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Hoe werkt de risicobeoordeling 
Controle met risicobeoordeling: start 

Wanneer er een risicobeoordeling set is gekoppeld wordt dit getoond op pagina van de 

betreffende controle. Indien er meerdere risicobeoordeling sets voor een type relaties zijn 

aangemaakt, bijvoorbeeld twee risicobeoordeling sets voor personen, heeft de gebruiker de 

keuze uit de beschikbare risicobeoordeling sets.  

Daarnaast blijft het ook mogelijk om controles uit te voeren zonder aanvullende 

risicobeoordeling, bijvoorbeeld voor een snelle screening. 

Schermvoorbeeld: controle met gekoppelde risicobeoordeling set uitvoeren: 

 

 
Controle met risicobeoordeling: dynamische data invoer 

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van: 

• Reeds beschikbare gegevens (de ingevoerde persoons- of bedrijfsgegevens); 

• Data uit de compliance bronnen (PEP, sancties, adverse media, insolventie, etc.); 

• Data uit het Kamer van Koophandel register.  

In de meeste gevallen is aanvullende (klant specifieke) data nodig welke niet geautomatiseerd 

verkrijgbaar zijn. 

 

Handmatige controle 

Na het invullen van de basis persoon- of bedrijfsgegevens volgen een of meerdere schermen 

voor de invoer en/of verificatie van de aanvullende benodigde gegevens. Gezien de 

risicobeoordeling set varieert per afnemer zijn deze vervolg velden dynamisch.  

Schermvoorbeeld: aanvullende gegevens invoeren 
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Controle met risicobeoordeling: uitkomsten & acceptatie risicobeoordeling 

Zodra de stappen van de controle zijn doorlopen wordt de risicobeoordeling getoond. Deze 

bestaat uit de volgende componenten: 

• Risico uitkomst per component (tenzij een totale puntentelling gebruikt wordt voor de 

risico bepaling); 

• Berekende totaal risicobeoordeling, de totale uitkomst gebaseerd op de onderliggende 

risicocomponenten; 

• Handmatige afwijkende risicobeoordeling, een optionele afwijkende risicobeoordeling; 

• Toelichting. 

De gebruiker dient de risicobeoordeling te allen tijde handmatig te bevestigen. Dit kan door 

middel van een checkbox. 

Schermvoorbeeld: uitkomst risicobeoordeling (risico bepaling op basis van classificatie) 
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Pdf-rapport 

Na afloop van de controle kunt het verzegelde pdf-rapport downloaden. Indien gebruik is 

gemaakt van een risicobeoordeling, worden de uitkomsten en alle details van de 

risicobeoordeling toegevoegd aan het pdf-rapport. 
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Getting started 
 

Om met de risicobeoordeling aan de slag te gaan heeft u twee opties:  

1. U gaat van start met een van de basissets.  

2. U gaat van start met een lege set en bouwt uw risicobeleid na in de geautomatiseerde 

oplossing.  

Van start met de basisset 

Als op uw account de Risicobeoordeling component is aangezet en u logt voor het eerst in 

dan ziet u een extra menu “Risicobeoordeling sets” aan de bovenzijde van het scherm. 

 

 
 

Klik op dit menu om naar de configuratie pagina van uw risicobeoordeling sets te navigeren. 

U ziet nu de volgende opties beschikbaar op dit scherm. 

 

 
 

SCOPE Fintech Solutions heeft een basis template gemaakt om als startpunt te dienen voor 

uw eigen risicobeoordeling set, zodat u een rollende start heeft. Om gebruik te maken van 

deze basis template kiest u voor de optie Standaard sjabloon als basis gebruiken en kiest de 

basis template voor uw branche of type onderneming. 
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Handig om te weten is dat het altijd mogelijk is om risicobeoordeling sets die u gemaakt heeft 

te kopiëren en als basis te gebruiken voor de volgende. Dit kan erg handig zijn als een groot 

deel van de vragen overeenkomt, maar afwijkende zaken voor specifieke klanten gevraagd 

moeten worden.  

 

Nadat u gekozen heeft voor het gebruiken van een bestaande template krijgt u nog de optie 

om de naam aan te passen naar een voor u herkenbare naam in de dagelijkse praktijk van het 

gebruik, in het voorbeeld is dit “Hoofddorp Vermogensbeheer natuurlijke persoon”. 

 

 
 

Nadat u de naam heeft aangepast en voor volgende kiest komt u op het configuratiescherm 

voor de risicobeoordeling set. 

 

 
 

Aan de linkerzijde van het scherm ziet u de instellingen, geavanceerde instellingen en alle 

risicocomponenten waaruit de beoordeling is opgebouwd.  
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Risicocomponent bekijken/ wijzigen 

Door de klikken op een risicocomponent kunt u de details van deze component bekijken en 

eventueel wijzigen. 

 

 
 

U kunt nu de details van de risicocomponent bekijken en wijzigen. Het is o.a. mogelijk om een 

toelichting op het scherm te tonen bij de invoer van de data. Dit is handig voor degene die het 

uitvoert in de praktijk. Ook kunt u toelichting bij de antwoorden op het uiteindelijke rapport 

opnemen. Een van de belangrijkste zaken die u configureert is het risico wat u verbindt aan 

antwoord c.q. uitkomst mogelijkheden. In het geval van bovenstaand voorbeeld worden 

uitkomst van de Achtergrond controle (PEP, Sanctie, adverse media, e.d.) vertaald in risico. 

 

Risicobeoordeling set publiceren/ inschakelen 

Op het configuratiescherm is onder de kop Publicatie te zien of deze risicobeoordeling set is 

ingeschakeld of uitgeschakeld. Ingeschakeld betekent in dit geval of de set te gebruiken is 

voor het uitvoeren van een risicobeoordeling. Onderstaand een schermvoorbeeld van het 

resultaat. 
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Op het moment dat de toggle knop Risicobeoordeling uitvoeren op Ja wordt gezet verschijnt 

een pull down menu met de beschikbare risicobeoordeling sets (degene dus die op 

ingeschakeld staan). Kies de gewenste set en vul de benodigde persoons- of bedrijfsdata in en 

start het proces door op de button “Volgende” te klikken. 

 

U kunt nu beginnen met het invullen van de data om het risicobeoordelingsproces te 

doorlopen. 
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Getting started met een lege risicobeoordeling set 

Risicobeoordeling set aanmaken 

Sector (SBI) 

Middels deze risicocomponent kan een risicoclassificatie of score gegeven worden aan een 

rechtspersoon op basis van SBI-codes. De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een 

hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om 

bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit (meer informatie en een overzicht van 

SBI-codes: 

https://sbi.cbs.nl/CBS.TypeerModule.TypeerServiceWebAPI/content/angular/app/#/).# 

 

Lijst van waarden (universele component) 

Middels deze risicocomponent kan een risicoclassificatie of score gegeven worden aan een of 

meer door de gebruiker geselecteerde waarden. Bij de inrichting van deze component kan 

een lijst gedefinieerd worden waaruit de gebruiker een keuze kan maken tijdens de controle. 

Deze component is veelzijdig inzetbaar en kan meerdere keren gebruikt worden voor 

verschillende doeleinden. 

Een voorbeeld is bijvoorbeeld “Herkomst vermogen” waarbij de gebruiker een keuze heeft uit 

voor gedefinieerde keuze opties. Een ander voorbeeld is een lijst met beroepen, zoals te zien 

in onderstaand voorbeeld: 

 

 
 

 

https://sbi.cbs.nl/CBS.TypeerModule.TypeerServiceWebAPI/content/angular/app/#/).#
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Logische waarde (ja/nee) 

Middels deze risicocomponent kan een risicoclassificatie of score gegeven worden op basis 

van een ja/nee vraag. Deze component is veelzijdig inzetbaar en kan meerdere keren gebruikt 

worden voor verschillende doeleinden. 
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Getal 

Middels deze risicocomponent kan een risicoclassificatie of score gegeven worden op basis van 

de validatie van een getal. Deze component is veelzijdig inzetbaar en kan meerdere keren 

gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Een voorbeeld is een risicoclassificatie op basis 

van een getal (bedrag) “Hoger dan …”, zie onderstaand voorbeeld. 

 

 
 

Zodra de instelling haar risicobeoordeling sets heeft ingericht kunnen deze gekoppeld worden 

aan de CDD On Demand web interface. Zodra de risicobeoordeling set gepubliceerd is, kan 

deze door gebruikers worden gebruikt tijdens een compliance screening.  
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Aanpassen risicobeoordeling set 

U kunt zelf ten alle tijden de risicobeoordeling set aanpassen. Dit doet u bijvoorbeeld 

wanneer er een wet- en regelgeving verandert waardoor uw risicobeoordeling ook aangepast 

moet worden. Wanneer u de risicobeoordeling set aanpast, krijgt de risicobeoordeling set een 

nieuw versie nummer. Hiermee is ten alle tijden te zien welke risicobeoordeling u bij welke 

client hebt toegepast. Het aanpassen van een risicobeoordeling gaat zeer eenvoudig: 

Klik bovenin op Risicobeoordeling sets 

 

 
Klik op het wijzig tekentje naast de set die u wilt wijzigen 

- U kunt de instellingen bekijken via de instellingenbutton 

- U kunt vragen toevoegen/wijzigen via de componenten button  

o Hier kunt u de volgorde van de vragen wijzigen door de vragen te verslepen 

o U kunt vragen verwijderen door op het prullenbakje te klikken 

o U kunt vragen toevoegen door op de ‘’plus-button’’ te klikken. Verdere uitleg 

over vragen toepassen vindt u in het volgende hoofdstuk ‘’Risicobeoordeling set 

aanmaken’’ 

- Klik op een desbetreffende vraag om teksten aan te passen/ risico’s aan te passen of 

antwoordmogelijkheden toe te voegen 

 
Klik op opslaan 
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