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Leeswijzer 
 
Voorliggend plan begint met een praktische handreiking om een eigen Incident Responsplan voor uw 
organisatie te maken. De infographics: 1. Voorbereiding, 2. Incidentfase en 3. Netwerkkaart melden/ 
alarmeren helpen in de voorbereiding en wat te doen tijdens een incident. Heeft u dit al, dan kunnen de 
infographics als check dienen. De netwerkkaart melden/ alarmeren geeft inzicht in alle (publieke) partners 
betrokken bij incidenten op regionaal en nationaal niveau.  
 
Het Havenbreed Incident Responsplan wat hierop volgt kan dienen als achtergrond en informatiedocument 
en geeft een fundament om als FERM te gaan oefenen samen met de publieke partners. Het is ingedeeld 
in 1. Voorbereidingsfase en een 2. Incidentbestrijdingsfase, gevolgd door een hoofdstuk wat ingaat op de 
3. Opschalingsstructuur van de publieke partners (Veiligheidsregio, Havenbedrijf, Cybermeldpunt en 
landelijke partijen). Tot slot vindt u een aantal 4. Tips en checklists voor als u verder wilt met uw incident 
responsorganisatie. Deze laatste twee onderdelen zijn afhankelijk van uw achtergrond en kennis, in meer 
of mindere mate relevant. Voor de publieke partners zijn de infographics minder relevant, maar vanwege 
het diverse karakter van de doelgroep is alle informatie gebundeld in 1 document. Heeft u vragen, of wilt u 
graag verder praten? Dan kunt u contact opnemen met Geraldine Beckers (geraldine@nowenjoylife.nl), 
Incident Respons Manager FERM.  
 
Het Havenbreed Incident Responsplan is de top op de samenwerking binnen FERM en de vertaalslag van 
cyberweerbaarheid naar een rol in de Incidentfase. De maturity van de incidentrespons laat zien dat het 
een eerste plan is. In 2023 staat oefenen op basis van dit plan centraal.  
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Context 
 
Het Cybersecuritybeeld Nederland (juli 2022) laat zien dat er een scheefgroei ontstaat tussen dreiging en 
weerbaarheid; cyberaanvallen zijn eenvoudig schaalbaar en de verdediging daartegen vele malen minder 
is. De risico’s als keerzijde van een gedigitaliseerde samenleving is een van de zes punten die het NCTV1 
benoemt als oorzaak van de scheefgroei tussen dreiging en weerbaarheid. Meer dan ooit is elkaar kennen, 
samen nadenken, samenwerken aan voorbereiding, plannen ontwikkelen, op elkaar afstemmen, 
afspraken maken en samen oefenen nodig om weerbaarheid te vergroten. En dan betekent 
weerbaarheid: afwijkingen te detecteren en te weten wat je moet doen als er wat gebeurt in het digitale 
domein. Incident preparatie en incident respons dus, dan kun je samen FERM staan.  
  

 

Opdrachtgever havenbreed Incident Responsplan 
 
FERM is de stichting die als doel heeft samenwerking te stimuleren om Haven en Industrie weerbaar te 
maken tegen digitale verstoringen. FERM is geen afkorting maar de Rotterdamse vertaling van resilience, 
wat weerbaarheid betekent. Digitale verstoringen - cyberincidenten - als gevolg van opzettelijke aanvallen 
of niet opzettelijke acties worden zoveel mogelijk voorkomen door te groeien in maturity (volwassenheid). 
Een logische stap in voorbereiding op incidenten en volwassenheid is het Incident Responsplan waarvoor 
FERM opdrachtgever is.  
 
Doelgroep 
 
Bedrijven in het Haven Industrieel Complex zijn sterk afhankelijk van informatie (IT, OT of IA) voor hun 
bedrijfsvoering. Steeds meer is IT leidend voor de belangrijkste processen. Niet alle bedrijven hebben 
vanwege hun omvang een eigen IT-afdeling wat toeleveranciers een belangrijk onderdeel van de keten van 
kwetsbaarheid maakt. Een geografische verbondenheid maakt een gezamenlijke afhankelijkheid voor 
bedrijven in het Haven Industrieel Complex. Voorbereiding op incidenten, digitale verstoringen of risico’s 
die de continuïteit en veiligheid in het gebied bedreigen is daarmee een topprioriteit.   

 
1 NCTV is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Https://www.nctv.nl 
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Een gedeeld belang, een sterke afhankelijkheid en de ambitie om de Rotterdamse haven de best digitaal 
beveiligde haven van de wereld te maken. FERM is de verbinder die diensten levert en de bedrijven 
ondersteunt en verbinding legt met publieke partners waaronder regionaal: het Havenbedrijf Rotterdam, 
Veiligheidsregio Rotterdam, Zeehavenpolitie, Douane, DCMR en landelijke organisaties als: NCTV2, NCC, 
DTC en NCSC. 
 
Bedrijven zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun digitale veiligheid, maar samen ontstaat er een 
keten. Een keten die zo sterk is als de zwakste schakel en daarmee een volwassen niveau van digitale 
voorbereiding vraagt van haar partners om zo samen een sterke verbinding te vormen en digitale 
verstoringen snel te kunnen detecteren en professioneel te kunnen acteren, samen met de publieke 
partners die hierin een rol en verantwoordelijkheid hebben.  
 
Over dit plan 
 
Het Havenbreed Incident Responsplan beschrijft de aanpak van en samenwerking bij cyberincidenten in het 
Haven Industrieel Complex. Incident Respons wil zeggen “Wat doe je als er iets aan de hand is? Hoe 
alarmeer je? Hoe ben je georganiseerd? En op welke voorbereide en geoefende plannen kun je 
terugvallen?” Die plan geeft kader op basis waarvan geoefend kan worden en helpt bedrijven met het 
ontwikkelen van een eigen voorbereiding.  
 
Incident Respons maakt gebruik van de cyclus PDCA, plan (plannen), do (uitvoeren), check (controleren) 
and act (bijstellen). Vertaald naar crisismanagement: schrijf een plan, ga ervaring opdoen en oefeningen, 
stel het plan bij en sta klaar voor incidenten. Advies is om dat ook voor dit plan te doen, immers de 
beschrijving kan nog zo logisch zijn, als het in de praktijk niet werkt moet je kijken naar aanpassingen. Voor 
dit plan is vooral aansluiting gezocht bij de bestaande plannen en structuren.  
 
Belangrijke documenten die aan voorliggend plan ten grondslag hebben gelegen zijn: Regionaal Crisisplan 
Rotterdam (VRR), Haven Cybermeldpunt (Port of Rotterdam), Havencrisisteam (Havenbedrijf), Havenbreed 
Incident Responsplan, Ransomware (NCSC), Crisisplan (NCTV).  
 
Dit Havenbreed Incident Responsplan sluit aan bij deze bestaande structuren. Publieke partners zijn al 
jaren belast met de voorbereiding en respons bij incidenten, denk aan brand, ongevalsbestrijding of de 
inzet bij incidenten met gevaarlijke stoffen of grote crises. Hierbij wordt samengewerkt door o.m. 
brandweer, politie en ambulance en gecoördineerd.   

 
2 Achter in dit document is een afkortingenlijst opgenomen.  
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1. Voorbereiding – Preparatie 
 
Dit hoofdstuk gaat over voorbereiding. Als eerste - door uitleg van het NIST model - geven we weer hoe 
voorbereiding ten opzichte van incident respons staat. NIST Cybersecurity Framework is een reeks 
richtlijnen voor het beperken van organisatorische cyberbeveiligingsrisico's, gepubliceerd door het 
Amerikaanse National Institute of Standards and Technology op basis van bestaande normen, richtlijnen 
en praktijken. NIST wordt gebruikt om risico’s in kaart te brengen en daarop voor te bereiden.  

NIST Cybersecurity Framework3 kent vijf disciplines 

 

• Identify: weten wat je hebt, wat belangrijk is en welke risico’s je loopt. 
• Protect: incidenten voorkomen met techniek, mens & procedures. 
• Detect: monitoren van verdacht gedrag en afwijkingen. 
• Response: reageren op incidenten en bijsturen op basis van opgedane inzichten. 
• Recover: herstellen naar een normale bedrijfsvoering.  

1. Identity/ Identificeren: inzicht op organisatorisch niveau met betrekking tot de risico’s die mensen, 
systemen, data en processen (assets) lopen in het geval van een ransomware aanval. Dit inzicht is 
bepalend voor de inspanningen die moeten worden geleverd deze te beschermen, en met welke 
prioriteit. Identificeren is erg belangrijk voor de overige fasen. 

2. Protect/ Beschermen: welke maatregelen kunnen we nemen om onze data, systemen, mensen en 
processen goed mogelijk te beschermen? Deze fase zorgt voor het voorkomen of beperken van de 
impact bij een eventuele aanval. 

3. Detect/ Detecteren: welke middelen kunnen we inzetten om beveiligingsincidenten te herkennen? 
Door incidenten tijdig te herkennen kan snel gehandeld worden op basis van de volgende fase. 

4. Respond/ Acteren: welke maatregelen moeten we nemen om de impact van een 
beveiligingsincident zoveel mogelijk te beperken? Vaak worden deze vastgelegd in procedures, 
welke zijn gebaseerd op een specifiek incident. Door het volgen van de juiste procedures kan de 
impact van een incident zoveel mogelijk beperkt worden. 

5. Recover/ Herstellen: welke handelingen zijn benodigd om de geleden schade zo goed mogelijk te 
herstellen na een beveiligingsincident? Deze worden ook weer vastgelegd in procedures en zorgen 
ervoor dat getroffen bedrijfsprocessen zo snel mogelijk hersteld worden. 

Om actie te kunnen ondernemen, zul je een cyberincident moeten herkennen (detect). De kenmerken van 
een cyberincident zijn alleen niet altijd hetzelfde. Cyberincidenten kunnen veel vormen aannemen. 
Hieronder een overzicht van de meest voorkomende vormen van cyberincidenten, zeker niet limitatief.  

 
3 https://www.nist.gov/cyberframework  
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Vormen van cyberincidenten 

o Phishing is een manier om jouw gegevens te achterhalen, zoals je wachtwoord, je 
bankrekeningnummer of andere persoonlijke gegevens. De fraudeur doet zich voor als een 
vertrouwde instantie waardoor de vraag heel geloofwaardig kan lijken. Onder Incidenten 
herkennen is hierover meer informatie te vinden.  

o Malware is een verzamelnaam voor software die schadelijk is voor je computer, met een 
opzettelijk kwaadaardige werking. Een up-to-date virusscanner herkent de meeste malware 
direct.  

o Ransomware gijzelt jouw gegevens en versleutelt deze op je harde schijf. Om je gegevens te 
ontsleutelen wordt er om losgeld gevraagd. Betaal dat losgeld nooit, er is namelijk geen enkele 
garantie dat je daarna je gegevens terugkrijgt. 

o Adware: Je device kan geïnfecteerd raken met adware. In dat geval wordt er reclamesoftware 
geïnstalleerd en verschijnen er op allerlei momenten pop-ups met reclame. 

o Een virus is een klein programma dat de werking van je computer beïnvloedt. Het virus kan 
bijvoorbeeld je gegevens op je computer beschadigen of zelfs je hele harde schijf wissen, en kan 
vaak zelf e-mails versturen om zich verder te verspreiden. 

o Een Trojan Horse, of kortweg Trojan, is een functie die verborgen zit in een programma dat door 
de gebruiker is geïnstalleerd. Via deze weg proberen kwaadwillenden schade toe te brengen aan 
je computer of gegevens te achterhalen. Een Trojan kan ook worden ingezet om je computer te 
gebruiken voor een DDoS-aanval. Hierbij wordt een website of internetdienst onbereikbaar 
gemaakt door deze met heel veel netwerkverkeer te bestoken. 

Rol van FERM in de voorbereiding 
 
FERM is als samenwerkingsverband een belangrijke ketenpartner in een goede en voorbereiding. Door het 
schrijven van plannen, het organiseren van oefeningen en het afstemmen met bedrijven en publieke 
partners kan zij een liaison vormen voor interactie ‘buiten de eigen organisatie’. Overigens blijven bedrijven 
zelf verantwoordelijk voor incident respons. 

FERM4 is door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) OKTT geduid en mag daarmee 
dreigingsinformatie delen. OKTT is de afkorting van Objectief Kenbaar Tot Taak: het NCSC kan vanuit zijn 
wettelijke grondslag alleen informatie over dreigingen en incidenten delen met een 
samenwerkingsverband dat objectief kenbaar tot taak heeft andere organisaties of het publiek te 
informeren. Dit kan in de vorm zijn van een e-mail of een melding op de MISP-server. Of 
dreigingsinformatie Met het ondertekenen van de participantenovereenkomst hebben FERM leden 
ermee ingestemd onderling informatie te delen in een vroegtijdig stadium. Incident respons 
(voorbereiding op incidenten) vloeit hier logischerwijs uit voort. 

Oefening FERM 
 
Voorliggend plan is de eerste stap om te gaan oefenen in het Haven Industrieel Complex. FERM wil voor 
haar participanten een jaarlijkse oefening organiseren. Indien mogelijk en relevant zal deze oefening 
worden gecombineerd met oefeningen zoals Cybernautics (georganiseerd door het Havenbedrijf) of 
Isidoor (georganiseerd door het NCSC).  
 
Onderdeel van de oefening is Incident Respons. Deelnemende participanten hebben zich voorbereidt en 
verstaan de taal van de publieke partners om zo te kunnen samenwerken. Oefeningen worden ook 
gebruikt om van te leren. Een evaluatie met de geleerde lessen wordt gebruikt om te delen binnen het 
FERM netwerk en om de planvorming verder te verbeteren, Plan do check act (PDCA).  
 
  

 
4 Uit: Intake gegevens Participantenovereenkomst Versie 1.0 28 juni 2022 
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2. Incidentfase 
 
Incidentfase, of repressie, is de fase van daadwerkelijke incidentbestrijding. In de wereld van digitale 
incidenten is er ook een duidelijke dreigingsfase. Een verhoogde kans op incidenten. Vroegtijdige 
signalering en een helder handelingsperspectief is van groot belang bij de opsporing en bestrijding van 
digitale veiligheid(incidenten).  

Incident Respons is afhankelijk van het effect. Heeft het incident wat zich voordoet effect op de digitale 
organisatie? Op de continuïteit van jouw dienstverlening of heeft het effect op de fysieke veiligheid en 
openbare orde? Een digitaal incident - ongeacht de oorzaak - kan op verschillende manieren je bedrijf 
treffen. Op hoofdlijn wordt er onderscheid gemaakt in: 
 

o Effect op je eigen digitale organisatie (vb. IT-verstoring, ransomware, procesautomatisering) 
o Effect in continuïteit dienstverlening (vb. facturatie of personeelsadministratiesysteem) 
o Effect op de fysieke veiligheid of openbare orde (vb. Er is brand, een gijzeling of gevaarlijke 

stoffen) 
 
Afhankelijk van hoe het incident jouw bedrijf raakt is een actie gewenst. Alarmeren, opschalen, incident 
responsorganisatie bijeenbrengen. Belangrijk is om te realiseren dat er meerdere organisaties betrokken 
zijn over verschillende lijnen. Op regionale schaal zijn dat o.m. de Veiligheidsregio, het Havenbedrijf en 
DCMR, Douane. Afhankelijk van de aard van het incident schaalt een of meer van deze organisaties op. Is 
er sprake van opzet en wil je aangifte doen of een opsporingsproces opstarten? Dan moet je bij de politie 
zijn. Heb je kennis of advies nodig in relatie tot communicatie en duiding? Dan kun je contact opnemen 
met FERM.  
 
Digitale incidenten 
 
Het Incident Responsplan is van toepassing op alle verstoringen in de digitale omgeving in het Haven 
Industrieel Complex en bij en binnen de bedrijven die participant zijn van FERM.  Verstoringen van de 
digitale omgeving worden cyberincidenten genoemd. Veelal denk je dan aan hackers, maar een verstoring 
kan ook veroorzaakt worden door een telecom- of stroomstoring. We spreken van een incident als één of 
meerdere van de volgende zaken aan de hand is: 

o Verminderde beschikbaarheid 
Is het onmogelijk om informatie en systemen te blijven gebruiken? 

o Verminderde integriteit 
Is er (plotseling) iets mis met de juistheid van de informatie in systemen? 

o Verminderde vertrouwelijkheid 
Is er ongeoorloofde toegang tot de informatie of systemen? 

De meest heldere vormen van een cyberincident is bijvoorbeeld het onbereikbaar maken van de 
bedrijfswebsite (DDOS-aanval) of het slachtoffer worden van gijzelsoftware (ransomware). Echter niet in 
alle gevallen zal dit zo duidelijk zijn. Alertheid is dus heel belangrijk.  Er zijn veel praktische tools en 
adviezen vanuit diverse organisaties beschikbaar, daar waar relevant zijn deze in hoofdstuk 4 opgenomen.  

Melden bij FERM 
 
Wanneer er een cyberincident zich voordoet meld je deze zo snel mogelijk. Een vroegtijdige melding kan 
erger en groter voorkomen, andere bedrijven waarschuwen en schade inperken. FERM is een 
samenwerkingsverband waar elkaar vroegtijdig informeren en helpen is.  
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Waarom vroegtijdig informeren? 
o Voor de overige participanten van FERM is het zinnig, wellicht kunnen zij een incident nog 

voorkomen. 
o Voor jou als organisatie is het zinnig om sparring op verschillende volwassenheidsgebieden te 

kunnen inschakelen.  
o FERM is een community van professionals die op basis van vertrouwen met elkaar kunnen 

communiceren zonder dat hier vanuit overheidswege of toezichthouders toegang gekregen 
wordt tot de informatie die jij deelt (onderwerp van TLP: classificatie). 

o Voor jou als organisatie is het zinnig indien je FERM wil gebruiken als liaison en 
communicatieplatform naar ‘de community’, als dat onderdeel is van je Incident Response Plan. 

 
Hoe communiceren? 
Hiervoor zijn twee manieren te onderscheiden:  

o De FERM-portal 
o De FERM-signal groep 

 
De signal groep is de snelste manier om partners op de hoogte te stellen. Deze is geadviseerd om te 
gebruiken voor urgente of high/high meldingen. Inhoudelijk kan er daarna doorverwezen worden naar de 
portal. 
 
Is er sprake van een minder acute situatie - of wil je meer informatie delen dan geschikt voor signal - dan 
kan er gebruik gemaakt worden van informatiedeling via de portal.  
 
Naast alarmeren binnen de FERM keten, zijn er ook nog de lijnen binnen jouw organisatie (afhankelijk wat 
hiervoor is afgesproken), de lijnen naar de regionale overheid (VRR en/ of Havenbedrijf) en de cyber 
specifieke lijnen. Een helder overzicht hiervan vind je in infographics aan het begin van dit plan. Hier staan 
ook alle contactgegevens en belangrijke telefoonnummers vermeld.  
 
Belangrijk is om het onderscheid tussen alarmeren en informeren aan te houden. Alarmeren doe je bij een 
acuut probleem, informeren bij minder dringende zaken.  
 
Een voorbeeld:  
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3. Opschalingsstructuur van de overheid 
 
De structuur van de publieke partners, hun wijze van opschaling en samenwerking en de landelijke 
organisaties worden in dit onderdeel beschreven. Ben je hiervan op de hoogte? Dan kun je dit hoofdstuk 
overslaan.  
 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR): De crisisbeheersingstaak is belegd bij de VRR.  Deze taak 
omvat niet alleen de voorbereiding maar ook uitvoering van de multidisciplinaire taken leiding- en 
coördinatie en informatiemanagement. De Incidentfase kent de structuur van de kritische processen: 
melden & alarmeren, opschalen & afschalen, leiding & coördinatie, informatiemanagement en 
communicatie en sluit hiermee aan op de structuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)5. 
In de Veiligheidsregio zijn brandweer, politie, geneeskundige dienst (w.o. ambulance) en gemeenten 
vertegenwoordigd. Zodra een incident multidisciplinaire afstemming vraag, kan de opschaling volgens de 
GRIP-procedure geactiveerd worden. Als een digitale verstoring maatschappelijke effecten heeft zal de 
dienstdoende Regionaal Operationeel Leider (ROL) hiervoor in eerste inschatting maken. Zodra het haven- 
en industrieel complex betroken is overlegd de ROL met de voorzitter van het Havencrisisteam 
(monodisciplinair) voor een gezamenlijke beoordeling 

 
Haven Crisisteam: Wanneer er zich een incident voordoet in de haven wat gevolgen heeft voor meerdere 
partijen in de nautische keten en integrale afstemming over de effecten en de aanpak nodig is, wordt het 
Haven Crisisteam (HCT) onder leiding van de Havenmeester geactiveerd6. Het HCT gaat over de 
crisisrespons van de nautische keten.  
 
Haven Cybermeldpunt: De Port of Rotterdam/ Havenbedrijf heeft sinds enige tijd een Haven 
Cybermeldpunt7 wat meldingen registreert en opvolgt. Het Haven Cybermeldpunt is een essentieel 
bestaand informatieknooppunt met een 24/7 bereikbaarheid. 
 
Verantwoordelijkheden publieke partners 
Publieke partners werken op lokaal, regionaal en landelijk niveau samen. De burgemeester is als 
opperbevelhebber verantwoordelijk voor alles op zijn grondgebied. Opschaling geschiedt normaliter8 van 
‘onderaf’ via de meldkamer van de hulpdiensten (112) naar de regionale crisisstructuur van de 
Veiligheidsregio. Hierin zijn brandweer, politie, geneeskundige diensten en gemeenten vertegenwoordigd. 
De Veiligheidsregio heeft daarnaast taken op het gebied van crisisbeheersing, waaronder het grootschalige 
gecoördineerde optreden, leiding/ coördinatie, informatiemanagement en communicatie.  In de haven is 
het Havenbedrijf met het Haven Cybermeldpunt en het Haven Crisisteam de verantwoordelijke partij, maar 
in de praktijk wordt er vooral samengewerkt tussen de publieke partners. DCMR (milieudienst), Douane, 
Rijkswaterstaat, Zeehavenpolitie, Veiligheidsregio en Havenbedrijf.  
 
Daarnaast zijn er departementaal (landelijk) verantwoordelijkheidsgebieden verdeeld over verschillende 
ministeries en daarbovenop specifieke organisaties als bijvoorbeeld het NCSC wat belast is met 
cybersecurity of het NCTV wat belast is met terrorisme en veiligheid. 
 
Preparatie is de voorbereiding op incidenten. In het crisismanagement hanteren publieke partners de 
zogenoemde veiligheidsketen9: proactie (veilig ontwerpen), preventie (voorkomen onder meer door wet- 
en regelgeving), preparatie (voorbereiding op incidenten, waaronder plannen schrijven en mensen 

 
5 Uit: Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond, 2020-2024 – Veiligheidsregio RR 
6 Uit: Haven Crisisteam, werkwijze, 2019 – Port of Rotterdam/ Havenbedrijf 
7 Uit: Beleidsdocument Haven Cybermeldpunt – Port of Rotterdam/ Havenbedrijf 
8 Bij digitale verstoringen kan het zijn dat er geen sprake van ‘bronbestrijding door de veiligheidsregio’ is. Dan 
kan opschaling plaatsvinden nadat de ROL overleg heeft met de voorzitter van het haven crisisteam. Er wordt 
dan opgeschaald naar een planningsstaf of GRIP-2. Het meldkamer en CoPI niveau wordt dan overgeslagen. 
Meer hierover vind je in het Regionaal Crisisplan 
9 Veiligheidsketen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsketen  
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opleiden trainen en oefenen), repressie (de daadwerkelijke inzet tijdens incidenten en crises) en nazorg (de 
terugkeer naar de situatie voor en het leren van).  
 
GRIP-opschaling10  
Een incident kan heel klein zijn en coördinatie van de brandweer en politie ter plaatse vragen of heel groot 
zijn en landelijke afstemming nodig hebben. Om incidenten te classificeren en een passende structuur en 
organisatie hierbij direct paraat te hebben, is er de GRIP structuur. GRIP staat voor Gecoördineerde 
Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. Een GRIP 1 is bijvoorbeeld een aanrijding waarbij de weg afgezet 
moet worden en sporenonderzoek door de politie gedaan moet worden, een ambulance ter plaatse is om 
de slachtoffers te verzorgen en de brandweer aanwezig is om de slachtoffers uit hun voertuig te knippen. 
Een GRIP 2 vraagt een afstemming op tactisch niveau in de vorm van een Regionaal Operationeel Team 
(ROT) onder leiding van een ROL (regionaal operationeel leider) en een GRIP 3 vraagt om bestuurlijke 
duiding en sturing en heeft de burgemeester als voorzitter van het Regionaal Beleidsteam (RBT). Vanaf de 
regionale meldkamer (112) van de Veiligheidsregio kan er opgeschaald worden en komen functionarissen 
en teams via pikettering bijeen binnen de afgesproken normtijden. Alles begint dus bij het inschakelen van 
de meldkamer, waarna brandweer, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie en gemeente 
gealarmeerd worden en opschalen in de GRIP structuur.  
 
Naast GRIP-opschaling kunnen de volgende opschalingsvormen worden gebruikt: Het ROT, GBT en RBT 
kunnen worden geactiveerd door hun voorzitters, zonder afkondiging van een GRIP-fase, als separate 
overlegstructuur. Het ROT kan worden bijeengeroepen als overlegstructuur in niet-GRIP situaties, bijeen 
dreigende ramp of crisis (planningsstaf). Alle diensten kunnen binnen de eigen kolom monodisciplinair 
opschalen. 

 
De Veiligheidsregio (VRR) heeft ook een planningsstaf. Deze zal vooral geactiveerd worden bij de opbouw 
van de dreiging zonder dat er al direct effecten of incidenten in de openbaarheid plaatsvinden.  
 
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de multidisciplinaire opschaling is het wenselijk dat de 
Veiligheidsregio (in de persoon van de Calamiteiten Coördinator (CaCO) op de meldkamer en de Regionaal 
Operationeel leider (ROL) geïnformeerd wordt vanaf een groot incident en/of betrokkenheid vitale 
objecten/sectoren. De ROL bepaald of een incident mono blijft (met betrokkenheid havencrisisteam), 
opgeschaald wordt naar een planningsstaf of er een grip opschaling plaats vindt. Dit vanuit zijn 
verantwoordelijkheid voor de multidisciplinaire opschaling/crisisbeheersing. 

 
10 De GRIP procedure, uit: Regionaal Crisisplan Rotterdam Rijnmond van de VRR, pg. 11 e.v. 
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Opschalingsstructuur 11 
Deze regionale opschalingsstructuur kan ‘doorgroeien’ naar landelijk, GRIP 5, er kunnen dan crisisteams 
van specifieke ministeries, departementale coördinatiecentra (DCC) of zelfs het Nationaal Crisiscentrum 
(NCC) worden geactiveerd.  
 
Wanneer een incident groter is dan regionaal, bijvoorbeeld door aard en omvang of omdat het bij een 
bedrijf plaatsvindt wat ISPS of BRZO is, dan gaan er naast de hierboven reguliere beschreven structuur (GRIP 
4), ook specifieke lijntjes lopen richting ministerie (GRIP 5), maar daarmee verdwijnt niet de regionale 
structuur, immers de burgemeester is als opperbevelhebber verantwoordelijk voor alles op zijn 
grondgebied. Publieke partners gaan dan op verschillende niveaus samenwerken.  
 
Ter illustratie: als er een grote brand is dan is er coördinatie in GRIP in een ROT (GRIP 2) of een RBT (GRIP 
3) maar er zijn natuurlijk ook gewoon nog bluseenheden ter plaatse (GRIP 1). Het is dus een 
opschalingsstructuur voor coördinatie en afstemming.  
 
Landelijke afdelingen die betrokken kunnen zijn:  

o NCSC: Nationaal Cybersecurity Centrum van het ministerie van Justitie & Veiligheid 
o NCC: Nationaal Crisiscentrum, de landelijke opschaling bij GRIP 5 als er meerdere Veiligheidsregio’s 

betrokken zijn, van het ministerie van Justitie & Veiligheid 
o DTC: Digital Trust Center van het ministerie van Economische zaken en klimaat 
o DCC I&W: Infrastructuur en Waterstaat, waar het Havenbedrijf onder valt 
o DCC EZK: Economische zaken en klimaat, waar de containerterminals onder vallen 
o NCTV: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, onderdeel van J&V 

 
Begin september is bekend geworden bekend dat het Nationaal Cybersecurity Centrum, het Digital Trust 
Center en het CSIRT-DSP (Computer Security Incident Response Team) voor digitale serviceproviders samen 
verder gaan in één centraal expertisecentrum en informatieknooppunt met de naam NCSC. In 2024 gaan 

 
11 Uit: Crisisplan NCTV 
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beide Cyber Security Incident Response Teams van het NCSC en CSIRT-DSP samen. In 2026 volgen de beide 
informatieknooppunten en expertisecentra van het NCSC en DTC. Dit heeft mogelijk effect op de plaatjes 
en schema’s in het plan. 
 
Een schematische weergave is terug te vinden in het Crisisplan van het NCTV.  
 

 
 
Kritische processen  
Het Landelijk Beraad Crisisbeheersing (LBCB) heeft in 2006 in opdracht van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Basisvereisten Crisismanagement ontwikkeld.12 Het LBCB heeft een 
viertal kritische- of voorwaardenscheppende processen gedefinieerd die zonder een goede invulling 
daarvan een effectieve calamiteitenbestrijding kunnen belemmeren. Deze processen zijn Melding en 
alarmering, Op- & afschaling, Leiding & coördinatie en Informatiemanagement. In het Besluit 
Veiligheidsregio’s zijn deze processen opgenomen.13 De Inspectie van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie gebruikt deze processen om de kwaliteit van een crisisorganisatie te onderzoeken, hetgeen het 
belang van het op orde zijn van deze processen benadrukt. 
 
Melden & alarmeren 
Het proces Melding en Alarmering is het verkrijgen, verifiëren en combineren van de essentiële gegevens 
van de calamiteit, het beoordelen van die gegevens, die vertalen naar hulp- en inzetbehoefte en het zo 
snel en effectief mogelijk beschikbaar maken van die hulp. Het proces omvat alle activiteiten gericht op 
het bedrijfszeker, effectief en tijdig aannemen en registreren van de gegevens over de calamiteit en het 
alarmeren van de juiste functionarissen en overige betrokken instanties. 
 
Opschalen 
Het proces Op- en Afschaling is om steeds zoveel mogelijk de juiste hoeveelheid bestrijdingspotentieel 
(mensen en middelen) beschikbaar te hebben om calamiteiten optimaal te bestrijden. De totale organisatie 
die nodig is, moet door middel van opschaling worden opgebouwd. Het proces omvat alle activiteiten 

 
12 De Basisvereisten Crisismanagement, kritische processen 
 
13 Besluit veiligheidsregio’s, 2014 
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gericht op het bedrijfszeker, effectief en tijdig veranderen van het functioneren van de afdelingen vanuit 
de dagelijkse situatie naar een bestrijdingsorganisatie.  
 
Leiding & coördinatie 
Het proces Leiding en Coördinatie gaat over het beschikbaar hebben van de benodigde teams. Denk hierbij 
aan bereikbaarheid (het opnemen van een telefoon) en beschikbaarheid (het aanwezig zijn op locatie) voor 
opkomst buiten kantoortijden van het crisis- of calamiteitenteam. RBT heeft een opkomsttijd van 90 
minuten, ROT van 60 minuten na alarmering.  
 
Informatiemanagement 
Het proces Informatiemanagement is het verkrijgen van alle voor de bestrijding van de calamiteit 
relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op 
het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben.  
 
Binnen publieke partners wordt gewerkt met het LCMS-systeem, Landelijk Crisis Management Systeem14  
het communicatiemiddel waarbij in alle teams informatie wordt ingevoerd en gedeeld om zo een 
gezamenlijk beeld te vormen. Incidentlocatie, logboek, objectgegevens, verslagen van de overleggen, het 
komt allemaal samen ‘realtime’ en kan door iedereen die is aangesloten worden bekeken. Veiligheidsregio’s 
wisselen zo onderling informatie uit met Rijkswaterstaat, NCC, NCTV, NCSC, waterschappen en andere 
publieke partners.  
 
Haven Cybermeldpunt 
De Rotterdamse haven heeft een cybermeldpunt. Bedrijven die vallen onder de havenbeveiligingswet of 
een havenbeveiligings-certificaat (ISPS) hebben moeten sinds juni 2018 melding doen van grootschalige IT-
verstoringen, maar kunnen ook hulp inschakelen.  Het Haven Cybermeldpunt is bedoeld voor het melden 
van grootschalige IT-verstoringen die impact hebben op de veiligheid van goederenoverslag, de ontvangst 
of vertrek van schepen of die de uitvoering van het port security facility plan beïnvloeden. Het gaat daarbij 
om acties om de mogelijke gevolgen voor de veiligheid te minimaliseren. Het Haven Cybermeldpunt biedt 
géén IT-ondersteuning aan en richt zich niet op het oplossen van de IT-verstoring. Bedrijven blijven hier 
altijd zelf verantwoordelijk voor.  
 
Medewerkers van het Haven Coördinatie Centrum van het Havenbedrijf staan 24 uur per dag klaar om de 
melding via 010-2521005 aan te nemen en waar nodig actie te ondernemen. Buiten kantoortijd draait het 
securityteam piket voor de meldingen die bij het Cyber Meldpunt binnenkomen.  

Een melding bij het Haven Cybermeldpunt bestaat uit: 
• Gegevens over het bedrijf; 
• Omschrijving van de IT-verstoring; 
• Details over de voorziene impact op de bedrijfsvoering en veiligheid; 
• Al genomen maatregelen; 
• Contactgegevens. 

Het Cybermeldpunt kan op basis van de analyse van de informatie besluiten een haven Crisisteam in te 
schakelen en te alarmeren en op te schalen. In geval van een crisis of dreiging neemt een liaison vanuit de 
veiligheidsregio plaats in het haven Crisisteam. In de haven van Rotterdam is de havenmeester als Port 
Security Officer (PSO) namens de burgemeester de autoriteit voor de beveiliging in de hele haven. 
 
Een melding dient alleen gemaakt te worden wanneer de verstoring gevolgen heeft voor de veiligheid en 
continuïteit van de bedrijfsvoering van de meldende partij of mogelijk op de veiligheid en continuïteit 
van de haven. De Havenmeester maakt onderscheid tussen twee typen IT-verstoringen: een 
onopzettelijke IT-verstoring en een opzettelijke IT-verstoring.  
 

 
14 LCMS: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/01/van-lcms-naar-landelijke-voorziening-
crisisbeheersing 
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o Een onopzettelijke IT-verstoring is een veiligheidsincident in de digitale infrastructuur van een 
bedrijf waardoor de te verwachten veiligheid en continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding 
is gekomen of in het geding komt. Bijvoorbeeld een onopzettelijke en onverwachte uitval van 
systemen naar aanleiding van een aanpassing in de digitale infrastructuur van het bedrijf.  

o De Havenmeester zal bij een dergelijke verstoring de melding aannemen en waar nodig en in 
overleg met de meldende partij maatregelen nemen voor de veiligheid in de haven. Daarnaast is 
het mogelijk dat de Havenmeester de melding communiceert aan de relevante 
(veiligheid)partners. Let op: een onopzettelijke verstoring kan later een opzettelijke verstoring 
(cyberaanval) blijken.  

o Een opzettelijke IT-verstoring is in de regel een cyberaanval: een (al dan niet gerichte) aanval om 
de digitale infrastructuur van het bedrijf binnen te dringen, te beschadigen of buiten werking te 
stellen. In het geval van een opzettelijke verstoring is er een bewuste poging om de systemen 
ongeautoriseerd te benaderen. Dit gebeurt meestal door buitenstaanders (concurrenten, 
criminelen en/of terroristen). Als het een cyberaanval betreft wordt de getroffen partij dringend 
geadviseerd om naast de melding aan het Haven Cybermeldpunt ook aangifte te doen bij de 
Politie.  

o De Havenmeester zal bij een dergelijke verstoring in overleg met de meldende partij maatregelen 
nemen voor de veiligheid in de haven. Wanneer het een cyberaanval betreft zal de 
Havenmeester, afhankelijk van het type en de impact, communiceren met de Veiligheidsregio en 
andere regionale partners en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Eventuele 
communicatie naar de overige bedrijven in de haven zal worden afgestemd met de meldende 
partij.  

o De Havenmeester of voorzitter van het Haven Crisisteam (HCC) treedt in overleg met de ROL over 
de duiding.    
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4. Tips en checklists 
 

1. Good practice: Ransomware15  
Het NCSC heeft de incident responscyclus: voorbereiding, identificatie, inperking, eliminatie, herstel en 
geleerde lessen, toegepast op het incidenttype ransomware. Een handzaam document wat je kunt 
gebruiken bij de specifieke voorbereiding op dit incidenttype. 

 

o Voorbereiding: Deze fase is cruciaal. Hierin stel je een team samen dat optreedt als er sprake is 
van een cyberincident en maak je een Cyber Incident Response Plan. Je traint het team, legt 
processen vast en zorgt dat deze geborgd worden. 

o Identificatie: Het kan zijn dat een ransomware- incident zich manifesteert met een grootschalige 
verstoring van (ICT) dienstverlening doordat bestandssystemen versleuteld zijn. Hierdoor kan het 
nodig zijn om meteen te beginnen met het herstellen van een (schone) omgeving om zo snel 
mogelijk de dienstverlening te kunnen hervatten. Het blijft ook dan echter noodzakelijk om 
parallel aan het herstel de incident Responscyclus te doorlopen, te beginnen met identificatie. 
Het is immers zaak om kwaadwillenden uit het netwerk te weren en ook in de toekomst buiten 
het netwerk te houden.  

o Inperking: Belangrijkste is om systemen los te koppelen van het netwerk en de verbinding te 
verbreken met netwerkdelen die nog niet zijn getroffen door de ransomware. Denk hierbij ook 
aan het loskoppelen van externe apparaten, zoals USB-/externe-schijven, mobiele telefoons of 
apps  

o Eliminatie: Ga pas over tot eliminatie als duidelijk is dat de gehele scope van de aanval in kaart is 
gebracht en er geen nieuwe geïnfecteerde machines meer worden gevonden. Te snel overgaan 
tot eliminatie kan een aanvaller informeren over de ondernomen incidentrespons acties en laat 
mogelijk een backdoor van de aanvaller of slapende malware achter.  

o Herstel: Naast het opnieuw opbouwen van het netwerk of scans uitvoeren om te controleren of 
alles ‘schoon’ is, valt ook het contact opnemen met opsporingsdiensten voor het doen van 
aangifte onderdeel uit van deze fase.  

o Geleerde lessen: hiervoor is het belangrijk dat er verslaglegging plaatsvindt tijdens het incident. 
Alle stappen, besluiten, bescheiden en dergelijke juist, tijdig, volledig en op controleerbare wijze 
zijn vastgelegd (aanvullend op de individuele logs die medewerkers bijhouden).  

2. Nationaal Crisisplan16  

Voor digitale incidenten zijn er talloze scenario’s te bedenken en combinaties van scenario’s. Het NCTV 
heeft recent een heel praktisch document uitgebracht wat uitgaat van een aantal bouwstenen. Het plan is 
te downloaden via de link in de voetnoot. De bouwstenen zijn geredeneerd vanuit voor de crisisrespons 
betekenisvolle verschillen. Het gaat om de volgende bouwstenen: oorzaak, bron, actor, geraakt domein, 
geraakt gebied en technisch oplossingsperspectief. Door de waarde van telkens één bouwsteen te 
wijzigen ontstaan acht fictieve scenario’s naast een zogeheten nul-scenario. Het gaat om de volgende 
acht scenario’s: opzettelijk handelen, technisch falen buiten Nederland, statelijke actor, maatschappelijk 

 
15 https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2022/juni/3/incidentresponsplan-ransomware 
 
16 https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2020/februari/21/nationaal-crisisplan-digitaal  
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belangrijke voorzieningen (niet-vitaal), vitale processen, regio-overschrijdende effecten, effecten in het 
buitenland en technologisch oplossingsperspectief onbekend.  

Aard en verloop van het incident zijn medebepalend voor de inrichting van de gewenste respons. Per 
bouwsteen is op hoofd- lijnen geïnventariseerd hoe gevolgen/effecten en de benodigde maatregelen 
kunnen doorwerken op de inrichting en werkwijze van de crisisrespons.  

Het gaat om een denkexercitie aan de hand van drie hoofdvragen: 

1.Wat zijn de belangrijkste mogelijke gevolgen en effecten van het incident? 

2. Welke mitigerende maatregelen zijn nodig om de gevolgen en effecten te voorkomen of te beheersen? 

3. Welke partijen zijn betrokken c.q. nodig voor een adequate aanpak?  

 
3. Checklist Incident Respons 

Een checklist om na te gaan of de Incident Respons voor jouw organisatie goed is voorbereid: 
o Wie moet er betrokken worden bij een cybersecurity incident? 
o Hoe, op basis van welke criteria en door wie wordt vastgesteld dat sprake is van een security 

incident? 
o Wie is verantwoordelijk voor oplossen van het incident? 
o Hoe en wanneer wordt er aangesloten bij reguliere (ITIL) incidentmanagement procedures? 
o Weet je wie de interne sleutelfunctionarissen en de externe stakeholders zijn? 
o Hoe worden de lijntjes gelegd in geval van incident respons met de publieke partners? Wie is 

daarvoor verantwoordelijk? Hoofd BHV/ dedicated crisisteam/ directeur?  
o Is het mandaat van betrokkenen expliciet, in het bijzonder bij welke functionaris het 

stekkermandaat ligt om een voorziening uit te schakelen? 
o Heb je rollen en werkprocessen beschreven van je crisisteam?  
o Is er een standaard overlegstructuur voor crisis overleggen zoals de BOB-structuur (Beeld, 

Oordeelsvorming, Besluitvorming)? 
o Is er geborgd dat de leden van het team voldoende rust- en slaapmomenten hebben en dat er 

aflossing is?  
o Zijn betrokkenen uitgerust met middelen om ook buiten kantooruren snel en gemakkelijk als 

team in contact te kunnen treden? 
o Is geregeld dat betrokkenen ook buiten kantooruren vanuit de kantooromgeving (inclusief 

uitwijklocatie) kunnen werken?  
o Zijn er afspraken en contracten met service verleners of partijen voor ondersteuning en 

uitvoering van bijvoorbeeld recovery en forensisch onderzoek?  
o Is helder hoe het zit met richtlijnen, wetgeving en regelgeving (bijvoorbeeld voor het informeren 

van toezichthouders, stakeholders en autoriteiten)?  
o Vergeet ook niet om aangifte te doen bij de politie. Het verrichten van aangifte of het doen van 

een melding kan ook nieuwe aanvallen voorkomen. Hierbij is het belangrijk voldoende digitale 
data veilig te stellen zodat er na gegaan kan worden wat er gaande is. Denk hierbij ook aan back 
up en logs van data.  

o In het uiterste geval kunnen er servers met schadelijke software worden uitgeschakeld.  
o Is er rekening gehouden met uitval van reguliere communicatiekanalen (telefoon, e-mail, toegang 

tot adresboek, chat) en zijn er vertrouwelijke alternatieven of uitwijkmogelijkheden? 
o Is er een interne en externe communicatiestrategie?  Zorg dat stakeholders (medewerkers, 

woordvoering/persvoorlichting, ketenpartners, klanten, raad van bestuur) tijdig worden 
geïnformeerd  

o Weet dat:   
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§ De inkoopafdeling kan wellicht helpen bij het verstrekken van een overzicht van 
leveranciers;  

§ Betrek de juridische afdeling in de voorbereiding en laat een extern 
communicatiehandboek eventueel vooraf goedkeuren;  

§ Bepaal de communicatiestrategie wanneer gestolen data wordt gepubliceerd, 
waaronder: welke verzenders en ontvangers zijn van belang; welke berichten 
moeten worden verstuurd; welke toezichthouder(s) (onder meer Autoriteit 
Persoonsgegevens) moeten worden geïnformeerd; welke andere organisaties 
geïnformeerd moeten worden (NCSC, politie, etc.); 

o Bepaal een strategie voor het omgaan met digitale incidenten. Contact opnemen met de 
gijzelnemers kan van belang zijn om zekerheid te krijgen of data ontvreemd is en welke 
databronnen geraadpleegd zijn. Daarnaast moeten criminelen tijdens het onderhandelen 
informatie delen; dit verhoogt de kansen op succesvolle opsporing. Daarbij is het van belang om 
op te merken dat contact hebben met de gijzelnemers niet inhoudt dat er losgeld betaald moet 
worden. Het dringende advies van de politie en vanuit het Kabinet blijft om geen losgeld te 
betalen na een ransomware-aanval, aangezien dit het crimineel verdienmodel in stand houdt. 
Betaling geeft bovendien niet de garantie geeft dat het probleem is opgelost: er zijn gevallen 
bekend waarbij ook na betaling de ontsleuteling niet (geheel) plaatsvindt; de aanvaller kan zich 
ook na betaling nog steeds in uw netwerk bevinden; de aanvaller kan uw data hebben 
weggesluisd en u daarmee later opnieuw afpersen (de dader weet nu dat u bereid bent tot 
betalen).  

o Houd voor het contact over de ransome rekening met:  
• Wie moet worden ingeschakeld om een gesprek met de gijzelnemers te voeren;  
• Welke informatie moet in een onderhandeling/gesprek vastgesteld worden;  
• Hoe wordt met een eis tot losgeld omgegaan;  
• En vergeet niet om gelijk melding te doen bij de politie. Hoe sneller je een 

melding doet, hoe groter de opsporingskans is. Spreek af wie er melding doet.  
 

4. Stappenplan (voor IT-professionals) 
Voorbereiding/ Preparation 
 
1. Identificatie Valideren, identificeren en rapporteren. Verzamel de audit logs en analyseer. 

Rapporteer direct na constatering van het 
incident via een initiële melding naar het 
verantwoordelijke en eigen management. 
Stel het onderzoeksteam samen. 
Bepaal de initiële impact van het incident en 
classificeer. 

 Incidentvastlegging Leg de details van het voorval vast. Leg datum en tijdstip vast. 
Wie is de melder? 
Details van het incident. 

Eerste Respons Verzamel voldoende informatie om de 
juiste respons vast te stellen. 

Onderzoek het incident (echtheid of ’false 
positive’). 
Leg details vast. 
Pas eventueel de teamsamenstelling aan. 
Communiceer naar relevante medewerkers. 

Communicatie Communicatie en afstemming met 
belanghebbenden. 

Ingeval van een niet-Cyber incident: Bespreek 
het incident met teamleden van het incident 
Respons team. 
Ingeval van een Cyber incident: Bespreek het 
incident in een sessie met teamleden van het 
incident Respons team en 
cybersecurityspecialisten. 
Bepaal de maatregelen en verdere coördinatie 
om de impact te reduceren. 
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Inperking/ Containment 
2. Inperking Beperk de scope en impact van het 

incident. 
Mogelijkheden. 
Uitzetten systeem. 
Stoppen van de service. 
Ontkoppelen accounts. 
Maak een volledige Back-up van het 
geïnfecteerde systeem. 
Restoratie van het geïnfecteerde systeem. 

 
Eliminatie/ Eradictation 
3.Respons/ Eliminatie Bepaal respons. 

Situationeel afhankelijk. 
Onderzoek de meest passende respons. 
Neem daarbij de politieke, technische en 
juridische factoren in overweging. 

Classificatie Bepaal de classificatie van het incident 
met behulp van tabel ”classificatie”. 

Substap. 
Categoriseer. 
Prioriteer. 
Alloceer resources. 
Neem hierbij ook in overweging: 
Kritiekheid van het systeem. 
Verschijning van het incident. (Ramp of vorm 
van digitale aanval). 
Reikwijdte van het incident. 
Juridisch werkkader. 

Incident onderzoek Verzamelen van bewijsmateriaal in 
relatie tot het incident. 

Identificeer. 
Incident beschrijving. 
Datum, tijdstip van het incident. 
Oorsprong van het incident (actor). 
Mitigatie stappen om herhaling te 
voorkomen. 

Data Collection Verzamelen van feiten en 
bewijsmiddelen op hosts, 
netwerkapparatuur, en andere media, 
nodig voor forensisch onderzoek. 

Hosts: Verzamel logs, system backups, data 
in vluchtige geheugen zoals: date 
timestamps, application logs, open ports, 
luisterende applicaties en status van netwerk 
interfaces.  
Netwerk apparatuur: IDS/IPS logs, router 
logs, wire taps, authentication servers.  
Overige: verzamel informatie van andere 
bronnen via interviews en sociale media. 

Forensische analyse Analyse en reviewing van verzamelde 
data. 

Stappen: 
Fotografeer te onderzoeken materiaal. 
Software analyse, keyword zoekslag, 
datum/tijd chronologie.  
Onderzoek data die systematisch van het 
systeem verwijderd is.  
Documenteer forensics op processen en 
activiteiten. 

Bescherming van 
bewijsmateriaal 

Nodig om de informatie voor juridische 
stappen te kunnen gebruiken. 

Maak een volledige backup op een nog nooit 
gebruikte gegevensdrager. 
Bescherm tegen fysieke en logische schade. 
Documenteer de chain-of-custody. 

Neutralisatie Lost de oorzaak van het incident op. Kwetsbaarheid wegnemen. 
Voorkom door implementatie van de 
maatregel dat de kwetsbaarheid opnieuw 
wordt uitgenut. 
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Herstel/ Recovery 
4.Herstel Breng het systeem terug naar 

normale operationele 
omstandigheden. 
Systemen en netwerken worden 
gemonitord en zijn gevalideerd. 
Draag zorg voor het voorkomen van 
een geïnfecteerde restore.  

Bepaal de werkwijze tot volledige recovery. 
Monitor het systeem op netwerk loggers, 
system files en mogelijke backdoors.  
Bouw het Operating System op. 
Restore de data vanuit de backup. 
Onderzoek mogelijk bescherming en detectie 
maatregelen. 
Installeer security patches en log 
functionaliteit. 

 
Geleerde lessen/ Lessons learned 
Incident documentatie Documenteer de stappen en 

conclusies direct na voltooiing van 
het forensisch onderzoek. 

Beschrijf: Het Beveiligingsincident. 
De oorzaak. 
Genomen maatregelen 
Wie 
Welke 
Wanneer 

Incident schade 
Assessment 

Bepaal het effect van het 
Security incident. 

Bepaal de schade van het incident op de 
organisatie.  
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Afkortingenlijst  

AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst  

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

CERT Computer Emergency Respons Team  

CSIRT Cyber Security and Incident Respons Team  

CoPI Commando Team Plaats Incident 

DCC Defensie Cyber Commando / Departementaal Coördinatiecentrum  

DDoS Distributed Denial of Service  

DTC Digital Trust Center 

EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  

JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid  

NCC Nationaal Crisis Centrum 

NCSC Nationaal Cyber Security Center 

NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

LOCC Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum 

RBT Regionaal Beleids Team 

ROT Regionaal Operationeel Team 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VB Veiligheidsberaad 

VR Veiligheidsregio 


