersteuning 
− Kosten voor crisismanagement/crisiscommunicatie
− Kosten gemoeid met continuïteitsverlies 
− Kosten als gevolg van de meldplicht en (bestuurlijke) boetes
− Schade als gevolg van identiteitsfraude

• Financiële waarborg bij schade voor derden (‘third party’) 
− Aansprakelijkheidsclaims

FIRST PARTY 

THIRD PARTY 



DEKKINGEN CYBERVERZEKERING

Dekkingen van een standaard 
Cyberverzekering:

 Aansprakelijkheid: schadevergoeding en 
juridische bijstand in geval van aanspraken van 
derden als gevolg van verlies van 
persoonsgegevens en/of bedrijfsinformatie;

 Crisismanagement: kosten (forensisch) 
onderzoek, PR, klant notificatiekosten, 
kredietbewaking, IT-diensten, cyberincident 
responsediensten;

 Boetes: kosten voor onderzoek door een 
toezichthouder, juridische bijstand, bestuurlijke 
boetes.

 Digitale media, schadevergoeding en kosten 
van verweer in verband met aanspraken van 
derden tegen u die voortvloeien uit uw 
multimedia-activiteiten. Bijvoorbeeld smaad en 
laster of plagiaat;

 Cyber- / privacy afpersing, waaronder 
ransomware;

 Hacking telefooncentrale, vergoeding van de 
belkosten.

 Cyberdiefstal: verlies van geld of geldwaarden 
en/of goederen door diefstal 
(let op sub limiet)

 Netwerkonderbreking, gederfde netto winst in 
verband met netwerkonderbreking.



CONTACT INFORMATION

Sjaak Schouteren
Partner, European Cyber Team
+31 (0)6 538 172 82
Sjaak.schouteren@jltrisk.nl

https://www.linkedin.com/in/sjaakschouteren/
@Schouteren

JLT Netherlands BV

Schouwburgplein 30-34
3012 CL   Rotterdam 
The Netherlands
www.jltrisk.nl

Confidentiality
The information contained within this document is strictly confidential and may not be reproduced or disclosed to any third party without the prior written approval of JLT Specialty Limited. 

Intellectual Property Rights
All intellectual property rights of Jardine Lloyd Thompson Group plc, its affiliates and/or its professional advisors shall remain the property of Jardine Lloyd Thompson Group plc, its affiliates and/or its professional 
advisors. Nothing herein shall be construed as conferring to you by implication or otherwise any licence or right to use any intellectual property of Jardine Lloyd Thompson Group plc, its affiliates and/or its 
professional advisors.

Duty of Disclosure
Under the laws of England and Wales, Scotland and Northern Ireland, JLT has a duty to remind you of a policyholder's (and its insurance agent's) duty to make a fair presentation of the risk, and to disclose all 
material circumstances, and the consequences of not doing so. It is necessary to disclose all information which would influence the judgement of a prudent insurer in determining whether or not to accept a risk, and 
upon what terms. Failure to comply with this duty may give the insurer the right to void the policy from its inception, or to impose different terms, or to reduce the amount paid on any claim. If your contract is not 
subject to such laws, your duty of disclosure and the consequences of its breach may vary from that stated above.

For further information please refer to our Business Protocol document and if any further material requires to be disclosed or if you have any question as to what should be disclosed please refer to your normal 
JLT contact.

mailto:Sjaak.schouteren@jltrisk.nl
https://www.linkedin.com/in/sjaakschouteren/

	Dianummer 1
	Cyber Resilience: �integrale benadering van uw (digitale) data en privacy risico’s
	Dianummer 3
	Claims inzichten, Key Take-aways
	Dianummer 5
	Aanpak Data en Privacy Management JLT
	General Data Protection Regulation – �25 Mei 2018!
	Aan welke vereisten van de GDPR voldoet u momenteel?
	Cyber Risk Management: waarom AVG? (1)
	Cyber Risk Management: waarom AVG? (2)
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Impact management
	Weet u wat uw essentiële digitale productiefactoren �en -belangen zijn?
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Wat is uw risicobereidheid?
	Ransomware
	Dianummer 21
	Verzekeringsdekking
	Verzekeren van uw data en privacy risico: Cyberdekking 
	Dekkingen cyberverzekering
	Contact Information

