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Cyber security risks
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Ben       In-Control??!
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Zelfevaluatie

Verantwoording

Beheersing

Wat verwachten de 
Toezichthouders?



De toezichthouders verwachten dat er periodiek en aantoonbaar geëvalueerd wordt 

of beheersingsmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en 

cyberdreigingen nog effectief zijn en voldoen.

Over de beheersing van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en 

cybersecurity wordt regelmatig verantwoording afgelegd aan het bestuur/directie 

van de instelling.

Beheersing door middel van voldoende kennis aan de bestuurstafel, het in kaart 

brengen van de risico’s en aan de hand daarvan beleid opstellen.
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Eigen
Tactische kaders

Richtinggevend

Bepalende
kaders

Wachtwoord
beleid

BIA en BCP

Wet en regelgeving Toezichthouders
eisen

Informatie
beveiligings-

beleid

IT Strategie

Missie, visie en 
strategie 

Verzekeraar of 
Fonds

Eigen kaders IRM
IT beleid 

Verzekeraar of 
Fonds

Uitbestedings-
beleid



Beleid leidt tot beheersing

IT-beleid

• In lijn met wet- en 

regelgeving

• Moet borgen dat het 

doel van de inzet van IT 

bereikt wordt en het 

primaire proces nu en in 

de toekomst optimaal 

ondersteund wordt

• Stelt duidelijke IT criteria 

en IT kaders voor de IT 

voorzieningen 

Informatie 

beveiligingsbeleid

• Bevat preventieve, 

detecterende, 

corrigerende en 

repressieve maatregelen

• Wordt gedeeld met 

internen en externen

• In lijn met internationaal 

geaccepteerde 

standaards zoals 

ISO27001/2 en het NIST 

cybersecurity framework

Uitbestedingsbeleid

• Risico’s dienen 

aantoonbaar gekend en 

beheerst te worden en 

uitbesteding aan derden 

mag geen belemmering 

vormen voor toezicht. 

• Jaarlijks evalueren

• Monitoren en 

rapporteren

• Risicoanalyse

• Afspraken

Classificatiebeleid

• Risicoanalyse

• Classificatie op basis van 

categorieën die de mate 

van beschikbaarheid, 

integriteit en 

vertrouwelijkheid (BIV) 

aangeeft.

• Dataclassificatieschema 

indelen op basis van 

risico’s 

(Hoog/Midden/Laag)
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Beheersingsmaatregelen
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• Welke beheersingsmaatregelen zijn er en waar richten die zich op? Ze moeten niet 
alleen gericht zijn op technologische oplossingen, maar ook op menselijk handelen, 
inrichting van processen en faciliteiten. 

• Hier zien we 4 voorbeelden van beheersmaatregelen die een bestuur moet borgen in 
beleid.

1. Employee awareness: Het actief bevorderen van bewustzijn voor cyberrisico’s bij 
medewerkers.

2. Vulnerability management: Het actief monitoren en oplossen van kwetsbaarheden in 
de IT-infrastructuur en IT-applicaties.

3. Application Life Cycle management: Borgen dat applicaties tijdig worden 
onderhouden en uitgefaseerd, opdat het gewenste informatiebeveiligingsniveau niet 
in gevaar komt.

4. Penetration testing and ethical hacking: Testen van de weerbaarheid van de instelling 
tegen cyberdreigingen.



Verhoogde risico’s Covid-19 pandemie

Business 

Continuïteit

Cyber 

dreigingen
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Business Continuïteit over de gehele keten

BCM Business 

Continuïteit 

Management

BIA Business 

Impact Analyse

BCP Business 

Continuïteit Plan
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Business Continuïteit Management

• Uitvoeren Business Impact Analyse (BIA)

• De gehele keten inclusief uitbestedingspartijen moet daarin 
meegenomen worden

• Opstellen Business Continuiteits Plan (BCP) inclusief 
procedures

• BCP toetsen en implementeren
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Cyber security Risico’s
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Social Engineering

Phishing

Ransomware
Malware

Spear Phishing

Deepfakes



Malware

• Definitie: kwaadaardige -, soms schadelijke software

• Virussen
• Wormen
• Keyloggers
• Rootkit
• Adware
• Ransomware

13



Ransomware (Gijzelsoftware)

• Is een chantagemethode door middel van 

MalwareIs

• Blokkeert toegang

• Versleuteld dataDoet

• Awareness!!

• Up tot date virusscanner en programmatuurVoorkomen

14



Recente Ransomware aanvallen
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December 2019

Universiteit Maastricht

November 2019

Ziekenhuis van Aruba

2019

+/- 1800 bedrijven wereldwijd



Social Engineering

Phishing
Spear 

phishing
Deepfakes
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Conclusie

• We zijn nooit volledig in control, dus moeten we de risico’s 
analyseren.

• Praktisch betekent dit dat je de risico’s in kaart brengt en maatregelen 
treft om de grootste risico’s te mitigeren en eventuele restrisico’s 
accepteert.

• Door middel van beleid en controle op dat beleid kan je risico’s 
beheersen.

• Zorg voor voldoende IT-kennis aan de bestuurstafel

• Awareness, Awareness, Awaraness!!
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Tips

• Welke mailbox gebruik je om belangrijke en soms geheime stukken mee te 
versturen en te ontvangen?

• Weet je wie er allemaal rechten heeft op jouw mailbox / agenda?
• Op welke sites log je in met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord?
• Gebruik je jouw mailbox, zowel privé, zakelijk als voor bestuurszaken?
• Gebruik je een bestuurlijke e-mail adres om je in te schrijven op sites of 

online platformen?
• Maak je gebruik van MFA als een site of platform dat aanbiedt?
• Gebruik je een wachtwoord manager (bijvoorbeeld LastPass) (Heb je een 

Risico analyse uitgevoerd voor gebruik?)
• Gebruik je al jouw apparaten zowel privé als zakelijk?
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Bedankt voor uw aandacht!

Bryan Hiwat

www.montaepartners.nl
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