
Aanpak en kaderstelling

Cybersecurity
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Aanleiding

- Nationale en Internationale 
aandacht voor Cyberdreigingen

- Implementatie Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid 
(BIO)

- Onderzoek van Algemene 
Rekenkamer naar het vitale 
proces keren en beheren

- Jaarlijkse verantwoording aan 
ministerie IenW over Informatie 
Beveiligingsbeeld
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Water management
Scheepvaart 
management

Verkeer 
management

Keren en Beheren (A) 

oppervlaktewater en Transport (B)
zijn de twee processen waar RWS een 
verantwoordelijkheid in heeft. 
Verstoring van deze processen kan 
direct leiden tot maatschappelijke 
ontwrichting of verlies van levens. 
Hierdoor is het risicoprofiel van de 
processen van RWS zeer hoog. 

Industriële Automatisering (IA) 
speelt een cruciale rol in het 
functioneren van de objecten die 
zorgen voor de uitvoer van deze 
processen. 

Maatschappelijk vitale processen

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 
onderkent Vitale processen categorie A of B.

http://corporate.intranet.rws.nl/Organisatie/Processen/Verkeer_en_Watermanagement/Inrichting_proces/Proces_Watermanagement/
http://corporate.intranet.rws.nl/Organisatie/Processen/Verkeer_en_Watermanagement/Inrichting_proces/Proces_Scheepvaartverkeermanagement/
http://corporate.intranet.rws.nl/Organisatie/Processen/Verkeer_en_Watermanagement/Inrichting_proces/Proces_Wegverkeersmanagement/
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Integrale veiligheid

Interne 
veiligheid

Algemeen

Constructieve veiligheid

Brandveiligheid

Arbeidsveiligheid

Sociale veiligheid

Integrale beveiliging

Bescherming 
persoonsgegevens

Betrouwbaar personeel

Fysieke beveiliging

Informatiebeveiliging 
(Cybersecurity)

Modaal/
Sectoraal/
Objectgericht

Veiligheid wegverkeer
Verkeersveiligheid

Tunnelveiligheid

Machineveiligheid

Zee- en binnenvaart

Spoorwegveiligheid

Veiligheid tegen 
overstroming

Externe 
veiligheid

Gevaarlijke stoffen
Inrichtingen

Transport

Hulpverleni
ng

(bereikbaarheid)

(middelen)

(organisatie)

Integrale Veiligheid & Integrale beveiliging
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Cybersecurity is het geheel aan maatregelen om gevaar of 
schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT 
en Industriële Automatisering te voorkomen en indien er toch 
schade is ontstaan het herstellen hiervan.

Cybersecurity

Cybersecurity is meer dan informatiebeveiliging. 

Het gaat om meer dan vertrouwelijkheid van informatie of verstoorde 

organisatieprocessen.

De digitale 

weerbaarheid van 

een kunstwerk of 

object.
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De i-Strategie beschrijft hoe Rijkswaterstaat de informatievoorziening 
de komende jaren verder ontwikkelt 

Cybersecurity draagt bij aan beschikbare en veilige systemen. 

i-Strategie 2.0 Focuspunten 
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Intelligence 
functie

Verzamelt 
dreigingsinformatie 
en informatie over 
kwetsbaarheden

Baseline security 
functie

Zorgt voor toezicht 
op operationele BIR 

compliancy

Monitoring en 
response functie

Bewaakt de vitale en 
missie kritieke infra

Forensische 
functie

Verzamelt en 
analyseert 

bewijsmateriaal

Pentest functie

Test gevraagd en 
ongevraagd security 

maatregelen

SOC 
RWS

RWS Security Operations
Centre (SOC)

Detectie en Response 
security incidenten 

dete
ctie
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resp
onse

dete
ctie

p/w
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Security is integraal onderdeel van het te ontwerpen, bouwen, 
realiseren en te exploiteren Systeem. Dit betekent dat security 
integraal onderdeel moet worden van het ontwikkel, beheer en 
onderhoudsproces gedurende de hele life cycle.

Twee sporen voor security by design

I – Security by Design voor Informatievoorziening (IV)

BIO (ARBIT/ARVODI) (ISO 27001)

II – Security by Design voor Industriële Automatisering (IA)

CSIR (UAV-GC) (ISO 27001 + IEC62443)

Security by Design proces

prev
entie
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Contract

voorbereiding

Ontwerp 
Realisatie

Beheer en 
Onderhoud

Wet en regelgeving, standaarden

RWS en specifieke kaderstelling

Deliverables

Audits

Proces

Fasen

BIO en IEC 62443

CS Implementatie 
Richtlijn (CSIR)

Aanleg & Onderhoud

Assetmgt

Cybersecurity Dossier

Rekenkamer

Security by Design voor IA

* Baseline Informatiebeveiliging Overheid

prev
entie
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Risico gestuurde aanpak bij de beveiliging areaal 

RWS investeert in het weerbaar maken van haar maatschappelijk vitale 
processen, vitale infrastructurele objecten (kroonjuwelen) en de ondersteunende 
ICT systemen.

• Classificatie objecten (boxindeling)

• Cybersecurity weerstandsniveau per box

Risico gestuurde aanpak:

1. Basisniveau beveiliging met generieke beveiligingsmaatregelen uit 
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 

2. Aanvulling op basisniveau beveiliging met specifieke maatregelen uit de IEC 
62443 die geïntegreerd zijn in de Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten RWS a.d.h.v. cybersecurity weerstandsniveaus

3. Vooralsnog sturing op de RWS top tien Cybersecurity risico’s voor Industriële 
Automatisering

4. Gelaagde aanpak

CS Implementatie Richtlijn (CSIR)
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Awareness

Hacker breekt
fysiek in

Hacker breekt
in via netwerk

Hacker komt bij 
de systemen

Hacker neemt 
bediening over

Impact van hack 
blijft beperkt

fysieke beveiliging netwerkbeveiliging

logische toegangsbeveiliging

beveiligingsincident response

signalering

anti-malware & patchen

back-up

assetmanagement

Gelaagde aanpak

CS Implementatie Richtlijn (CSIR)
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DB(F)M

RWS contracteisen proces

D&C

PC

Basisspecificaties
- LTS
- LBS
- DVM
- Etc.

RWS contracteisen systeem

Rijkskader BIO

RWS vertaling BIO

Kaders RWS kader Contract documenten

Template CS beveiligingsplan

IEC 62443

CSIR 2.4

CSIR 2.0

CS Implementatie Richtlijn (CSIR)
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Security is integraal onderdeel van het te ontwerpen, bouwen, 

realiseren en te exploiteren Systeem..

RWS INFORMATIE

Cybersecurity in de contracten

Onderhoud en beheer fase

DBM/DBFM Contract

Prestatie contractD&C Contract

Verkenning, Planvorming contractvoorbereiding

Aanbesteden / contracteren Ontwerp en realisatie Instandhouding, inspectie

Valideren

Verifiëren

Cybersecurity 
Beveiligingsplan

Cybersecurity 
Beveiligingsplan
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Opstellen Cybersecurity Beveiligingsplan

• Uitwerking cybersecurity proces en 
systeemeisen aan de hand van een iteratief 
proces voor object

• Uitwerking en borging cybersecurity 
proceseisen aan de kant van ON

• Oplevering CS plan aan assetowner t.b.v. 
jaarlijkse in control verklaring

• Onderhouden CS plan via PDCA cyclus 
gedurende contractduur

Uitwerking contractueel gevraagde 
Cybersecurity Beveiligingsplan bij 
aanlegprojecten
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Samenwerking en kennisdeling

De kracht van samen
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RWS aanpak samengevat

1. Sturing door visie, strategie en operationele afspraken

2. Fundament is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

3. Uitgangspunt 

• Beveiliging maakt integraal onderdeel uit van elk proces, systeem of product en

dit in de gehele lifecycle

• Infraclassificatie kroonjuwelen met cybersecurity weerstandsniveau’s

• Maatregelen voor Mens, Proces & Organisatie en Techniek

• Focus op preventie, detectie en response

• (Internationale) standaarden ISO 27001, IEC 62443

• Cybersecurity contractueel geborgd (VSP, VSE)

4. Een kader om het toepasbaar te maken voor Procesautomatisering / Industriële 
Automatisering rekening houdende met Systems Engineering

5. Uitwerking is transparant en toetsbaar voor de marktpartijen en toezichthouders

6. Samenwerking en kennisdeling
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