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nieuwe markten. Tijdens een van onze 

gesprekken daarover zagen we in dat 

niet alleen voor onszelf maar ook voor 

onze zakelijke klanten geen allesomvat-

tende verzekeringsoplossing voor IT-risi-

co’s bestond.”

Interview

Swaegers Verzekeringen 

over CyberContract

Koen Druyts: “Onze oplossing biedt elk bedrijf en iedere zakelijke dienstverlener een totaaloplossing 

voor de IT-risico’s”

I
n nauwelijks 25 jaar tijd is het leven 

van alledag bijna geheel afhankelijk 

geworden van de digitale technolo-

gie. De risico’s die de zakenwereld er-

mee loopt, worden met de dag groter. 

“Heus niet alleen door criminele feiten 

zoals hacking, internetafpersing en e-

mailoplichterij”, beklemtoonde Koen 

Druyts, zaakvoerder van het kantoor 

Swaegers Verzekeringen, toen we hem 

in Turnhout opzochten. Aanleiding van 

ons bezoek: de lancering van CyberCon-

tract.

Ze kunnen het prima met elkaar vinden, 

Koen Druyts en Maarten Dom, mede-

zaakvoerder van het gelijknamige make-

laarskantoor uit Kontich en geestelijke 

vader van e-GOR, de digitale ‘butler’ in 

aanvullendepensioenopbouw. Niet het 

minst omdat ze dezelfde kijk op het be-

roep van makelaar hebben. 

Dat tonen ze nu ook aan met CyberCon-

tract, het initiatief dat ze samen met 

Koen Van Hees en Katrien Dom – mede-

vennoot van hun respectieve makelaars-

kantoren – hebben opgestart, en dat 

Druyts bij aanvang van ons gesprek om-

schreef als een totaaloplossing voor de 

IT-risico’s van zakelijke klanten.

Hoe kwam je op het idee voor Cy-

berContract?

Koen Druyts: “De verzekeringssector, 

en bijgevolg ook de makelarij, staat voor 

een transformatie. Niet alleen door de al 

zo vaak besproken strengere regelge-

ving en door de al even dikwijls geciteer-

de beter geïnformeerde consument: 

heel wat signalen en evoluties wijzen 

erop dat ze nog veel dieper zal gaan. In 

welke mate zullen applicaties die bij-

voorbeeld onze mobiliteitsbehoeften of 

onze gezondheid monitoren, ook door-

wegen op verzekeringsvlak? Allicht zal 

het hier zo’n vaart niet lopen, maar in de 

USA zijn er al verzekeraars die overlij-

dens- en hospitalisatiedekkingen weige-

ren op basis van klantendata die ze  

van de fabrikanten van smart devices ko-

pen. Of wat te denken van de bank in 

ons land die via haar applicatie op je 

smartphone en tablet al je telefoon- en 

e-mailcontacten doorsluist naar haar 

servers, en dus ook naar haar verzeke-

ringspoot? Net zoals Maarten Dom ben 

ik ervan overtuigd dat makelaars zich 

kunnen en moeten wapenen tegen de 

veranderende marktmechanismen en te-

gen de alternatieve of zelfs nieuwe dis-

tributiekanalen, door zelf ook zoveel 

mogelijk gebruik te maken van informa-

ticatoepassingen en op die manier hun 

efficiëntie en rendabiliteit te verhogen. 

En door actief op zoek te gaan naar 
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Verwacht je dat die zakelijke klan-

ten oor hebben naar zo’n allesom-

vattende oplossing?

Koen Druyts: “Bij cyberincidenten den-

ken we meteen aan de spraakmakende 

berichten in de pers over hackers die uit 

winstbejag of gewoon voor de pret de 

IT-systemen platleggen, of over oplich-

ters die per e-mail vertrouwelijke gege-

vens proberen te ontfutselen. Minstens 

evenveel voorvallen zijn te wijten aan 

gebrekkig functionerende software, aan 

servers die plots uitvallen, of aan een 

menselijke fout, al dan niet met een aan-

sprakelijke derde. Zulke gebeurtenissen 

kunnen net zo goed een dure bedrijfs-

onderbreking veroorzaken. Bovendien 

hebben cybercriminelen het niet meer 

alleen op banken of multinationals ge-

munt. Ze viseren almaar vaker kmo’s, 

zakelijke dienstverleners en zelfstandi-

gen.”

Spreek je uit ervaring?

Koen Druyts: “Gelukkig niet. Maar ik 

ken wel een treffend voorbeeld: een 

Vlaamse kmo waarvan de e-mailadres-

sen gehackt waren door een criminele 

bende. Maandenlang bleef dat onopge-

merkt, omdat de onverlaten pas toesloe-

gen nadat de kmo met een overzees be-

drijf een overeenkomst voor de levering 

van grondstoffen ter waarde van 

175.000 dollar gesloten had. Op dat 

moment kreeg de koper per e-mail de 

vraag om te betalen op een ander reke-

ningnummer dan vermeld stond op de 

verkoopovereenkomst – die uiteraard 

eveneens onderschept was. Die e-mail 

was verstuurd van een account waarvan 

de naam op een onopvallend detail na 

identiek was aan die van de kmo. De ko-

per, wantrouwig door het gewijzigde re-

keningnummer, vroeg een formele be-

vestiging. Die hij uiteraard prompt kreeg. 

Het misbruik kwam aan het licht toen 

het bedrijf de goederen, die per schip 

waren verstuurd nadat de overeenkomst 

gesloten was, niet vrijgegeven kreeg. Het 

kon immers niet bewijzen dat het de 

rechtmatige eigenaar ervan was doordat 

de kmo, zoals gebruikelijk, de betaling 

van de factuur afwachtte om de officiële 

verkoopdocumenten op te sturen. Bo-

vendien kreeg de zaak een extra verve-

lend staartje: toen de hackers merkten 

dat ze betrapt waren, schakelden ze ook 

nog ‘s het IT-systeem van de kmo uit en 

eisten ze losgeld in ruil voor de ‘sleutel’ 

om het opnieuw te activeren.”

Staat men te weinig stil bij de ge-

volgschade?

Koen Druyts: “Velen schatten de im-

pact daarvan niet of onvoldoende in. Als 

een financiële of andere eis gesteld 

wordt en je niet bereid bent erop in te 

gaan, moet je op zoek naar onderhan-

delaars. Dat is allesbehalve evident en 

het kost flink wat geld. IT’ers die aan het 

probleem kunnen verhelpen, werken 

evenmin gratis. Aan juridisch advies in-

winnen, wat in deze materie makkelijker 

gezegd dan gedaan is, hangt eveneens 

een stevig prijskaartje vast. Je kunt ook 

niet anders dan je klanten en leveran-

ciers over het voorval inlichten, maar cri-

siscommunicatiespecialisten zijn niet 

bepaald goedkoop. Bovendien wil je de 

kwestie zo snel mogelijk opgelost zien, 

wat het kostenplaatje extra de hoogte in 

jaagt. Plus, niet te vergeten, het risico 

bestaat dat de benadeelde partij je aan-

sprakelijkheid voor de geleden schade 

inroept. Zo kreeg de kmo van daarnet 

een ingebrekestelling van het overzeese 

bedrijf in de bus. Die mogelijkheid be-

staat trouwens evengoed bij een niet-

crimineel voorval, waarbij het IT-pro-

bleem net zozeer om een oplossing 

vraagt en de communicatie in goede 

banen geleid moet worden. 

Het aansprakelijkheidsaspect wint straks 

overigens nog aan gewicht. Want er is 

een Europese verordening op til die stelt 

dat iedereen die in het kader van een be-

drijfsactiviteit data van derden beheert, 

de verantwoordelijkheid voor die data 

draagt ten overstaan van de eigenaar er-

van. Bij inbreuk komt de continuïteit van 

je zaak of bedrijf in het gedrang, want 

de boete kan oplopen tot 5 procent van 

je omzet.”

“Cybercriminelen viseren almaar vaker kmo’s, 
zakelijke dienstverleners en zelfstandigen

”
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In welke mate verhelpt CyberCon-

tract aan die hele problematiek?

Koen Druyts: “Het dekt de virtuele risi-

co’s in de breedst mogelijke zin van het 

woord. We reiken met andere woorden 

ook een oplossing aan voor de aan IT 

gerelateerde uitsluitingen in de klassieke 

verzekeringscontracten. Uiteraard is het 

onontbeerlijk om zelf een aantal maat-

regelen te nemen. Ik denk dan aan het 

personeel volgens de regels van de kunst 

leren omspringen met alles wat IT be-

treft; aan je IT-infrastructuur optimaal 

beschermen; en aan contracten laten 

opstellen die je alvast op juridisch vlak 

beschermen tegen IT-risico’s en hun ge-

volgschade. Maar die initiatieven vlak-

ken niet alle gevaren uit. Daar passen we 

met CyberContract een mouw aan. We 

hebben de waarborgen gecatalogeerd 

in vier domeinen: bedrijfsonderbreking, 

aansprakelijkheid, cybercriminaliteit en 

eigen schade. Daarbovenop bieden we, 

eveneens als enige op de markt tot nu 

toe, een facultatieve rechtsbijstands-

waarborg aan.”

Wat houdt de waarborg bedrijfson-

derbreking concreet in?

Koen Druyts: “Hij dekt het winstverlies 

door criminele activiteiten, door mense-

lijke fout en door uitvallen van het net-

werk. De waarborg geldt ook voor scha-

de die gerelateerd is aan het ‘internet of 

things: onze eerste klant, een schrijn-

werker die zijn productie twee weken 

had zien stilvallen door een cyberinci-

dent aan een van zijn machines, tekende 

meteen toen hij hoorde dat CyberCon-

tract dergelijke schade dekt. Het te ver-

zekeren bedrag is uiteraard begrensd tot 

de vergoedingslimiet van de polis en 

moet logischerwijs boekhoudkundig ge-

staafd worden.”

Welke risico’s zijn gedekt in de 

waarborg aansprakelijkheid?

Koen Druyts: “Ze zijn van drieërlei aard. 

Multimedia-aansprakelijkheid heeft voor-

al te maken met het feit dat mensen op 

sociale media ook weleens fouten maken 

en dat bedrijven daardoor schadeclaims 

kunnen oplopen. Ten tweede is er de 

klassieke aansprakelijkheid als data onge-

wild publiek worden. Iedere Belg is op 

het vlak van data 2 euro waard. Voor een 

bedrijf dat onopzettelijk 30.000 records 

te grabbel gooit, komt dit neer op 60.000 

euro. Deze dekking omvat naast de scha-

deregeling aan derden ook de juridische 

verdedigingskosten als zich een verze-

kerd schadegeval voorgedaan heeft.”

Wat omvat de waarborg cybercrimi-

naliteit?

Koen Druyts: “Enerzijds alle kosten 

voor het forensisch onderzoek dat nodig 

is om in de mate van het mogelijke de 

daders op te sporen en te identifi ceren, 

en anderzijds de terugbetaling van de 

kosten bij afpersing , losgeld en diefstal. 

Deze waarborg heeft zowel betrekking 

op materiële goederen als op digitaal 

geld zoals bitcoins, en omvat ook de kos-

ten voor crisismanagement.”

Wat zit tot slot begrepen in de waar-

borg eigen schade?

Koen Druyts: “Ten eerste de terugbeta-

ling van de kosten van de kennisgeving 

aan de betrokkenen, wat een wettelijke 

verplichting wordt. Ook de vragen van 

de Privacycommissie beantwoorden en 

de maatregelen treffen die ze oplegt, 

kost een fi kse duit en is in de waarborg 

begrepen. Ten tweede worden de kosten 

van juridisch advies en bijstand, plus de 

eventuele administratieve boetes na het 

gerechtelijk onderzoek, terugbetaald tot 

maximaal het bedrag dat in de polisvoor-

waarden vermeld staat. Ten derde ver-

leent deze waarborg dekking tegen de 

diefstal en het misbruik van kredietkaar-

ten, en van de kost die het bedrijf of de 

zelfstandige aan zijn provider moet beta-

len om na te gaan of de kredietkaart mis-

bruikt werd. Deze laatste waarborg is 

vooral belangrijk voor wie een webshop 

heeft en online betaling propageert. 

Ten vierde geniet de klant dekking 

voor de uitgaven die hij allicht moet 

doen om zijn reputatie en imago te her-

stellen. En tot slot, heel belangrijk, wor-

den de kosten voor de wedersamenstel-

ling van zijn digitale activa eveneens 

terugbetaald.”

“CyberContract reikt ook een oplossing 
aan voor de aan IT gerelateerde uitsluitingen 

in de klassieke verzekeringscontracten

”

Koen Druyts: “Velen schatten de impact van de gevolgschade niet of onvoldoende in”
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Waarom is dit laatste aspect zo be-

langrijk?

Koen Druyts: “Onlangs vertelde een 

opticien me dat ze al haar klantendata 

kwijtgeraakt was – of het om een men-

selijke fout dan wel om vandalisme ging, 

was niet duidelijk – en dat ze al een half 

jaar bezig was om ze met mondjesmaat, 

bij elk bezoek van een klant en met alle 

excuses van dien, opnieuw samen te 

stellen. Per klant kostte haar dat zo’n 

drie kwartier. Bovendien zal dat werk 

nog jaren aanslepen; men is immers niet 

om de haverklap aan nieuwe brilglazen 

of een nieuw montuur toe. Ik ben ervan 

overtuigd dat klanten en prospects zich 

ten zeerste aangesproken zullen voelen 

door de garantie dat ze een beroep kun-

nen doen op een specialist die verloren 

data snel en met kennis van zaken pro-

beert te recupereren.”

De aard en de grootte van IT-risico’s 

inschatten is geen sinecure. Kan de 

klant daarvoor op professioneel ad-

vies rekenen?

Koen Druyts: “Kenmerkend voor een 

passende en afdoende verzekeringsdek-

king is dat ze in drie stappen verloopt: 

van risicoanalyse over risicobeperking 

tot risico-indekking. Daarom hebben we 

een IT-partner onder de arm genomen 

die met kennis van zaken de IT-infra-

structuur van de klant kan doorlichten, 

een audit van het netwerk kan uitvoe-

ren, de veiligheid van de softwarepak-

ketten kan nagaan, en preventiemaatre-

gelen kan voorstellen die hij desgewenst 

helpt te implementeren. Die vooraf-

gaande allesomvattende analyse is niet 

verplicht om CyberContract te kunnen 

onderschrijven. Maar we zijn wel de eni-

ge op de markt die hem aanbiedt. Bo-

vendien is er een dubbel voordeel voor 

de klant aan verbonden: enerzijds valt 

de analyse goedkoper voor hem uit door 

ons samenwerkingsakkoord met de IT-

partner, anderzijds geniet hij een lagere 

premie als hij hem heeft laten uitvoeren 

en de voorgestelde preventiemaatrege-

len heeft getroffen. Met diezelfde part-

ner hebben we bovendien een inciden-

tenhotline opgezet om de verzekerde 

IT-problemen van de klant te beperken 

of op te lossen. De eerste uren na een 

voorval zijn dikwijls van cruciaal belang. 

Daarom kan de klant na zijn eerste con-

tact met het hotline callcenter meteen 

gedurende 8 uur beschikken over een 

tot drie experts van onze IT-partner, 

naargelang de ernst van het probleem. 

Daarna wordt overlegd welke verdere 

stappen eventueel nog nodig zijn.”

Hoe wordt de premie berekend?

Koen Druyts: “Daarin zijn een aantal 

factoren van tel. In eerste instantie de 

activiteitensector – een bank houdt nu 

eenmaal een groter risico in dan een 

bouwbedrijf – maar ook de specifi eke 

activiteit op zich, plus de omzet en het 

Koen Van Hees (l) en Koen Druyts (r), vennoten in het kantoor Swaegers Verzekeringen 
en mede-initiatiefnemers van CyberContract



23mei 2015

aantal werknemers. Vervolgens het be-

drag dat de klant wil laten verzekeren, 

en het eigen risico dat hij wil nemen. En 

tot slot de waarborgen die hij wenst te 

onderschrijven – al raden we telkens het 

totaalpakket aan, omdat het per defini-

tie de grootste bescherming biedt.”

Je wil CyberContract aanbieden  

via de onafhankelijke makelaar. Te-

gelijk streef je ernaar dat alle pro-

cessen geautomatiseerd verlopen. 

Hoe rijm je dat?

Koen Druyts: “Ik begrijp de vraag. IT is 

zo’n gespecialiseerd vakterrein, dat de 

adviestussenkomst van de makelaar so-

wieso beperkt zal zijn. Zijn meerwaarde 

bestaat er dan ook in dat hij, als enige 

distributeur, zijn cliënteel een gepaste 

verzekeringsoplossing kan aanreiken. De 

opzet is inderdaad dat alle manueel 

werk op termijn vermeden wordt. De 

plug-in die de makelaar op zijn website 

kan laten draaien, is ontwikkeld. Binnen-

kort zal de klant online een tariefsimula-

tie kunnen aanvragen en de polis kun-

nen afsluiten en afdrukken. Elk 

afgesloten contract zal automatisch ver-

meld staan in de CyberContract-porte-

feuille van de makelaar. Voorlopig zal de 

klant nog een factuur krijgen. Maar we 

mikken erop dat hij uiterlijk volgend jaar 

met zijn kredietkaart kan betalen, waar-

na hij onmiddellijk dekking geniet en 

daarvan een bevestiging per e-mail 

krijgt. We maken het nieuwe klanten 

ook makkelijk: ze moeten enkel hun 

btw-nummer invoeren, waarna al hun 

publiek beschikbare gegevens meteen 

op het scherm verschijnen. Ze moeten 

dan alleen nog een contactpersoon en 

diens e-mailadres en telefoonnummer 

invullen. Uiteraard zijn reeks veiligheids-

controles ingebouwd om iedere poging 

tot misbruik in de kiem te smoren, plus 

de nodige en logische disclaimers.”

Verlopen de contacten met de ver-

zekeraars en de IT-dienstverlener 

even viraal?

Koen Druyts: “Het platform van Cyber-

Contract is de draaischijf van onze 

365°-benadering. Ik zeg bewust 365°, 

en niet 360°. Want het volstaat niet 

meer om je organisatie, processen en 

communicatie met behulp van de mo-

derne technologie af te stemmen op al 

je stakeholders. Je moet ook het hele 

jaar door connected services aanbieden, 

zeker als zich een cyberprobleem stelt. 

Dat is onze ultieme betrachting. Cyber-

Contract is veel meer dan louter een ver-

zekeringsoplossing, omdat we naast de 

IT- en de rechtsbijstandsverzekeraar ook 

samenwerken met twee gespecialiseer-

de partners: de een op het vlak van juri-

disch advies, de ander op het vlak van 

IT-dienstverlening. Beiden krijgen in een 

beveiligde zone toegang tot de Cyber-

Contract-database om na te gaan of ie-

mand verzekerd is, wat de waarborgen 

zijn, en welke diensten ze op basis van 

die waarborgen kunnen aanbieden. Zo-

als ik al zei, vinden we het absoluut 

raadzaam dat de klant voor het totaal-

pakket aan waarborgen opteert, omdat 

hij zo de grootst mogelijke bescherming 

geniet. De IT- en de rechtsbijstandsver-

zekeraar hebben op diezelfde manier 

toegang tot de database om de status 

van hun contracten in detail te kunnen 

bekijken. Ik gaf al aan dat de opmaak en 

de verzending van de factuur straks ook 

automatisch zal verlopen; dat zal even-

eens het geval zijn voor de opvolging 

van de betaling en de eventuele verzen-

ding van rappelbrieven. Alleen de aan-

getekende brief bij opzeg zal dan nog 

op de klassieke manier moeten opge-

maakt en verstuurd worden. Maar op 

termijn zullen we ook daarmee komaf 

maken.”

Jan De Raeymaecker

Innova-
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om samen de  
wereld vooruit  
te helpen.

Bent u op zoek naar experts in zakelijke risico’s, die 
beschikken over een wereldwijd netwerk en voor hun 
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