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Memorandum 
 
Platform: Tunnels en veiligheid (ISAC-tunnels en werkgroep Cybersecurity) 
Betreft:  Herbeoordeling vervoer over (hoofd)wegennet als vitaal B 
Van:  Leen van Gelder 
Versie:  1.0 
Status:  Definitief 
Datum:  19-5-2020 
 

1. Inleiding 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 10 maart 2020 gemeld dat de processen van 
het vervoer over het (hoofd)wegennet, inclusief de bediening van tunnels en bruggen, als vitaal B 
worden aangemerkt. In dit memo wordt een resumé gegeven van de gevolgen voor de 
(tunnel)beheerders. 
 
Voor de leesbaarheid zijn wetsteksten en overzichten zoveel mogelijk in bijlagen opgenomen. Essentiële 
teksten/passages zijn onderstreept weergegeven. Cursief gemarkeerde teksten betreffen toelichtingen 
vanuit de opsteller. 
 
Oude situatie 
Voor vervoer over de weg zijn geen ‘aanbieders van essentiële diensten’ (AED’s) aangewezen, omdat het 
wegverkeer dusdanig breed is vertakt dat er geen maatschappelijke ontwrichting is bij uitval: het 
wegverkeer kan bij uitval voor alternatieve routes kiezen. Vanwege toegenomen dreigingen in het 
digitale domein en omdat bij tunnels en bruggen in belangrijke mate sprake is van gedigitaliseerde 
systemen, zal voor wegverkeer een nieuwe vitaliteitsbeoordeling worden uitgevoerd aan de hand van 
een actueel cyberscenario. 
[Bron: nota van toelichting van de Wbni (01-01-2019), artikel 5, transporteringstabel] 
 
Nieuwe situatie 
Na een heroverweging zijn de processen van vervoer van personen en goederen over de 
(hoofd)spoorweginfrastructuur en vervoer over het (hoofd)wegennet als vitaal B aangemerkt. De 
belangrijke passages uit de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk 
IENW/BSK-2020/26291, Vitaal beoordeling wegen en spoor, 10 maart 2020) zijn als bijlage 1 opgenomen. 
De gehele brief is terug te lezen via 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/10/vitaal-
beoordeling-wegen-en-spoor/vitaal-beoordeling-wegen-en-spoor.pdf  
 
Naar aanleiding van de formulering (hoofd)spoorwegen en (hoofd)wegennet zijn aanvullende vragen 
gesteld aan het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW). Met als resultaat: 
• (hoofd)spoorweginfrastructuur: Vitaal B betreft alleen de hoofdspoorweginfrastructuur en niet de 

lokaalspoorwegen. 
• (hoofd)wegennet: Vitaal B betreft alleen de weginfrastructuur zoals genoemd op blz. 2 van de 

‘Wijziging Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen’: weginfrastructuur zoals bedoeld in de 
EU verordening 2015/962, zie ook bijlage 2. De hoofdwegen in beheer bij Rijkswaterstaat staan in 
het overzichtskaartje behorend bij artikel 2.1 van de ITS-regeling 
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0036478/2017-07-13) en in figuur 1 hieronder. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/10/vitaal-beoordeling-wegen-en-spoor/vitaal-beoordeling-wegen-en-spoor.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/10/vitaal-beoordeling-wegen-en-spoor/vitaal-beoordeling-wegen-en-spoor.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036478/2017-07-13
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Figuur 1: Het hoofdwegennet in Nederland aan de hand van wegennummer. 

2. Gevolgen voor de (tunnel)beheerders 
In vervolg op bovengenoemd besluit worden de beheerders van bruggen en tunnels inclusief bediening 
van de in figuur 1 genoemde wegen als ‘aanbieders van essentiële diensten’ (AED’s) aangewezen en 
onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) geplaatst. De Wbni is sinds 9 
november 2018 in werking en regelt een zorgplicht (treffen van beveiligingsmaatregelen) en een 
meldplicht van incidenten. Voor enkele passages uit de Wbni inzake de zorg- en meldplicht, zie bijlage 3. 
 
De benodigde wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni) is momenteel 
in consultatie en heeft als beoogde inwerkingtreding 1 juli 2020. Voor enkele passages uit de Bbni zie 
bijlage 4. 
 
Zorgplicht 
De aanbieder van een essentiële dienst en de digitale dienstverlener nemen passende en evenredige 
technische en organisatorische maatregelen om de risico’s voor de beveiliging van hun netwerk- en 
informatiesystemen te beheersen. De maatregelen zorgen, gezien de stand van de techniek, voor een 
niveau van beveiliging die is afgestemd op de risico's die zich voordoen. 
[Bron: Wbni,  Artikel 7] 
 
Meldplicht 
Op grond van de Wbni hebben AED’s in geval van ernstige incidenten een meldplicht bij het Nationaal 
Cybersecuritycentrum (NCSC) en hun sectorale toezichthouder. Meldingen moeten zo snel mogelijk 
worden gedaan volgens onderstaande opsomming: 
• Altijd melden via het NCSC-alarmnummer. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. 
• Direct daarna een (versleutelde) e-mail versturen naar cert@ncsc.nl met verwijzing naar de 

meldplicht. Voor versleuteld mailen kan gebruikgemaakt worden van PGP (GPG).  
• Ook kan gebruikgemaakt worden van het formulier Wbni-melding 
• Zie ook figuur 2 (factsheet) op de volgende pagina. Deze laat zien wanneer, waarom en hoe een AED 

een melding doet bij het NCSC. 
 
Overige informatie over de wet en in het bijzonder voor vitale aanbieders vindt u op de website van het 
NCSC: www.ncsc.nl. De wettelijke taken van het NCSC zijn beknopt beschreven in bijlage 5.  

https://www.ncsc.nl/contact/pgp-key
mailto:cert@ncsc.nl
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/wet-beveiliging-netwerk--en-informatiesystemen/documenten/formulieren/2018/november/9/publieke-pgp-sleutel-voor-wbni-incidentmeldingen
https://www.ncsc.nl/contact/documenten/formulieren/2020/januari/29/wbni-melding
http://www.ncsc.nl/
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Figuur 2: Factsheet wanneer, waarom en hoe een AED een melding doet bij het NCSC 

3. Aanvullende informatie 
Het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV heeft in opdracht van de portefeuillehouder Digitale 
Ontwrichting en Cyber van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's (RVDV) de wijze onderzocht 
waarop veiligheidsregio’s cyberrisico’s inventariseren en beoordelen en hoe veiligheidsregio’s zich op 
cyberrisico’s voorbereiden. Het doel is om in kaart te brengen of bestaande handreikingen en 
methodieken voldoende aanknopingspunten bieden voor zowel de inventarisatie en beoordeling van, als 
de voorbereiding op, cyberrisico’s, en om – waar nodig – aanvullende handvatten te ontwikkelen. Zie 
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200228-IFV-Factsheet-Cyberrisicos-en-
veiligheidsregios.pdf  

https://www.ncsc.nl/contact/documenten/formulieren/2020/januari/29/wbni-melding
https://www.ncsc.nl/contact/documenten/formulieren/2020/januari/29/wbni-melding
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200228-IFV-Factsheet-Cyberrisicos-en-veiligheidsregios.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200228-IFV-Factsheet-Cyberrisicos-en-veiligheidsregios.pdf
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Bijlage 1 - Passages brief Vitaal beoordeling wegen en spoor 
Belangrijke passages uit de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kenmerk 
IENW/BSK-2020/26291, Vitaal beoordeling wegen en spoor, 10 maart 2020 
 
• Ik neem deze aanbeveling over en heb besloten de processen vervoer van personen en goederen 

over (hoofd)spoorweginfrastructuur en vervoer over (hoofd)wegennet nu als vitaal B aan te merken.  
Dit is inclusief het aanbieden van spoorweginfrastructuur-capaciteit, het aanbieden van 
spoorweginfrastructuur, de netwerkbeschikbaarheid van het (hoofd)wegennet en de bediening van 
tunnels en bruggen. Zie bijlage 6 voor het overzicht vitale processen van het NCTV. 

• Met inachtneming van het besluit tot aanmerking van de bovengenoemde processen als vitaal B 
zullen vitale aanbieders van diensten binnen deze processen als aanbieder van essentiële diensten 
kunnen worden aangewezen en zo onder het regime van de Wbni worden geplaatst. Deze wet 
verplicht aanbieders van essentiële diensten en digitale dienstverleners om maatregelen te nemen 
voor de beveiliging van hun ICT (zorgplicht) en ernstige incidenten te melden (meldplicht). De 
komende tijd wordt in overleg met betrokkenen uit beide sectoren uitgewerkt op welke manier de 
implementatie van deze zorg- en meldplicht zal plaatsvinden ten aanzien van bovengenoemde vitale 
aanbieders binnen genoemde processen. 

• De voorgenomen wijziging van het Bbni geeft de mogelijkheid om in het najaar een nadere 
uitwerking van de wettelijke zorgplicht vast te leggen in een ministeriële regeling onder het Bbni. De 
wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni) is momenteel in 
consultatie en heeft als beoogde inwerkingtreding 1 juli 2020. 

• De ILT is reeds aangewezen als toezichthouder op de Wbni voor de IenW sectoren en zal worden 
gevraagd een HUF-toets (Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaarheids- en Fraudebestendigheidstoets) uit 
te voeren op de betreffende regelgeving. 

• Tot slot geeft de vitale status aanleiding om met de weg- en spoorsector in overleg te treden over de 
vraag of aanvullende regelgeving, maatregelen of plannen nodig zijn om ook de fysieke security van 
de sectoren te borgen.  
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Bijlage 2 - Wijziging van het Bbni 
Consultatieversie (februari 2020) van de wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en 
informatiesystemen is te vinden op www.internetconsultatie.nl/bbni. Deze wijziging vult de aanwijzing 
van vitale aanbieders en nadere regels over beveiliging aanbieders van een essentiële dienst.  

http://www.internetconsultatie.nl/bbni
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Bijlage 3 - Passages Wbni inzake zorg- en meldplicht 
B3.1 Zorgplicht 
Artikel 7. (Risico’s beheersen) 
1. De aanbieder van een essentiële dienst en de digitaledienstverlener nemen passende en evenredige 

technische en organisatorische maatregelen om de risico’s voor de beveiliging van hun netwerk- en 
informatiesystemen te beheersen. De maatregelen zorgen, gezien de stand van de techniek, voor 
een niveau van beveiliging dat is afgestemd op de risico's die zich voordoen. 

2. De in het eerste lid bedoelde maatregelen van de digitaledienstverlener houden in elk geval rekening 
met de volgende aspecten: 
a. De beveiliging van systemen en voorzieningen. 
b. Behandeling van incidenten. 
c. Het beheer van de bedrijfscontinuïteit. 
d. Toezicht, controle en testen. 
e. Inachtneming van de internationale normen. 

 
Artikel 8. (Incidenten voorkomen en gevolgen van incidenten beperken) 
De aanbieder van een essentiële dienst en de digitaledienstverlener nemen passende maatregelen om 
incidenten die de beveiliging van de voor de verlening van de betrokken dienst gebruikte netwerk- en 
informatiesystemen aantasten, te voorkomen en de gevolgen van dergelijke incidenten zo veel mogelijk 
te beperken, teneinde de continuïteit van die dienst te waarborgen. 
 
Artikel 9. (Nadere regels)  
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gegeven over de 
maatregelen, bedoeld in de artikelen 7 en 8. 
 
B3.2 Meldplicht voor incidenten 
Artikel 10. (Aangewezen vitale aanbieder) 
1. De vitale aanbieder, aangewezen op grond van artikel 5, eerste lid, onder a of b, meldt onverwijld bij 

Onze Minister: 
a. Een incident met aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van de door hem verleende dienst; 
b. Een inbreuk op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen die aanzienlijke gevolgen kan 

hebben voor de continuïteit van de door hem verleende dienst. 
2. De aanbieder van een essentiële dienst meldt een incident als bedoeld in het eerste lid, onder a, ook 

onverwijld bij de bevoegde autoriteit. 
3. Onverminderd artikel 13 meldt de aanbieder van een essentiële dienst een incident bij een 

digitaledienstverlener onverwijld bij Onze Minister en bij de bevoegde autoriteit, als dat incident 
aanzienlijke gevolgen heeft voor de continuïteit van zijn essentiële dienst. 

4. Om te bepalen of een incident aanzienlijke gevolgen heeft voor de continuïteit van de essentiële 
dienst, worden in elk geval in aanmerking genomen: 
a. Het aantal gebruikers dat door de verstoring van de dienst wordt getroffen. 
b. De duur van het incident. 
c. De omvang van het geografische gebied dat door het incident is getroffen. 

5. In afwijking van artikel 1 wordt in het derde lid onder digitaledienstverlener tevens de 
digitaledienstverlener verstaan die niet valt onder de jurisdictie van Nederland. 

 
Artikel 11. (Bij de melding te verstrekken gegevens) 
De in artikel 10 bedoelde melding omvat in ieder geval: 
a) De aard en omvang van het incident. 
b) Het vermoedelijke tijdstip van de aanvang van het incident. 
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c) De mogelijke gevolgen in en buiten Nederland van het incident. 
d) Een prognose van de hersteltijd. 
e) Zo mogelijk, de door de aanbieder genomen of te nemen maatregelen om de gevolgen van het 

incident te beperken of herhaling hiervan te voorkomen. 
f) De contactgegevens van de functionaris die verantwoordelijk is voor het doen van de melding. 
 
Artikel 12. (Verstrekking nadere gegevens door aangewezen vitale aanbieder) 
1. Desgevraagd verstrekt de aanbieder die een melding als bedoeld in artikel 10, eerste of derde lid, bij 

Onze Minister heeft gedaan, Onze Minister onverwijld alle overige gegevens die noodzakelijk zijn om: 
a. De aanbieder bij te staan bij het treffen van maatregelen om de continuïteit van zijn diensten te 

waarborgen of te herstellen; 
b. De risico’s in te schatten voor de netwerk- en informatiesystemen, bedoeld in artikel 3, eerste 

lid, aanhef. 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als de aanbieder een incident heeft gemeld bij de 

bevoegde autoriteit en deze de door haar ontvangen gegevens heeft verstrekt aan Onze Minister. 
 
Artikel 15. (Nadere regels meldplicht) 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gegeven over de 
artikelen 10 tot en met 13, waaronder regels over: 
a) De gegevens die ter uitvoering van de artikelen 10, 11 en 13 worden verstrekt. 
b) De wijze waarop een melding als bedoeld in artikel 10 of 13 wordt gedaan en waarop gegevens als 

bedoeld in artikel 12 worden verstrekt. 
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Bijlage 4 - Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni) 
Besluit van 30 oktober 2018, houdende regels ter uitvoering van de Wet beveiliging netwerk- en 
informatiesystemen (Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen). 
 
Het Bbni wijst de AED’s en andere vitale aanbieders aan die onder de reikwijdte vallen van de 
verplichtingen van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). De aanwijzing van vitale 
aanbieders bestaat uit twee tabellen. De eerste (artikel 2) wijst AED’s aan, de tweede (artikel 3) andere 
vitale aanbieders.  
 
De AED-tabel strekt ter implementatie van de NIB-richtlijn. Voor AED’s gaan de bepalingen gelden die 
voor die aanbieders in de Wbni zijn opgenomen ter implementatie van de NIB-richtlijn, met name: 
a) De beveiligingseisen van de artikelen 7 en 8 Wbni (niet voor financiële instellingen, zie artikel 4 Bbni). 
b) De verplichting om ernstige ICT-incidenten te melden bij het Nationaal Cybersecuritycentrum (NCSC), 

een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en bij de sectorale toezichthouder (de 
bevoegde autoriteit, aangewezen in artikel 4, eerste lid, Wbni), zie artikel 10, tweede en derde lid, 
Wbni. 

c) De mogelijkheid dat de sectorale toezichthouder het publiek informeert over een gemeld incident of 
vordert dat de aanbieder dat doet (artikel 23, onder a, Wbni). 

d) Toezicht en sancties (artikelen 24-29 Wbni). 
 
Opmerking:  
De wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni) is momenteel in 
consultatie en heeft als beoogde inwerkingtreding 1 juli 2020, zie bijlage 2. 
 
In het kader van oefenen zal worden opgenomen dat aanbieders van essentiële diensten hun 
crisismanagementbeleid periodiek moeten oefenen, waardoor dat een verplichtend karakter krijgt voor 
aanbieders van essentiële diensten. Het NCSC zal partijen hierin faciliteren en ondersteunen vanuit de 
brede expertise. Zo kan een hoog niveau van weerbaarheid over sectoren worden bereikt. 
[Bron: brief Nr.673 van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2020. (Kst-26643-673)] 
 
Belangrijke passages uit genoemde brief: 

• In ons cybersecurity-stelsel werken, onder coördinatie van de NCTV, ministeries, toezichthouders, 
vitale aanbieders, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), 
politie en Openbaar Ministerie (OM) samen aan een digitaal veilig Nederland. 

• Voor alle sectoren moet duidelijk zijn welke basismaatregelen zij minimaal moeten nemen en bij 
welke sectorale cybersecurity-organisatie zij terecht kunnen voor actuele informatie in geval van 
incidenten. De komende periode wordt daarom een handreiking LDS (landelijk dekkend stelsel van 
cybersecurity samenwerkingsverbanden) opgesteld, hierin wordt ingegaan op de verschillende rollen 
binnen het stelsel en de verantwoordelijkheid van het NCSC en de sectorale 
cybersecurityorganisaties bij het doorgeleiden van beveiligingsadviezen.  

• Aangezien bedrijven en organisaties primair voor hun eigen veiligheid en continuïteit 
verantwoordelijk zijn, is het van belang dat zij toegang hebben tot betrouwbare en kwalitatief goede 
private cybersecuritydienstverlening bij incidenten zodat zij kunnen handelen n.a.v. een 
beveiligingsadvies van het NCSC door geschikte en betrouwbare expertise in te huren. Daarom heb ik 
samen met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een subsidie aan het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verstrekt om te komen tot een risicomodel en een 
kwaliteitsregeling voor leveranciers van cybersecuritydiensten. Hiermee wordt een basisniveau van 
betrouwbaarheid en kwaliteit gegarandeerd. Naar verwachting zullen het risicomodel en de 
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kwaliteitsregeling medio dit jaar opgeleverd worden. In de tweede helft van 2020 vinden pilots 
plaats en worden de gewenste verbeteringen doorgevoerd. Begin 2021 vindt definitieve vaststelling 
en publicatie plaats. 

• In de Wbni is opgenomen dat van aanbieders van essentiële diensten en digitale serviceproviders 
wordt verlangd dat zij passende beveiligingsmaatregelen nemen om de continuïteit van de geleverde 
dienstverlening zoveel mogelijk te waarborgen. In dit kader kan ook gedacht worden aan 
terugvalopties. 

• Voor bijna alle toezichthouders binnen het vitale domein geldt al dat cybersecurity een belangrijk 
onderdeel van hun werk is. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen en ook hier zullen meer 
investeringen nodig zijn. Met als doel de inzet van de verschillende toezichthouders op cybersecurity 
in kaart te brengen is dit jaar onder coördinatie van de Inspectie Justitie en Veiligheid voor het eerst 
een vertrouwelijk beeld opgesteld over het toezicht op cybersecurity bij vitale aanbieders. Dit is een 
belangrijke stap en vormt een gezamenlijk vertrekpunt voor een samenhangend periodiek 
inspectiebeeld cybersecurity dat bijdraagt aan inzicht in de effectiviteit van de maatregelen en 
algehele weerbaarheid van de vitale infrastructuur. 
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Bijlage 5 - Wettelijke taken NCSC 
De Wbni regelt de wettelijke taken van het NCSC op het terrein van cybersecurity. Organisaties in vitale 
sectoren zijn verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het NCSC. De Wbni is erop 
gericht de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, de gevolgen van cyberincidenten te 
beperken en zo maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. 
 
De taken van het NCSC zijn onder meer: 
• Reageren op incidenten die vrijwillig of verplicht worden gemeld. 
• Incidenten op nationaal niveau monitoren, aanbieders vroegtijdig waarschuwen en informatie over 

risico’s en incidenten verspreiden. 
• Deelnemen aan het internationale netwerk van CSIRT’s. 
• Op samenwerking gerichte contacten onderhouden met de particuliere sector. 
 
Meldplicht en zorgplicht 
Op grond van de Wbni hebben vitale aanbieders en aanbieders van essentiële diensten (AED’s) in geval 
van ernstige incidenten een meldplicht bij het NCSC. AED’s melden ook bij hun sectorale toezichthouder.  
 
Daarnaast bevat de wet de zorgplicht voor AED’s. Zij moeten maatregelen nemen om de kansen en 
gevolgen van digitale incidenten te verkleinen. De Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity 
(Wgmc) is in de Wbni opgenomen. 
 
Nationaal contactpunt 
Om de gevolgen van ernstige cyberincidenten ook over de landsgrenzen heen te beperken, is het NCSC 
aangewezen als nationaal contactpunt namens Nederland voor EU-lidstaten. Dit betekent dat, wanneer 
het NCSC een melding ontvangt die ook voor andere landen relevant is, deze operationele informatie 
gedeeld wordt met het contactpunt in andere lidstaten. 
 
Overige taken 
Het NCSC heeft op grond van de Wbni onder andere de taken: 
• Vitale aanbieders en onderdelen van het Rijk bij te staan bij het treffen van maatregelen om de 

continuïteit van hun diensten te waarborgen. 
• Te informeren en adviseren over dreigingen en incidenten voor netwerk- en informatiesystemen van 

vitale aanbieders en het Rijk. 
• Analyses en technisch onderzoek verrichten naar dreigingen en incidenten of aanwijzingen daarvoor. 
• Het mogelijk in behandeling nemen van een vrijwillige melding van een incident door een organisatie 

die niet behoort tot vitale aanbieders of onderdelen van het Rijk. 
• Het delen van informatie met organisaties die tot taak hebben om andere organisaties of het publiek 

te informeren over dreigingen en incidenten, en computercrisisteams. 
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Bijlage 6 - Overzicht vitale processen (NCTV) 
Opmerking: de wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni) is momenteel 
in consultatie en heeft als beoogde inwerkingtreding 1 juli 2020, zie bijlage 2. 
 
De onderstaande processen zijn als vitaal geïdentificeerd in Nederland: 
 

Vitale processen Categorie Sector Ministerie 
Landelijk transport en distributie elektriciteit A Energie EZK 
Regionale distributie elektriciteit B     
Gasproductie, landelijk transport en distributie gas A     
Regionale distributie gas B     
Olievoorziening A     
Internet en datadiensten B ICT/Telecom EZK 
Internettoegang en dataverkeer B     
Spraakdienst en SMS* B     
Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS B   IenW 
Drinkwatervoorziening A Drinkwater IenW 
Keren en beheren waterkwantiteit A Water IenW 
Vlucht- en vliegtuigafhandeling B Transport IenW 
Scheepvaartafwikkeling B     
Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur B Transport IenW 
Vervoer over (hoofd)wegennet B Transport IenW 
Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen B Chemie IenW 
Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal A Nucleair IenW 
Toonbankbetalingsverkeer B Financieel FIN 
Massaal giraal betalingsverkeer B     
Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken B     
Effectenverkeer B     
Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000 B OOV JenV 
Inzet politie B     
Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheidsprocessen BZK 
Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties) B     
Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers B     
Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven B     
Inzet defensie B Defensie DEF 

* Voor alle ICT/Telecomprocessen geldt dat deze zowel via vaste als mobiele aansluitingen en infrastructuur 
worden verzorgd, met uitzondering van SMS; hier geldt alleen dat deze via mobiele aansluitingen en infrastructuur 
worden verzorgd. 
 
Categorie A 
In deze categorie staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen van 
minstens één van de drie impactcriteria (economisch, fysiek of sociaal maatschappelijk) voor categorie A 
raakt en daarnaast ook voldoet aan het criterium van cascadegevolgen: 
• Economische gevolgen: > ca. 50 miljard euro schade of ca. 5% daling reëel inkomen. 
• Fysieke gevolgen: meer dan 10.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek. 
• Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 1 miljoen personen ondervinden emotionele 

problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen. 
• Cascadegevolgen: uitval heeft als gevolg dat minimaal twee andere sectoren uitvallen. 
 
Categorie B 
In deze categorie staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen van 
minstens één van de drie impactcriteria voor categorie B raakt: 
• Economische gevolgen: > ca. 5 miljard euro schade of ca. 1% daling reëel inkomen. 
• Fysieke gevolgen: meer dan 1.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek. 
• Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 100.000 personen ondervinden emotionele problemen 

of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen. 
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