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Programma

• Opening (Leen van Gelder, COB) 13.30 uur
• Welkom (Jan van Belzen, gemeente Barendrecht) 13.35 uur
• Algemene inleiding (Leen van Gelder, COB) 13.50 uur
• De technisch expert (Erik de Jong, Fox-IT) 14.05 uur
• Pauze 14.35 uur
• De handreiking (René van der Helm, werkgroep) 15.00 uur
• Lancering digitaal groeiboek 15.30 uur
• Vervolg en afsluiting (Leen van Gelder, COB) 15.40 uur
• Afsluitende borrel 16.00 uur
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Welkom

Jan van Belzen
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“Het besef van investeren in cybersecurity groeit in Nederland in de gehele maatschappij. 
Toch moeten we blijven investeren in kennis en kunde om als Nederland op topniveau te blijven. 

Daarom spreken we met het bedrijfsleven, het onderwijsveld en vertegenwoordigers uit vitale sectoren. 
We moeten samenwerken om Nederland digitaal veilig te houden. 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de heer K. Dijkhoff.

Bedrijven door bijvoorbeeld geld te reserveren om hun netwerk veilig te houden en 
awareness van de medewerkers te verhogen. 

Gewone Nederlanders door digitaal veilige spullen te kopen en na te blijven denken waarop 
men klikt, wat we downloaden en wat we op social-media plaatsen.”
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Haven, 
Airport, 
Zorg, 
Energy, 
Water,
Nucleair,
Telecom,

ISAC’s voor vitale sectoren in Nederland, zoals:

Keren en Beheren,
Rijks,
Insurance, 
Financial, 
Pensioenen,
Multinationals,
Managed Service Provider 

ISAC staat voor Information Sharing and Analysis Centre.
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Taak- en doelstelling ISAC cybersecurity tunnels:
1. De Tunnel-ISAC is bedoeld om een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarbinnen private 

partijen, die een onderdeel zijn van de vitale infrastructuur in de tunnel-community samen met de 
met (cyber)security belastte overheidspartijen gevoelige en vertrouwelijke informatie over 
cyberdreigingen en best practices kunnen uitwisselen.

2. De Tunnel-ISAC is een gremium waar het delen van kennis, informatie en ervaringen ten aanzien van 
cybersecurity tussen leden binnen de tunnel-community centraal staat.

3. De ISAC draagt bij aan het versterken van de (keten)beveiliging in de sector door een permanent 
netwerk te vormen waardoor partijen elkaar ook buiten het overleg om makkelijker weten te vinden.

4. Toegevoegde waarde en onderling vertrouwen staan aan de basis van de Tunnel-ISAC. 

Om de ontwikkelde kennis ook beschikbaar te stellen aan alle leden van het COB en invulling te 
geven aan het verbeteren en uitwisselen van kennis is deze handreiking Cybersecurity voor 
(tunnel)beheerders opgesteld.
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Presentatie 
De technisch expert

(Erik de Jong, Fox-IT)

Voor publicatie beschikbaar deel van de presentatie





Maar toch…

Bij alle hieronder beschreven maatregelen is het van belang dat de 
verantwoordelijk beheerder van de tunnel prioriteiten stelt en 
keuzes maakt. Niet alles hoeft geïmplementeerd en/of uitgevoerd te 
worden.

Bedenk dat het beter is de essentiële zaken goed op orde en onder 
controle te hebben dan te streven naar 100% volledigheid van 
allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de CMDB voor 100% gevuld en 
actueel bijgehouden te hebben.
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PAUZE

tot

15.00 uur 



DCC-IenW

Departementaal Coördinatiecentrum 

Crisisbeheersing

René van der Helm

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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13 31 mei 2018

Beleidsvelden ministerie IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW is een zeer crisisrijk 
ministerie: “er is bijna geen crisis 
te bedenken waar IenW niet bij 
betrokken is”.



14 31 mei 2018Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

417 
luchtvaartterreinen

26 bedrijven samen 
goed voor 22.000 km 

buisleiding

10 drinkwaterbedrijven;
16,8 miljoen gebruikers;

119 liter per persoon 

per dag

Ruim 7.000 km spoor 
1.200.000 reizigers en 

100.000 ton goederen per 

dag 
Ruim 7000 wissels 

13 verkeers-leidingposten

3.082 km auto(snel)weg
1.491 km op- en afritten 

en verbindingswegen

45 spitsstroken
2.774 viaducten

39 tunnels

2.137 km kanalen en
rivieren
5.472 km vaarweg in 
open water
84 sluizen
281 bruggen

90.184 km² 
oppervlaktewater
135 km duinen
214 km dijken en 
dammen
10 stuwen 
4 stormvloedkeringen

Feiten en cijfers



15 31 mei 2018Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Sluiting Merwedebrug 
2016

Orkaan caribisch gebied
IJzel in Noord Nederland 

2016

Treinongeluk bij Dalfsen 
2016

Aanslagen Brussel 2016 Code rood 2017

Crises, incidenten en calamiteiten (2015, 2016, 2017)



16 31 mei 2018Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

14 Openbare orde en veiligheid

18 Nucleair   

6 Terrorisme

1 Buisleidingen

8  ICT (Cyber)/ Telefonie

1 Vogelgriep

5 Internationaal

TOTAAL: 796

262  Wegen en verkeersveiligheid

208  Spoorvervoer

35  Binnenvaart

63  Luchtvaart

13  Water

88  Milieu

46  Zeescheepvaart en Noordzee

15  Weer/seismologie

13 Drinkwater

Incidentmeldingen 2017
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• Goede aansluiting op de 

dagelijkse netwerken;

• Tijdens crisis operationeel én 

informatief opschalen;

• Regelmatig oefeningen met 

netwerkpartners.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

‘Een organisatie is gesteld voor crisis, 
wanneer crisismanagement 
is ingebed in de werkwijzen van de 
organisatie’

Crisismanagement = Netwerkmanagement



18 31 mei 2018Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Veiligheidsketen
Terugkoppeli

ng

Proactie

Preventie

Preparatie

Respons

Nazorg

Risicobeheersing

Crisisbeheersing

Structureel voorkomen van 
risicovolle situaties;

Risico reducerende maatregelen.

Plannen, opleiden en oefenen;

Incidentstabilisatie;

Verantwoording, zorg en evaluatie.

Terugkoppeling

Crisisbeheersing in de veiligheidsketen



19 31 mei 2018Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Beeldvorming

Besluitvorming Oordeelvorming

Warme fase: crisisoverleg BOB systematiek



• DigiNotar juni/juli 2011: onbetrouwbare SSL- en PKIoverheid-
certificaten

• Ddos aanvallen sinds 1999 (universiteit van Minnesota)

• APM-Terminals Rotterdam juli 2017: Petya ransomware

20 31 mei 2018Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Cybercrises



Nationale crisisorganisatie

• Nationaal Crisiscentrum NCC

• Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum LOCC

• Nationaal Cyber Security Centrum NCSC; website ncsc.nl

21 31 mei 2018Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Wegverkeerstunnels en Cybersecurity

• Tunnelveiligheid: Steunpunt Tunnelveiligheid ondergebracht bij 
Rijkswaterstaat

• Cybersecurity Tunnels: Rijkswaterstaat voor de rijkstunnels, COB 
digitaal groeiboek cybersecurity niet-rijks tunnels; website cob.nl

22 31 mei 2018Ministerie van Infrastructuur en Milieu



23

Crisismanagement = Netwerkmanagement

Contact
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

T 0800 – 35 18 700
T 0031 (0)88 – 79 70 222

31 mei 2018Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatD
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Lancering digitaal groeiboek

www.cob.nl/groeiboek/cybersecurity 

http://www.cob.nl/groeiboek/cybersecurity








6 Ervaringen uit de praktijk
In dit hoofdstuk staan bevindingen uit de praktijk die aangetroffen kunnen worden bij inspecties en na evaluaties van incidenten. Bij de 
bevindingen worden voorbeelden van beheermaatregelen genoemd die getroffen kunnen worden om weerbaar te zijn tegen cyberrisico’s.

6.1 Gelaagde beveiliging
Bij het beveiligingen van een tunnel wordt gewerkt volgens het principe van gelaagde beveiliging:

Als eerste moet het een hacker lukken toegang te krijgen tot de systemen. Dit kan 
door zichzelf fysiek toegang te verschaffen tot de ruimtes waar de systemen staan of 
hij kan via het netwerk zichzelf toegang verschaffen.

Eenmaal bij de systemen, kan worden geprobeerd toegang te krijgen op de 
systemen of proberen deze te beïnvloeden. Dit kan door accounts en wachtwoorden 
te misbruiken of door gebruik te maken van software, virussen, aanwezige 
kwetsbaarheden, enz. Voor de tunnelbedienaar, -beheerder of 
onderhoudsmedewerkers is het belangrijk dat zij dit signaleren en herkennen. 
Vervolgens moeten ze weten wat ze moeten doen. Als het onverhoopt fout gaat, 
moet de bedienaar weten hoe te handelen om de impact en verdere schade te 
beperken.
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Vervolg, 
afspraken 

en
afsluiting



Ondergronds bouwen op de kaart

• Het jaarlijkse COB-congres - 22 juni 2018

• KPT-bijeenkomst overdrukventilatie - september 2018

• Internationaal tunnelcongres  Brussel - 27 november 2018

• De Onderbouwing, met online de Verdieping

• De Onderbreking

• Cahiers

• Digitale nieuwsbrief

• De kennisbank

Woensdag 30 mei 2018



Bedankt voor uw aanwezigheid


