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uw thema vandaag 
 

DE WET OP DATALEKKEN 

uw	  gastheer	  Pieter	  van	  Egmond	  	  	  	  

“het geluid van ondernemers” 

Wakker worden! 
Security noodzaak voor u en uw bedrijf 

Robert de Heer   
 
IT Service Group 

•  Internet is de afspiegeling van de maatschappij 

•  Alle goede zaken / alle slechte zaken 

•  Een eigen cultuur / zelfs een eigen munt 

•  We zien een kleine 4% tot 6% 

•  Veiligheid ? 

•  Awareness is de sleutel 

Weet U 

 

•  Grote markt 

–  drugs 290 miljard / cybercrime 350 miljard (Gartner) 

•  Slimme mensen / die niet op vallen 

•  Anoniem / werken vanuit de zolderkamer 

•  Soms ook groepen 

–  politieke groeperingen / Overheden (NSA  AIVD) / Bedrijven 

•  DeepWeb 

–  de wereld waarin hackers, crackers, en andere  

    cybercriminelen hun slag slaan, en continu jagen op gegevens 

–  politieke groeperingen  

Cybercrime 
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•  Beveiliging is van het grootste belang 

•  Camera's, deurbeveiligingen, persoonlijke beveiligingen,  

•  Alles wordt eraan gedaan om de boze buitenwereld ook buiten te houden 

•  Security policies / Monitoring / Werk Procedures  

•  Mobile Device Management 

•  70% wordt gepareerd / 30% gaat dus door 

–  Controle voornamelijk op inkomend verkeer 

–  Uitgaand nauwelijks 

Onderschat het gevaar niet 
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•  Burgerservice - / kaartnummers 

•  Personeelsdossiers 

•  Wachtwoorden / Digi’d 

•  Correspondentie   

•  Medisch dossier / recepten 

•  Rijbewijsnummer / polisnummers 

•  Vakantie- / inboedel- en zelfs hobby’s foto’s 

•  Uw gewoontes / koopgedrag / surf gedrag 

•  Klant informatie  / SLA’s 

•  Ook úw identiteit is geld waard 

U denkt “ik heb niets te verbergen” 

•  In Europa blijft malware ruim 200 dagen onopgemerkt 

•  De vraag is dus niet “bent u gehackt” maar vooral “hoe lang al”  

 

•  En wanneer reageert U !! 

Onopgemerkt 
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Wat heb ik juridisch aan mijn fiets hangen?  

Mr.	  drs.	  M.	  (Rien)	  Hoogendoorn	  

•  Persoonsgegevens 

–  elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 

•  Verwerking van persoonsgegevens 

–  elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, 

waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 

wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 

doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen 

of vernietigen van gegevens 

Voorbereid op de meldplicht – belangrijke begrippen 

•  Verantwoordelijke 

–  de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, 

alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking 

van persoonsgegevens vaststelt 

•  Bewerker 

–  degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, 

zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen 

Voorbereid op de meldplicht – belangrijke begrippen 

•  Is dit een datalek? 

•  Moet ik het datalek melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens? 

•  Moet ik het datalek melden aan de betrokkenen? 

Melden of niet? 

De#meldplicht#datalekken#uit#de#WBP#is#
van#toepassing#op#de#verwerking#

Zijn#de#verwerkte#persoonsgegevens#
blootgesteld#aan#verlies#of#
onrechtma=ge##verwerking#?#

Kan#ik#redelijkerwijs#uitsluiten#dat#er#
persoonsgegevens#verloren#zijn#gegaan#

of#onrechtma=g#zijn#verwerkt?#

Dit$is$een$datalek$

§#3.2#

§#3.1# Dit#is#GEEN##
datalek#

nee#

ja#

nee#

ja#
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•  Moet ik het datalek melden? 

•  Hoe moet ik het datalek melden? 

•  Wanneer moet ik het datalek melden? 

Melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens 

•  Moet ik het datalek melden aan de betrokkene(n)? 

•  Hoe moet ik het datalek melden? 

•  Wanneer moet ik het datalek melden? 

Melden aan de betrokkene(n) 

•  Wettelijke sancties 

–  bindende aanwijzing 

–  bestuurlijke boete 

•  Eigen (commerciële) belangen 

Waarom is melden van belang? 

IT en Datalekken 
Cyber-,virtuele risico's, echte schades 

hAps://www.terredeshommes.nl/samenwerking/	  

Edwin Zuidhoorn 
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•  Een Hack 

•  Maar ook en kwijtgeraakte USB-stick 

•  Of gestolen laptop 

•  En (ex)werknemer verschaft inloggegevens  

 van uw bedrijf 

•  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken 

Voorbeelden datalek 

•  Wat verzekert u dan? 

•  En wat kost u dat? 

Ja, verzekeren is mogelijk! 

•  Eigen kosten, zoals 
–  kosten van forensisch onderzoek 

–  melden en inlichten van gedupeerden 

–  kosten van PR en crisismanagement 

–  ransomware betalingen door cyberafpersing 

–  kosten van herstel van ICT-systemen 

–  bedrijfsschade 

Wat verzekert u dan? 

•  Kosten derden, door aansprakelijkheid 
–  kosten van uitgifte nieuwe betaalkaarten  

–  kosten van fraude met een betaalkaart 

–  boete PCI (Payment Card Industry) 

–  boete AP (Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen CBP) 

–  boete / schadevergoeding van andere instanties 

–  vanwege identiteitsdiefstal 

–  vanwege verlies intellectueel eigendom  

–  vanwege verlies vertrouwelijke bedrijfsgegevens van derden 

–  vanwege netwerkverstoring 

–  psychische / emotionele schade door openbaarmaking  

    privégegevens 

–  verspreiding computervirus door onachtzaamheid 

Wat verzekert u dan? 
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•  Samenvattend 
–  eigen schade en herstelkosten 

–  aansprakelijkheidsclaims van derden 

–  boetes 

•  U verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen  

 van een hack, een systeem-inbraak,  

 verloren data, gegevensdiefstal, cyber/DdoS-aanvallen, etc ... 

Wat verzekert u dan? 

•  Eigen risico's, clausules, sublimiteiten,  

 polisvoorwaarden 

•  Extra, security quick scan 

En wat kost u dat? 

 

•  Cybercrime is de snelst groeiende vorm van misdaad 
–  dit risico is niet of maar zeer beperkt gedekt onder traditionele verzekeringen 

•  Meldplicht-wetgeving, welke per 1 januari 2016 strenger is geworden 

•  Afhankelijkheid van systemen 
–  cruciaal voor het bedienen van uw klanten  

–  traditionele verzekeringen dekken "down time" niet 

•  Portable Devices  
–  maken het leven makkelijker maar zorgen er ook voor dat vertrouwelijke  

    gegevens eenvoudig(er) worden gestolen of verloren worden 

•  Data is waardevol  
–  we hebben steeds meer data, ook van anderen  

–  u kunt aansprakelijk worden gesteld als u ze verlies, ongeacht de oorzaak! 

Top 5 redenen om datalekken te verzekeren 

Uit de praktijk … 

Jeanette Custers 
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•  Rotterdams IT bedrijf, bestaan 11 jaar. 

•  Richten ons op klanten tussen 3 en paar honderd werkplekken. 

•  Projecten, beheer op afstand en op locatie. 

•  7*24 uur monitoring, helpdesk van 8.00 tot 17.30 uur. 

•  Kantoor 365, uw (cloud)kantoor oplossing. 

•  Private Cloud oplossingen. 

•  Heeft kennis van Microsoft, Vmware, Citrix, HP, Sophos, Watchguard etc. 

•  ISO-9001 gecertificeerd en binnenkort ook ISO-27001. 

•  Datacenter ISO-27001 gecertificeerd, ook twin-datacenter. 

 

KMC Solutions Enkele relaties van KMC Solutions 

•  Bewustwording zeer belangrijk, het raakt bijna iedereen (Robert) 

–  100% zorgen dat je niet gehackt wordt of dat er gelekt wordt onmogelijk 

–  je moet altijd datalek melden, betrokkenen alleen als schadelijk is (Rien) 

•  Bijna elk bedrijf of instelling heeft er mee te maken 

–  u kunt zich verzekeren dat zal steeds belangrijker worden (Edwin) 

•  Uiteraard is proberen te voorkomen altijd beter 

–  wij streven ernaar er alles aan te doen om een  

    datalek te voorkomen 

Conclusie 

•  Zorgen dat de IT van een klant goed beschermd wordt  

–  vanaf buiten of deze nu bij de klant staat of bij ons in de Cloud 

–  zorg dat je een bewerkers overeenkomst afsluit! 

–  dat je data in Nederland staat en goed beveiligd 

•  Laat een keer in security check doen! 

•  Een security check bestaat uit 

A) kom je op het netwerk, de FireWall, Portscan etc? 

B) zijn de applicaties die aan internet worden aangeboden secure? 

C) hoe gaat personeel om met veiligheid? 

Uit de praktijk 


