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Stel je voor dat je gehackt wordt. Als je niet meer kunt inloggen op de server waar alle 
bestanden staan. Hoeveel gaat dat jouw onderneming dan kosten? Hoe lang duurt het voor 
je er financieel echt mee in de problemen komt? En welke schade berokkent downtime nog 
meer? In deze whitepaper leggen we je uit waar de schade aan je bedrijfsvoering  precies 
vandaan komt. We maken je met dit document liever niet bang, maar wel attent op de 
mogelijke gevolgen. En we hebben nog een bonus voor je. 

Veel bedrijven maken gebruik van een bedrijfsschadeverzekering, om zich te verzekeren 
tegen omzetverlies als gevolg van een schade. Dit zijn schades zoals brand, diefstal, 
schade door diefstal etc. Daarbij kan je net zoveel dekking afsluiten als jij denkt dat 
nodig is. Je betaalt dan ook meer premie bij een betere dekking. Schade als gevolg 
van een cyberincident wordt niet standaard gedekt, terwijl je wel omzet verliest. Een 
cyberverzekering kan soelaas bieden.

Techniek 1 IT: 
de toegang tot je systeem met  
documenten 

Als je niet in kan loggen in je netwerk, valt het werk feitelijk stil. Wanneer je geen offline back-up van documenten 
hebt, rest je niets dan wachten tot je er weer bij kan. Toegang tot je systemen is essentieel voor je bedrijfsvoering. 
Van de administratie, via marketing en sales naar de directie. Niemand kan bij documenten en systemen die het 
dagelijkse werk mogelijk maken. Ter illustratie een paar voorbeelden waar je niet zo snel aan denkt:

  Je kan niet bij je agenda. Hoe weet je dan of je die week belangrijke salesgesprekken hebt?
  Je kan niet in het CRM. Je hebt dus geen enkel zicht op klanten, klantstatussen, afspraken en wat je nog 

meer in een CRM opslaat.
  Je kunt je e-mails niet inzien. De enige communicatiemogelijkheden zijn fysieke afspraken en telefoon. 

Maar ontvangen mails kun je niet beantwoorden. 

Het is lastig om een prijskaartje aan de gevolgen van downtime bij interne systemen en technieken te duiden. Maar 
ga zelf eens na. Wat als je hele marketingmachine stil komt te liggen, als er geen salesgesprekken gevoerd  
kunnen worden?  
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Techniek 2 OT:
de besturing van operationele techniek

Techniek wordt ook gebruikt om te kunnen produceren. Wat je jezelf vooral moet afvragen: welke apparaten, 
die nodig zijn om mee te werken, kan ik bereiken zonder internet of besturingscomputer? De printer, de 
productiebanden, een verpakkingsmachine. Zomaar wat voorbeelden van operationele apparatuur die nodig zijn om 
te werken. En als je productie stil komt te liggen vanwege een cyberincident, dan gaat dit onherroepelijk geld kosten.

Slimme oplossingen maken productie kwetsbaar
The Internet of Things, ofwel IoT omvat alle apparatuur dat is aangesloten op het internet. Een slimme meter, 
slimme deurbel, de wasmachine, je carport. We gebruiken in het dagelijks leven ongelofelijk veel apparatuur die 
is aangesloten op het internet. Zo ook op kantoor en dat werkt doorgaans heel fijn. Via Wifi printen, de deur open 
doen en wat je zoal kan bedenken. Maar wat als je de controle tot je eigen apparatuur verliest, vanwege een hack? 
Innovaties maken het leven gemakkelijker en luxe went snel. Dat merk je waarschijnlijk pas als je er geen gebruik van 
kan maken. En eenmaal in je netwerk, kan een cybercrimineel hele vervelende dingen uitrichten. Zoals bijvoorbeeld 
150.000 printers besturen. 

https://www.rtlnieuws.nl/economie/tech-business/artikel/213061/hacker-neemt-printers-over-om-eigenaren-te-waarschuwen
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Kosten van medewerkers waar je ook aan moet denken is de tijd in uren die nodig zijn om  de opgelopen schade in te 
lopen. Zij zullen misschien wel herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren, voor ze weer normaal aan de slag kunnen. 
Herstelwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 De inventaris opnieuw opstellen
 Contact opnemen met klanten om weer op te starten
 Opstarten van alle systemen
 Maatregelen die een nieuw cyberincident gaan voorkomen
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Gemiddeld salaris in Nederland per leeftijdscategorie. Bron CBS

Medewerkers

Downtime betekent ook dat je medewerkers -die moeten kunnen inloggen- hun werk niet kunnen doen. En je 
medewerkers zullen niet aan het einde van de maand afzien van het geld dat ze zouden ontvangen wanneer zij wel 
aan het werk waren. 

1 uur 1 dag 2 dagen 1 week

1 medewerker €24 €192 €348 €960

5 medewerkers €120 €960 €1.920 €4.800

10 medewerkers €240 €1.920 €3.840 €9.600

20 medewerkers €480 €3.840 €7.680 €19.200

50 medewerkers €1200 €6.000 €12.000 €48.000

100 medewerkers €2400 €19.200 €34.800 €96.000
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Downtime hebben is al vervelend op zich, de mogelijke gevolgen van gehackt worden kent nog meer financiële 
risico's. Zo kan er geld geclaimd worden door gedupeerden. Claims waar je aan moet denken zijn bijvoorbeeld:

Claims van klanten: als je in gebreke blijft bij het leveren van producten of diensten
Bedrijven maken onderlinge afspraken over te leveren diensten en producten. In deze contracten worden doorgaans 
ook passages opgenomen over in gebreke blijven. Supermarkten maken bijvoorbeeld afspraken met leveranciers, 
die hiermee garanderen dat de voorraad op niveau blijft. Op 12 april 2021 werd een logistiek dienstverlener in 
verlegenheid gebracht door een ransomware incident. Als gevolg van dit incident kon het transportbedrijf geen kaas 
leveren aan Albert Heijn. De supermarktketen zat om deze reden enkele dagen zonder kaas. 

Claims van leveranciers: als leveranciers niet bij jou kunnen leveren 
De afspraken zoals hierboven beschreven kunnen ook de andere kant op werken. Veel bedrijven hebben onderlinge 
afspraken waarin ook een leveringsgarantie van twee kanten is opgenomen. De leverancier verplicht zichzelf op de 
juiste momenten de juiste producten te leveren. De ontvanger verplicht zichzelf om die producten aan te kunnen 
nemen. Als een supermarktketen vanwege een cyberincident geen goederen kan ontvangen, dan blijft de leverancier 
ermee zitten. Het niet kunnen leveren kan verschillende kosten met zich meebrengen. Stilstaand transport, goederen 
die niet verkocht kunnen worden en medewerkers die nu niet kunnen werken. 

Claims van gedupeerden bij een datalek
Dat claims van gedupeerden in geval van een datalek ook hoog op kunnen lopen, ondervindt de GGD. Zij huurden 
massaal personeel in voor de callcenter werkzaamheden tijdens de corona-pandemie. Deze medewerkers hadden 
vrije toegang tot databestanden met duizenden personen. Enkelen van hen verkochten deze via het dark web en zo 
kwamen naam, telefoonnummer en e-mailadres van duizenden Nederlanders in verkeerde handen. Stichting ICAM 
heeft namens de gedupeerden een claim neergelegd van €500,- per getroffen persoon. Een standaard bedrag aan 
een claim binden is lastig, maar een dergelijke zaak zou wel tot een trend kunnen leiden. 

In het verlengde van het punt over claims gaan er natuurlijk ook juridische kosten gemaakt worden. Je bent natuurlijk 
uiterst voorzichtig en wil vooral weten wat je rechten en plichten zijn bij een cyber incident. Misschien ga je zelf wel 
claimen op het moment dat er een aanwijsbare dader aan te wijzen is. Aannemelijker is dat er tegen je geclaimd 
wordt. Dat ga je natuurlijk  niet zelf afhandelen, hier huur je een jurist voor in. En omdat het vaak specialistisch 
juridisch werk is, kom je niet weg met de bedrijfsjurist. Er zijn gevallen bekend van bedrijven die juridisch werden 
bijgestaan voor een totaalsom van €15.000. En dat zijn dus slechts advieskosten.

Claims

Juridische kosten

Daar zit je dan met je handen in het haar. Het systeem is gehackt en je kunt niet meer bij je bestanden. Al je hoop 
is gevestigd op de IT-leverancier, maar het is de vraag of  zij het probleem kunnen oplossen. Veel bedrijven die in 
een dergelijke situatie terechtkomen, schakelen een IT-consultant in. De IT-consultant beoordeelt de situatie en zal 
alles uit de kast halen om zoveel mogelijk schade te beperken. Dit is vaak een dure aangelegenheid. Wij kennen 
praktijkvoorbeelden waar de interventies van een ICT-specialisten oplopen tot €27.000. Typisch gevalletje van 
voorkomen is beter dan genezen.

Noot: Soms lukt het IT-consultants niet om een back-up terug te zetten. In dat geval zullen ze de systemen helemaal 
opnieuw moeten instellen. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. 

IT-consultants
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Sancties Autoriteit Persoonsgegevens

Reputatieschade

Bij cyberincidenten loop je risico een uitbrander van de Autoriteit Persoonsgegevens (PA) de krijgen. Met name als het 
gaat om een datalek, is de PA niet mals. Een greep uit de mogelijke sancties van de PA:

Boetes
De PA kan boetes uitdelen die kunnen oplopen tot €20 miljoen of 4% van de omzet. Uiteraard afhankelijk van de 
ernst van de situatie. Dat kan ook op voorhand geschieden, wanneer de AP meent dat je een gevaar vormt voor de 
privacy. Zo ontving een orthodontistenpraktijk een boete van €12.000 voor een onveilige website. Nieuwe klanten die 
zich aandienden, moesten allerlei gegevens achterlaten, die niet voldoende beschermd waren. 

Dwangsom
De AP kan ook een dwangsom opleggen. Dit is een vordering waarin de AP je maant aanpassingen te doen. Als 
je dit niet doet moet je een dwangsom betalen. Het bedrijf Locatefamily.com uit de VS ontving een boete én een 
dwangsom. Op hun platform worden persoonsgegevens getoond, zonder dat hier toestemming voor is gevraagd. De 
dwangsom hield in dat wanneer Locatefamily.com iedere twee weken een dwangsom van €20.000 opgelegd, zolang 
er geen vertegenwoordiging van het bedrijf in de EU was geïnstalleerd. 

Verwerkingsverbod
De AP kan een bedrijf ook een verwerkingsverbod opleggen, als hier aanleiding toe is. Dat is vervelend voor 
marketeers, die bijvoorbeeld klantdata gebruiken voor gerichte marketing. De Belastingdienst kreeg een 
verwerkingsverbod opgelegd, omdat zij volgens de AP ten onrechte BSN-nummers verwerkten.

Een kostenpost waar vooraf geen enkele berekening is toe te passen, maar waar je wel veel ellende van kan ervaren: 
reputatieschade. Bij grote corporates kun je er gevoeglijk vanuit gaan dat een cyberincident het achtuurjournaal wel 
zal halen. Bij een mkb-bedrijf zal dat wel meevallen. Toch kun je als mkb’er wel degelijk reputatieschade ervaren. 
Je klanten kunnen bijvoorbeeld het vertrouwen in jouw organisatie verliezen als je te maken hebt gehad met een 
cyberincident. Je zou ervoor kunnen kiezen om je klanten niet in te lichten, maar vaak is dat niet aan jou. De AP kan je 
bijvoorbeeld sommeren om je klanten in te lichten over het voorval. 

Bonus: Het losgeld bij een ransomware aanval
Downtime is natuurlijk op zich al vervelend genoeg. De kosten lopen flink in de papieren en je weet dat je die 
kosten nooit meer terugverdient. Helaas word je in veel gevallen ook nog getrakteerd op een bonus, het losgeld. 
Cybercriminelen die je systemen overnemen, hebben de macht. Ze kunnen jou dwingen een geldbedrag (vaak in 
crypto, want niet op te sporen) te betalen om de macht over je systemen terug te krijgen. De bedragen die bedrijven 
betalen om weer toegang te krijgen tot hun systemen lopen uiteen. In het mkb zijn gevallen bekend van bedrijven die 
meerdere tonnen hebben moeten betalen. En of je dan toegang tot je systemen krijgt, is nog meer de vraag.

Wrang geval van slepende schade
Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda werd in 2012 getroffen door een hack. De hacker die 
schuil ging achter de illustere naam ‘Bonnie van het Nederlands Genootschap van Hackende 
Huisvrouwen’ verschafte zich toegang tot medische dossiers van patiënten. De schade voor het 
ziekenhuis was enorm en wordt geschat op zo’n drie miljoen euro. Dat geld werd uitgegeven aan 
verplichte aanpassingen aan de beveiliging. De toezichthouder die over de schouders van het 
ziekenhuis meekeek naar de verbeteringen werd ook uit betaald uit de portemonnee van het 
ziekenhuis. Daarnaast werd KPMG ingehuurd voor een audit en tenslotte draaide de juridische 
en communicatieafdeling overuren. Dit alles leidde ertoe dat het Groene Hart Ziekenhuis het best 
beveiligde ziekenhuis in Nederland was. Extra zout in de wonde volgde echter in de nasleep. De 
bezoedelde reputatie heeft jaren aan het ziekenhuis gekleefd.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-boete-orthodontiepraktijk-vanwege-onbeveiligde-patientenwebsite#:~:text=De%20Autoriteit%20Persoonsgegevens%20(AP)%20legt,in%20verkeerde%20handen%20zouden%20terechtkomen.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-van-525000-euro-voor-locatefamilycom
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-van-525000-euro-voor-locatefamilycom
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/belastingdienst-mag-bsn-niet-meer-gebruiken-btw-identificatienummer
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