
Q&A Cyberverzekering

1 Wij hebben al onze gegevens opgeslagen in de Cloud

Opslag in de Cloud is een betrouwbare manier om gegevens te bewaren. Houd wel rekening met het 
volgende:
1 Cloudproviders als Amazon, Microsoft en VMware zijn voor hackers de ultieme uitdaging en 

worden naar verhouding vaker en intensiever belaagd. 
2 Deel je je server met andere gebruikers (shared hosting)? Realiseer je dan dat als het een hacker 

lukt om toegang te forceren tot een andere site in deze omgeving, hij automatisch ook toegang 
heeft tot jouw website en gegevens.  

3 Ondanks algemene opslag buiten de deur, bevindt veel bedrijfsinformatie zich ook nog op andere 
plekken. Denk aan laptops van medewerkers en PC’s bij de directie thuis. En ook aan gegevens 
die worden gedeeld via applicaties en tools zoals Whatsapp, Prezi en Outlook. 

4 Cloudproviders hebben hun aansprakelijkheid contractueel doorgaans geheel of voor een zeer 
groot deel beperkt. Als het dan mis gaat, kun je meestal niets van je schade verhalen.

2 Hackers zijn niet geïnteresseerd in onze data

Deze bewering is zelden waar. Als gegevens voor het bedrijf zelf belangrijk 
zijn, dan zijn ze per definitie ook interessant voor hackers. De kans is dan 
groot dat het bedrijf wil betalen voor het weer vrijgeven van vastgezette 
data. Dit noemen we ransomware.

Binnen bepaalde sectoren geldt dat de data zelf al waarde heeft. Data 
als persoons gegevens en medische dossiers is potentieel interessant om 
identiteitsfraude mee te plegen.
 

3 Onze ICT is geheel uitbesteed

Het komt zelden voor dat de ICT echt voor 100% is uitbesteed. En het is nooit uit te sluiten dat 
gebruikers informatie naar eigen omgevingen sturen. Veel ICT-bedrijven zijn geen informatie
beveiligingspecialisten. Databeveiliging is pas de laatste jaren echt een punt van aandacht. Veel 
ICT-bedrijven zijn nog niet zover dat ze de informatiebeveiliging op een serieus niveau waarborgen. 
Net als bij de cloudbeheerders geldt ook voor deze dienstverleners dat de aansprakelijkheid vaak 
beperkt of uitgesloten is.

4 De ICTbeveiliging is volledig op orde en dat testen we regelmatig

Professionele partijen van dit niveau erkennen dat het ook bij hen kan 
gebeuren. Op linkjes klikken in e-mails, informatie doorsturen naar privé 
e-mailboxen, informatie naar het verkeerde e-mailadres sturen, enzovoort. 
Techniek en procedures ondervangen veel, maar je bent en blijft ook 
afhankelijk van de gebruikers.


