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Begin 2021 bracht het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid uit. 
Dit instrument kan door bedrijven, voornamelijk in het midden- en 
kleinbedrijf (mkb), worden gebruikt om hun cyberrisico’s inzichtelijk 
te maken en op basis hiervan te handelen. De Risicoklassenindeling 
is ook bijzonder waardevol voor assurantietussenpersonen, die dit 
model kunnen gebruiken om advies uit te brengen aan hun klanten. 
In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe de 
Risicoklassenindeling in de praktijk te gebruiken is.

Toelichting en een voorbeeld van een van de ontwikkelaars 

HET GEBRUIK VAN DE 
RISICOKLASSENINDELING

bijvoorbeeld dat ‘zij geen risico’s 
lopen en niet interessant zijn voor 
cybercriminelen, want er is nog 
nooit iets gebeurd’. Een andere 
ondernemer zei: ‘wij hebben de IT-
beveiliging deels uitbesteed aan een 
professionele partij die zijn zaakjes 
vast op orde heeft’. 

Toch zijn bedrijven vaak kwetsbaar-
der dan ze denken. Na het lezen 
van dit artikel en door gebruik te 
maken van de Risicoklasseindeling 
Digitale Veiligheid, zijn verzeke-
ringsadviseurs beter in staat om 
hun klanten inzicht te geven in de 
risico’s die hun klanten wel degelijk 
lopen. Daarnaast kan de Risicoklas-
senindeling gebruikt worden als 
voorbereiding op een mogelijke 
verzekeringsoplossing. Het zal voor 
een bedrijf immers gemakkelijker 
zijn om een cyberverzekering af 
te sluiten als het een sterke cyber-
beveiliging kan laten zien. 

Hoe werkt het model?
Aan de hand van de fictieve onder-
neming van de heer Janssen (zie ka-
der Voorbeeldonderneming) leggen 
we uit hoe de Risicoklassenindeling 

U
it ervaring blijkt dat 
het enorm lastig kan 
zijn om het met klan-
ten over cyber te heb-
ben. De bijzonderhe-
den over cyberverzeke-

ringen, cyberrisico’s en de technische 
beveiligingsmaatregelen groeien veel 
ondernemers boven het hoofd. On-
danks alle recente publieke aandacht 
is het verbazingwekkend hoe weinig 
zicht een groot deel van de mkb’ers 
nog steeds heeft op de cyberrisico’s 
voor hun onderneming. 

Van de bijna 1,9 miljoen mkb- 
bedrijven die Nederland in het der-
de kwartaal van 2020 telde (CBS, 
20201), is de verzekeringsdichtheid 
wat betreft cyberverzekeringen erg 
laag. Dit is verrassend, omdat het 
ransomware-risico voor iedere on-
derneming groter is dan ooit. 

Onwetendheid van mkb’ers
De bezwaren die verzekeraars vaak 
horen tegen het verzekeren van 
cyberrisico’s, komen voort uit on-
wetendheid. Zo vertelde een mkb’er 
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Het is vaak lastig om de 
klant concreet inzicht te 
geven in de risico’s

te gebruiken is om een klant inzicht 
te geven in de bestaande risico’s. 
Op de website van het Digital Trust 
Center (https://www.digitaltrust-
center.nl/risicoklasse) worden elf 
laagdrempelige vragen gesteld, 
waarmee je de risicoklasse kunt 
bepalen. Het resultaat is een risi-
coklasse van 1 tot en met 4, elk met 
bijbehorende beveiligingsmaatre-
gelen.
Bij het invullen van de Risicoklas-
senindeling kom je bijvoorbeeld 
vragen tegen over de grootte van 
de onderneming, de bedrijfsconti-
nuïteit, de data die de onderneming 
verwerkt en bezit en wie toegang 
tot deze data hebben.

Met zijn vijftig werknemers en een 
jaaromzet van 35 miljoen euro 
wordt het voorbeeldbedrijf van 
de heer Janssen aangemerkt als 
een middelgrote onderneming. 
Daarvoor geldt dat zowel de aan-
trekkelijkheid daarvan voor cyber-
criminelen als de impact van een 
cyberaanval op het bedrijf groot is. 
En dat heeft een negatieve invloed 
op het risicoprofiel van het bedrijf 
ten aanzien van de hoogte van de 
risicoklasse. 
De tweede set met vragen gaat 
over de complexiteit van persoons-

gegevens. Het 
bedrijf van de 
heer Janssen 
verwerkt per-
soonsgegevens 

van klanten en medewerkers. 
Hierbij is er echter geen sprake van 
bijzondere of waardevolle gege-
vens, zoals medische gegevens of 
creditcarddata, waardoor het risi-
coprofiel lager uitvalt.
In het derde deel van de vragenlijst 
wordt bekeken op welke wijze de 

onderneming online actief is en 
hoe de bedrijfscontinuïteit lijdt 
onder een cyberaanval. Dat het 
fictieve bedrijf geen webshop heeft, 
beïnvloedt het risicoprofiel op een 
positieve manier. Er is hiermee na-
melijk sprake van een lagere online 
aanwezigheid, wat het bedrijf voor 
criminelen minder aantrekkelijk 
maakt.
Aan de andere kant zorgt het digita-
le ordersysteem juist voor een ne-
gatieve invloed op het risicoprofiel. 

Voorbeeldonderneming
 - Het bedrijf van de heer Janssen 

verzorgt de opslag en logis-
tiek van een koelvrieshuis, met 
transportactiviteiten binnen 
Nederland;

 - De jaaromzet van het bedrijf is 
35 miljoen euro;

 - Het bedrijf heeft vijftig werk-
nemers;

 - Het bedrijf verwerkt persoons-
gegevens van werknemers 
en klanten, maar dit zijn geen 
bijzondere of waardevolle ge-
gevens;

 - Er is geen webshop, maar wel 
een digitaal ordersysteem;

 - Kantoormedewerkers kunnen 
thuiswerken op het volledige 
systeem, en derden moeten ook 
toegang hebben tot het order-
systeem;

 - Om orders te kunnen verwerken 
zijn de transport en logistiek 
aan het internet gekoppeld;

 - Als het systeem een storing 
heeft, merkt het bedrijf direct 
de impact, doordat er niets ver-
voerd kan worden. Eén dag valt 
nog te overzien, maar langer 
dan dat is geen optie.

»



8 de Beursbengel | nr. 905 | juni 2021

Een logische volgende stap is om te 
onderzoeken hoe het risico dat de 
klant loopt afgedekt kan worden 
met een verzekering. Er zullen im-

mers altijd risico’s 
blijven die niet 
te verhelpen zijn. 
Met behulp van 
de informatie uit 
de Risicoklassen-
indeling kunnen 
assurantietussen-
personen samen 

met de klant, en ondersteund door 
een analyse, het aanvraagformulier 
voor een cyberverzekering invullen. 

Dankzij de kennis die de klant nu 
heeft, zullen de bezwaren tegen een 
actieve risicoaanpak en het sluiten 
van een cyberverzekering, die eer-
der in dit artikel genoemd werden, 
waarschijnlijk weerlegd zijn.  l

S. (Stefan) Zwager
De auteur is Cyber Lead en verantwoor-
delijk voor het acceptatiebeleid van 
cyberverzekeringen bij verzekeraar AIG in 
Nederland. Hij heeft namens het Verbond 
van Verzekeraars deelgenomen aan de 
ontwikkeling van de nieuwe Risicoklasse-
indeling Digitale Veiligheid (VKRI Cyber) 
en participeert in de Technische Commis-
sie Cyber van het VNAB.

Voetnoot
1. CBS (2020), Aantal mkb-bedrijven met 

bijna 6 procent toegenomen. Zie: https://
cms.staatvanhetmkb.nl/tag/aantal-mkb-
bedrijven-in-nederland-2020/.

Deze zorgt in de eerste plaats voor 
een verhoogde online aanwezigheid 
die een directe ingang via internet 
biedt, wat voor cybercriminelen een 
interessant doelwit is. Daarnaast 
is het bedrijf ook nog eens sterk 
afhankelijk van dit systeem. Als 
dit weg zou vallen, dan zal al na 
een dag niet meer gewerkt kunnen 
worden. 
Verder zorgt het feit dat kantoorme-
dewerkers thuis kunnen werken op 
het volledige systeem ook voor een 
hoger risico. Dit resulteert namelijk 
in een verhoogd aanvalsoppervlak 
door meerdere ingangen in het 
systeem. De beveiliging is hierdoor 
lastiger te controleren.
Tot slot gaan de overige vragen 
over activisme binnen de sector en 
of er zaken worden gedaan met de 
Verenigde Staten (VS), Canada of 
Australië. Dit geldt voor het bedrijf 
van de heer Janssen niet, wat een 
positieve invloed heeft op het risico-
profiel; de VS, Canada en Australië 
kennen namelijk een veel zwaarder 
aansprakelijkheidsrisico.

Uitkomst en interpretatie
Nadat alle vragen zijn doorlopen, 
wordt het bedrijf van de heer 
Janssen door het model ingedeeld 
in risicoklasse 3. Dit betekent dat 
het bedrijf een substantieel risico 
loopt. Bij de uitslag bevindt zich 
een waardevolle lijst met aanbe-
velingen die zijn onderverdeeld in 
vijf categorieën gebaseerd op ‘De 
5 basisprincipes van veilig digitaal 
ondernemen’ (zie de afbeelding op 
pag. 7). Deze lijst met aanbevelin-
gen kan wellicht overweldigend 
overkomen, maar met wat uitleg 
zal snel duidelijk zijn hoe je deze 
kunt interpreteren en gebruiken.

Zoals gezegd zijn de vijf categorieën 
gekoppeld aan de vijf basisprincipes 
van veilig digitaal ondernemen:
 - inventariseer kwetsbaarheden; 
 - kies veilige instellingen; 
 - voer updates uit; 
 - beperk toegang; en 
 - voorkom virussen en andere mal-

ware. 
Deze categorieën zijn bruikbaar 
voor het toelichten van de uitkomst 
van de Risicoklassenindeling. 

Binnen deze categorieën bevinden 
zich een aantal beveiligingsmaat-
regelen die de onderneming zou 

moeten treffen om goed beveiligd te 
zijn. Er zijn drie manieren om deze 
maatregelen te nemen, elk aange-
duid met een icoon (zie de afbeel-
ding Legenda voor de maatregelen). 
Aan de hand hiervan kan de onder-
neming met de (externe) IT-afdeling 
overleggen hoe deze maatregelen 
moeten worden aangepakt.

De verzekeringsadviseur heeft een 
belangrijke rol gespeeld door de 
vragenlijst te faciliteren en de klant 
bewust te maken van het risicopro-
fiel en de maatregelen die bij de 
onderneming en het risicoprofiel 
passen. Nu is het aan de eigenaar 
van het bedrijf om deze informatie 
te gebruiken om de (externe) IT-
afdeling concreet te laten zien wat 
er moet gebeuren. 

Conclusie
De Risicoklassenindeling laat zien 
dat ieder bedrijf wel degelijk cyber-
risico’s loopt. Daarnaast geeft de 
analyse goed aan of er inderdaad 
voldoende beveiliging is vanuit de 
(externe) IT-afdeling. Ook laten de 
maatregelen zien wat het bedrijf 
specifiek moet doen om online vei-
lig zaken te kunnen doen.
Aan de hand van de Risicoklassen-
indeling Digitale Veiligheid heeft de 
klant meer inzicht gekregen in de 
bestaande risico’s en is er hopelijk 
meer bewustwording gecreëerd. 

Aan de hand van de Risico-
klassenindeling krijgt de 
klant meer inzicht in de 
risico’s voor zijn bedrijf 
en wordt er meer bewust-
wording gecreëerd

Meer informatie
Lees ook het eerder in de Beursbengel verschenen 
artikel over de Risicoklassenindeling: ‘Risicoklassenin-
deling Digitale Veiligheid gelanceerd’, de Beursbengel, 
nr. 902, maart 2021.

Legenda voor de maatregelen

Advies om door  
onderneming zelf om  
uit te voeren

Advies om door onder-
nemer en leverancier 
samen uit te voeren

Advies om door  
leverancier uit te voeren




