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Heb jij een innovatief bedrijf met internationale 
ambities? Dan krijg je te maken met economi-
sche veiligheid. Veel innovatieve ondernemers 
zijn onbewust doelwit van kwaadwillenden. 
Wat houdt economische veiligheid in, en hoe 
kun je als ondernemer weerbaarder worden?

Heeft jouw bedrijf banden met internationale 
partijen? Dat heeft vaak veel voordelen, zoals 
voordelige productiemogelijkheden, nieuwe 
afzetmarkten en andere groeimogelijkheden. 
Toch zijn er ook risico’s. Bedrijven in het 
buitenland hebben soms minder goede intenties 
dan hun vriendelijke houding doet vermoeden. 
Zij willen jouw gevoelige informatie bijvoorbeeld 
gebruiken om hun eigen variant van jouw inno-
vatie te bouwen, en zo een concurrent te worden. 
In andere gevallen spelen ze deze informatie 
door naar de lokale overheid. Dit kan uiteindelijk 
leiden tot een nationaal veiligheidsprobleem in 
Nederland. 

Wanneer je (onbedoeld) gevoelige informatie deelt, 
kan hier dus misbruik van worden gemaakt. Het 
kan lastig zijn om de signalen te herkennen, zeker 
wanneer de andere partij een heel andere cultuur 
heeft. Ook zijn deze partijen vaak ongrijpbaar 
doordat ze niet in hetzelfde land gevestigd zijn. 
Daarom is het belangrijk extra oplettend te zijn 
wanneer je zaken doet met buitenlandse partijen.

Wat is economische 
veiligheid?
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Hoe interessant ben jij voor 
kwaadwillenden?
Misschien vraag je je wel af of deze partijen jouw bedrijf 
wel interessant genoeg vinden om tijd in te steken. Toch 
krijgt iedere internationaal actieve ondernemer vroeg 
of laat met economische veiligheid te maken. Zo moet 
je niet alleen denken aan het beschermen van bedrijfs-
geheimen over jouw innovaties, maar ook aan klantge-
gevens. Wanneer deze in de verkeerde handen komen, 
is er sprake van een datalek, met alle gevolgen van dien. 
De aanwezigheid van gevoelige gegevens maakt jouw 
bedrijf interessant voor internationale organisaties met 
verkeerde intenties. In bepaalde gevallen werken deze 
partijen zelfs in opdracht van een overheid.

Het is niet alleen belangrijk om alert te zijn bij formele 
samenwerkingen, zoals investeringen, fusies en relaties 
met toeleveranciers. Leden van dit soort organisaties 
komen vaak op een geraffineerde manier met je bedrijf 
in contact. Door relaties aan te gaan met jou en je 
medewerkers, krijgen ze toegang tot informatie die 
je normaal gesproken niet aan de grote klok hangt. 
Sommige partijen passen zelfs het principe van weder-
kerigheid toe, en verlenen je bedrijf gunsten zodat je bij 
hen in het krijt staat. Zo proberen ze macht te krijgen 
binnen jouw organisatie.

In deze whitepaper beschrijven we hoe je kwaadwil-
lenden kunt herkennen, en hoe je als bedrijf weer-
baarder kunt worden tegen dit soort praktijken.



 Uit onderzoek van de 
MIVD, AIVD en NCTV blijkt 
dat de grootste dreiging voor 
economische veiligheid uit 
China, Rusland en Iran komt.  
Dit geeft risico op spionage  
uit deze landen.

 Wat willen deze landen van 
Nederlandse ondernemers? 

 Volgens een gezamenlijke 
analyse van de AIVD, MIVD en 
NCTV zijn zowel het Chinese 
Volksbevrijdingsleger als de 
Russische overheid bezig met 
een technologische inhaalslag. 
Hiermee willen ze hun positie 
als militaire grootmachten 
versterken en hun economie 
een boost geven. 

 Iran heeft behoefte aan 
kennis over innovaties op het 
gebied van ballistische raketten 
en nucleaire technologie.

 In maart 2022 zette 
Nederland 17 Russische 
spionnen het land uit, die bij 
Nederlandse organisaties 
onder andere informatie over 
computerchips verzamelden 
voor het Russische leger.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/
actueel/nieuws/2022/03/29/nederland-
zet-17-russische-inlichtingenofficieren-uit

 Momenteel is een kwaadwil-
lende in Nederland pas wettelijk 
strafbaar wanneer hij bedrijfs-
geheimen steelt en het land 
uitvlucht. De straffen zijn  
€ 10.000 of 2 dagen cel. Dat 
vertelt VVD-Kamerlid Queeny 
Rajkowsi aan AG Connect

 Uit cijfers van het CBS blijkt  
dat Nederland in 2021 voor  
€ 798 miljard aan goederen en 
diensten exporteerde. Wanneer 
de inkoopkosten hier vanaf 
worden getrokken, houden we 
hier zo’n € 279 miljard van over.

‘Grootste dreiging voor 
economische veiligheid 
komt uit China, Rusland 

en Iran’

In dit hoofdstuk vind je feiten en cijfers over dit onderwerp

Feiten en cijfers over 
internationale handel  
en veiligheid
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https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2022/11/28/dreigingsbeeld-statelijke-actoren-2
https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2022/11/28/dreigingsbeeld-statelijke-actoren-2
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https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2022/11/28/dreigingsbeeld-statelijke-actoren-2
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/29/nederland-zet-17-russische-inlichtingenofficieren-uit
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/29/nederland-zet-17-russische-inlichtingenofficieren-uit
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/29/nederland-zet-17-russische-inlichtingenofficieren-uit
https://www.agconnect.nl/artikel/economische-spionage-bij-nederlandse-it-bedrijven-een-groeiend-probleem
https://www.agconnect.nl/artikel/economische-spionage-bij-nederlandse-it-bedrijven-een-groeiend-probleem
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/47/verdiensten-aan-export-in-2021-boven-niveau-van-voor-corona
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Wat kun je doen om je bedrijf weerbaarder 
te maken tegen kwaadwillenden uit het 
buitenland? In dit hoofdstuk bespreken  
we wanneer je het meeste risico loopt,  
hoe je jouw gevoelige gegevens het beste 
kunt beveiligen en hoe je omgaat met 
social media. Tot slot geven we een  
aantal voorbeelden uit de praktijk.

Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van 
kwaadwillenden, is het belangrijk om te weten 
welke risico’s je loopt. Waarin loopt jouw bedrijf 
voorop, en hoe zou dit interessant kunnen zijn  
voor derden? Sommige innovatieve sectoren  
zijn extra gevoelig, denk hierbij bijvoorbeeld aan  
de telecomsector, waar veel klantgegevens 
bewaard worden. Ook de farmaceutische industrie  
en (bio)technologische bedrijven zijn kwetsbaar.

Weet waar je op moet letten
Bedenk ook waar eventuele bedreigingen 
vandaan zouden kunnen komen. Welke 
contacten hebben jij en je medewerkers met 
partijen uit het buitenland? Contacten met 
bepaalde landen vormen een extra risico. 
Dat geldt bijvoorbeeld als een land bekend  
staat om corruptie, of wanneer er oorlog is 
tussen dit land en een ander (westers) land. 
In sommige landen speelt de overheid een 
belangrijk rol in het bedrijfsleven. 

Zo word je als bedrijf 
economisch weerbaarder
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Het is in dit soort regio’s belangrijk om te  
beseffen dat data die je met een bedrijf deelt,  
ook bij de overheid terecht zou kunnen komen.

Ik ga op reis en ik neem (niet) mee?
Wanneer je als ondernemer of werknemer naar 
het buitenland gaat, is het noodzakelijk bepaalde 
voorbereidingen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan 
de apparatuur die je meeneemt. Hoe makkelijk of 
moeilijk is het om in jouw laptop, of die van je mede-
werkers in te breken?

De volgende acht tips helpen je digitaal veilig  
te zijn in het buitenland.
 
1.  Zorg voor ‘tweefactorauthenticatie’ ofwel 2FA,  

juist wanneer je in het buitenland bent.
2.  Laat de werklaptop en zakelijke telefoon altijd 

thuis wanneer je op vakantie gaat.
3. Log nooit in op onbeveiligde wifi-netwerken.
4. Laat apparaten nooit onbeheerd achter.
5.  Gebruik speciale folie op het beeldscherm  

om te zorgen dat omstanders niet op je scherm 
kunnen kijken.

6.  Let bij videobellen en telefoneren op dat omstanders 
niet kunnen meeluisteren. Gebruik bij voorkeur een 
koptelefoon tijdens gevoelige gesprekken. Het is ook 
verstandig om een rustige plek op te zoeken.

7. Klik niet op verdachte links op websites en in e-mails.
8. Zorg voor gedegen antivirussoftware.
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Hoe ga ik om met social media?
Een vriendschaps- of connectieverzoek van een 
onbekende op social media lijkt onschuldig, maar 
kan ongemerkt veel informatie over jou en je 
organisatie onthullen. Wees daarom altijd alert 
wanneer je een uitnodiging van iemand krijgt die 
je niet kent. Vertrouw je het niet? Dan is het altijd 
verstandig de persoon in kwestie te googelen 
voordat je accepteert.

Delen jij en je medewerkers wel eens trots de 
prestaties van je bedrijf op social media? Of deel 
je wel eens online je zorgen als ondernemer 
of manager, om advies van anderen te kunnen 
ontvangen? Alles wat je deelt over jezelf, je werk 
en je familie, kan er potentieel aan bijdragen 
dat je onderneming kwetsbaarder wordt. Wees 
daarom heel kritisch met wat je online plaatst,  
en geef dit ook door aan je teams. 

Praktijkvoorbeelden 
Er zijn er veel verschillende manieren 
waarop kwaadwillenden informatie over  
je bedrijf en klanten kunnen buitmaken.  
 
 Zo voer je bijvoorbeeld vertrouwelijke 
gesprekken op zakenreizen, wanneer je ten 
onrechte het gevoel hebt dat de andere partij  
wel te vertrouwen is.  
 
 Het kan ook voorkomen dat een partij je 
bepaalde gunsten verleent, zoals het toespelen 
van een mooie deal, een gratis diner of een  

relatiegeschenk. Zo krijg je het gevoel iets terug 
te moeten geven, waardoor deze partij ongemerkt 
meer invloed krijgt binnen je bedrijf.

 Misschien vraagt een buitenlandse partij je 
wel op hun kosten naar het buitenland te komen 
voor een congres over een kansrijke nieuwe 
technologie waarin je bedrijf actief is. Tijdens de 
netwerkborrel wordt uiteraard wel verwacht dat 
je ook vertelt over hoe jij bepaalde ingewikkelde 
vraagstukken hebt aangepakt.

 Op een feestje, receptie of zakelijk diner 
bespreek je na een paar glazen wijn misschien 
wel een aantal grote uitdagingen waar je als 
ondernemer mee zit. Die aardige persoon naast je 
luistert aandachtig en stuurt na een aantal dagen 
een appje met de vraag eens samen te lunchen. 
Dat klinkt heel gezellig, maar kan een manier zijn 
om meer informatie over je bedrijf los te peuteren.

 Wellicht werk je wel zo hecht samen met een 
buitenlandse partij, dat ze toegang hebben tot 
bepaalde datasystemen. Zonder dat je het in de 
gaten hebt, kunnen deze partijen zo vertrouwe-
lijke informatie buitmaken.

 In andere gevallen zijn werknemers de zwakste 
schakel. Zo heeft een werknemer bijvoorbeeld 
toegang tot financiële gegevens of de interna-
tionaliseringsstrategie van het bedrijf. Op een 
internationale bijeenkomst vergeet hij soms hoe 
interessant die informatie is voor derden.

Wees heel kritisch met 
wat je online plaatst, 
en geef dit ook door 
aan je teams.
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Nederland is nog steeds een echt 
handelsland. Dit is belangrijk voor de  
groei van onze economie en onze 
bedrijven, maar levert ook een risico op. 
Door te werken aan de economische 
weerbaarheid van je organisatie, 
profiteer je van alle voordelen van 
internationaliseren, maar loop je minder 
risico om slachtoffer te worden.

Bij het realiseren van economische veiligheid is 
bewustwording een cruciaal thema. Hoe beter 

Grijp internationale 
kansen, maar blijf alert
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jij en je medewerkers zich realiseren welke 
gevaren zich kunnen voordoen bij internationaal 
ondernemen, des te veiliger je kunt handelen. 
Zo blijf je scherper wanneer een buitenlandse 
partij iets te geïnteresseerd is in jouw gevoelige 
informatie, en voorkom je dat deze in de 
verkeerde handen valt.

Benieuwd wat je allemaal nog meer kunt doen 
om economische veiligheid te verhogen? De 
adviseurs van RVO kunnen je hierbij helpen 
met persoonlijk advies. 
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