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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


