Een cyberincident: Waar moet u
aan denken?

Het nieuws staat vol met cyberincidenten en

Menselijke of technische fout

organisaties kunnen er niet omheen iets te

Door een probleem in het servicesysteem van een

doen met dit onvoorspelbare risico. Toch

accountantskantoor worden de website en het intranet
van verschillende klanten platgelegd. Het accountants-

denken veel organisaties ‘mij overkomt het

kantoor wordt aangeklaagd wegens schade door

niet’. Wij hebben verschillende cyber-

bedrijfsstagnatie en de kosten voor herstel van verloren

incidenten voor u op een rij gezet.

gegevens.
Een IT-ontwikkelaar verliest een back-upstation waarop

Cyberhack creditcardgegeven

de code voor een nieuwe applicatie is opgeslagen.

In een winkel wordt het POS-systeem gehackt,

De klant daagt de ontwikkelaar voor de rechter wegens

waardoor de nummers van betaalpassen en creditcards

nalatigheid en de ontstane schade door vertraging in

van duizenden klanten op straat komen te liggen.

de uitrol van het project.

De winkel moet de uitgevers/leveranciers van de
kaarten inlichten, de kosten voor vervanging van de

Een IT-ontwikkelaar ontwerpt een nieuwe website voor

kaarten betalen en fraudecontrolediensten aanbieden

een e-commercebedrijf. De site gaat live maar crasht

aan de gedupeerden.

daarna onmiddellijk. De ontwikkelaar doet er
drie dagen over om het probleem op te lossen.

Het computernetwerk van een aanbieder van

Ondertussen ligt de site stil. Het bedrijf daagt de

telecommunicatiediensten wordt gehackt, waardoor

ontwikkelaar voor de rechter wegens schade door

inbreuk is gepleegd op de betalingsgegevens van

gederfde inkomsten.

duizenden klanten. De aanbieder is verplicht om alle
gedupeerde klanten in te lichten, de kosten te betalen

Een zorgverzekeraar lanceert een nieuwe website,

voor het uitgeven van nieuwe creditcards, te betalen

maar het wachtwoordsysteem werkt niet goed

in geval van fraudeaangiften en fraudecontrole aan

waardoor onbevoegden toegang hebben tot

te bieden. Hij draait bovendien op voor boetes, omdat

persoonsgegevens van verzekerden.

hij verzuimd heeft gevoelige gegevens te versleutelen.

De zorgverzekeraar klaagt de ontwikkelaar aan voor
de kosten van kennisgeving aan de verzekerden en
de levering van fraudecontrolediensten.
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Verloren laptop

Data-lek als gevolg van een hack

Een laptop waarop persoons- en pensioengegevens

Hackers verschaften zich toegang tot gegevens op

zijn opgeslagen van gepensioneerde vakbondsmede-

het netwerk van een groep scholen via een lek in het

werkers is kwijtgeraakt. Ongeacht of de gegevens ooit

netwerk. De gegevens bevatten namen, e-mail

worden verspreid, moet de vakbond alle gedupeerde

adressen, ISDN-nummers en financiële gegevens

gepensioneerden inlichten en fraudecontrolediensten

van oud- en huidige docenten en studenten. Nadat

aanbieden.

meerdere docenten en leerlingen verdachte activiteiten
op hun e-mail meldden, ontdekte de ICT-afdeling dat

Verkeerde bestanden verzonden

er een onbevoegde gebruiker op het systeem zat.

Een recruiter van een uitzendbureau stuurde per

De school belde het Cyber Incident Response nummer

ongeluk het verkeerde bestand mee in een e-mail naar

van verzekeraar en een cyberincident-manager werd

vier kandidaten. Het bestand bevatte namen, adressen

toegewezen.

en BS-nummers van andere kandidaten. Via hun
verzekeraar kreeg de verzekerde assistentie en een

Afpersing

cyberincident-manager werd aangesteld. Juridische

Een werknemer van een transportbedrijf klikte op een

adviseurs werden ingeschakeld om de met regelgeving

link in een e-mail waardoor malware (oftewel: spam)

samenhangende gevolgen te managen.

op de server van het bedrijf werd gedownload en alle
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gegevens werden versleuteld. Op de computer van de

organisatie verspreid en uiteindelijk ook extern door

werknemer verscheen een e-mail waarin 10.000 euro

gestuurd. De dienstverlener zag de e-mail en begon

in Bitcoins werd geëist binnen 48 uur, in ruil voor de

een rechtszaak wegens laster tegen het adviesbureau

decryptie-sleutel. Het bedrijf belde de verzekeraar voor

vanwege de nadelige gevolgen voor zijn reputatie.

hulp. De toegewezen cyberincident-manager regelde
forensische ICT-experts om de echtheid van de

We helpen u bewuste keuzes maken

bedreiging te beoordelen en te bepalen of het bedrijf

De risico’s die u loopt door een cyberincident zijn

de betaling van het losgeld kon voorkomen.

aanzienlijk. Toch zijn veel organisaties hier zich

Om bedrijfsstagnatie te voorkomen is snelheid van

vaak nog niet van bewust. Laat u door onze cyber

handelen essentieel.

specialisten voorlichten zodat u zelf de juiste keuzes
kan maken.

Reputatieschade
Een werknemer van een consultancybedrijf stuurde een
interne e-mail met negatieve opmerkingen over een
dienstverlener. De e-mail werd naar anderen binnen de

CONCORDIA DE KEIZER
Concordia de Keizer adviseert (middel) grote bedrijven,
instellingen en (semi) overheden op het gebied van
financiële dienstverlening en risicomanagement.
Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij het inschatten
van potentiële risico’s en adviseren optimale oplossingen om die risico’s te beheersen. Dit doen wij met hoog
gekwalificeerde, betrokken mensen, met hart voor uw
zaak en passie voor het vak. Met maar één doel voor
ogen: de continuïteit van uw business of dienstverlening
waarborgen.
Wij ontzorgen onze opdrachtgevers op onder meer
de volgende gebieden:

Annet Govaert-Proos

• Brand- en bedrijfsschade.

Sr. Product Specialist

• Bedrijfs-, product-, beroeps- en bestuurders

Cyber & Aansprakelijkheid

aansprakelijkheid.
• Marine, logistiek en transport.

010 – 251 12 46

• Technische verzekeringen, CAR, machinebreuk-

annet.govaert@concordiadekeizer.nl

en bedrijfsschade.
• Employee benefits en collectieve pensioenen.
• Warranty indemnity, product tampering, product
recall en extortion.

CONCORDIA DE KEIZER
Lichtenauerlaan 202-220

• Fraude, cybercrime, kidnap & ransom.

3062 ME Rotterdam

• Kredietverzekeringen.

Postbus 23403

• Captives en andere vormen van risk transfers.

3001 KK Rotterdam

• Europese aanbestedingen.

010 251 12 51

CONCORDIA DE KEIZER

Factsheet Cyberincidenten

3

