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Sector Transport en Logistiek

• Bedrijven zijn onderdeel van een keten

• Grensoverschrijdend

• Vervoerders en logistiek dienstverleners zijn sterk afhankelijk van computers en 
systemen voor de planning en het vervoer van goederen

• Data is essentieel voor efficiënte aansturing van het logistieke proces

• Systemen o.a.: 

- tracking en tracing

- online vrachtuitwisseling

- fleet management systeem

- transport management systeem

- ritplanning 

- boordcomputer 



Procesmodel goederentransportketen globaal 



Uitvoeren orders / ritten (transport)



Bewustwording cybersecurity nog onvoldoende 

• “Ik ben niet interessant voor cybercriminelen”

• “Ik heb een goede IT afdeling” of 

“Ik heb IT uitbesteed aan een goede partij”

• Nog steeds te goed van vertrouwen 

• Risico management ontbreekt veelal



Activiteiten TLN 
• Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing Actieprogramma 

Vergroten cybersecurity MKB

• Participatie in Haagse Hogeschool onderzoekstraject

• ABN AMRO Sectorstudie “Cybersecurity voor logistiek dienstverleners”

• Voorlichtingsbijeenkomsten 

• TLN website 

• Artikelen vakblad 

• Preferred supplier inzake dienstverlening bij cyberincidenten 





Beperk uw bedrijfsschade en organiseer uw 
cyber resilience in 5 stappen (bron AON)

1.   Weet u waar uw onderneming kwetsbaar is en welke schade u kunt verwachten? 
Voer een Cyber Impact Analyse uit

2.   Welke rol hebben uw medewerkers en wat verwacht u van hen? 
Investeer in bewustwording, alertheid en handelingsperspectief

3.   Bent u in staat om adequaat op een incident te reageren?
Organiseer uw crisismanagement en IT incident response

4.   Wat gaat u doen om de continuïteit en die van uw klanten te waarborgen?
Beschik over een Business Continuity Plan 

5.   Kunt u dit allemaal zelf (dragen)?
Overweeg een cyberverzekering (ondersteuning)



Cybersecurity en privacy 

• Een effectief cybersecuritybeleid zorgt voor bescherming van data

• Privacy compliancy is niet vrijblijvend 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 25 mei 2018

• Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken (Wbp)

• Zorg dat u de juiste procedures heeft geïmplementeerd en zie toe op 
naleving

• Risicoanalyses regelmatig uitvoeren   

• Aanbeveling: wees duidelijk en open over de beveiligingsmaatregelen 
die u heeft genomen! Ook naar klanten! 



Investeren in (cyber)security betekent 
opbrengsten voor uw onderneming
• Goede interne bedrijfscultuur

• Betrouwbare ketenspeler

• Imago verbetering  bedrijf

• Minder claims

• Mogelijke reductie verzekeringspremies

• Behoud van klanten 

• Groei van omzet

• Gebruik cybersecurity als een Unique Selling Point (USP) 



Verantwoordelijkheid en afspraken 

• Een veilige supply chain is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van vervoerders, verladers en verzekeraars

• Maak duidelijke afspraken met elkaar (interne en externe partijen) en 
leg deze afspraken ook vast 

• Ontwikkel een cybersecurity beleid en zorg dat dit onderdeel is van de 
ondernemingsstrategie 


