Advertorial

Onder onze geassocieerde leden hebben we enkele partners. Deze partners bieden we graag de
mogelijkheid te laten zien hoe ze de leden van dienst kunnen zijn.
Vandaag is de tweede partner aan het woord: Unirobe Meeùs Groep.

Onze partner Unirobe Meeùs Groep aan het woord
De digitalisering van de samenleving brengt niet alleen kansen, maar ook (grote) risico’s met zich mee.
Er is in de media en in het bedrijfsleven inmiddels volop belangstelling voor deze risico’s. Steeds meer
bedrijven en instellingen besteden aandacht aan de detectie, bestrijding en beheersing van
cyberrisico’s, zoals met speciale cyberverzekeringen. Weet u als bestuurder van uw bedrijf welke
risico’s er spelen en doet u voldoende om ze te beheersen?
Steeds meer digitaal
De meeste bedrijven doen tegenwoordig een (groot) deel van de bedrijfsvoering digitaal en/of online.
Beveiliging van vertrouwelijke gegevens wordt daarom steeds belangrijker.
Wanneer uw bedrijf wordt getroffen door een hack kunnen de gevolgen voor uw bedrijf en voor uw
klanten groot zijn. Denk aan bedrijfsstilstand, reputatieschade, kelderende koersen en claims van derden.
Kans op boetes groter
Sinds 1 januari 2016 zijn de mogelijke gevolgen van cyberrisico’s, zoals dataverlies of een hack, nog
groter. Op deze datum heeft onze wetgever de Wet Meldplicht Datalekken ingevoerd. Deze wet is
ingevoerd om de persoonlijke / gevoelige gegevens van personen nog beter te beschermen. U bent
vanuit deze wet verplicht om een datalek direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Laat u dit
na? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens u een boete opleggen.
Privévermogen in geding bij ‘onbehoorlijke taakvervulling’
Als bestuurder heeft u natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van uw organisatie.
De wet verlangt dat u zich als bestuurder houdt aan de eis van een ‘behoorlijke taakvervulling’. Wat
houdt dit in? Enkele voorbeelden:
-

U gaat geen verplichtingen aan waarvan u weet dat de vennootschap ze niet kan nakomen
U vermengt privézaken niet met de belangen van de vennootschap
U sluit voor de bedrijfsvoering gebruikelijke verzekeringen af.

Doet u deze dingen niet, en kan u een ‘ernstig verwijt’ kunnen worden gemaakt? Dan kunt u als
bestuurder in bepaalde gevallen zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. In dat geval kunt u als
bestuurder dus getroffen worden in uw privévermogen.

Spelen cyberverzekeringen een rol?
Een ‘gezond’ bedrijf is dus ook zo goed mogelijk beschermd tegen datarisico’s en cybercrime. De wet
vereist dus van u als bestuurder dat u hier kennis van heeft en actie onderneemt om deze risico’s te
beperken. Een interessante vraag is of het afsluiten van een cyberverzekering een rol kan (gaan) spelen in
het kader van uw aansprakelijkheid als bestuurder. De wetgever ziet het immers als een van de aspecten
van een behoorlijke taakvervulling wanneer u de ‘gebruikelijke en noodzakelijke’ verzekeringen afsluit.
Laat u informeren door uw verzekeringsadviseur
Laat u informeren over datarisico’s en cybercrime door uw
verzekeringsadviseur. Vergeet dan niet te vragen of uw privévermogen
ook beschermd is, wanneer u of een medebestuurder een fout maakt.
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