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VERSLAG KPT-WEBINAR CYBERSECURITY IMPLEMENTATIE RICHTLIJN RWS 
 

Datum  17 november 2021 

Tijd  12.00-13.30 uur 

Locatie  digitaal 

Deelnemers 79 

 
Opening en introductie KPT 

Tom van Tintelen en Ben van den Horn openen dit lunch-webinar en heten de spreker en 

deelnemers van harte welkom.  

 

Het thema van vandaag richt zich op de bewustwording dat de toenemende digitalisering - 

ook in de tunnelsector - ertoe leidt dat tunnelveiligheid onlosmakelijk verbonden raakt met 

cybersecurity. Bij uitstek dus een onderwerp voor het KPT om hier vandaag en in de 

toekomst aandacht aan te besteden. We starten vandaag laagdrempelig met een 

introductie van de nieuwe Cybersecurity Implementatie Richtlijn RWS door Mark van 

Leeuwen.  
 

Tijdens en na de presentatie worden er via de chat diverse vragen gesteld. 
 

 

Vragen en antwoorden  

- Maakt een locatiebeveiligingsplan deel uit van cybersecurity, of is dit een losstaand 

onderdeel voor de fysieke beveiliging van een object? 

Er is overlap tussen het locatiebeveiligingsplan en cybersecurity. Cybersecurity heeft 

een raakvlak met fysieke beveiliging en is een belangrijk onderdeel van het weerbaar 

maken van de beveiliging. Het locatiebeveiligingsplan gaat over het totale object. 

 

- Is het RWS SOC een productdienst met aansluitvoorwaarden? Zijn er beschrijvingen 

van de dienst en van de aansluitvoorwaarden beschikbaar? Hoe worden de kosten 

doorbelast? 

De beschrijving van wat SOC is, is op internet te vinden. De RWS SOC is er vanaf 2017. 

Het is geen productdienst, mensen kunnen zich melden bij de RWS SOC als ze denken 

dat het in het belang en het domein van RWS is. Het moet passen binnen de taken en 

doelstellingen van RWS. De criteria voor wanneer dit past, kan een goed onderwerp 

voor de toekomst zijn.  

 

- Ligt SIEM in lijn/heeft het iets te maken met SOC? Kunt u hier iets verder over 

uitweiden? 

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211117-Presentatie-Cybersecurity-aanpak-RWS.pdf
https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211117-Presentatie-Cybersecurity-aanpak-RWS.pdf
https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211117-Presentatie-Cybersecurity-aanpak-RWS.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_operations_center
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SIEM is software dat data uit verschillende bronnen correleert en daaruit patronen 

herkent. Een SOC-team zorgt bij voorkeur 24/7 voor response op alarmen uit het 

SIEM op basis van meldingen die SIEM verwerkt. Er zijn meerdere partijen die SIEM 

software leveren.  

 

- Hoe werkt het SOC samen met de diverse DBFM-contractanten? 

DBFM-contractanten zijn zelf verantwoordelijk voor beveiliging. Bij vitale objecten 

zorgt een SOC-monitor voor monitoring van het netwerk op cybersecurity incidenten. 

SOC bevat dus alle relevante security-informatie over het object. 

 

- Ontwikkelen jullie ook awareness trainingen? 

RWS biedt e-learning voor medewerkers aan voor haar vitale objecten. Dit wordt niet 

breder aangeboden, omdat RWS geen commerciële partij is. 

 

- Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen CSIR 2.4 en CSIR 1.4? 

Een verdere aanscherping van de maatregelen en een betere aansluiting bij de IEC 

62443. 

 

- Hoe ziet RWS de relatie tussen tunnelveiligheid en cybersecurity? En wat is de rol 

van de tunnelbeheerorganisatie daarin? (tunnelbeheerder, assetmanager en 

veiligheidsbeambte). 

Kennis over cybersecurity bij de tunnelbeheerorganisatie behoeft aandacht. De 

tunnelbeheerder is verantwoordelijk voor de tunnel en voor cybersecurity. 

Tunnelveiligheid en cybersecurity kunnen botsen, maar het kan elkaar ook 

versterken. Het is een interessant onderwerp om samen uit te vinden waar we elkaar 

hierin kunnen vinden.  

 

- Hoe is momenteel het proces geregeld waarin een cyber-incident gekoppeld wordt 

aan de feitelijke exploitatie van een object? 

Voor een cybersecurity-incident is er een standaard storingsmeldproces. Als er 

vermoeden is van een cybersecurity-incident dan wordt een Computer Emergency 

Response Team (CERT) ingericht. De procesgang voor cybersecurity-incidenten sluit 

zo veel mogelijk aan op reguliere methodieken voor de afhandeling van 

andersoortige storingen. 

 

- Wat is het weerstandsniveau van de Rijkstunnels? Is dit niveau in heel Nederland 

gelijk voor alle Rijkstunnels? 

De Sijtwende-tunnel heeft een iets lager weerstandsniveau dan bijvoorbeeld een 

rijkstunnel in de regio Rotterdam. Maar het merendeel van de tunnels is tegen het 

hoogste weerstandsniveau beveiligd. 
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- Zou je vanuit een te beheren object als opdrachtgever zelf niet een Cybersecurity- 

beveiligingsplan moeten hebben? 

Het doel is dat de beheerder van elk object een cybersecurity-beveiligingsplan heeft. 

Die plan dient als verantwoording over het in control zijn op het gebied van 

cybersecurity. Maar is als onderdeel van het cybersecurity-dossier ook input voor het 

meerjarig instandhoudingsplan.  

Om tot een cybersecurity-plan te komen wordt de ON die het object bouwt/renoveert 

of beheerd gevraagd het op te stellen en aan de OG aan te leveren.  

 

- Wordt operationele beïnvloeding van objecten (langs de weg) ook als risico gezien? 

Als dat zo is, waarom publiceert RWS de inhoudelijke aanstuurprotocollen dan op de 

overheid.nl website? 

Cybersecurity is het voorkomen van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, 

uitval of misbruik van ICT en Industriële Automatisering en als er toch schade is 

ontstaan het herstellen hiervan. Dus ja ook dit is een risico wat gemitigeerd moet 

worden. Het is hierbij altijd lastig welke informatie wel en niet gedeeld kan worden. 

Maar om aansturingprotocollen “geheim” te houden is niet echt een sterke 

maatregel tegen cyberdreigingen.  

 

Afsluiting 

Tot slot worden de deelnemers gewezen op het groeiboek Cybersecurity, waar veel 

achtergrondinformatie te vinden is. Mark van Leeuwen en de deelnemers worden door Tom 

bedankt voor hun bijdrage en de bijeenkomst wordt gesloten. 

 

  

http://overheid.nl/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity

