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(ON)VEILIG OP HET WEB



 

CYBER VEILIG GEDRAG



MET CYBER VEILIG GEDRAG 90% VAN DE DIGITALE AANVALLEN VOORKOMEN





INTERACTIE

Ligt u weleens wakker van risico's op het 
gebied van cyber aanvallen en hacking?

• Ja

• Neen



Phishing

Smishing

Vishing



Psychologische factoren

Systeem 1 denken
(snel, automatisch, emotioneel en onbewust)

Systeem 2 denken
(langzaam, weloverwogen, rationeel en bewust)

Sympathie

Wederkerigheid

Schaarste



INTERACTIE

Heeft u weleens zo'n phishing e-mail, 
sms/app bericht of telefoontje ontvangen?

• Ja

• Neen



CYBER VEILIG GEDRAG

• Controleer een 'vreemd' of 'ongewoon' 
verzoek altijd door (terug) te bellen.

Als je gebeld wordt door je bank en ze vragen je naar 
persoonlijke informatie of om ergens op te klikken, vraag 
dan altijd naar de naam van de beller en geef aan dat je 
meteen even terugbelt naar de bank.







WACHTWOORD KRAKEN
(brute force attack)

• Pincode van 4 cijfers  10 x 10 x 10 x 10 = 10.000 mogelijkheden

• Kraken kan op dit moment met 2.000.000.000 mogelijkheden per seconde

• 26 (hoofd)letters, 10 cijfers en 34 leestekens

• Code van 4 karakters  96 x 96 x 96 x 96 = 84.934.656 mogelijkheden

• Wachtwoord van 8 karakters  96^8 = 7.213.895.789.838.336 mogelijkheden

8 karakters  42 dagen

9 karakters  11 jaren

7 karakters  10 uren

Maak lange wachtwoorden!   (hoe langer een wachtwoord, hoe moeilijker te kraken)

9 letters  45 minuten

10 letters  20 uren

11 letters  21 dagen

12 letters  1,5 jaar



WACHTWOORD RADEN
(password spray attack / dictionary attack)

• 12345678

• password

• P@ssw0rd

• W@chtw00rd!

• Welkom01

• Test123

• Zomer2020!

• Binky is lief

• RogierEumann1975

• Corona2020
Niet te kraken, wel te raden!

Maak niet te raden wachtwoorden!   (op internet en social media kunnen veel hints staan)



WACHTWOORD LEKKEN/HERGEBRUIK
(credential stuffing attack)

Maak unieke wachtwoorden!   (bij een wachtwoord lek hoef je alleen dat wachtwoord te wijzigen)





Psychologische factoren

Systeem 1 denken
(snel, automatisch, emotioneel en onbewust)

Systeem 2 denken
(langzaam, weloverwogen, rationeel en bewust)

Schaarste

Autoriteit



CYBER VEILIG GEDRAG

• Zet inloggen in twee stappen (2FA) aan.



INTERACTIE

Heeft u inloggen in twee stappen (2FA) aan staan?

• Ja

• Neen



CYBER VEILIG GEDRAG

1. Controleer een 'vreemd' of 'ongewoon' 
verzoek altijd door (terug) te bellen.

2. Zet inloggen in twee stappen (2FA) aan.

Hiermee voorkomt u 90% van de digitale aanvallen!



CYBER VEILIG GEDRAG – 10 QUICK WINS

Zet inloggen in twee stappen (2FA) aan. 

Vergrendel je werkplek als je deze verlaat. 

Registreer en begeleid bezoekers en spreek 
(onbekende) personen zonder toegangspas aan. 

Denk goed na over welke informatie 
je deelt op internet en social media. 

Klik alleen op linkjes en open alleen 
bijlagen die je verwacht en vertrouwt. 

Vul alleen je persoonlijke gegevens in als je de 
website ook echt als veilig hebt beoordeeld. 

Installeer updates op je systeem 
en smartphone zo snel mogelijk. 

Meld (potentiële) incidenten altijd! 

Maak unieke wachtwoorden van tenminste 20 
karakters lang en houd ze alleen voor jezelf. 

Controleer een ‘vreemd’ of ‘ongewoon’ 
verzoek altijd door (terug) te bellen. 



Gegevenslek

Factuurfraude

Ransomware

Verspreiding malware

Kan een verzekering u redden ? 



Gegevenslek

• Vertrouwelijke gegevens worden onbevoegd publiek gemaakt

• Er volgt een formeel onderzoek

• U krijgt een boete

• U wordt hiervoor aansprakelijk gesteld door bv. een leverancier



Verdedigingskosten

Burgerrechtelijke boetes

Bedrijfsschade en kosten

Aansprakelijkheid voor schade aan derden

Hoe kan uw verzekering u helpen ? 



Factuurfraude

• Een som geld wordt overgemaakt aan criminelen



Rechtstreekse financiële schade vergoed
(mits verificatieprocedure)

Hoe kan uw verzekering u helpen ? 



Ransomware

• Uw computersysteem is volledig geblokkeerd

Alle opgeslagen gegevens van uw klanten zijn onbereikbaar : werfinfo, technische
info, lastenboeken, contactgegevens, enz.

Alle boekhoudkundige gegevens zijn geblokkeerd

Alle gegevens om lonen uit te betalen zijn geblokkeerd

U kan geen werfaangiftes doen

• U ontvangt een boodschap om een som geld over te maken



Crisismanagement 24/7

Eerste contactpunt
Coördinatie van de te nemen maatregelen

Netwerk van experten in alle domeinen

Afpersingskosten / herstelkosten digitale data

Bedrijfsschade en kosten

Hoe kan uw verzekering u helpen ? 



Verspreiding malware

• Uw systeem wordt verstoord

De werking van uw computersysteem wordt vertraagd

• Verspreiding naar leveranciers, klanten, enz.



Crisismanagement 24/7

Bedrijfsschade en kosten

Aansprakelijkheid voor schade aan derden

Hoe kan uw verzekering u helpen ? 



• Is de schade met opzet door u toegebracht? Dan is dat niet verzekerd.
• U hebt data onrechtmatig verkregen en dit veroorzaakt de schade? 

Dan is deze niet verzekerd.
• Fraudeert u of pleegt u een vermogensdelict? Dan valt dit niet onder 

de waarborgen.
• Er geldt een eigen risico.
• Worden de door de verzekeraar gevraagde preventieve maatregelen 

niet opgevolgd? Dan kan het zijn dat er maar een gedeeltelijke of zelfs 
geen vergoeding is. 

• …

Wanneer komt de verzekering niet tussen ?



Formules

Eenvoudige all-in formule met forfaitaire premie

All-in = alle waarborgen
behalve fraude = optioneel

1) Uw omzetcijfer is onder de 25.000.000 € ?
2) Uw activiteit is geen risico-activiteit ?
3) Welk verzekerd bedrag wenst u ?  

Of een polis op maat



Wie zijn wij ?



Ruim 100 jaar ervaring 
in verzekeringen en 
financiële producten

Particulieren

Zelfstandigen

Ondernemingen

Bouwsector

Social & Non-Profit



At a glance

Belgisch

675,1 100% 129.500 26.500
FTE’s klanten bedrijven



Landelijk bereikbaar

kantoren39

+-60 adviseurs

2 business centers



Bouw

Werven

Personeel

Voertuigen

Aansprakelijkheid

Gebouw, materiaal en goederen

Bedrijfsleider

Financiën



Vragen ? 



Contact 

F-Cyber Comfort – Alle info, IPID & Algemene voorwaarden: 
www.federale.be > Bouwsector > Uw aansprakelijkheid > IT Aansprakelijkheid > 
F-Cyber Comfort

Federale Verzekering:
info@federale.be / 0800 14 200 / federale.be

Northwave:
Goewan.wiechering@northwave.nl / northwave-security.com

https://www.federale.be/nl/bouwsector/uw-gebouw-materieel-en-goederen/f-cyber-comfort
mailto:info@federale.be
mailto:Goewan.wiechering@northwave.nl


Wettelijke bepalingen
F-Cyber Comfort

Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft. 
Op dit product is het Belgische recht van toepassing. Distributeur: Federale Verzekering, Coöperatieve 
Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse 
Risico’s CV – BNB nr. 039256.
Verzekeraar: Zurich Insurance, plc Belgisch bijkantoor, schadeverzekeraar. Da Vincilaan 5, Caprese
Building, 1930 Zaventem. FSMA nr. 2079.
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.
Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar 
gegevens vindt u terug in de briefwisseling met Zurich Insurance. U kan uw klacht ook schriftelijk 
indienen op:

Zurich Insurance Plc, Belgium Branch, Caprese Village, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem
Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de 
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 -
info@ombudsman.as. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te 
stellen.

mailto:info@ombudsman.as
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