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PRACTISCHE CASES

Jan volgens ONS 

 Gids in het land der blinden

 +20 jaar ervaring in IT security en toch geen IT’er

 Het IT brein achter enkele leuke stunts van Neveneffecten

Jan over zichzelf

• Evangelist with strong spoken and written skills and opinions about 
society, technology and security. Always challenged to explain the possibilities 
and limitations of technology to the masses in presentations and articles. 

• Lab rat who likes to research new technologies and potential security 
problems in our test lab.

• Likes to think out of the box to create challenging MacGyver projects that 
can not or difficultly achieved with traditional products or solutions.



PRACTISCHE CASES

• Marc volgens ONS 

 Gids in het land der blinden

 +20 jaar ervaring in IT security en toch geen IT’er

 Top-adviseur voor GBA (privacy commissie) | VP Isaca Belgium 
| Docent

• Wat anderen zeggen

Marc is a white rave in cyber attack defense knowledge. His 
expertise is not given to many people here in Belgium. 

That’s why he travels a lot by plane. 

He is driven by the unselfish spirit to protect our online 
identity and money. 

Always making time for a short conversation sharing his 
knowhow and building a better cyber world this way.
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Cyber 



Numbers of 2017 

EMEA Belgium

• In Belgium, EUR 7 million. Growth 

rate in 2017 was almost 100% in 

2018 this will probably be 70%

• SME segment and alternative 

distribution are growth drivers



Massive attacks: 

WannaCry and

NotPetya. More 

attention for

Systemic Risks

High frequency 

(about 1 loss per 

10 policies), 

limited to event 

management

2017- Cyber Claims

Ransomware #1 

cause by negligence

of the employee

Biggest claims 

(> 500,000 EUR) are 

related to Business 

Interruption in the 

"manufacturing" sector



Outsourcers Cyber Extortion GDPR Affirmative cover Cyber Insurance

Security and data 

storage more and 

more through 

outsourcers (including 

cloud providers)

The number of types 

of ransomware 

continues to grow.

Other types of attacks 

are growing, such as, 

“Pay me or I’ll run a 

DDOS attack

No major damage so 

far. However, the 

increase in the number 

of voluntary notifications 

to the privacy 

commission. In general, 

we notice that GDPR 

awareness remains 

relatively low.

More insurers are 

removing silent cover for 

cyber and creating 

cyber-endorsements in 

their liability and 

property wordings.

More insurers are 

penetrating the  

market with a Cyber 

product. 

Although the  average 

capacity is decreasing.

Security Trends and Concerns for the 

Future
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BOUWSTENEN 
van onze

producten



10 x 
RECHTSBIJSTAND

Betaling vrijstelling BA
verzekering



Strafrechterlijke verdediging

Verbintenissenrecht

Individueel Arbeidsgeschil

Burgerlijke verdediging

Geschil met Administratieve Overheid

Geschil met verzekeraar 
Cyberrisico’s



Voorschot materiële 
schade



Borgstelling

Burgerlijk verhaal 
extracontractuele schade





Strafrechterlijke verdediging

Wij bieden rechtsbijstand als u moet verschijnen voor een

• onderzoeksgerecht, 

• strafgerecht of 

• sanctionerende ambtenaar.

Het betreft de verdediging voor inbreuken door een

• nalatigheid of 

• onvoorzichtigheid

op de nationale en Europese regelgeving die pertinent is voor de 
cyberomgeving en het gebruik van multimedia.

 de Privacywetgeving, de regels mbt spam, elektronische reclame, verkoop op afstand, en
televerkoop.     Dit is echter geen limitatieve opsomming. Als u moet verschijnen wegens
een opzettelijk misdrijf ….”



Voorbeeld 1

“Gebruik van beveiligingscamera’s”

o Aanmelding/registratie 
bewakingscamera vergeten

o Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer

 individuele klacht strafrechter



Voorbeeld 2

“Wervende e-mails, appjes en sms-jes aan 
prospecten”

 Is legaal in België

o In andere EU-lidstaten geldt echter 
lokale wetgeving die vaak andere 
voorwaarden oplegt mbt elektronische 
reclame 

individuele klacht strafrechter



Burgerlijk verhaal 
extracontractuele schade

Wij bieden rechtsbijstand wanneer u 

• een cyberschade wenst te verhalen op een geïdentificeerde derde met wie u 
geen contractuele band heeft.  Dit geldt ook voor

 fysieke schade aan uw computers, servers en datalijnen 

 de immateriële gevolgschade



Voorbeeld 1

Website gehackt

 Opsporen schadelijke bestanden

 Lekken dichten

 Opnieuw toegankelijk maken

financieel verlies terug vorderen na 
identificatie hacker



Voorbeeld 2

“Fysieke schade aan server & 
serverlokaal door werkzaamheden 
aan buurpand : 

o waterschade in uw serverlokaal 

o servers onherstelbaar beschadigd

o winstverlies

 Verhaal op de bouwheer



Burgerlijk verhaal 
extracontractuele schade

Wij bieden rechtsbijstand wanneer u 

• een cyberschade wenst te verhalen op een geïdentificeerde derde met wie u geen 
contractuele band heeft.  Dit geldt ook voor

 fysieke schade aan uw computers, servers en datalijnen 

 de immateriële gevolgschade

• andere schade wil verhalen die een derde veroorzaakt door het kwaadwillig 
manipuleren van data, websites, multimediaberichten (E-mail, SMS,...).  Dekking zelfs 
indien het niet om data van de verzekerde gaat.



Voorbeeld

U ontvangt een bestelling van 16.000 € vanwege een nieuwe klant uit FR.  Uw 
interne procedure mbt nieuwe klanten voorziet in een financiële screening 
(solvabiliteit, balans, website,...) die groen licht geeft   OK voor levering.

Nadien weigert deze klant de levering / wil deze niet betalen. (vb omdat hijzelf 
gehackt werd)  Financiële kater voor VZN

o De verzekerde heeft geen ‘cyberschade’ 
• Systeemfalen

• Beveiligingsfout van/in het computersysteem van onze klant

• Geen inbreuk op de bescherming van persoons-, of bedrijfsgegevens

 Rechtsbijstand
• Verbintenissenrecht

• Burgerlijk verhaal extracontractuele schade



Burgerlijk verhaal 
extracontractuele schade

• een geïdentificeerde derde met wie u geen contractuele band heeft, wenst aan te 
spreken voor reputatieschade of het verlies van imago waarvoor deze aansprakelijk kan 
worden gesteld.

Wij bieden rechtsbijstand wanneer u 

• een cyberschade wenst te verhalen op een geïdentificeerde derde met wie u geen 
contractuele band heeft.  Dit geldt ook voor

 fysieke schade aan uw computers, servers en datalijnen 

 de immateriële gevolgschade

• andere schade wil verhalen die een derde veroorzaakt door het kwaadwillig 
manipuleren van data, websites, multimediaberichten (E-mail, SMS,...).  Dekking zelfs 
indien het niet om data van de verzekerde gaat.

• een geschil heeft met een derde die een domeinnaam wederrechtelijk liet registreren, 
waardoor schade voor uw uitbating ontstaat of kan ontstaan.



Voorbeeld

Een derde registreert domeinnaam 
zonder enig legitiem motief 
wederrechtelijk 

Hij biedt u deze domeinnaam aan tegen 
betaling van een onredelijk hoog 
bedrag.  U protesteert maar de 
tegenpartij weigert mee te werken aan 
een buitengerechtelijke regeling via 
bemiddeling of arbitrage.

 Dagvaarden



Individueel arbeidsgeschil

Wij bieden rechtsbijstand bij conflicten met een 
werknemer 

 Over het omgaan met data, soft‐ en hardware, in strijd 
met 

• de regelgeving

• het (arbeids‐)reglement

• uw bedrijfspolitiek

 Die de reputatie van het bedrijf beschadigt bij het 
gebruik van elke multimedia.



Voorbeeld 1

Misnoegde werknemer plaatst 
lasterlijke boodschap(pen) op sociale 
media waardoor uw bedrijfsreputatie 
beschadigd wordt.  

U gaat over tot ontslag om dringende 
redenen.

 Werkgeversbelangen verdedigen 
voor arbeidsrechtbank 



Voorbeeld 2

Werknemer kopieert klantenbestand 
tijdens opzegtermijn met het oog op 
afwerving klanten.  U gaat over tot 
ontslag om dringende redenen.

 Werkgeversbelangen verdedigen 
voor arbeidsrechtbank 



Voorbeeld 3 

Wachtwoord werknemer geraakt 
gecompromitteerd waardoor een 
derde toegang verkrijgt tot uw 
bedrijfsdata (vb. offertes) .  Deze 
derde misbruikt deze gegevens 
(bijvoorbeeld door ze aan uw 
concurrent te geven).  U gaat over tot 
ontslag om dringende redenen

 Werkgeversbelangen verdedigen 
voor arbeidsrechtbank 



Geschil met verzekeraar 
cyberrisico’s

Voorbeeld

Discussie mbt duurtijd netwerkonderbreking (> of 
< 8 u wachttijd )

 Juridisch aanvechten van het contractueel 
geschil met cyberverzekeraar



Geschil met een administratieve 
overheid

Voorbeeld

Tijdens een onaangekondigde controle door de 
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit blijkt dat 
‘gegevensverwerkingsregister’ achterhaald/onvolledig.

U krijgt hiervoor een administratieve boete maar wenst 
dit aan te vechten

 Gerechtskosten worden gedekt



Verbintenissenrecht

Met uitzondering van de geschillen die onder het toepassingsgebied van de 
waarborg 8.16. vallen, verlenen wij u bijstand wanneer u als eisende partij 
een vordering wenst in te stellen voor de cyberschade …

…veroorzaakt door een derde met wie u een contractuele band heeft. 

Als de schade uitsluitend bestaat uit een werkonderbreking ?

Verhaal is enkel gewaarborgd wanneer de werkonderbreking langer 
dan 8 uur heeft geduurd. “

Cyberschade ?

• Bijvoorbeeld netwerkonderbreking, het verlies van data of schade door 
het illegaal kopiëren van data.  

• Fysieke schade aan computers, servers en datalijnen is ook 
gewaarborgd.



Voorbeeld 1

U heeft het onderhoud & ontwikkeling van uw 
netwerk en datasystemen toevertrouwd aan 
een onderaannemer.

Door een verkeerde manipulatie wordt uw 
data onherstelbaar beschadigd.

o aansprakelijkheidsverzekering leverancier

o Leverancier beroept zich op contractuele 
aansprakelijkheidsbeperking

 Tegenpartij dagvaarden



Voorbeeld 2

Uw bedrijf wordt slachtoffer van een 
Cyberdiefstal die pas na 6 maanden wordt 
ontdekt.  Bank ketst verantwoordelijkheid 
af en beweert dat ‘phishing’ de oorzaak 
was.  En niet een beveiligingsfout van het 
IT-systeem van de bank.

 Verhaal op bank

 Dading



Betaling vrijstelling BA

Voorbeeld

Tijdens onderhoudswerken beschadigt uw IT-
leverancier uw computersysteem. 

De aansprakelijkheid wordt niet betwist maar in de 
verzekeringspolis zit een hoge vrijstelling

 Vrijstelling wordt geprefinancierd



Voorschot materiële schade

Voorbeeld

Door / tijdens werkzaamheden aan een aanpalend bedrijf wordt 
uw UTP-haven beschadigd.  De aansprakelijkheid wordt niet 
betwist door de verantwoordelijke firma.  Dit bedrijf is echter in 
een andere EU-lidstaat gevestigd en heeft zich in z’n thuismarkt 
(buitenland) verzekerd.  

De vergoeding blijft uit / sleept aan terwijl u niet langer kan/wil  
wachten het de uitvoering van de noodzakelijke 
herstellingswerken.

 Voorschot materiële schade



Burgerlijke verdediging

Voorbeeld

Mensen kunnen zich op uw website inschrijven op uw 
nieuwsbrieven.

Een derde beweert dat zijn datasystemen werden besmet 
door een virus dat zich verspreidde via uw site. 

Hij eist terugbetaling van forensische kosten + 
wedersamenstelling data.  

U geeft dit aan bij uw BA-verzekeraar die tussenkomst 
weigert.

 Erelonen advocaat gedekt via rechtsbijstand



Borgstelling

Voorbeeld 

U wordt beschuldigd van het (helpen) ‘hacken van sites van 
overheidsinstellingen’.  Onderzoek wijst uit dat de aanval 
gebeurde via uw IP-adres.

U ontkent elke betrokkenheid

Verder onderzoek is (dringend) nodig.  Mits betaling van een 
borgsom behoudt u uw vrijheid

 Voorschieten borgsom
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Lay-out en structuur

• Kleine wijziging

• Definities :
• Gecentraliseerd vooraan
• Specifieke definities hernomen bij de 

desbetreffende waarborg

• Visueel meer ruimte om de tekst “lichter” te 
maken

• Definities in de tekst in vet om aan te duiden 
dat het om een gedefinieerd begrip gaat

• Indeling zoals in de brochure

• Impact op nummering



Verduidelijkingen

• Verzekerde versus vennootschap
• Het begrip verzekerde omvat

• De vennootschap

• Een aantal key figuren (bestuurder, DPO, … 
enz.)

• Een aangestelde van de vennootschap

• …

• Op een aantal plaatsen in de algemene 
voorwaarden is de term vennootschap
vervangen door de term verzekerde

• Positieve dekkingen die voorheen 
impliciet verworven waren :

• Informatiehouder persoons/bedrijfsgegevens

• Nalaten van kennisgeving

• Uitgebreidere beschrijving van dekking
• Winstverlies

• Juridische diensten (onder het luik Cyber)

• IT diensten



Winstverlies

• Oude dekking : geënt op de computersysteem van de 
vennootschap via de definitie van bedrijfsonderbreking

• Schade door netwerkonderbreking (bij de verzekerde) 
door :

• Bedrijfsonderbreking bij een computersysteem 
van een clouddienst

• Bedrijfsonderbreking bij een computersysteem 
van een outsourcer

• Termijn voor het bewijzen van de schade binnen deze 
waarborg is opgetrokken van 90 naar 180 dagen



PCI-DSS

• Voorheen optioneel nu standaard

• Payment Card Industry : MasterCard, VISA, 
American Express ...

• Trigger = inbreuk op bescherming van persoons-
of bedrijfsgegevens

• PCI-DSS Onderzoek door card association of 
acquiring bank

• Naar analogie met een administratief onderzoek
door een toezichthouder dekking voor :

• Verdedigingskosten

• opgelegde sanctie / boete



Hotline dekking

• Is nu opgenomen in de algemene voorwaarden maar de Hotline fiche blijft 
behouden

• Inhoud is ongewijzigd :

 Activatie CyberContract Hotline bij een vermoeden van een 
cyberincident

 Dit staat gelijk met aangifte onder de polis

 Via de rapportering door de specialisten van de CyberContract Hotline 
voldoet de klant aan (grote delen van) zijn bewijslast i.k.v. de polis

 Doel = impact van incident beperken

 Budget voor eerste 8 uren 

• 5.000 € IT 

• 3.000 € legal

 Binnen 8 uren evaluatie of de schade gedekt is of niet

 Altijd zonder vrijstelling

 CyberContract charter geldt (…)



Boardmembers
• Nieuwe & unieke dekking

• Voor boardmembers en hun gezinsleden

• Naar aanleiding van : 

o Laster en reputatie bekladden op social media

o Grooming, sextortion

o Cyberpesten, cyberstalking

o Openbaarmaken of overdragen 
persoonsgegevens in strijd met GDPR

• Wat doen we ?

 Herstel reputatie / ondersneeuwen

 Forensische IT (IP tracing) naar mogelijke 
daders

 Assistentie bij juridische stappen

 Budget : 3.000 euro



Salduz waarborg binnen 
optie rechtsbijstand

• Klassieke strafrechtelijke verdediging

• Indienen van een gratieverzoek bij een 
vrijheidsberovende straf

• Specifiek Salduz : 

• Wanneer de verzekerde wordt verhoord 
als verdachte voor niet opzettelijke feiten

• Dekking voor het vertrouwelijk overleg 
met de advocaat voorafgaand aan het 
eerste verhoor

• Budget 375 euro



Administratieve wijzigingen

• GDPR compliant

• AIG Brexit compliant => pas officieel in productie 
vanaf 01/12/2018
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Praktische en 
Commerciële tips

• Waarom Cyberrisico’s indekken?

• Waarom Cybercontract – USP?

• GO for the Blue Ocean!

• ACTIE! … BANG the drums!

• ‘Cyber Protect & Sell’ actie

COMMISSIE



Waarom een 
Cyberverzekering?

ICT/data zijn bedrijfskritisch

Max. preventie MOET … maar

100% secure bestaat niet

Verzeker het restrisico!



Waarom CyberContract? 

• All-in product met 1 dekkingslimiet 

• BREDE dekking voor een breed risico!
• Vanaf 1/12/2018 extra waarborgen (UNIEK : dekking ‘boardmembers’)

• Meest complete dekking rechtsbijstand (UNIEKE Optie kost 10% van basispremie)

• HOGE dekking
• Géén sublimieten voor een verzekeringsdekking van € 250.000
• Verzekeringsdekking hoger dan € 250.000 : enkel (hoge!) sublimiet

van € 250.000 voor Cyberdiefstal

Bestaande contracten vanaf formule “BRONZE” (= € 500.000 dekking) 
behouden bij hernieuwing na 1/12/2018 limiet Cyberdiefstal van € 500.000

Prijsbreker : formule “COPPER” met verzekeringsdekking van € 250.000



Kies uw
dekkingslimiet



Waarom CyberContract? 

• Lokale HOTLINE 

Eerste interventie via LOKALE HOTLINE is steeds gedekt tot nogo ! 

 Hoog budget voor interventies van CC-partners tijdens eerste 8u:
• Tot € 5.000 ICT kosten 
• Tot € 3.000 legal kosten

 Geen concurrent van huis ICT-er! Zie charter.



510 bedrijven hebben de test gestart
275 haalden de finish !

Waarom CyberContract?

• MIFID

 Adviseer geen afgezwakt
product voor een ‘critisch’ risico

 Vernieuwde Cybertest !

Volledige test (10 min!)

Snelle test : 5 min!



Waarom CyberContract? 

• Lokale HOTLINE 

Eerste interventie via LOKALE HOTLINE is steeds gedekt tot nogo ! 

• MIFID

Adviseer geen afgezwakt product voor een ‘kritisch’ risico

Vernieuwde Cybertest !

 Hoog budget voor interventies van CC-partners tijdens eerste 8u:
• Tot € 5.000 ICT kosten 
• Tot € 3.000 legal kosten

 Geen concurrent van huis ICT-er! Zie charter.

• EFFICIENT & SNEL 
Eenvoudig tariferen en afsluiten : volledig automatisch + verlaagd tarief vanaf 1/12/18



Webshops !

• 24/10/2018 :  Test Aankoop
publiceert vernietigend
onderzoek over ‘veiligheid
webshops’.  

• Ook de grote & professionele
spelers scoren slecht



SPECIAL : Safeshops-members met 

GEEN acceptatie-traject meer.

UNIEK tarief ifv omzet



GO for the Blue 
Ocean !

 Het momentum is aanwezig
• Verschillende serieuze incidenten in media

• Interesse is gewekt

 Wees uw concurrent voor en bescherm uw TOP bedrijfsklanten!
• Major broker(s) gebruiken dit product als deuropener

• Cyberrisks vormen een belangrijk nieuw risico

DURF er over te praten / informeren
• Met bestaande klanten
• Tegen prospecten : kom met iets nieuws / critisch!



ACTIE ! 

 Onze PREZI op uw website!

Gepersonaliseerd? 

 Leuke ‘Webcam Cover’
Ideaal als gespreksopener naar je klant of op 
events

 Flashes & nieuwsberichten
• Like & share op sociale media 

• Betrek uw medewerkers  (Ontvangen zij 
deze berichten al?)



ACTIE ! 

 Onze nieuwe folder!
• Professioneel, mooi, overzichtelijk, link 

met GDPR

• Op onze website onze pdf, ideaal voor uw 
mailings

 DRUK DRUK DRUK ?

Geen tijd, geen goesting, te veel werk, te 
moeilijk, da’k het morgen zal doen,…

DOE MEE AAN ONZE ‘Cyber Protect & Sell’ actie!



ACTIE ! 

 Doel
• Bereik snel AL je TOP bedrijfsklanten over 

Cyberrisks
• Bezorg hen uw maatofferte
• Informeer naar hun interesse en registreer

 Te veel werk? We doen het SAMEN !
• Voorbereiding data = makelaar

• Maken offertes = CyberContract

• Tel.opvolgen = Call center of de makelaar zelf


