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Studienamiddag

De verzekerbaarheid van cyberrisico’s 



de soorten bedreigingen (phishing, ransomware, DDoS-aanval, etc.) en oplossingen

(secure architectuur, netwerkbeveiliging, ICS-framework, etc.)

de minimumvoorwaarden en de aspecten van een cyberveiligheidsbeleid

de courante componenten van cyberverzekeringen, met bijhorende diensten

de aandachtspunten bij het afsluiten van een cyberverzekering 

Context

Digitale ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Dit gaat helaas gepaard met een enorme

toename in cyberaanvallen en cybercrime. Daardoor is de vraag niet of, maar wanneer een

cyberincident zich voordoet in jouw bedrijf. Traditionele verzekeringen bieden zelden

dekking voor de gevolgen van cyberincidenten. Steeds meer bedrijven zijn dan ook

geïnteresseerd in het afsluiten van een speciale cyberverzekering. 

Deze studienamiddag focust op de verzekerbaarheid van cyberrisico’s, waarbij we de

‘dreiging’ vanuit verschillende invalshoeken bekijken. We starten met een technologisch

georiënteerde introductie over cybersecurity. Daarna bespreken we de werking en de

(on)zin van een cyberpolis vanuit een verzekeringstechnisch perspectief. Tot slot laten we

bedrijven die het slachtoffer zijn geweest van een cyberincident aan het woord.

Doelstellingen

Na het volgen van deze studienamiddag beschik je over een inzicht in:

Programma

14.00 - 14.30 uur: technische introductie (Vincent Naessens)

14.30 - 15.30 uur: verzekeringstechnische core (Gerrit Van Daele)

15.30 - 15.45 uur: pauze

15.45 - 16.45 uur: bedrijfstestimonials

16.45 - 17.00 uur: reflectie

Doelpubliek

Deze studienamiddag richt zich tot iedereen die een praktijkgericht inzicht wil in

cyberrisico's en de verzekeringsmogelijkheden van deze risico's.
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Docenten

Vincent Naessens is als professor verbonden aan de Faculteit

Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Als expert in

software systemen en cyberbeveiliging werkt hij vanuit de

onderzoeksgroep DistriNet nauw samen met technologiebedrijven en

maatschappelijke actoren. Hij is de auteur van het boek "De Cyber

Arena", waarin hij een beeld schetst van de groeiende digitale

dreigingen. 
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Gerrit Van Daele is als professor verbonden aan de Faculteit

Economie en Bedrijfskunde van de UGent, en is ook gastprofessor KU

aan de Faculteit Economie van de KU Leuven. Als expert op het vlak

van verzekeringsrecht doceert hij de vakken 'inleiding in de

verzekeringen' , 'verzekeringsmanagement', en 'verzekeringswezen'. 

 Hij is tevens bestuurder bij Fitrama, een onafhankelijke

verzekeringsmakelaar, en bij het sociaal verzekeringsfonds Xerius.

Samen met advocaat Stijn Tutenel publiceerde hij het boek "Hoe u als

zelfstandige of kmo beschermen tegen cyberrisico’s?".

https://www.ugent.be/eb/nl
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Datum & plaats

Inschrijven

Praktisch 

Woensdag 15 juni 2022, van 14 tot 17 uur

KU Leuven Technologiecampus Gent 

De deelnameprijs is 165 euro.

Bespaar op de deelnameprijs via je kmo-portefeuille.

Vanaf 2 of meer ingeschreven deelnemers vanuit dezelfde organisatie, ontvang je 20%

korting.

Inschrijven kan via puc.kuleuven.be vóór 8 juni 2022.

Betaal via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE312850 2133 2955 van het

Postuniversitair Centrum met vermelding van 400/0022/25379 + naam deelnemer(s) en

ontvang geen factuur. Wens je een factuur, duid dit dan bij je inschrijving aan.

Op eenvoudig verzoek krijg je na de opleiding een attest van deelname.
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Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik

verstrek gebruikt worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en

voor alle nuttige opvolging ervan.


