
ADD Enquête

Onderschatte bedrijfsrisi
co s imagoschade cybercri
minaliteit en milieuvervuiling

ADD heeft een top 3 samenge
steld van de meest onder

schatte risico s bij Belgische
bedrijven anno 2016 Dat deed de verze
keringsmakelaar op basis van een en
quête in samenwerking met het vakblad
CFO Magazine

Op nummer één staat reputatieschade
Acht op de tien Belgische bedrijven zijn
er niet op voorbereid Uit de bevraging
blijkt verder dat de helft van de Belgi
sche bedrijven de impact van cyberaan
vallen en milieuvervuiling onderschat En
laat dat net twee risico s zijn die een
grote bedreiging vormen voor de repu
tatie van bedrijven

geeft aan alle kosten van een mogelijkeHet meest opvallende resultaat uit de tieschade op het voortbestaan van hun
cyberaanval in kaart gebracht te hebbevraging van ADD en CFO Magazine is bedrijf Dat stemt tot nadenken Zeker

omdat de twee andere risico s uit de ben Slechts 1 op 3 heeft een actieplandat 80 van de Belgische bedrijven niet
in geval van een crisissituatie 40 toetstis voorbereid op reputatieschade Peter top 3 cybercriminaliteit en milieuvervui

De Roeck hoofdredacteur bij CFO Ma de IT beveiliging af met een externe exling naast materieel verlies en financiële
pert en nauwelijks de helft van de bedrijgazine is verrast Bedrijven staan on gevolgschade de reputatie van een on
ven versleutelt kritieke data consequentvoldoende stil bij de impact van reputa derneming zware schade berokkenen
Dat maakt van cybercriminaliteit een re

Op de tweede plaats in de top 3 van eel actiepunt voor de Belgische bedrijven
meest onderschatte risico s prijkt cyber in 2016

criminaliteit 17 van de ondervraagde
Milieuvervuiling sluit de top 3 van meestbedrijven geeft aan zich te verzekeren
onderschatte bedrijfsrisico s De helfttegen de financiële gevolgen van cyber
van de ondervraagde ondernemingencriminaliteit Dat is slechts een verbete

meent geen risico te lopen op bodemring met 2 procentpunten ten opzichte
verontreiniging De dagelijkse praktijkvan 2014 Toen gaf 15 aan een verze
bevestigt de resultaten van de enquêtekering tegen cybercriminaliteit te heb
aldus Marck Dagelijks ervaren we datben

ondernemingen de kans op schade aan
het milieu vaak niet zien Ze brengen deHet grootste gevaar van e crime ligt ech
mogelijke financiële gevolgen dan ookter niet in het lage percentage verzeke
niet in kaart net zoals de daaraan verringen Wel in het ontbreken van een
bonden reputatieschade Ook dit risicostructurele aanpak van het risico vol

gens Paul Marck technisch directeur bij verdient absoluut meer aandacht in

ADD Amper 15 van de respondenten 2016
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