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1 Inleiding  

1.1 Achtergrond  

Het goed functioneren van de vitale sectoren is van groot belang voor de samenleving. 

Grootschalige of langdurige verstoring van bijvoorbeeld energievoorzieningen, 

waterkeringen, transport, rechtsorde en informatie- en telecommunicatie (ICT)-

infrastructuren kan ernstige maatschappelijke gevolgen hebben. Een complicerende factor is 

hierbij de soms sterke mate van onderlinge afhankelijkheid, waarbij het ene vitale product of 

dienst afhankelijk is van andere vitale producten en/of diensten. Hierdoor bestaat het risico 

dat deze afhankelijkheid of afhankelijkheden leiden tot zogeheten domino-effecten, waarbij 

een ernstige verstoring in of algehele uitval van één vitaal product of dienst tot grote 

verstoringen in de levering van een of meer andere vitale producten of diensten leidt. 

Daarnaast kan gelijktijdig falen van meer vitale producten en/of diensten door eenzelfde 

oorzaak (‘common mode failure’) leiden tot een nog sterkere domino-uitval wanneer 

alternatieven, bijvoorbeeld back-up voorzieningen, falen.  

 

Om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen, is het voor de samenleving van belang dat 

de vitale belangen afdoende beschermd worden. Daarom is het nodig om een betere 

inschatting te kunnen maken van het risico op mogelijke domino-effecten en common mode 

failures, mitigerende maatregelen te treffen en om bij incidenten beter voorbereid te zijn op 

mogelijke keteneffecten. Deze inschatting is alleen te maken en deze voorbereiding is alleen 

mogelijk indien een goed inzicht bestaat in de onderlinge vitale afhankelijkheden. Kennis 

over vitale afhankelijkheden is daarom noodzakelijk voor: 

 het maken van risicoanalyses,  

 het schatten van de ernst van de situatie bij incidenten waarbij sprake is van potentiële of 

daadwerkelijke uitval of ernstige verstoring van de vitale infrastructuur, en  

 voor crisisbeheersing, bijvoorbeeld om snel inzichtelijk te krijgen welke vitale sectoren 

prioriteit zouden moeten krijgen bij het nemen van maatregelen. 

 

In het verleden zijn verschillende studies in Nederland en daarbuiten gedaan naar de vitale 

afhankelijkheden en domino-effecten. Een gemis in deze studies is het ontbreken van een 

structurele kijk op dit soort afhankelijkheden en de borging van eerdere bevindingen. 

Daarnaast zijn zowel de dreigingen als de verwevenheid tussen de vitale sectoren dynamisch 

van aard waardoor wijzigingen in het afhankelijkspalet ontstaan, denk bijvoorbeeld aan de 

snelle ontwikkeling in internet-afhankelijkheden. Er is in Nederland geen methode 

voorhanden die de verschillende vitale sectoren in samenhang beschouwt en over de diverse 

vitale sectoren heen de vitale afhankelijkheden in kaart brengt op een wijze die de vitale 

infrastructuurbeheerders, crisismanagers, beleidsmakers en anderen praktisch ondersteunt. 

In andere landen zijn er mogelijk wel dergelijke methoden of modellen aanwezig, die 

wellicht ook in Nederland toepasbaar zijn.  

 

In opdracht van het WODC heeft TNO daarom een inventarisatie uitgevoerd van eerdere 

internationaal en nationaal toegepaste methoden en modellen voor het analyseren van vitale 

infrastructuurafhankelijkheden. Dit rapport beschrijft die methoden en modellen, hun 

gebruik in nationale en andere risicoanalyses en hun inzet in het vergroten van de 

weerbaarheid van de vitale infrastructuur en crisismanagement. Tevens is een analyse 

uitgevoerd naar de mate waarin deze methoden en modellen ook in de Nederlandse situatie 

mogelijk toepasbaar kunnen zijn. 
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1.2 Doelstelling van het onderzoek  

De doelstelling van het onderzoek was:  

Inzicht bieden in de methodieken/ modellen die internationaal worden toegepast om 

intersectorale afhankelijkheden in kaart te brengen en inzicht te bieden in de wijze 

waarop de kennis over deze afhankelijkheden wordt toegepast in risicoanalyse, het 

vergroten van de weerbaarheid van de vitale infrastructuur en crisismanagement. 

 

De uitkomst van het onderzoek kan voor de overheid als basis dienen om methodieken en 

modellen te selecteren die op de Nederlandse vitale infrastructuur toepasbaar zijn en 

waarmee intersectorale afhankelijkheden van de Nederlandse vitale sectoren in kaart 

gebracht kunnen worden.  

 

1.3 Onderzoeksvragen en analysekader 

De centrale onderzoeksvraag luidde:  

In hoeverre en hoe hebben andere landen intersectorale afhankelijkheden tussen vitale 

sectoren in kaart gebracht en in hoeverre en hoe zijn die methodieken/modellen 

toepasbaar in Nederland?  

 

Vervolgens zijn deelonderzoeksvragen geformuleerd die de basis vormden voor het  

onderzoek.  

1. Hoe hebben andere landen de intersectorale afhankelijkheden tussen vitale sectoren in 

kaart gebracht?  

a. Welke methodieken/ modellen worden hiervoor gebruikt? 

b. Op welke wijze worden de hiervoor benodigde gegevens verzameld, 

geactualiseerd en beheerd?  

c. Hoe wordt de vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd?  

d. Welke organisaties spelen een rol bij het verzamelen en beheren van de 

gegevens? 

2. Op welke wijze wordt in andere landen de kennis van deze intersectorale 

afhankelijkheden gebruikt in:  

a. Risicoanalyse(s)?  

b. Het vergroten van de weerbaarheid?  

c. Daadwerkelijke crisisbeheersing?  

3. In hoeverre en hoe zijn de methodieken/modellen voor het in kaart brengen van 

intersectorale afhankelijkheden tussen vitale sectoren toepasbaar in Nederland en wie 

kan daarbij welke rol spelen?  

a. Welke methodieken/modellen sluiten aan bij de Nederlandse situatie? 

b. Op welke wijze kunnen de benodigde gegevens worden verzameld, 

geactualiseerd en beheerd? 

c. Hoe wordt de vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd? 

d. Welke organisaties kunnen een rol spelen bij het verzamelen en beheren van 

de gegevens?  

 

Om de verschillende onderzoeksvragen te behandelen, is zowel voor de beschouwde landen 

als voor de nationale situatie een uniforme analysestructuur gehanteerd met de volgende 

elementen: 

 Methoden/modellen: overzicht van beschikbare methoden;  
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 Risicoanalyses: hoe spelen vitale afhankelijkheden een rol binnen risicoanalyses. 

Hierbij is gekeken naar risicoanalyses op nationaal-, regionaal- en bedrijfsniveau;  

 Weerbaarheid: de mate waarin de methoden bijdragen aan het nemen van weerbaarheid 

verhogende maatregelen;  

 Crisisbeheersing: de wijze waarop het inzicht van de vitale afhankelijkheden wordt 

gebruikt binnen crisisbeheersing;  

 Verzamelen gegevens: de wijze waarop gegevens worden verzameld en hoe wordt 

omgegaan met de vertrouwelijkheid van deze gegevens;  

 Publiek-private samenwerking: de wijze waarop de publieke en private partijen 

samenwerken op het gebied van bescherming van de vitale infrastructuur; 

 Lessons learned/ voorbeelden: waar relevant worden per land enkele lessons learned of 

aansprekende voorbeelden benoemd.  

1.4 Fasering 

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak van het onderzoek.  

1. Afbakening, het definiëren van de onderzoeksvragen en de selectie en verzameling van 

bronnen. 

In deze korte aanloopfase werd een verzameling brongegevens aangelegd in aanvulling 

op de al aanwezige documenten en kennis en is na een globale analyse van de 

vraagstelling een analyseplan opgesteld. Hierbij is op basis van eerder in Nederland 

uitgevoerde studies naar vitale afhankelijkheden een lijst van aandachtspunten 

vastgelegd voor de in fase twee te bestuderen methoden en technieken.  

Tevens werd geïnventariseerd welke informatiebronnen konden worden benut door het 

uitvoeren van een algemeen literatuuronderzoek en het gebruik maken van een eerder in 

Europees verband uitgevoerd onderzoek naar good practices op het gebied van 

bescherming vitale infrastructuur. Op basis van deze inventarisatie zijn als de te 

beschouwen landen geselecteerd: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 

Staten van Amerika en Australië.  

2. Analyse van in het buitenland gebruikte methoden en modellen voor het in kaart 

brengen van de afhankelijkheden.  

Deze analyse is uitgevoerd door middel van een desktopanalyse van de geselecteerde 

informatiebronnen aan de hand van het analysekader. Tevens zijn aanvullende 

telefonische interviews gehouden met experts uit de geselecteerde landen.  

3. Analyse van de landenprofielen op de toepasbaarheid in de Nederlandse situatie.  

Hiertoe werd allereerst een desktopanalyse uitgevoerd van de eerder in Nederland 

uitgevoerde afhankelijkheidsstudies naar welke elementen uit de internationale 

geïdentificeerde methoden mogelijke nuttige aanvullingen zouden kunnen leveren. 

Deze conclusies werden getoetst in een aantal interviews met beleidsbetrokkenen bij de 

rijksoverheid en met een vertegenwoordiger van VNO-NCW.  

Vervolgens werden de eerder beschreven landenprofielen geanalyseerd op de mogelijke 

toepasbaarheid in de Nederlandse situatie. 

4. Opstellen eindrapportage.  

Na elk van de fasen werden deelrapportages opgesteld en besproken met de WODC 

begeleidingscommissie (zie bijlage A). Het commentaar en de suggesties van de 

begeleidingscommissie konden hierdoor in de verschillende fasen worden meegenomen.   
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1.5 Leeswijzer  

Dit rapport is als volgt opgebouwd:  

 Hoofdstuk 2 bevat een algemene beschrijving van het belang van afhankelijkheden 

tussen de vitale infrastructuren en hun vitale producten en diensten, en de gebruikte 

begrippen en toepassingen;  

 Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de uitgevoerde inventarisatie van 

internationaal gebruikte methoden/modellen en hun toepassingen betreffende 

afhankelijkheden van de vitale infrastructuren;  

 Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de uitgevoerde inventarisatie van eerder in 

Nederland uitgevoerde studies en de daarbij gebruikte methoden/modellen en hun 

toepassingen;  

 Hoofdstuk 5 beschrijft mogelijke toepassingen van de in hoofdstuk 3 geïdentificeerde 

good practices bij het maken risicoanalyses voor afhankelijke vitale infrastructuren, het 

verhogen van hun weerbaarheid en bij het effectief inrichten van de 

crisisbeheersingsstructuur;  

 Hoofdstuk 6 beschrijft de conclusies.  
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2 Achtergrond vitale infrastructuurafhankelijkheden en 
de analysemethoden 

Dit hoofdstuk geeft een achtergrond voor de lezer over vitale infrastructuren, vitale 

producten en diensten en hun afhankelijkheden.  

2.1 Vitale infrastructuur en afhankelijkheden  

Rond het millennium ontstond zowel in de Verenigde Staten als in Europese landen meer 

aandacht voor de bescherming van de eigen nationale vitale infrastructuur
1
. Deze aandacht 

kwam voort uit het besef dat een infrastructuur van essentieel belang kan zijn voor het 

functioneren van een land en dat infrastructuren steeds meer onderling verweven raken. 

Hierdoor kunnen eventuele verstoringen in of zelfs algehele uitval van infrastructuur 

verstrekkende gevolgen voor de samenleving hebben. 

Door de toenemende privatisering en door de toenemende onderlinge verwevenheid, 

ontstond de angst bij nationale overheden voor een hogere mate van kwetsbaarheid. Gezocht 

werd naar middelen om de nationale vitale infrastructuur te beschermen en de continuïteit 

van de vitale producten en diensten zeker te kunnen stellen. Hierbij zorgde de toegenomen 

terroristische dreiging na 9/11 voor een versterking van de aandacht voor de bescherming 

van de vitale infrastructuur tegen moedwillige dreiging. 

 

 

Figuur 1: Voorbeeld van een afhankelijkheidsanalyse gericht op het analyseren van mogelijke 

keteneffecten (bron: Rinaldi et al. [58]). 

Bij de nationale studies naar de bescherming van de vitale infrastructuur kwam al snel het 

begrip afhankelijkheden (‘dependencies’) naar voren. In de Verenigde Staten werd rond het 

millennium de grondslag gelegd voor de eerste theorievorming rond afhankelijkheden met 

het artikel van Rinaldi, Peerenboom en Kelly [58]; zie ook Figuur 1. In dit artikel werd 

                                                           
1
 Zie bijlage C voor een uitleg van de gebruikte terminologie 
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beschreven hoe de infrastructuur in steeds sterkere mate onderling verbonden, afhankelijk 

en zelfs wederzijds afhankelijk raakt.  

De toegenomen onderlinge afhankelijkheid van infrastructuren, vooral door het gebruik van 

informatie- en communicatietechnologie (ICT), kan voor een aanvullende kwetsbaarheid 

zorgen door het risico van mogelijke domino-effecten. Bij een domino-effect leidt een 

verstoring in één infrastructuur tot een ketenreactie van ernstige verstoringen in of zelfs 

algehele uitval van vitale producten en diensten in een of meer van de vitale sectoren. 

De eerste Nederlandse nationale analyses van vitale afhankelijkheden (bijv. [35], [40], [69]) 

waren bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in de onderlinge verwevenheid van de 

nationale vitale infrastructuur en om mogelijke domino-effecten te begrijpen. Op basis 

daarvan zouden dergelijke domino-effecten voorkomen of zouden de effecten daarvan 

beheerst kunnen worden.  

 

Het onderwerp bescherming vitale infrastructuur verbreedde zich in de loop der jaren van 

preventie tot het integraal verhogen van de weerbaarheid van de vitale infrastructuur. Hierbij 

wordt gezocht naar een effectieve en efficiënte combinatie van goede beschermende 

maatregelen om de kans op grootschalige incidenten te verkleinen en op het adequaat 

afhandelen van incidenten als het incident zich onverhoopt toch voordoet (crisisbeheersing).  

 

2.2 Toepassing van kennis over afhankelijkheden  

Kennis over de afhankelijkheden van de vitale infrastructuur speelt op verschillende 

manieren een rol binnen de bescherming van de vitale infrastructuur:   

 Bij het identificeren van de vitale infrastructuur. Een van de eerste stappen binnen de 

bescherming van de vitale infrastructuur bestaat uit het bepalen van de essentiële 

producten en diensten en onderliggende processen.  

Deze analyse kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Zo hebben alle Europese 

landen hun nationale vitale infrastructuur gedefinieerd (zie bijvoorbeeld [38] en [35]) 

en hebben ze ook aangegeven welke delen op Europese schaal als vitaal kunnen worden 

gekenmerkt [23]. Ook op sector- en bedrijfsniveau is het van belang de essentiële 

onderdelen in de eigen infrastructuur te benoemen en de afhankelijkheden van externe 

(vitale) producten en diensten te benoemen. 

 

Figuur 2: Illustratie van verschillende abstractieniveaus voor analyses (bron: [33]). 

Machine,

system

Company Organisation,

holding

National sector Multi-national / 

multi-sector

National 

multi-sector

Aggregation level

Focus on impact on company Focus on impact on society

Main focus
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Noot: Bij de methoden om deze vitale onderdelen te benoemen, spelen ook de 

‘downstream’ afhankelijkheden een belangrijke rol. Voor bepaalde producten, diensten 

of objecten in de infrastructuur geldt namelijk dat de directe effecten van 

(proces)verstoringen relatief meevallen, maar dat deze bij uitval of verstoring door de 

keteneffecten op andere vitale producten en diensten toch als vitaal moeten worden 

benoemd. 

 

Figuur 3: Illustratie van keteneffecten en het belang bij het bepalen van de vitale infrastructuur (bron: 

[35]).  

 Bij het uitvoeren van risicoanalyses. Bij risicoanalyses op nationaal of regionaal niveau 

dient de verstoring van vitale infrastructuur en het risico op keteneffecten door 

afhankelijkheden tussen de vitale infrastructuren in beschouwing te worden genomen. 

Ook op sector- en bedrijfsniveau is het van belang dat mogelijke effecten van de uitval 

van andere vitale voorzieningen in de risicoanalyses worden meegenomen, denk 

bijvoorbeeld aan de just-in-time logistieke keten voor medicijnleveranties aan 

apotheken en ziekenhuizen.  

 Bij het verhogen van de weerbaarheid van vitale infrastructuur. Bij het verhogen van 

de weerbaarheid van vitale infrastructuren speelt de analyse in hoeverre de 

afhankelijkheid van vitale infrastructuren en mogelijke common mode failures een 

risico oplevert en in hoeverre hiervoor weerstand verhogende maatregelen kunnen 

worden genomen.  

 
 Bij het analyseren van mogelijke effecten van verstoringen ten behoeve van 

crisisbeheersing. Grootschalige incidenten zoals de orkanen Katrina (2005) of Sandy 

(2012) in de Verenigde Staten en de grootschalige overstromingen door overvloedige 

neerslag in het Verenigd Koninkrijk, hebben het belang aangetoond van inzicht in vitale 

afhankelijkheden van de vitale infrastructuren voor crisisbeheersing.  

Uitval 1

Schade

Uitval 2

Schade

Uitval 3

Schade

1e orde effecten 2e orde effecten 3e orde effecten Indirecte vitaliteit:
ketenafhankelijkheden

Directe vitaliteit:
Schade aan samenleving

Gebruik van kennis van afhankelijkheden voor het verhogen van de weerbaarheid 
 
Om de weerbaarheid van vitale infrastructuur effectief te verhogen, is kennis van waar 
de zwakke plekken zitten, oftewel een risicoanalyse, essentieel. Zoals we hierboven 
hebben gezien, is hiervoor kennis van afhankelijkheden noodzakelijk.  
Ook bij het kiezen van maatregelen die deze zwakke plekken bestrijden, is een goede 
kennis van afhankelijkheden belangrijk: de oplossing voor een probleem kan een nieuw 
probleem veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is een crisisorganisatie die hoog in een 
gebouw gaat zitten voor het geval van hoge waterstand maar vergeet om de hydrofoor-
installatie aan te sluiten op een noodaggregaat: geen drinkwater, geen toilet (als de 
noodaggregaat en de dieselvoorraad al niet onder water staan).  
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Inzicht in de vitale afhankelijkheden helpt de crisisbeheersingsorganisatie(s) bij het 

inschatten van de mogelijke effecten van de uitval van delen van vitale infrastructuren en 

helpt prioriteiten te stellen in de verdeling van schaarse middelen (zie bijv. [37]). 

Crisisbeheersingsorganisaties zijn zelf van vitale voorzieningen afhankelijk voor het eigen 

functioneren, zowel voor de centrale aansturing als in het crisisgebied. Het in stand weten 

te houden van vitale voorzieningen in het rampgebied kan ook voorkomen dat 

grootschalige evacuatie of extra logistieke maatregelen nodig zijn. Hiervan zijn nationaal 

en internationaal de verschillende organisaties binnen de crisisbeheersingsketen zich niet 

altijd bewust ([37]).  

 

Het belang van vitale infrastructuren binnen crisisbeheersing: ervaringen binnen het 
Verenigd Koninkrijk  
 
In 2007 kende het Verenigd Koninkrijk een periode met extreme regenval die 
resulteerde in grootschalige overstromingen. Hierbij traden ook incidenten met de vitale 
infrastructuur op. Het elektriciteitschakelstation in Walham dreigde onder water te 
lopen, waardoor een naastgelegen regio zonder elektriciteit dreigde te raken.  
De crisisbeheersing besteedde vooral aandacht aan de lokale elektriciteitsdistributie. Er 
was geen aandacht van de lokale hulpdiensten voor de bescherming van het nationale 
grid, waarvan Walham een belangrijk onderdeel was.  
Op het laatste moment is het toch gelukt om het waterpeil voldoende laag te houden 
zodat de elektriciteitsvoorziening voor de aanpalende regio’s bleef functioneren. Anders 
hadden naar schatting nog eens 500.000 aansluitingen (twee miljoen mensen) minimaal 
een week zonder elektriciteit gezeten. 
 
Onder andere deze ervaringen hebben geleid tot aandacht aan de relatie tussen vitale 
infrastructuur en crisisbeheersing in de evaluatie van de overstromingen tijdens de Pitt 
review [9]. Hierbij lag de nadruk op de informatievoorziening en kennis over 
afhankelijkheden en (keten)effecten van verstoringen.  
 
“The amount of information made available at the local level for emergency response 
planning is insufficient. The emergency response last summer was hampered as a result 
of an inadequate understanding of:  
– the location of critical sites; 
– the mapping of vulnerability to flooding; 
– the consequences of their loss; and 
– their dependencies on other critical infrastructure assets. 
 
in addition, the involvement of Category 2 responders (red. vitale 
infrastructuuroperators) in multi-agency response exercises has been poor and their 
integration into Gold Commands during last summer’s emergencies was slow.“ 
 
Uit: The Pitt Review: Learning lessons from the 2007 floods [55], pg. 239. 
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2.3 Typen modellen voor het analyseren van afhankelijkheden  

Bij het analyseren van afhankelijkheden worden verschillende typen modellen gebruikt. In 

2009 is in het Verenigd Koninkrijk door een aantal universiteiten in opdracht van het Centre 

for the Protection of National Infrastructure (CPNI) een inventarisatie uitgevoerd van 

bestaande methoden en modellen voor het analyseren van vitale afhankelijkheden.  

Binnen deze studie werden de volgende modellen onderscheiden [4]: 

 Generieke netwerkmodellen, die algemene netwerkeigenschappen modelleren en 

keteneffecten kunnen analyseren. Als voorbeelden worden genoemd Leontief-Based 

Models (LBM) (bijv. [16]) en Generic Cascading Models (GCM).  

De econometrische modellen waaronder Leontief-gebaseerde modellen, geven een 

eerste orde benadering van een vitale infrastructuur-uitval en –afhankelijkheden (bijv. 

[61], [39]). Een Leontief model zoekt daarbij naar een nieuw evenwicht van het gehele 

systeem aan vitale sectoren met hun afhankelijkheden na een verstoring. Er wordt 

echter geen rekening gehouden met andere vitale afhankelijkheden bij een andere mode 

of operation
2
 en met getroffen eerste-orde beschermingsmaatregelen zoals een 

buffervoorraad of een back-upvoorziening. 

 Functionele modellen van specifieke netwerken, waarin de nadruk ligt op de effecten 

van de afhankelijkheden tussen diensten en hoe deze effecten zich manifesteren 

(bijvoorbeeld door verstoring van de dienstverlening). Als voorbeelden worden 

genoemd het door de City University te Londen ontwikkelde model Preliminary 

Interdependency Analysis (PIA) zoals beschreven in [68] en [22], en “stochastic 

modelling of interacting networks”.  

 Topologische modellen van specifieke netwerken, waarbij voor specifieke 

netwerkstructuren wordt nagegaan of hier kwetsbaarheden of knelpunten kunnen 

worden onderkend.  

 Simulatiemodellen, die een dynamisch inzicht kunnen geven in verschillende 

eigenschappen van een complex system. Er bestaan voor verschillende vitale 

infrastructuren gedetailleerde simulatiemodellen (bijvoorbeeld voor de 

elektriciteitsnetwerken). Dit zijn in het algemeen gesloten modellen, die vooral interne 

                                                           
2
  Normale operatie, verstoorde operatie (bijv. uitgevallen stroomvoorziening – overgeschakeld naar 

noodstroom), crisisoperatie (bijv. drinkwaterlevering met tankwagens of schepen) en hersteloperatie (bijv. 

kraan of shovel nodig voor herstellen van de eigen infrastructuur). 

Als crisisbeheersing geen rekening houdt met vitale infrastructuur … 
 
In augustus 2002 overstroomde de rivier de Elbe in Duitsland. Achteraf werd in een 
analyse[[71]] blootgelegd waarom sommige crisismanagementmaatregelen niet of niet 
goed werkten. Enkele voorbeelden:  

 In de crisisplannen was er geen rekening mee gehouden dat voor het inzetten van 
hulpdiensten aan de overzijde van de rivier bruggen nodig waren die als gevolg van 
het incident waren afgesloten. 

 Het doorgeven van de stand van zaken werd onmogelijk doordat door de 
overstromingen de vaste telefoonlijnen uitvielen waar de crisismanagement-
-communicatie van afhankelijk was. 

 Aan het redden van een hospitaalgenerator werd geen prioriteit gegeven door de 
hulpdiensten. Als gevolg hiervan moesten iets later 300 patiënten geëvacueerd 
worden door dezelfde hulpdiensten.  

 Omdat er geen plannen waren voor het gebruik van de bestaande 
omroepinfrastructuur als een publieke noodzender, moesten politie-eenheden 
worden ingezet voor het waarschuwen van de bevolking. 
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(ver)storingen doorrekenen. Deze modellen kunnen daarom slecht gekoppeld worden 

met andere infrastructuur- en externe verstoringsmodellen (bijv. [34]). 

 Visualisatiemodellen worden gebruikt voor de grafische presentatie van de 

modelresultaten en analyseresultaten. Als voorbeelden worden Geographical 

Information Systems (GIS) genoemd waar bij de resultaten op een 2D- of 3D-

kaartbeeld afgebeeld worden.  

 

Voor een meer volledig overzicht van de literatuur wordt verwezen naar het 

overzichtsartikel [59].  

 

Het onderzoek rond modellen voor afhankelijkheden binnen de vitale infrastructuur is de 

laatste jaren sterk in ontwikkeling. Het onderzoek is sterk multidisciplinair van aard en 

bevat bijdragen vanuit de wiskunde, verschillende technische studies zoals elektrotechniek, 

geofysica, transportlogistiek, en vanuit bestuurlijke, organisatorische, bedrijfskundige, 

economische en planologische insteken.  
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3 Internationale methoden en modellen voor analyse 
van vitale infrastructuurafhankelijkheden  

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methoden en modellen in een viertal geselecteerde 

landen worden gebruikt om afhankelijkheden tussen vitale infrastructuurproducten en -

diensten te analyseren en hoe deze worden toegepast. De met de begeleidingscommissie 

afgestemde selectie van de vier landen (Australië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en 

Zweden) is gebaseerd op het algemene literatuuronderzoek en de onderliggende informatie 

aan een eerder in Europees verband uitgevoerd onderzoek naar good practices op het gebied 

van bescherming vitale infrastructuur. [33]. 

3.1 Zweden 

In Zweden speelt het begrip ’vital societal functions’’ een belangrijke rol binnen nationale 

veiligheid en crisisbeheersing. De Zweedse crisisbeheersingsorganisatie Swedish Civil 

Contingencies Agency (MSB) en zijn voorloper Swedish Emergency Management Agency 

(SEMA) spelen een belangrijke rol in het analyseren van deze societal functions en hun 

afhankelijkheden. In het door SEMA geïnitieerde project ‘Critical dependencies between 

societal functions’ zijn in samenwerking met andere overheidsorganisaties en bedrijven uit 

de vitale sectoren de vitale afhankelijkheden van maatschappelijke functies vastgesteld en 

geanalyseerd.’ [47]
  
 

 

Methoden/modellen   

Als ondersteuning van de afhankelijkheidsanalyses heeft SEMA een methode ontwikkeld 

voor het uitvoeren van analyses naar (vitale) afhankelijkheden (zie:[47] p. 11-16).  

 

Figuur 4:  Overzicht van de stappen binnen de MSB/SEMA methode (bron: MSB [47]). 
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De MSB/SEMA methode bestaat uit de volgende stappen [47]:  

 Selecteren en beschrijven van de functies:  

Tijdens deze eerste stap wordt een selectie gemaakt van de functies die in de analyse 

worden meegenomen. Bij een overheidsinstantie kan de nadruk liggen op de taken die 

tijdens een crisis van belang zijn en waarvan uitvoering mogelijk moet blijven daar 

waar het bij een private partij van belang is dat essentiële bedrijfsprocessen blijven 

draaien en functioneren. Voor de taken en functies die geselecteerd worden, wordt ook 

beschreven wat ze moeten doen/opleveren/ produceren, in welke mate en voor wie. 

 Vaststellen en evalueren van de afhankelijkheid per functie:   

In deze stap worden per functie alle externe afhankelijkheden bepaald en geëvalueerd. 

Hiervoor is een hulpmiddel ontwikkeld, een via de website te gebruiken interactieve 

computertool genaamd ’Dependency Wheel‘ waarmee in kaart wordt gebracht wat een 

functie nodig heeft om te voldoen aan de continuïteitseisen zoals die in de eerste stap 

zijn benoemd. Van de onderkende benodigdheden wordt vervolgens bepaald of ze 

behoren tot een externe leverancier (die ook als aparte functie is omschreven). De 

externe afhankelijkheden worden geëvalueerd op basis van de mogelijkheid die de 

externe partij heeft om bij een verstoring functioneel te blijven en de buffer die de eigen 

functionaliteit eventueel heeft om het tijdelijk op te vangen. De mate van 

afhankelijkheid wordt in drie gradaties uitgedrukt: vitale afhankelijkheid, duidelijke 

afhankelijkheid en geringe afhankelijkheid. 

 

 

Figuur 5:  Het ’dependency wheel‘ aan de hand waarvan de continuïteitseisen in kaart worden gebracht  

 

 Analyse van de afhankelijkheden tussen de geselecteerde functies op geaggregeerd 

niveau: Deze laatste processtap voegt alle kennis over elke functie samen in een 

geaggregeerde analyse die een uitgebreid overzicht geeft van hoe de bestudeerde 

functies elkaar beïnvloeden, zowel direct als indirect. De eerste stap daarin is het 

samenvoegen van alle informatie uit de eerste twee fases. Daarvoor is een matrix 

beschikbaar waarin alle afhankelijkheden en de gradaties daarvan zijn opgenomen. De 
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ingevulde matrix kan gebruikt worden om een uitgebreid beeld te schetsen van alle 

afhankelijkheden en grofweg aan te geven hoe verschillende functies invloed hebben op 

elkaar. Hiervoor worden subdiagrammen met de focus op verschillende componenten 

opgesteld. Het doel is daar door middel van discussie verder op in te zoomen. 

 

Ondersteunende tools  

Voor elk van de hiervoor beschreven stappen zijn voor de gebruikers op een aparte website 

hulpmiddelen beschikbaar gesteld.
3
 Hierin wordt het de gebruiker mogelijk gemaakt de 

eigen bedrijfsprocessen en afhankelijkheden te beschrijven en analyseren.  

 

Resultaat van de methode  

De kennis die door het uitvoeren van deze analyses wordt opgedaan, wordt gebruikt als 

startpunt voor de discussie hoe de maatschappij meer weerbaar tegen verstoring kan worden 

gemaakt. Tevens levert het waardevolle informatie voor crisismanagement en kan het 

gebruikt worden om beslissingen te onderbouwen voor en tijdens een crisis. Zo gebruikt 

MSB de tool tijdens de voorbereidende analyse voor grote potentieel risicovolle 

gebeurtenissen (bijvoorbeeld in de voorbereiding voor het bezoek van Obama, bij een 

waarschuwing voor ernstige storm). Hierbij wordt aangegeven dat in het bijzonder het snelle 

overzicht van de gedurende eerdere trajecten verzamelde informatie meerwaarde biedt.   

Daarnaast kan de informatie als basis dienen voor diepgaande analyses op zowel nationaal 

als regionaal/lokaal niveau [47]. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 6, waarin het resultaat is 

weergegeven van een analyse naar de rol die noodstroomvoorzieningen spelen in de 

verschillende sectoren is weergegeven.  

 

 

Figuur 6:  Voorbeeld van een resultaat van de MSB/SEMA methode (bron MSB, [47]). 

                                                           
3 https://www.beroendehjulet.se/ 
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Toepassing binnen risicoanalyse  

Binnen de risicoanalyses rond de vitale maatschappelijke functies speelt MSB een centrale 

rol. Zweden heeft daarvoor een methode voor risicobeoordeling op nationaal niveau 

ontwikkeld. 

 

 
 

Figuur 7: De stappen binnen de Zweedse nationale risicobeoordeling.  

Traditioneel wordt in Zweden veel aandacht besteed aan het regionale/lokale niveau, mede 

omdat bewonerskernen ver van elkaar verspreid liggen over het (lange) land. Gemeenten 

zijn verantwoordelijk voor het identificeren en analyseren van risicofactoren, 

kwetsbaarheden en vitale afhankelijkheden binnen de eigen regio.  

Ook hiervoor biedt MSB ondersteunende methoden aan. Zo heeft MSB een handleiding 

opgesteld voor het uitvoeren van risico- en kwetsbaarhedenanalyses [48]. Hierin wordt ook 

de eerder beschreven methode voor het analyseren van afhankelijkheden beschreven. De 

methode biedt organisaties op lokaal niveau ook de mogelijkheid om te identificeren en te 

analyseren van welke andere organisaties en functies ze afhankelijk zijn.  

 

Gebruik van de resultaten bij de analyse van risico’s op nationaal niveau  
The supply of medicines can be described as a chain of activities involving actors such as 
producers and suppliers, who then deliver the pharmaceuticals to sellers and end-users. 
The supply of medicines depends on other vital societal functions. For example, the 
provision of healthcare material and pharmaceuticals depends on working transport. 
The greater part of medical supplies in Sweden is transported by boat or lorry. 
Furthermore, transports are dependent on electricity, fuel, electronic communications 
and staff.  Therefore, disruptions in other vital societal functions could have serious 
consequences for the supply of medicines, especially if they were to occur at the same 
time as a temporary increase in need for pharmaceuticals, such as during an influenza 
pandemic.  
Uit:   A first step towards a national risk assessment,  National risk identification [45] 
 

Gebruik van de methode voor de uitbarsting van de Eyjafjallajökull 
 
Na het uitbarsten van de Eyjafjallajökull vulkaan die het Europese vliegverkeer meerdere 
weken verstoorde, is de MSB tool ingezet door de Zweedse crisismanagement 
organisatie om te analyseren welke afhankelijkheden er bestonden met andere 
infrastructuren. Deze informatie was met behulp van de tool eenvoudig te achterhalen 
en is gebruikt om in een vroeg stadium alle relevante sectoren in te lichten.  
Zo heeft de gezondheidssector het transport van medicijnen, sera en vaccins – inclusief 
de buitenlandse import – snel omgezet van luchttransport naar transporten met trucks 
over de weg.  
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Figuur 8: Voorbeeld van een afhankelijkheidsmatrix op lokaal niveau (bron: [48]). 

Daarnaast worden in de handleiding nog enkele andere methoden beschreven. Drie daarvan 

zijn ‘seminar-based scenario methods’ waar in groepsverband aan de hand van een 

risicoscenario gewerkt wordt. 
4
 

 

Weerbaarheid van de vitale infrastructuur  

Van alle Zweedse overheidsinstellingen wordt sinds 2002 een jaarlijkse analyse van 

risicofactoren en kwetsbaarheden verwacht. Sinds 2011 heeft de MSB gesteld dat voor alle 

overheidsinstellingen geldt dat zij in die analyse ook de vitale afhankelijkheden die binnen 

hun verantwoording vallen, moeten identificeren en evalueren.  

In december 2011 heeft de MSB de nationale strategie gepubliceerd voor de bescherming 

van de vitale maatschappelijke functies [46]. Deze strategie heeft tot doel dat de 

maatschappij goed in staat is om weerstand te bieden tegen, en het vermogen heeft om te 

herstellen van, ernstige verstoringen van vitale maatschappelijke functies. De drie 

basisprincipes van die strategie zijn:  

1. Using a system perspective: Dit basisprincipe noodzaakt een analyse van de vitale 

maatschappelijke functies en hun afhankelijkheden, dat maatschappelijke gevolgen van 

verstoring geanalyseerd worden en het beoordelen van prioriteiten van 

maatschappelijke functies. 

2. Measures before, during and after a disruption: Dit basisprincipe vereist aandacht voor 

de gehele incidentcyclus. Dat wil zeggen dat voor, tijdens en na de verstoring de 

betrokken maatschappelijke partijen moeten kunnen reageren door het bieden van 

weerstand, te handelen en door te herstellen. 

3. All hazards approach: Dit basisprincipe noodzaakt om een aanpak te hanteren die 

gebaseerd is op alle risicofactoren en dreigingen die bekend zijn of voorspeld kunnen 

worden. 

Voor het verhogen van de weerbaarheid besteedt Zweden ook aandacht aan standaardisatie. 

Zweden is voorzitter van een werkgroep in ISO-verband op het gebied van “societal 

security”. Hierbij wordt een all-hazards approach gevolgd, en worden alle aspecten van 

crisismanagement en business continuïteit in beschouwing genomen.  

 

                                                           
4
 Het betreft de methoden MVA, ROSA en IBERO [48] 
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Toepassing binnen crisisbeheersing 

Waar de nadruk bij de risico- en weerbaarheidsanalyses ligt op het preventieve en het vooraf 

inschatten van de verwachte gevolgen, is het bij crisisbeheersing vooral gericht op het 

beperken van de gevolgen en een zo snel en goed mogelijk herstel. Ook hierbij kunnen de 

resultaten van eerder uitgevoerde afhankelijkheidsanalyses worden benut, door snel in te 

schatten waar kwetsbare en belangrijke knooppunten zijn die kunnen worden getroffen en 

een inschatting te maken van eventuele domino-effecten.  

Bij recente incidenten is tijdens de crisisbeheersing gebruik gemaakt van de resultaten van 

de eerdere afhankelijkheidsanalyses. Qua concrete toepassing van het Zweedse 

afhankelijkheidsmodel is de case van de aswolk na de uitbraak van de Eyjafjallajökull 

vulkaan op IJsland (tweede helft april 2010) bekend en beschreven. Ook voor de evaluatie 

van de storm Gudrun is gebruik gemaakt van kennis van afhankelijkheden.  

 
 

Verzamelen gegevens  

In het MSB/SEMA project [47] zijn gegevens over intersectorale afhankelijkheden 

verzameld door interviews uit te voeren bij bedrijven uit de vitale sectoren. Deze gegevens 

zijn vervolgens geanalyseerd en vastgelegd in een database.  

Daarnaast zijn gegevens verzameld door middel van de eerder beschreven interactieve web 

tool
5
. Hierop kunnen bedrijven en organisaties hun gegevens invullen en zo een analyse 

uitvoeren van hun operationele afhankelijkheden.  

 

Bij het verzamelen van de gegevens wordt aandacht besteed aan de bescherming van 

gegevens en de omgang met vertrouwelijke informatie. 

In de Zweedse wetgeving is vastgelegd wanneer informatie vertrouwelijk behandeld moet 

worden.
6
 Informatie die betrekking heeft op de werkzaamheden van een organisatie wordt 

als vertrouwelijk gerubriceerd wanneer de gegevens onderdeel zijn van de risico- of 

weerbaarheidsanalyse en wanneer het verstrekken of bekendraken van de informatie kan 

leiden tot het in gevaar brengen van het voorkomen of beheersen van incidenten. Dat zou 

gevaar kunnen opleveren voor de organisatie, individuen of de maatschappij als geheel.    
 

                                                           
5 https://www.beroendehjulet.se   
6 MSB (2012), Guide to Risk and vulnerability analyses, p. 20 [48] met verwijzing naar hoofdstuk 18, paragraaf 13 

van de Official Secrets Act (OSL)  

Analyse van afhankelijkheden na de storm Gudrun 
Na een verwoestend pad over Frankrijk en Duitsland bereikte de orkaan Gudrun op 8 
januari 2005 het oosten van Denemarken en het zuiden van Zweden. Door afgerukte 
takken en omgevallen bomen raakten zo’n 20.000 km bovengrondse 
elektriciteitsleidingen en een vergelijkbaar aantal km telefoonleidingen defect. 860.000 
huishoudens raakten hierdoor  stroomloos en 530.000 huishoudens raakten 
communicatieloos.. Herstel duurde tot wel vier weken, dit ondanks de inzet van meer 
dan 4500 medewerkers. 
 
Een voorname factor in de reparatietijd vormde de onderlinge afhankelijk tussen 
communicatie en elektriciteitsvoorziening. Zodra een elektriciteitsleiding was 
gerepareerd, moest gebeld worden om deze weer te activeren. Dat ging niet. 
Omgekeerd was stroom nodig om telecommunicatieverbindingen weer op gang te 
brengen. De reparatieploegen waren feitelijk van elkaar afhankelijk en van houthakkers 
die de omgevallen bomen van de lijnen moesten verwijderen.  
 
Op basis van afhankelijkheidsanalyses is besloten tot het instellen van all-round 
reparatieploegen die voortaan de houtverwijderingswerkzaamheden en de elektriciteits- 
en telecommunicatieherstelwerkzaamheden als autonome teams uitvoeren.  
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Samenvatting 

 

Aspect Zweden  

Methoden/ modellen  SEMA, nu MSB, heeft een methode ontwikkeld om 
afhankelijkheden te analyseren. De methode wordt zowel 
op nationaal en regionaal/ lokaal niveau gebruikt.   

 De ondersteunende tool wordt aangeboden voor 
overheden op regionaal/ lokaal niveau en voor bedrijven 
voor het in kaart brengen van hun afhankelijkheden.  

Risicoanalyse  MSB heeft bepaald dat overheidsinstellingen, als onderdeel 
van hun analyse van risicofactoren en kwetsbaarheden, 
vitale afhankelijkheden die binnen hun verantwoording 
vallen, moeten identificeren en evalueren. 

 De MSB/SEMA methode voor het analyseren van 
afhankelijkheden kan worden benut als ondersteuning 
binnen risico- en kwetsbaarheidsanalyses om mogelijke 
keteneffecten in kaart te brengen.  

Weerbaarheid  Bij het bepalen van de benodigde maatregelen ter 
verhoging van de weerbaarheid vormen de resultaten van 
eerder uitgevoerde afhankelijkheidsanalyses een 
belangrijke bron.   

Crisisbeheersing   Ook binnen crisisbeheersing wordt de opgebouwde kennis 
over afhankelijkheden benut om snel mogelijke 
keteneffecten in kaart te brengen.  

Gegevens   De gegevens voor de afhankelijkheidsanalyse zijn 
verzameld door middel van interviews en enquêtes.  

 Daarnaast worden de gegevens ook op lokaal niveau 
verzameld. Ook bedrijven kunnen gebruik maken van de 
door MSB aangeboden web tools.  

 De Official Secrets Act biedt de mogelijkheid tot het 
vertrouwelijk behandelen van bij de overheid 
gedeponeerde gegevens rond risicofactoren en 
kwetsbaarheden.  

Publiek-private samenwerking  De overheid stelt de web-based tool ter beschikking aan 
bedrijven. De resultaten komen per bedrijf beschikbaar en 
worden centraal geanalyseerd. .  

Lessons learned/ Voorbeelden  De interactieve web tool heeft zijn nut bewezen tijdens de 
uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan op IJsland, 
waarbij MSB snel een aantal minder in het oog springende 
effecten kon identificeren en hiervoor mitigerende 
maatregelen kon treffen.  

 

3.2 Verenigd Koninkrijk  

Binnen het beleid rond de bescherming van de vitale infrastructuur in het Verenigd 

Koninkrijk (VK) heeft lange tijd de nadruk gelegen op de bescherming tegen moedwillige 

verstoringen door bijvoorbeeld de PIRA en Al-Qā'idah. Na de grootschalige overstromingen 

in 2007 ontstond er in het VK meer aandacht voor de zogeheten ’all-hazards‘ benadering 

[55]. Dat heeft geleid tot het Critical Infrastructure Resilience Programme [10] onder leiding 

van het Civil Contingencies Secretariat van het Cabinet Office (in Nederland vergelijkbaar 

met het Ministerie van Algemene Zaken, maar met doorzettingsmacht en coördinatie over 

alle vakdepartementen heen).  
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De kwetsbaarheden die kunnen ontstaan door de vitale afhankelijkheden van de Critical 

National Infrastructure (CNI) vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt.  

 

Methoden  

In 2009 heeft een aantal universiteiten in opdracht van het Centre for the Protection of 

National Infrastructure (CPNI) een inventarisatie uitgevoerd van methoden en modellen 

voor het analyseren van afhankelijkheden. Hiervoor is een literatuurstudie en een vragenlijst 

onder stakeholders uitgevoerd, gevolgd door een gapanalyse ([3] en [4]). De studie werd 

afgesloten met een lijst conclusies en aanbevelingen.  

 

 

Figuur 9: Componenten binnen de onderzochte modellen en methoden (bron:[4]). 

Als aanbevelingen stelde de studie voor om de volgende strategie te volgen voor de verdere 

ontwikkeling van de modellen:   

 Het beproeven van state-of-the-art research door het ontwikkelen en testen van 

modellen en beslissingsondersteunende tools op verschillende maten van detail;   

 Het leveren van beleidsondersteuning om de voordelen en randvoorwaarden voor de 

belanghebbenden in kaart te brengen;  

 Het organiseren van kennisoverdracht en -coördinatie.  

 

Niet al deze aanbevelingen zijn opgevolgd. Voor kennisoverdracht is een forum opgericht, 

‘de Engineering and Interdependency Expert Group (EIEG)’, waarin industrie, wetenschap 

en overheid samenwerken. De ’complexity of interdependency’ is een van de onderwerpen 

binnen de EIEG
7
.  

 

De City University te Londen, een van de binnen dit onderwerp actieve universiteiten, heeft 

vooral het PIA-model (zie paragraaf 2.3) verder ontwikkeld, deels binnen Europese 

researchprojecten ([22], [56]). Het PIA model biedt de mogelijkheden afhankelijkheden 

                                                           
7  http://www.hm-treasury.gov.uk/iuk_engineering_interdependency.htm 
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zowel op globaal niveau te analyseren, als op een meer gedetailleerde en probabilistische 

manier.  

 

Figuur 10:  Illustratie van het PIA model en toolkit (bron: City University London, [56]). 

Tevens zijn er modellen bekend die worden ingezet bij het maken van lange termijn plannen 

voor de vernieuwing van nationale infrastructuren in het VK. Het Infrastructure Transition 

Research Consortium (ITRC) speelt hierin de centrale rol. In een zogeheten Fast track 

analyse zijn de afhankelijkheden geanalyseerd van een deel van de vitale sectoren in het VK 

[32]. Het ITRC heeft ook modellen ontwikkeld voor het analyseren van de impact van 

overstromingen op de vitale infrastructuren in het VK [63].  

Daarnaast is eind 2012 een analyse uitgebracht van relevante research-onderwerpen op het 

gebied van infrastructuren en resilience [26] waarbij modellen voor het analyseren van 

afhankelijkheden een belangrijke rol spelen.  

 

 
 

Toepassing binnen risicoanalyse  

Nationaal niveau  

Binnen het Verenigd Koninkrijk vindt risicoanalyse op verschillende niveaus plaats. Op 

landelijk niveau worden de nationale risicofactoren geanalyseerd binnen de National Risk 

De rol van het modelleren en simuleren van afhankelijkheden  
 
“Infrastructure interdependency modelling and simulation will be key in identifying 
critical risks and vulnerabilities to UK infrastructure systems. Research should be 
commissioned which has the expertise, financial resources and multi-sectoral data in 
sufficient detail such as to develop robust, reliable models. This will be rewarded with the 
identification of concrete areas in need of investment both for reducing vulnerabilities 
and for having a competitive advantage over emerging opportunities. “ 
 
Bron: [[26]]. 
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Assessment (NRA) gebaseerd op een methodische aanpak die te vergelijken is met de 

Nederlandse methode voor de Nationale RisicoBeoordeling (NRB). Deze risicobeoordeling 

betreft een drietal categorieën: dreigingen en kwetsbaarheden veroorzaakt door de natuur, 

door grootschalige ongelukken, en door moedwillige aanvallen. Voor deze risicobeoordeling 

wordt gebruik gemaakt van de expertise van een groot aantal organisaties. De publieke 

versie van het resultaat van de specifieke risicoanalyses wordt vastgelegd in het National 

Risk Register (NRR) [9]. Daarnaast komt ter ondersteuning van emergency planning een 

confidentieel overzicht van scenario’s en mogelijke consequenties beschikbaar in de vorm 

van zogeheten National Resilience Planning Assumptions (NRPA’s).  

 

Regionaal niveau 

Op regionaal niveau worden ook risicobeoordelingen uitgevoerd. Hierbij spelen Local 

Resilience Forums (LRF’s) een centrale rol (zie: [12]). Deze samenwerkingsfora tussen 

category 1 (cat 1) responders (de reguliere hulpdiensten) en category 2 (cat 2) responders 

(waaronder de infrastructuuroperators) brengen in kaart welke infrastructuur vitaal is op 

regionaal niveau. Dit betreft zowel puur regionale infrastructuur als delen van de nationale 

vitale infrastructuur waarvan de diensten voor het betrokken gebied van vitaal belang zijn. 

Overigens wordt hierbij slechts aan een beperkt deel van de leden van een LRF bekend 

gesteld welk deel van de regionale aanwezige infrastructuur ook nationaal vitaal is. Binnen 

de LRF’s wordt nagegaan welke scenario’s van belang zijn en wat de primaire en secundaire 

impact kan zijn van de afhankelijkheden binnen de vitale infrastructuur.  

Bij de beoordeling van de regionale risicofactoren worden de LRF’s ondersteund door de 

centrale overheid. Zo is er ondersteuning voor bijvoorbeeld infrastructuurbeheerders door 

het delen van zogeheten reasonable worst case scenario’s, welke mogelijke scenario’s 

beschrijven die de vitale infrastructuur van het VK ernstig kunnen verstoren. De scenario’s 

dienen als kader om de weerbaarheid over de vitale sectoren heen te kunnen verbeteren. [14]  

 

Informatiedeling met bedrijfsleven  

Naast deze planscenario’s wordt er ook informatie op het gebied van security risicofactoren 

gedeeld met de vitale sectoren en bedrijven. CPNI speelt hierbij een belangrijke rol. Deze 

overheidsorganisatie speelt ook een rol bij het bevorderen van de toepassing van 

risicomanagement en business continuïteitsmanagement door bedrijven in de vitale 

infrastructuur
8
. Zo heeft CPNI recent de ontwikkeling van een nieuwe standaard 

gestimuleerd voor het modelleren van afhankelijkheden. Deze Open Group standaard is 

speciaal gericht op het meenemen van afhankelijkheden binnen het risk management proces 

van onderling afhankelijke organisaties. Voor de ontwikkelde methode is ook een 

commercieel verkrijgbare tool beschikbaar [52].  

 

Weerbaarheid van de vitale infrastructuur  

Op het gebied van weerbaarheid vormt het Critical Infrastructure Resilience Programme 

(CIRP) het centrale uitgangspunt. Het programma omvat de volgende elementen:  

 De Sector Resilience Plans, In de jaarlijks hernieuwd opgestelde Sector Resilience 

Plans [6] wordt per sector aangegeven van welke andere sectoren men afhankelijk is.  

 De aanvullende hulpmiddelen in de Guide “Keeping the country running: natural 

hazards and infrastructure” [14]. In deze Guide wordt een actielijn uitgewerkt die zich 

richt op het bevorderen van het delen van informatie tussen de organisaties ten behoeve 

van resilience met nadruk op afhankelijkheden, cross-sectorale afhankelijkheden en 

maatregelen voor business continuity management (BCM) over sectoren heen.   

 

                                                           
8  Zie bijvoorbeeld http://www.cpni.gov.uk/Security-Planning/Business-continuity-plan/Risk-assessment/  
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Informatiedeling met bedrijven  

De overheid bevordert het gebruik binnen de vitale infrastructuur van methoden en 

standaarden op het gebied van risicomanagement en BCM. Zo verstrekt CPNI advies over 

security gerichte dreigingen en biedt het advies aan alle vitale sectoren om de kwetsbaarheid 

tegen deze dreigingen te verminderen. Ook faciliteert CPNI de zogeheten ‘information 

exchanges’. In deze exchanges wordt per vitale sector informatie gedeeld over de, vooral 

cyber-gerelateerde, risicofactoren voor de vitale systemen en netwerken. Hierdoor is het 

mogelijk om te leren van de ervaringen, good practices en fouten van andere bedrijven. 
9
  

Ook voor de all-hazards benadering wordt het gebruik van BCM en resilience methoden en 

standaarden bevorderd
10

, getuige bijvoorbeeld de NRA uit 2010 [7], de Business Continuity 

Management Toolkit van het Civil Contingencies Secretariat (CCS) [27], en de Resilience 

Checklist voor infrastructuurbedrijven [14].  

 

Toepassing binnen crisisbeheersing  

Ook binnen de crisisbeheersing in het Verenigd Koninkrijk wordt het belang van de kennis 

van de vitale infrastructuren en hun afhankelijkheden onderkend. De Pitt- review stelde vast 

dat er binnen de crisisbeheersing kennis noodzakelijk is van die delen van de infrastructuur 

die vitale diensten leveren in een regio en hun afhankelijkheden.  

Bij het opbouwen van deze kennis spelen de LRF’s een centrale rol. De category 1 en 

category 2 responders in een LRF brengen gezamenlijk in kaart welke infrastructuren vitaal 

zijn voor de regio en welke informatie over de vitale infrastructuren onderling gedeeld moet 

worden ten behoeve van emergency planning. In voorkomende gevallen, doch niet 

structureel, wordt informatie gedeeld en samengewerkt met buur-LRF’s.  

Voor het in kaart brengen van deze vitale infrastructuren en de onderlinge afhankelijkheden 

is een stappenplan opgesteld [14]. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van tools als 

kaartmateriaal, geografische informatiesystemen (GIS) en het National Resilience Extranet 

voor het delen van informatie. Het eindresultaat komt beschikbaar in de vorm van een 

‘dependency map’ voor het betreffende gebied. De dependency map kan gebruikt worden 

als instrument tijdens risicoanalyse, voor het opstellen van plannen en oefeningen en voor 

het in beeld brengen van de belangrijkste afhankelijkheden tijdens een crisissituatie.  

 

Verzamelen gegevens  

Binnen het Verenigd Koninkrijk vormt het delen van informatie over de vitale 

infrastructuren een belangrijke pijler voor de verschillende toepassingsgebieden. Gezien het 

gevoelige karakter is er een afsprakenregime ontwikkeld voor hoe om te gaan met de 

beveiliging en disseminatie van gevoelige private en publieke informatie en zijn er eisen 

voor de screening van de mensen met toegang tot dergelijke informatie [14].  

Daarnaast wordt alle informatie, die ten behoeve van emergency planning van vitale 

infrastructuuroperators wordt verkregen, bestempeld als “commercieel vertrouwelijk” en als 

zodanig door alle betrokkenen behandeld. Hiermee wordt ook de Freedom of Information 

Act (vgl. de Nederlandse Wob) buitenspel gezet qua opvraagbaarheid van die informatie. 

Op regionaal niveau wordt niet breed bekend gesteld welke regionaal aanwezige 

infrastructuur deel uitmaakt van de nationale vitale infrastructuur. Wel wordt nagegaan of 

alle delen van de nationale vitale infrastructuur die voor het gebied relevant zijn, 

opgenomen zijn in het Community Risk Register.  

 

                                                           
9  http://www.cpni.gov.uk/about/who-we-work-with/information-exchanges/ 
10  https://update.cabinetoffice.gov.uk/content/civil-contingencies-act-identifying-and-disseminating-good-practice 
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Samenvatting 

 

Aspect Verenigd Koninkrijk 

Methoden/ modellen  Er bestaan verschillende modellen van universiteiten en 
onderzoeksinstellingen, waaronder:  

o PIA 
o ITRC  

 Voor de LRF’s is een stappenplan ontwikkeld voor het 
omgaan met vitale afhankelijkheden.  

 Er bestaat aandacht voor de resilience van de (vitale) 
infrastructuur binnen het nationale wetenschapsbeleid, 
niet alleen door gerichte projecten maar ook in de lange 
termijn plannen. Hierin wordt de behoefte geïdentificeerd 
voor modellen en methoden voor het analyseren van 
afhankelijkheden tussen de verschillende sectoren.  

Risicoanalyse  Er bestaat een uitwisseling tussen risicoanalyses op 
nationaal en regionaal niveau. Scenario’s en bouwstenen 
op nationaal niveau worden gedeeld als startpunt voor 
het regionale niveau. Resultaten op regionaal niveau 
worden gebruikt om de nationale uitgangspunten te 
toetsen en de gegevensbank aan te vullen. 

Weerbaarheid  Voor het verhogen van de weerbaarheid worden jaarlijks 
sectorale plannen opgesteld.  

 Er wordt veel aandacht besteed aan standaarden en 
richtlijnen op het gebied van BCM.  

 Voor opzettelijke dreigingen levert de overheid advies aan 
vitale sectoren.  

Crisisbeheersing   Op het gebied van preparatie en crisismanagement wordt 
actief samengewerkt met bedrijven uit de vitale sectoren. 
In een zogeheten ‘local resilience forum’ wordt informatie 
over vitale knooppunten gedeeld en vinden analyses 
plaats over afhankelijkheden. Deze analyses worden 
ondersteund door tools als bijvoorbeeld de ‘dependency 
map’. 

Gegevens   De gegevens die door infrastructuuroperators worden 
gedeeld in de LFR zijn uitgesloten van de Freedom of 
Information Act (vergelijk de Nederlandse Wob).  

 In de modellen wordt onder andere ook gebruik gemaakt 
van demografische en statistische gegevens (bijvoorbeeld 
door de ITRC).  

Publiek- private samenwerking  In de LFR wordt nauw samengewerkt tussen hulpdiensten 
en vitale infrastructuurbeheerders. Hierbij kunnen 
vertegenwoordigers van de vitale infrastructuur ingebed 
zijn in de operationele structuur.  

Lessons learned/ Voorbeelden  De Pitt-review [55] heeft het belang van de vitale 
infrastructuur voor crisisbeheersing benoemd naar 
aanleiding van de overstromingen in 2007.  

3.3 Verenigde Staten van Amerika  

De Verenigde Staten kent een lange historie op het gebied van Critical Infrastructure 

Protection. Medio 1996 werd door President Clinton de President’s Commission on Critical 

Infrastructure Protection (PCCIP) geïnstalleerd [57]. Op basis van het eindrapport van de 

PCCIP stelde President Clinton in mei 1998 middels Presidential Directive 63 (PDD 63) een 
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eerste actieplan in werking [66]. Begin 2013 is door President Obama een andere 

Presidential Policy Directive (PPD-21) uitgebracht met de titel Critical Infrastructure 

Security and Resilience [67]. Hierin krijgt de all-hazards benadering meer aandacht, mede 

als gevolg van grootschalige rampen als de orkanen Katrina en Sandy. Hierbij is er een 

verschuiving te zien van bescherming (met name tegen terroristen) naar resilience en komt 

er meer nadruk te liggen op de verbinding met crisisbeheersing. Een meer geïntegreerde 

benadering staat hierbij voorop.  

De PDD-21 laat ook zien dat er in de VS op de verschillende niveaus veel activiteiten lopen 

die niet altijd optimaal op elkaar zijn afgestemd. De beschrijving in deze paragraaf richt zich 

vooral op de methoden en tools die op nationaal niveau beschikbaar zijn, met name binnen 

het Department of Homeland Security (DHS).   

 

Methoden  

In de Verenigde Staten is rond het millennium de grondslag gelegd voor de eerste 

theorievorming rond afhankelijkheden met een artikel van Rinaldi, Peerenboom en Kelly 

[58] die het belang van afhankelijkheden bij het analyseren van de weerbaarheid van de 

vitale infrastructuren bespraken.   

 

 

Figuur 11: Voorbeeld van een analyse van afhankelijkheden (bron: [58]). 

In navolging van dit artikel, is binnen de Verenigde Staten een groot aantal modellen 

ontwikkeld door universiteiten en veelal aan de overheid gelieerde onderzoeksinstellingen 

om afhankelijkheden van infrastructuren en ketens te analyseren. De modellen zijn veelal 

voor een specifieke sector of een specifieke doelstelling ontwikkeld, zie voor een overzicht 

[53].  
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Momenteel wordt de ontwikkeling en toepassing van vitale infrastructuurmodellen in de VS 

voor een belangrijk deel gebundeld in het National Infrastructure Simulation and Analysis 

Centre (NISAC). Het NISAC ontwikkelt simulatie- en analysemodellen en voert analyses 

uit op de vitale infrastructuren. Het NISAC is ontstaan uit de samenwerking tussen Los 

Alamos en Sandia National Laboratories en is sinds 2003 gelieerd aan het Department of 

Homeland Security (DHS).  

Het NISAC richt zich zowel op modellen ter ondersteuning van de lange termijn analyse en 

beleidsvraagstukken, als op modellen voor snelle ondersteuning tijdens de lauwe en hete 

fases van incidenten
11

.   

 

 

Figuur 12:  Voorbeeld van de typen modellen binnen het NISAC (bron: NISAC).  

 

 

Toepassing binnen risicoanalyse  

Het DHS heeft de verantwoordelijkheid om dreigingen en kwetsbaarheden te analyseren 

voor de vitale sectoren. Het DHS is hierbij verantwoordelijk voor de cross-sector 

risicoanalyses, inclusief de analyse van afhankelijkheden en mogelijke keteneffecten. Het 

DHS werkt hiervoor samen met de vakdepartementen en Sector Specific Agencies. Als 

ondersteuning is als onderdeel van het National Infrastructure Protection Plan (NIPP) het 

‘National Infrastructure Protection Plan Risk Management Framework’ ontwikkeld. Figuur 

13 toont de stappenplan van dit Risk Management Framework. 

 

Veel van de sectorale analyses vinden plaats door de Amerikaanse vakdepartementen. De 

wijze van aanpak verschilt hierdoor sterk per sector.  

Binnen DHS worden de risicoanalyses ondersteund door gespecialiseerde organisatiedelen, 

zoals het Homeland Infrastructure Threat and Risk Analysis Center (HITRAC) voor de 

                                                           
11  http://www.dhs.gov/about-national-infrastructure-simulation-and-analysis-center 
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dreigingsanalyses en het NISAC voor impact assessment en de afhankelijkheidsanalyses 

met behulp van hun modellen en tools.  

 

 

Figuur 13: De stappen binnen het NIPP Risk Management Framework (bron: [18]). 

Weerbaarheid van de vitale infrastructuur 

Bij het verhogen van de weerbaarheid van de Amerikaanse vitale infrastructuren staan het 

NIPP en de in februari 2013 uitgebrachte PDD-21 centraal. Hierin worden de taken en 

verantwoordelijkheden beschreven van de verschillende overheidsorganisaties bij het 

identificeren van de belangrijke delen van de infrastructuur, het uitvoeren van risicoanalyses 

en de voorbereiding op incidenten. Veel van de werkzaamheden vinden plaats in 

sectorspecifieke trajecten onder de Sector Specific Agencies. De Amerikaanse Rekenkamer 

(GAO
12

) heeft al eerder aangegeven dat er hierdoor grote verschillen bestaan in de manier 

waarop het verhogen van de weerbaarheid binnen de verschillende vitale sectoren wordt 

aangepakt [25].  

In de PDD-21 wordt op strategisch niveau een ondersteunende integratie- en analysefunctie 

ingericht, die zich moet richten op het verzamelen en analyseren van gegevens over 

kwetsbaarheden, weerbaarheid en mogelijke impact van dreigingsscenario’s. Deze 

situational awareness functie zal de reeds bestaande, maar versnipperd georganiseerde, 

informatie- en analysecapaciteit bij elkaar brengen. Daarmee worden de mogelijkheden van 

DHS ondersteund om een meer volledig beeld over de weerbaarheid van de vitale 

infrastructuren op te bouwen.  

 

Daarnaast biedt DHS een aantal risico- en kwetsbaarheidsanalyse tools aan voor bedrijven 

in de vitale sectoren. Het Enhanced Critical Infrastructure Protection (ECIP) initiatief geeft 

bedrijven de mogelijkheid van het laten uitvoeren van een security survey door experts, de 

zogeheten Protective Security Advisors (PSAs). Hiermee worden gegevens verzameld door 

experts en vervolgens geanalyseerd door middel van statistische analyses en data mining. De 

methode beschouwt zowel de kwetsbaarheid (Vulnerability Index), de genomen maatregelen 

(Protective Measures Index) en de mate van weerbaarheid (Resilience Index). De 

afhankelijkheden worden meegenomen in de berekening van de Protective Measures Index.  

De verzamelde gegevens maken een cross-sector analyse (“benchmarking”) mogelijk. 

Overigens heeft de GAO vastgesteld dat deze tools niet breed door de doelgroep worden 

gebruikt [24]. De redenen hiervoor waren dat de bedrijven reeds onder andere safety en 

security regelgevingen vallen, dat de bedrijven uit de vitale sector bezorgd waren dat de bij 

de risicoanalyses verzamelde gegevens niet voldoende beschermd zouden worden, waardoor 

ze mogelijk bij incidenten aansprakelijk zouden worden gesteld als er eerder 

kwetsbaarheden zouden zijn vastgesteld. 

 

                                                           
12

 Government Accountability Office, www.gao.gov 
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Crisisbeheersing  

Ook tijdens incidenten spelen de onder risicoanalyses genoemde organisaties een 

belangrijke rol. In de aanloop naar en tijdens incidenten wordt de Incident Risk Analysis 

Cell binnen HITRAC actief en biedt ondersteuning door het uitvoeren van dreigings-, risico- 

en impactanalyses. Ook de NISAC modellen en tools spelen hierbij een ondersteunende rol.  

Zo zijn de analysetools ingezet bij grootschalige rampen als de orkanen Katrina en Sandy.  

 

 
 

 
 

Gebruik van het NISAC tijdens orkaan Katrina: waarschuwing niet gehoord  

 

In the 48 hours before Hurricane Katrina hit, the White House received detailed 
warnings about the storm's likely impact, including eerily prescient predictions of 
breached levees, massive flooding, and major losses of life and property, documents 
show.  
A 41-page assessment by the Department of Homeland Security's National 
Infrastructure Simulation and Analysis Center (NISAC) was delivered by e-mail to the 
White House's "situation room," the nerve center where crises are handled, at 1:47 a.m. 
on Aug. 29, the day the storm hit, according to an e-mail cover sheet accompanying the 
document.  
The NISAC paper warned that a storm of Katrina's size would "likely lead to severe 
flooding and/or levee breaching" and specifically noted the potential for levee failures 
along Lake Pontchartrain. It predicted economic losses in the tens of billions of dollars, 
including damage to public utilities and industry that would take years to fully repair. 
Initial response and rescue operations would be hampered by disruption of 
telecommunications networks and the loss of power to fire, police and emergency 
workers, it said. 
 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/23/AR2006012301711.html 

Ondersteuning door NISAC bij de recente wervelstormen 
 

Tijdens de recente wervelstormen werden modellen ingezet voor onder andere de 

volgende beslissingsondersteuning:  

- waar kunnen de brandstofvoorraden worden opgeslagen?  
- welke waterzuiveringsinstallaties komen zonder stroom?  
- hoe verdeel ik de generatoren? 
- wat is de optimale uitvalsbasis voor reparatieploegen en waar kan 
 vooraf reparatiemateriaal opgeslagen worden? 
 

The team also responds to a flurry of questions from DHS just before landfall.  
‘For Ike’, Dan says, ‘officials wanted to know which large Houston area water treatment 
plants were most likely to lose power and could use one of three available FEMA 
generators.’ 
 
For Sandy, NISAC’s report identified subways in the storm surge zone and did some 
power outage modeling.  
Questions usually spike after a hurricane hits. That was particularly true for Sandy. You 
had this massive power outage and they were wondering, ‘OK, we have these cell 
towers and a lot of them have diesel generators for backup. Those last 48 to 72 hours 
and the power isn’t coming back in 48 to 72 hours. How do we prioritize that? Few of 
the gas stations have fuel, what’s going on? Is it that they don’t have power or because 
eight of the nine fuel delivery terminals in New Jersey were down?’  

 
www.sandia.gov news ... labnews  -  -  .pdf  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/23/AR2006012301711.html
http://www.sandia.gov/news/publications/LabNews/archive/_assets/documents/labnews06-28-13.pdf
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Verzamelen gegevens  

DHS beschikt over een apart organisatieonderdeel dat gegevens verzamelt over de nationale 

vitale infrastructuren. De verzamelde gegevens en analysetools worden beschikbaar gesteld 

aan andere overheidsorganisaties.  

Eerder is beschreven dat de gegevens over de vitale infrastructuren veelal per sector worden 

geregeld. Met de naar aanleiding van de PDD-21 nieuw in te stellen situational awareness 

capaciteit wordt deze informatie- en analysecapaciteit op termijn beter geïntegreerd.  

 

Voor de onderliggende gegevens voor de modellen en tools van NISAC worden gegevens 

verzameld uit verschillende bronnen, waaronder databases met bijvoorbeeld demografische 

en economische gegevens.  

 

Samenvatting  

 

Aspect Verenigde Staten van Amerika  

Methoden/modellen  De VS beschikt over een verzameling van modellen voor het 
modelleren van de vitale infrastructuren en hun 
afhankelijkheden. Modellen zijn beschikbaar voor 
verschillende sectoren en in verschillende mate van detail. 

 Een deel van de modellen is verzameld in het NISAC en wordt 
operationeel gebruikt voor risicoanalyses en crisisbeheersing.  

Risicoanalyse  Het NIPP beschrijft een methode voor risicomanagement. De 
uitwerking loopt per sector uiteen.  

 DHS probeert ook cross-sector analyses mogelijk te maken.  

 Bij een deel van de vitale infrastructuurbedrijven vinden 
risico- en kwetsbaarheidsanalyses plaats door DHS.  

Weerbaarheid  DHS biedt tools aan voor het bepalen van de weerbaarheid 
van een organisatie.  

Crisisbeheersing   In de lauwe en hete fasen van een crisis worden 
ondersteunende methoden en tools van het NISAC ingezet.  

Gegevens   In de huidige situatie zijn de gegevens deels versnipperd over 
de sectoren en betrokken organisaties. Op termijn gaat de 
nieuw in te stellen situational awareness capaciteit hier een 
verbeterende rol in spelen.  

 DHS beschikt over een onderdeel dat gegevens verzamelt 
over de vitale infrastructuren en deze beschikbaar stelt aan 
andere overheidsorganisaties.  

 De modellen binnen NISAC werken op basis van eigen 
gegevensverzamelingen, bijvoorbeeld met databases met 
demografische gegevens.  

Publiek-private samenwerking   De analyses van de Amerikaanse Rekenkamer GAO laten zien 
dat de tools die door DHS worden aangeboden maar beperkt 
door het bedrijfsleven worden benut. De redenen hiervoor 
waren dat de bedrijven reeds onder andere safety en security 
regelgeving vallen, dat de bedrijven uit de vitale sector 
bezorgd waren dat de bij de risicoanalyses verzamelde 
gegevens niet voldoende beschermd zouden worden, en dat 
ze mogelijk bij incidenten aansprakelijk zouden worden 
gesteld als er kwetsbaarheden zouden zijn vastgesteld. 
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Aspect Verenigde Staten van Amerika  

Lessons learned/ Voorbeelden  Ten tijde van de orkaan Katrina werden de modellen uit NISAC 
nog niet tactische en operationeel benut. Hierdoor werden 
waarschuwingen over de ernst en mogelijke consequenties 
niet opgevolgd,. 

 Tijdens orkaan Sandy werden de NISAC tools actief ingezet als 
beslissingsondersteunende systeem, bijvoorbeeld bij het 
positioneren van voorraden en materiaal voor 
herstelwerkzaamheden aan infrastructuren als energie, 
telecommunicatie en drinkwater.  

3.4 Australië 

De Australische Critical Infrastructure Resilience Strategy (CIRS) [1] uit 2010 zet 

organisaties die deel uit maken van de vitale infrastructuur
13

 aan tot het beter beheersen van 

zowel het te verwachten als het onvoorziene risico voor de eigen organisatie, de gehele 

keten en het netwerk waar men deel van uitmaakt.  

De CIRS combineert de voorbereiding op “te voorziene” risicoscenario’s met het verhogen 

van de ‘resilience’ van de organisatie in het omgaan met complexe onvoorziene 

omstandigheden. De coördinatie voor het CIRS ligt bij de Attorney-General’s Department 

(AGD) (vergelijkbaar in Nederland met het Openbaar Ministerie).  

 

 

Figuur 14:  De Australische Critical Infrastructure Resilience Strategy (CIRS) (bron: [1]). 

Een sleutelrol op nationaal niveau ligt bij het Trusted Information Sharing Network (TISN), 

een in 2003 door de Australische overheid opgericht publiek-privaat samenwerkings-

verband. TISN heeft tot doel:  

 de bewustwording van het risico voor de vitale infrastructuren te vergroten,  

 informatie en methoden te delen die benodigd zijn voor het beoordelen en beperken van 

het risico, en  

 het opbouwen van weerbaarheidscapaciteit binnen de organisaties die als vitaal 

aangemerkt zijn. 

 

                                                           
13 In het Gemenebest Australië worden de vitale infrastructuren door de centrale en decentrale overheden als volgt 

gedefinieerd: ‘Those physical facilities, supply chains, information technologies and communication networks 

which, if destroyed, degraded or rendered unavailable for an extended period, would significantly impact on the 

social or economic wellbeing of the nation or affect Australia’s ability to conduct national defence and ensure 

national security.’ [1] 
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Figuur 15:  Overzicht van de opzet van het TISN (bron: [1] p.17). 

 

Methoden 

Binnen de AGD loopt het programma Critical Infrastructure Program for Modelling and 

Analysis (CIPMA). CIPMA werkt nauw samen met de private vitale infrastructuurbedrijven 

in TISN-verband. CIPMA levert modellen en gedetailleerde analyses van de vitale 

infrastructuur aan de sectoren die deel uitmaken van het TISN.  

 

 

Figuur 16: Overzicht van de opzet van CIPMA.  

CIPMA faciliteert op aanvraag analyses van fysieke infrastructuurnetwerken in termen van 

de dimensies van netwerk- (of stelsel-) afhankelijkheden, zoals karakteristieken van een 

infrastructuurnetwerk, interne- en externe netwerkgerelateerde causale relatieverbanden, de 

impact van omgevingsfactoren zoals klimaatverandering, reactief gedrag, storingsvormen, 

getroffen gebied en de afhankelijkheden. Beheerders en eigenaren van de vitale 

infrastructuren kunnen deze informatie gebruiken ter voorkoming van, als voorbereiding op 
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en om te herstellen van een ramp of dreiging. Belangrijk is dat CIPMA een relatie kan 

leggen tussen en zichtbaar kan maken welke directe en indirecte afhankelijkheden er tussen 

verschillende vitale infrastructuren bestaan.  

 

CIPMA beschikt niet over één alomvattend model, maar heeft een reeks modellen die 

worden ontwikkeld en aangepast op basis van vragen vanuit de (TISN) markt. Op basis van 

deze vragen wordt besloten een model te bouwen of een eerder model aan te passen waarbij 

CIPMA met vitale sectoren/partijen onderhandelt over de te beantwoorden vraag en de 

hiervoor noodzakelijke informatie/gegevens. Bij het keuzeproces welke vragen uit de markt 

tot project verkozen worden, betrekt CIPMA de overweging of het antwoord van belang is 

voor andere marktpartijen en ze tracht deze in het onderhandelingsproces en het resultaat te 

betrekken. 

 

De meest uitdagende fase in dit onderhandelingsproces blijkt steeds weer het iteratieve 

proces waarin op exploratieve wijze de vraagstelling wordt verkend en gedurende dit proces 

wordt aangescherpt en gekwantificeerd, en waarin de toegevoegde waarde van het model 

wordt vastgesteld. Deze fase vereist een nauwe samenwerking tussen de CIPMA analisten 

en de vertegenwoordigers van de vitale sector(en). Vooral de keuze van het juiste niveau 

van detail en de aanpak blijkt een constante uitdaging. 

 

De analyses worden gefinancierd onder het CIPMA programma, vallend onder de paraplu 

van ‘national security’. Sommige analyses worden echter uitgevoerd op basis van gedeelde 

kosten met de vitale sector(en). 

 

Toepassing bij risicoanalyses 

De vitale sectoren worden gestimuleerd en ondersteund door de overheid in het uitvoeren 

van zelfevaluaties. Zo staat in de ‘National Emergency Risk Assessment Guidelines’ [2] 

uitgebreid beschreven op welke wijze de gebruikers risicofactoren kunnen identificeren, 

analyseren en evalueren. De systematiek kent vergelijkbare elementen als de Nederlandse 

Nationale RisicoBeoordeling (NRB). 

 

De analyses die het CIPMA doet voor de marktpartijen ondersteunen vraagstukken die de 

beschikbare expertise, kennis of invloedssfeer van marktpartijen te boven gaan. De analyses 

die hiervoor worden opgesteld, kunnen sectoroverstijgende afhankelijkheden betreffen of 

andersoortige dreigingen, ze kunnen één of meer sectoren omvatten en kunnen zowel op 

regionaal of nationaal niveau gericht zijn. CIPMA gebruikt in het algemeen een all-hazards 

aanpak, maar kan voor specifieke vragen modellen ontwikkelen die slechts enkele of zelfs 

maar één dreiging omvatten. Typische voorbeelden omvatten modellen rond vraag en 

aanbod en rond afhankelijkheden en effecten van verstoringen. 

 

Weerbaarheid van de vitale infrastructuur  

De Australische overheid integreert nadrukkelijk het eigen rampenbeleid met community 

resilience (maatschappelijke weerbaarheid). Dit doet ze door de nadruk te leggen op de 

eigen verantwoordelijkheid van de gemeenschappen, bedrijven, organisaties en individuen 

om hun eigen weerbaarheid tegen rampen op peil te brengen.  
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Ook hierin heeft CIPMA een ondersteunende, maar niet een trekkende rol. De resultaten van 

door marktpartijen aangevraagde analyses worden door CIPMA aan de betrokken 

marktpartijen ter beschikking gesteld. Het is aan deze partijen om de resultaten te vertalen 

naar afdoende maatregelen. Wel is het zo dat in het formuleren van de opdrachten 

nadrukkelijk met de partijen gekeken wordt naar de toepasbaarheid van de resultaten en dat 

deze met het oog op toepasbaarheid worden ingericht. In de uitwerking van maatregelen 

worden de marktpartijen verder ondersteund door de TISN sectorgroepen. Het 

bewerkstelligen van een beter begrip van cross-sector afhankelijkheden is een van de 

voornaamste doelstellingen. In de TISN sectorgroepen worden ervaringen over de wijze 

waarop geïdentificeerde risicofactoren het beste geadresseerd kunnen worden in het BCM-

proces onderling uitgewisseld. 
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Figuur 17:  CIR in relatie tot Disaster Resilience en Community Resilience.  

De zes sleutelbegrippen in de Australische rampenbestrijding 

 

Disasters will happen 
Natural disasters are inevitable, unpredictable and significantly impact communities and 
the economy 
Disaster resilience is your business 
Governments, businesses, not-for-profit, communities and individuals all have a role to 
play and to be prepared 
Connected communities are resilient communities 
Connected communities are ready to look after each other in times of crisis when 
immediate assistance may not be available 
Know your risk 
Every Australian should know how to prepare for any natural disaster 
Get ready - then act 
Reduce the effects of future disasters by knowing what to do 
Learn from experience 
We reduce the effects of future disasters by learning from past experiences 
 
Zie: http://www.em.gov.au/DisasterResilientAustralia/Pages/default.aspx 

http://www.em.gov.au/DisasterResilientAustralia/Pages/default.aspx
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Crisisbeheersing 

Crisisbeheersing vindt plaats in publiek-private samenwerking, deels ingevuld vanuit het 

TISN. Het TISN werkt daarbij samen met de nationale en regionale
14

 crisisbeheersings-

organisaties om de National Strategy for Disaster Resilience verder vorm te geven. Als 

uitgangspunt wordt hiervoor gehanteerd dat burgers, bedrijven en overheid de verantwoor-

delijkheid hiervoor delen.  

Het TISN organiseert hiervoor speciale meerdaagse bijeenkomsten over het raakvlak tussen 

de vitale infrastructuren en crisisbeheersing. Doel is de samenwerking voorafgaande aan een 

werkelijke crisis tot stand te brengen.  

 

De modellen van CIPMA spelen in de ondersteuning van crisismanagement geen directe rol; 

ze zijn hiervoor niet gemaakt. Voor de ondersteuning van crisismanagement zijn modellen 

vereist die werken met een heel andere tijdsschaal. Wel wordt in crisissituaties een simpel 

op maat gesneden model van de vitale infrastructuren en hun relaties gebruikt om tijdige 

informatie te leveren. Meer complexe modellen kunnen in een dergelijke situatie 

misleidende informatie opleveren. Visualisatie van simpele overstromingskaarten blijkt in 

een dergelijke situatie vaak nuttiger te zijn dan complexe modelresultaten. 

 

 
 

Verzamelen gegevens  

De gegevens voor de modellen binnen CIPMA komen uit een reeks van bronnen (waaronder 

die van beheerders en eigenaren van vitale infrastructuren). CIPMA krijgt de ruwe gegevens 

van vitale infrastructuurbeheerders (in het betreffende vraagstuk belanghebbende partijen). 

Het verkrijgen van gegevens van een enkele partij, gebaseerd op de in de jaren opgebouwde 

vertrouwensrelatie is relatief eenvoudig; het verkrijgen van informatie van meer, of zelfs 

alle (vaak concurrerende) partijen uit een sector kost veel inspanning. 

 

Gedurende de eerste fase van een project worden de aangeleverde gegevens gecontroleerd 

op onder andere de compleetheid en consistentie. Waar nodig wordt additionele informatie 

gevraagd. De beschikbaarheid van gegevens is vaak leidend voor de keuzes die in het model 

gemaakt moeten worden en dientengevolge de resultaten die het model levert. Niet altijd 

voldoen de aangeleverde data aan de eisen die het beoogde doel stelt. Naast deze gegevens 

                                                           
14

 Een regio omvat een staat of territorium.  

Voorbeeld van de samenwerking tussen de sectoren binnen TISN en de 
crisisbeheersingsorganisaties: de financiële sector (BFSG)  
 

The BFSG has learnt the lessons of major disasters such as Cyclone Larry, which caused 
widespread damage to the Innisfail region in Queensland. The BFSG recognised a need 
to engage more effectively with emergency management authorities to raise awareness 
of the role of the banking sector in the early stages of disaster response. For example, 
the group developed an education program in partnership with emergency management 
authorities to suggest that people include acquiring cash as part of their emergency 
preparation plans. 
In more recent years, the group has refined its cross-sector business continuity and crisis 
communications arrangements. Bedding down of the lessons learnt from the string of 
major disasters in Australia and New Zealand has been a key focus. 
The overall success of this work and the sector’s proactive approach to learning the 
lessons of past incidents was demonstrated by the sector’s improved response to 
Cyclone Yasi (for example, by prepositioning recovery equipment close to the disaster 
zone). 
 
Bron: Trusted Information Sharing Network for Critical Infrastructure Resilience: tenth anniversary booklet  
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die door de vragende partijen wordt aangeleverd, maakt het CIPMA gebruik van algemene 

statistische gegevens, zoals werkgelegenheid en economische cijfers van het Australian 

Bureau of Statistics.  

 

Een van de voornaamste succesfactoren van CIPMA is het bouwen van een vertrouwens-

relatie met de betrokken partijen. Hiervoor is een gegarandeerde vertrouwelijkheid voor 

aangeleverde informatie essentieel. De aangeleverde informatie kan commercieel 

vertrouwelijk zijn of zelfs vanuit een perspectief van nationale veiligheid. De resultaten 

worden daarom alleen gedeeld met de aanvragers van het onderzoek en er zijn strikte 

procedures van kracht die het uitlekken van informatie naar derden voorkomt. Gegevens 

betreffende vitale infrastructuur zijn uitgesloten van de Freedom of Information Act 

(vergelijk met de Wob) en zijn dus niet publiekelijk op te vragen. Daarenboven heeft 

CIPMA aparte wettelijke regelingen vastgelegd met de leveranciers van de gegevens. 

Ondanks deze maatregelen niettegenstaande, stelt CIPMA vast dat het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie een lange tijd vergt; marktpartijen zijn niet snel bereid vertrouwelijke 

informatie te delen. 

 

Samenvatting  

Aspect Australië  

Methoden/modellen  CIPMA bouwt op basis van behoeften van een of meer vitale 
sectoren (sectorale vraagsturing) modellen van die 
infrastructuren met hun afhankelijkheden. Relevante 
gegevens worden door de sector aangeleverd. 

 De modellen worden toegesneden op een specifieke vraag, er 
bestaat dus niet één centraal model. 

 Een belangrijk element is het onderhandelingsproces, waarin 
de vraagstelling en het gebruik van de resultaten wordt 
scherp gesteld. 

Risicoanalyse  De marktpartijen worden vanuit de overheid gestimuleerd tot 
zelfanalyse. 

 In het doen hiervoor worden vanuit de overheid verschillende 
vormen van ondersteuning aangeboden. 

Weerbaarheid  Er is een nadruk op zelfredzaamheid van alle partijen, van 
overheid tot burger. 

 De overheid ondersteunt initiatieven die de zelfredzaamheid 
verhogen (financieel en methodisch). 

Crisisbeheersing   Binnen het TISN wordt ook de samenwerking met 
crisisbeheersingsorganisaties gezocht.  

Gegevens   Relevante gegevens worden door de vitale sectoren 
aangeleverd. 

 Vitale infrastructuurgegevens zijn bij wet uitgezonderd van 
Freedom of Information Act verzoeken. 

Publiek-private samenwerking   De overheid faciliteert TISN (trusted information sharing 
networks) teneinde kennis over de bescherming van vitale 
infrastructuur te verspreiden. 

 Alle sectoren zijn hierin betrokken (maar niet alle sectoren 
zijn even proactief). 

Lessons learned/ Voorbeelden  Het verkrijgen van een vertrouwenspositie is essentieel voor 
het operationeel ondersteunen van de vitale sectoren bij het 
vergroten van hun weerbaarheid. 

 Bepaalde nationale rampen hebben sterk bijgedragen aan het 
verkrijgen van een besef van urgentie bij de vitale 
infrastructuurbeheerders. 
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4 Studies naar vitale infrastructuurafhankelijkheden in 
Nederland  

Vanwege het belang van de continuïteit van vitale infrastructuren voor het functioneren van 

de samenleving, vormt de bescherming van de nationale vitale infrastructuur een belangrijk 

onderdeel binnen het beleidsdossier Nationale Veiligheid van de Nederlandse rijksoverheid. 

Sinds 2002 besteedt de rijksoverheid aandacht aan de publiek-private bescherming van de 

vitale infrastructuur door de vitale sectoren en producten en diensten te definiëren, hun 

vitale afhankelijkheden te analyseren, risicoanalyses uit te voeren, de weerbaarheid te 

analyseren en waar mogelijk maatregelen te definiëren om deze te verhogen, en mogelijke 

scenario’s af te stemmen met crisisbeheersing.  

 

Ondersteunend aan deze werkzaamheden zijn studies uitgevoerd waarin methoden en 

modellen voor de analyse van vitale infrastructuren en hun afhankelijkheden werden 

ontwikkeld en/of toegepast, waaronder:  

 Quick-scan vitale infrastructuur (BZK, 2002);  

 Intersectorale workshops (BZK en vakdepartementen, 2005-2009);  

 Ketenanalyses Energie en ICT (SOVI, 2007); 

 Capaciteitsadvies elektriciteit en telecom (CAET), (EZ en VenJ, 2009-2011).  

 

In dit hoofdstuk worden de hierbij toegepaste methoden en modellen kort beschreven.  

4.1 Methoden / modellen  

Afhankelijkheidsmatrices en -analyses 

In 2002 heeft TNO in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK)
15

 een quick-scan onderzoek uitgevoerd om de nationale vitale 

infrastructuur te definiëren ([35] en [36]). Omdat hiervoor destijds (inter)nationaal geen 

gedragen nationale methoden beschikbaar waren en de kennis over infrastructuur-

afhankelijkheden opgedaan tijdens het millenniumproject niet geborgd was, zijn binnen dit 

project enkele methoden en tools ontwikkeld, die deels voortbouwden op methoden van 

enkele destijds voorlopende landen op dit dossier (waaronder VS, Canada en Zwitserland).  

 

Gedurende de quick-scan studie bleek het belang van afhankelijkheden bij het definiëren 

van de mate waarin sectoren vitaal zijn. Sectoren en hun producten en diensten kunnen 

zowel vitaal zijn doordat uitval grote directe schade ten gevolg heeft, of door de indirecte 

schade die ontstaat door de (downstream) afhankelijkheid van andere producten en diensten 

van ongestoorde levering. Als resultaat van de quick-scan studie werd de nationale vitale 

infrastructuur van Nederland gedefinieerd in elf 
16

vitale sectoren en 31 vitale producten en 

diensten. Voor de huidige lijst van de vitale infrastructuur wordt verwezen naar Bijlage C.  

 

Binnen de quick-scan studie werden de afhankelijkheden tussen de verschillende vitale 

producten en diensten op verschillende wijzen geanalyseerd.  

 

                                                           
15

 Destijds viel het onderwerp bescherming vitale infrastructuur onder coördinatie van het Ministerie van 

BZK. Momenteel valt de coördinatie onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  
16

  Momenteel bestaat de vitale infrastructuur in Nederland uit 12 sectoren. In 2003 is door de overheid 

vanuit het risicoaspect  de Nucleaire en Chemische Sector aan deze lijst toegevoegd  
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Figuur 18: Voorbeeld van de analyse van afhankelijkheden van de vitale producten en diensten (bron: 

[35]).  

Het bleek dat de samenhang tussen de vitale producten en diensten omvangrijk en complex 

is. De kwetsbaarheid van individuele producten en diensten hangt sterk af van de mate van 

afhankelijkheid van andere vitale producten en diensten. Om hier meer inzicht in te bieden, 

is binnen de quick-scan studie een afhankelijkheidsmatrix opgesteld. De matrix geeft aan de 

hand van een hoge, gemiddelde, lage of geen afhankelijkheidsschaal per product of dienst de 

aan in welke mate de producten en diensten afhankelijk zijn van elkaar.  

 

 

Figuur 19:  Opdeling sectoren in vier subtypen (bron: [35]). 

De mate van vitaliteit van producten en diensten wordt daarbij mede bepaald door de mate 

waarin ze bijdragen aan de totstandkomingsprocessen van andere vitale producten of 

diensten, zoals getoond in Figuur 19. De afhankelijkheidsrelaties kunnen worden vertaald in 

vier typeringen, te weten: 
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 Aanleverend (I); het product of de dienst levert een relatief sterke bijdrage aan andere 

producten/diensten en is in relatief mindere mate afhankelijk van andere 

producten/diensten. 

 Verweven (II); het product of de dienst levert een relatief sterke bijdrage aan andere 

producten/diensten en is in relatief sterke mate afhankelijk van andere 

producten/diensten. 

 licht verbonden (III); het product of de dienst levert een relatief mindere bijdrage aan 

andere producten/diensten en is in relatief mindere mate afhankelijk van andere 

producten/diensten. 

 Afhankelijk (IV); het product of de dienst levert een relatief mindere bijdrage aan 

andere producten/diensten en is in relatief sterke mate afhankelijk van andere 

producten/diensten.  

 

De quick-scan studie liet zien dat de afhankelijkheidsrelaties en keteneffecten in samenhang 

moeten worden gezien met de uitval- en herstelkarakteristieken. Deze karakteristieken van 

producten en diensten geven inzicht in de schade-effecten die kunnen optreden bij uitval. Bij 

het ene product of dienst heeft uitval onmiddellijk effect op de producten en diensten die 

ervan afhankelijk zijn (bijvoorbeeld uitval elektriciteit) terwijl het bij andere veel langer 

duurt voor de gevolgen merkbaar worden (bijvoorbeeld uitval van de scheepvaart). 

Omgekeerd kan herstel min of meer momentaan zijn, in stappen moeten plaatsvinden, of 

geheel of gedeeltelijke (langdurige) vervanging van de getroffen infrastructuur vereisen. 

 

Intersectorale workshops  

Om meer inzicht te krijgen in de intersectorale afhankelijkheden zijn in de periode 2005 tot 

2009 door de rijksoverheid enkele intersectorale workshops georganiseerd [40].  

Hierin is specifiek aandacht besteed aan sectoren die onderling sterk van elkaar afhankelijk 

zijn, zoals de financiële sector met de elektriciteits- en de telecommunicatiesectoren. Zo is 

eind 2005 een scenariodag georganiseerd met experts uit verschillende vitale sectoren. De 

nadruk binnen deze sessies lag op informatie-uitwisseling tussen experts uit de verschillende 

vitale sectoren. Doel was om de kennis en het begrip van de vitale sectoren en hun 

afhankelijkheden bij de deelnemers te verhogen en zo de samenwerking te 

vergemakkelijken in het geval van verstoringen met intersectorale consequenties.  

Op basis van scenario’s uit de Nationale RisicoBeoordeling (NRB) (zie paragraaf 4.2) 

werden de volgende punten behandeld [33]:  

 effecten van verstoringen van vitale infrastructuren, inclusief directe en indirecte 

effecten, tijdsduur van de verstoring;  

 afhankelijkheden, de mate van redundantie en mogelijkheden voor herstel;  

 maatregelen om de kwetsbaarheid te reduceren.  

 

Ketenanalyses 

Op de methoden uit de quick-scan uit 2002 is voortgebouwd in de studie naar de 

afhankelijkheid van elektriciteit in opdracht van het SOVI. In deze studie is de tijdsfactor in 

meer detail geanalyseerd en zijn afhankelijkheidsrelaties in meer detail in kaart gebracht 

[69].  

De studie biedt een overzicht over de mate waarin de sectoren weerbaar zijn in geval van de 

uitval van elektriciteit door aan te geven na hoeveel tijd het betreffende vitale product of 

dienst ernstige gevolgen gaat ondervinden. Om eventuele keteneffecten te kunnen 

onderkennen, is ook geanalyseerd wat de mogelijke effecten op de elektriciteitssector zelf 

zijn indien een van de overige vitale sectoren uitvalt.  

Daarnaast zijn ook ketenanalyses uitgevoerd op basis van empirische gegevens over 

incidenten. Om meer inzicht op te bouwen in de oorzaken en gevolgen van verstoringen 
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binnen de vitale infrastructuur en de hierbij optredende keteneffecten houdt TNO op basis 

van open bronnen een incidentendatabase bij. Er wordt onder andere vastgelegd welke 

schade een incident tot gevolg heeft, of er keteneffecten optreden, en of er sprake is van 

common mode failure.  

In 2010-2011 is door TNO en de TU Delft een wetenschappelijke analyse uitgevoerd naar 

de mate waarin hogere orde keteneffecten optreden tijdens deze grootschalige incidenten 

[70]. De analyse concludeerde dat elektriciteit en telecommunicatie/ICT de vitale 

voorzieningen zijn die het meest tot verstoringen in de overige sectoren leiden. De grootste 

bron van incidenten binnen de vitale infrastructuren wordt echter veroorzaakt door externe 

effecten, zoals common mode failure verstoringen door bijvoorbeeld extreme 

weersomstandigheden.  

Daarnaast werd geconstateerd dat keteneffecten door zogeheten wederzijdse 

afhankelijkheden (‘interdependencies’) nauwelijks lijken plaats te vinden.  

 

 

Figuur 20: Visualisatie van de onderlinge vitale infrastructuurafhankelijkheden op basis van empirische 

gegevens (bron: [50]). 

4.2 Inbedding vitale infrastructuur binnen de risicoanalyses op nationaal en 

regionaal niveau  

Nationale RisicoBeoordeling 

Het uitvoeren van risicoanalyses door de overheid vindt in Nederland zowel op nationaal als 

regionaal (Veiligheidsregio) niveau plaats.  

Sinds 2007 is de Nationale RisicoBeoordeling (NRB) onderdeel van de Strategie Nationale 

Veiligheid. Hiervoor is een wetenschappelijk verantwoorde methode opgesteld door een 

werkgroep bestaande uit experts van de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven [43]. 

De NRB methode komt er in het kort op neer dat impact en waarschijnlijkheid van een 

dreiging die in een scenario is uitgewerkt, ieder langs één meetlat worden gelegd op basis 

van een vooraf overeengekomen model en metrieken. De analyse vindt plaats door 

domeinexperts (bijv. betrokken (vitale) infrastructuurbeheerders) en experts in risicoanalyse. 

Daardoor is het mogelijk om de vele dreigingen voor de nationale veiligheid met elkaar te 

vergelijken en afwegingen te maken over eventueel noodzakelijke additionele maatregelen.  
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Inmiddels zijn meer dan veertig scenario’s ontwikkeld en gescoord op waarschijnlijkheid en 

impact volgens deze methode. De vitale infrastructuur speelt op twee manieren een rol in de 

NRB:  

 In de ontwikkeling van relevante scenario’s waarin de primaire verstoring van een 

specifieke vitale infrastructuur(dienst) centraal staat, zoals in verschillende scenario’s 

over grootschalige uitval van de elektriciteit en ICT-verstoringen;  

 In de analyse van de impact van de andere scenario’s. Hierbij wordt voor elk scenario 

de mogelijke directe impact op ieder van de vitale infrastructuren geanalyseerd bij de 

beoordeling van de aantasting van de economie en de verstoring van het dagelijks 

leven. De eerste order afhankelijkheden komen hierdoor alleen aan de orde als in de 

risico-bepaling de impact goed kan worden geschat. Tweede en hogere orde-effecten 

komen hierbij niet of nauwelijks in beeld.  

Regionale Risicoprofielen 

Naast deze analyses en scenario’s op nationaal niveau vinden vergelijkbare analyses ook 

plaats op regionaal niveau in de regionale risicoprofielen. Elke veiligheidsregio (VR) moet 

een risicoprofiel opstellen volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr).
17

. Het risicoprofiel 

geeft een overzicht van risicovolle situaties in de regio. De verstoring van vitale 

infrastructuren is hierin een van de maatschappelijke thema’s [51]. Binnen deze categorie 

wordt gekeken naar:  

 verstoring energievoorziening, waaronder uitval olievoorziening, uitval gasvoorziening 

en uitval elektriciteitsvoorziening,
18

  

 verstoring drinkwatervoorziening, waaronder uitval drinkwatervoorziening, problemen 

waterinname, verontreiniging in het drinkwaternet,  

 verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering, waaronder uitval rioleringssysteem, 

uitval afvalwaterzuivering,  

 verstoring telecommunicatie/ICT, waaronder uitval voorziening voor spraak- en 

datacommunicatie,  

 verstoring afvalverwerking,  

 verstoring voedselvoorziening.   

Per VR worden deze scenario’s verder uitgewerkt en geanalyseerd. In de handreiking [51] 

wordt aangegeven dat het voor de scenario’s met vitale infrastructuren moeilijk is specifieke 

indicatoren te definiëren en gegevens te verzamelen om betrouwbare kengetallen samen te 

stellen. De handreiking wijt dit probleem deels aan de vertrouwelijkheid van de benodigde 

informatie en deels aan de pluriforme publieke en private verantwoordelijkheden voor deze 

vitale infrastructuren.  

4.3 Weerbaarheid van de vitale infrastructuur  

Binnen de NRB vindt de analyse plaats in hoeverre de weerbaarheid van de samenleving 

tegen een bepaalde dreiging en het risico erop kan worden verhoogd. Daarbij wordt 

nagegaan op welke wijze de kans op een bepaald incident kan worden verkleind (preventie) 

en wat er nodig is om een incident aan te pakken en de duur te beperken als het incident zich 

toch voordoet (crisisbeheersing, in zowel voorbereiding, respons, herstel en nazorg). 

                                                           
17

 Artikel 15 http://wetten.overheid.nl/BWBR0027466 
18

 Bij de analyse van wat vitale infrastructuur is, is het niet ondenkbaar dat op lokaal niveau objecten als 

vitaal aangemerkt worden die dat op nationaal niveau niet hoeven te zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de 

effecten van uitval lokaal ernstig kunnen zijn, maar op nationaal niveau als beheersbaar worden gezien.. 

Denk bijvoorbeeld aan lokale diensten als vitale energielevering via aardwarmte of stoomleidingen en aan 

riolering/afvalwaterzuivering.   
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Daarnaast zijn er in 2005 en 2009 door de rijksoverheid inhoudelijke rapportages opgesteld 

waarin per vitale sector de weerbaarheid voor verstoringen in kaart is gebracht en waarin 

eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen zijn benoemd [40]. Het voor een 

specifieke vitale infrastructuur verantwoordelijke vakdepartement was verantwoordelijk 

voor de totstandkoming van de sectorspecifieke deelrapportage. 

Deze inhoudelijke rapportages zijn voor het grootste deel gebaseerd op weerbaarheid 

verhogende werkzaamheden binnen elk van de vitale sectoren afzonderlijk. Daarnaast is aan 

een aantal intersectorale afhankelijkheden specifiek aandacht besteed in intersectorale 

workshops (zie paragraaf 4.1). Hierbij is vooral aandacht besteed aan de elektriciteits- en de 

telecommunicatiesector aangezien hier veel sectoren van afhankelijk zijn.  

Hierop voortbouwend heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie extra aandacht besteed 

aan het ondersteunen van organisaties uit de vitale infrastructuur en de gemeentelijke top in 

alle gemeenten bij continuïteitsmanagement. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de 

voorbereiding op uitval van elektriciteit en ICT, o.a. door middel van een film en brochure 

met continuïteitsmaatregelen [41] . Ook is aandacht besteed aan de continuïteit van de vitale 

sectoren bij een grieppandemie [18], [30].  

 

Capaciteitsadvies elektriciteit en telecom/ICT  

Daarnaast is in 2009 door het toenmalige Centre for the Protection of the National 

Infrastructure NL (CPNI.NL) het project Capaciteitsadvies Elektriciteit en Telecom/ICT 

gestart. Het CAET project had het doel de weerbaarheid van alle vitale sectoren tegen 

verstoringen in de elektriciteitsvoorziening en de telecommunicatievoorzieningen 

inzichtelijk te maken en zo nodig te vergroten. Per vitale sector zijn door de CAET 

stuurgroep van de rijksoverheid één of meer vitale producten en diensten geselecteerd en 

geanalyseerd. In de CAET (deel)rapportages zijn per vitale sector de essentiële processen 

benoemd, de genomen (en mogelijke aanvullende) maatregelen beschreven en zijn 

aanbevelingen gedaan. Per onderzocht vitaal product of dienst is onderscheid gemaakt 

tussen de afhankelijkheid van en weerbaarheid tegen telecommunicatie-uitval en 

elektriciteitsuitval.  

 

Handreikingen NAVI  

Het toenmalige Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) heeft een aantal 

handreikingen voor bedrijven opgesteld. De producten van het NAVI richtten zich op de 

verbetering van de bescherming van de vitale infrastructuur in Nederland tegen moedwillig 

menselijk handelen. 

 

Cyber Security 

Recent krijgt vooral de kwetsbaarheid van onze vitale infrastructuren door het toenemend 

gebruik van ICT extra aandacht. De Nationale Cyber Security Strategie [41] heeft tot doel 

overheid, maatschappij en bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Een 

nieuwe versie van de strategie wordt waarschijnlijk eind 2013 door het kabinet bekrachtigd 

en gepubliceerd.   

4.4 Toepassing binnen crisisbeheersing  

In 2009 is door het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

geconstateerd dat de crisisbeheersing en de bescherming van de vitale infrastructuren op 

regionaal niveau nog onvoldoende geregeld was. Het Veiligheidsberaad heeft daarom het 

initiatief genomen tot het project ‘Vitale Partnerschappen in Veiligheid’. Daarmee werd de 

samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en de vitale sectoren op het gebied van de 
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(voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing versterkt. Voor de 

samenwerking tussen publieke en private partijen is ervoor gekozen om per VR aan de hand 

van een blauwdruk een convenant op te stellen en te implementeren. Het convenant is 

bedoeld voor alle VR’s en hun partners om uniforme samenwerkingsafspraken te maken en 

bevat in ieder geval de volgende inhoudelijke onderwerpen [17]: 

 Risicobeheersing;  

 Risico- en crisiscommunicatie;  

 Melding en alarmering;  

 Planvorming;  

 Opleiden, trainen en oefenen;  

 Vertegenwoordiging in regulier overleg en in crisisteams;  

 Informatiemanagement (waaronder netcentrisch werken). 

In navolging van het project bestaan er plannen om een platform op te richten om de 

continuïteit in de samenwerking tussen VR en vitale infrastructuurbeheerders te borgen en 

relevante ontwikkelingen, kennis en ervaringen te kunnen delen.    

4.5 Verzamelen gegevens  

Aan de basis van iedere methode of model ligt het verzamelen van betrouwbare gegevens. 

In de verschillende nationale trajecten die zich richten op de intersectorale afhankelijkheden, 

werd deze informatie meestal verzameld door middel van interviews of het organiseren van 

workshops met sleutelfiguren binnen de vitale sectoren.  

De voor de verschillende studies benodigde basisgegevens werden veelal per studie 

verzameld. Er vindt slechts beperkte uitwisseling plaats van informatie en gegevens over de 

nationale studies heen, waardoor de kansen door combinatie van studieresultaten extra 

meerwaarde te genereren uit deze gegevens, worden beperkt.  

 

Bij het ontsluiten en toegankelijk maken van de gegevens werkt de vertrouwelijkheid van 

de, met name private, informatie soms als belemmerende factor (bijvoorbeeld bij het 

benutten van de resultaten en gegevens van de studies in opdracht van het SOVI). Daarnaast 

zijn vitale sectorvertegenwoordigers soms niet bereid gevoelige gegevens te delen uit angst 

dat deze lekken naar het publieke domein (bijvoorbeeld via een Wob-verzoek). Gevoelige, 

vitale infrastructuurgegevens worden daarom alleen beschikbaar gesteld aan vertrouwde 

partijen met duidelijke afspraken over de borging van de vertrouwelijkheid door een niet-

overheidspartij (bijvoorbeeld aggregatie en anonimisering gebruikt in de studie voor het 

SOVI). 

Zowel het toenmalige NICC en NAVI gebruikten methoden voor het vertrouwd delen van 

publieke en private informatie. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het Traffic Light 

Protocol (zie bijvoorbeeld [33]).  

 

Naast de studies op basis van veelal vertrouwelijke gegevens, zijn aanvullende analyses 

uitgevoerd op basis van openbare bronnen zoals verzameld in de TNO incidentendatabase 

[70].  



TNO-rapport | TNO 2013 R11539                                                                                  

 

43 / 67 

 

 

4.6 Globaal overzicht van resultaten over afhankelijkheden  

Deze paragraaf beschrijft het resultaat van een globale analyse van de bovengenoemde 

studies en methode op het aspect afhankelijkheden binnen de vitale infrastructuren.  

 

Eerste orde afhankelijkheden tussen de vitale sectoren 

Na de definitie van de nationale vitale infrastructuur in 2002 hebben de daaropvolgende 

studies het beeld van de vitale infrastructuren aangescherpt. Hierbij is ook meer inzicht in de 

afhankelijkheden gekomen, waarbij vooral elektriciteit en ICT als de sectoren zijn benoemd 

waarvan verstoringen de grootste effecten hebben.  

Vooral de sectordoorsnijdende afhankelijkheid van ICT blijkt kwetsbaarheden in 

verschillende vitale sectoren te introduceren die nog slecht inzichtelijk zijn. De 

rijksoverheid in samenwerking met het bedrijfsleven besteedt daarom extra aandacht aan de 

digitale weerbaarheid van overheid en de Nederlandse vitale infrastructuur. De Nationale 

Cyber Security Strategie en het Nationale Cyber Security Beeld zijn voorbeelden daarvan.  

 

Hogere orde effecten en grootschalige verstoringen  

Empirisch onderzoek [70] laat zien dat hogere orde keteneffecten slechts zelden voorkomen. 

Veel vaker is echter sprake van grootschalige incidenten door externe oorzaken waardoor 

meer vitale sectoren gelijktijdig getroffen worden.  

Uitgevoerde EU-studies laten zien dat in dergelijke grootschalige incidenten de vitale 

sectoren afhankelijk worden van andere infrastructurele voorzieningen dan tijdens de 

normale bedrijfsvoering (zie kader ”Andere afhankelijkheden bij niet-normale 

bedrijfsvoering”). Dit heeft geleid tot een nieuw, door TNO ontwikkeld 

afhankelijkheidsmodel waarbij uitval- en herstelkarakteristieken en mode of operations een 

belangrijke rol spelen ([50], [69], [37]). Geïdentificeerd is dat ook jaargetijde, weer en 

psychologische factoren een grote spelen in hoe de samenleving reageert op uitval van vitale 

infrastructuur en hoe daarmee de impact van een verstoring of algehele uitval beïnvloed 

wordt. 

Hoewel een deel van de vitale sectoren plannen opgesteld heeft en maatregelen heeft 

getroffen voor het geval van uitval van primaire vitale infrastructuur waarvan ze direct 

afhankelijk zijn, zijn de vitale afhankelijkheden tijdens niet normale bedrijfsomstandigheden 

slecht inzichtelijk en daardoor vaak onbekend, waardoor deze zelden in de 

bedrijfscontinuïteitsplannen zijn verwerkt. Daardoor ontstaat bij grootschalige verstoringen 

al snel schaarste aan deze voorzieningen en mogelijke terugvalopties [69]. Bovendien 

ontstaan er afstemmingsvraagstukken die de planvorming van de afzonderlijke vitale 

sectoren te boven gaan (prioriteitsstelling i.v.m. gelijktijdig beroep op dezelfde schaarse 

middelen, toegang tot het getroffen gebied)
19

.  

 

                                                           
19

 Duitsland is recent gestart met een vijfjarig project (2013-2018) waarin de problematiek van uitval van de 

stroomvoorziening en de beschikbaarheid van noodstroomgeneratoren nationaal aangepakt wordt. Daarnaast 

is er een collectief initiatief TankNotStrom in de regio Berlijn (zie: http://www.tanknotstrom.de/).  
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Methoden en benodigde gegevens  

Het beschreven overzicht van ondersteunende studies en onderzoeken in Nederland laat zien 

dat veel van de studies gericht zijn op kwalitatieve analyses en het verzamelen van 

expertmeningen door middel van interviews of workshops.  

 

Bij het verzamelen van informatie over afhankelijkheden blijken organisaties zowel over- 

als onderschattingen te maken over de vitale belangrijkheid van door hen geleverde vitale 

producten en diensten aan andere vitale infrastructuren (de ‘downstream’) [35]. Kennis over 

de eigen afhankelijkheid van andere vitale producten en diensten (de ‘upstream’) is 

grotendeels aanwezig bij de vitale infrastructuren. Uitzonderingen vormen de eigen 

afhankelijkheden bij niet-normale bedrijfsvoering (tijdens stress, crisis en herstel) en ‘diep 

verstopte’ technische afhankelijkheden als de afhankelijkheid van GPS-gebaseerde 

tijdsignalen
20

. 

 

                                                           
20

 Het GPS signaal wordt niet alleen gebruikt voor positiebepaling, maar ook voor het (zeer) nauwkeurig 

synchroniseren in de tijd van bijvoorbeeld energieopwekking. Zonder deze synchronisatie is 

energiedistributie op bovenregionaal niveau niet mogelijk. 

Andere afhankelijkheden bij niet-normale bedrijfsvoering 

 

Veel vitale bedrijven houden rekening met vitale afhankelijkheden. Zo installeren ze 
noodgeneratoren voor het in stand houden van de meest cruciale processen en is er 
vaste telefonie als terugval indien de mobieltjes het niet meer doen. De plannen gaan 
echter mank bij het doordenken dat als er een dergelijke omstandigheid zich voordoet, 
dat er een geheel nieuwe verzameling vitale omstandigheden ontstaan.  
Na het proefdraaien van de noodgenerator onder normale bedrijfsomstandigheden 
wordt eens in de zoveel tijd de dieseltank bijgevuld. Echter, in geval van uitval van 
elektriciteit is er geen plan dat zorgt voor tijdige aanvoer van (vitale) diesel, is het niet 
zeker dat er prioritaire transportcapaciteit (trucks en chauffeurs) is, dat er gebeld kan 
worden, dat er zonder een financiële transactie brandstof besteld kan worden, en dat 
diesel vanuit de depots in de trucks gepompt kan worden.  
 
Naast een ‘stress mode’, verschuiven de vitale afhankelijkheden vaak nogmaals bij een 
grotere nationale crisissituatie, bijvoorbeeld bij overstroming waarbij de tijdige 
toegankelijkheid tot allerlei vitaal benodigde goederen ernstig gehinderd kan raken, en 
bij het herstel (bijv. hoe kom ik aan grondverzetmachines of kranen?).   
 
Zie [62.] 
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Er bestaan aanzetten tot meer kwantitatief gerichte analyses (quick-scan; de afhankelijkheid 

van elektriciteit voor het SOVI; analyse empirische gegevens), maar de hiervoor 

ontwikkelde deelmodellen zijn nooit systematisch vastgelegd, uitgebouwd en geborgd. Ze 

zijn per studie separaat opnieuw ontwikkeld.  

Hetzelfde geldt voor de basisgegevens; ook deze worden veelal per studie verzameld. Er 

vindt slechts beperkte uitwisseling plaats van informatie en gegevens over de nationale 

studies heen.  

 

Sleutelpartijen in Nederland 

 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV): de NCTV, 

onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, is de organisatie die 

verantwoordelijk is voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en 

crisisbeheersing. De NCTV vervult haar taken als een netwerkorganisatie vanuit een 

centrale coördinerende positie. Als onderdeel van de nationale veiligheid valt ook de 

coördinatie van de bescherming van de vitale infrastructuren onder de NCTV.   

 Ministeries (vakdepartementen): Specifieke vitale sectoren vallen onder de 

beleidsverantwoordelijkheid van vakdepartementen. Op het gebied van bescherming 

van de nationale vitale infrastructuur draagt ieder vakdepartement de 

verantwoordelijkheid voor de (vitale) sectoren, producten of diensten in de eigen 

beleidskolom.  

 Veiligheidsregio's: Elke VR moet voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing 

beschikken over een goed geoefende professionele organisatie en maakt periodiek 

Discrepantie in percepties 

 

In het onderzoek van Luiijf, Burger en Klaver ([35] en [36]) uit 2002 is onderzocht in 
hoeverre de percepties van leveranciers en afnemers over een afhankelijkheidsrelatie 
verschillen. Hieruit is geconcludeerd dat het inzicht in het belang dat een vitaal product 
of dienst heeft voor een ander vitaal product of dienst als afnemer (‘downstream’) in het 
algemeen gering is. Uitgezet op een driepuntsschaal (hoog, midden, laag belang) is in 
het onderstaande diagram de gemiddelde afwijking weergegeven tussen de percepties 
van leveranciers en afnemers van afhankelijkheidsrelaties in de betreffende sectoren. 
Een afwijking van 1 betekent dat de perceptie gemiddeld een vol schaalniveau verschilt ( 
‘laag’ i.p.v. ‘midden’ bijvoorbeeld). 
 

 
  

Figuur 21: Het verschil in perceptie van afhankelijkheid bij leverancier en afnemer (bron: [35]) 
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bijgestelde plannen als een risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan en 

rampbestrijdingsplan. De samenwerking met andere crisispartners waaronder de 

bedrijven binnen de vitale sectoren zoals ziekenhuizen, nutsbedrijven, 

drinkwaterbedrijven en de chemische industrie speelt een belangrijke rol bij de 

crisisbeheersing. Om deze samenwerking te bevorderen heeft het Veiligheidsberaad het 

project Vitale Partnerschappen uitgevoerd [17]. Via convenanten met elektriciteits-

distributiebedrijven, drinkwater- en telecombedrijven zijn stappen gezet voor een 

effectievere publiek-private crisisbeheersing.     

 Instituut Fysieke Veiligheid (IFV): Het IFV (voormalige NIBRA) is op 1 januari 2013 

van start gegaan. Het instituut beoogt de VR’s te ondersteunen in het versterken van de 

brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing.
21

  

 VNO-NCW 

De vereniging VNO-NCW behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. 

VNO-NCW heeft een Commissie vitale infrastructuur en een Commissie beveiliging 

van informatie (CBI) waar aandacht besteed wordt aan de weerbaarheid van de 

Nederlandse vitale (informatie) infrastructuur.  

 Operators en bedrijven in de vitale infrastructuur: De operators en bedrijven zijn de 

primair verantwoordelijken voor de continuïteit van hun producten en diensten. Ze 

besteden hiervoor veelal aandacht aan risicoanalyses, BCM en crisisbeheersing. Veel 

vitale infrastructuurorganisaties werken nauw samen met de rijks- en lagere overheden 

door bijvoorbeeld bij te dragen aan expertworkshops in het kader van de NRB en door 

samenwerking met de VR’s.   

 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO): 

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op nationaal niveau samenwerkt 

met bedrijven en overheden en daarnaast deelneemt aan Europese projecten. Sinds 2000 

heeft TNO verschillende studies naar de weerbaarheid van de Nederlandse vitale 

infrastructuren uitgevoerd. TNO neemt daarnaast deel aan een aantal Europese 

projecten die gericht zijn op de bescherming van de vitale infrastructuren en de 

bescherming van de vitale informatie-infrastructuren. 

 Universiteiten: ook op een aantal Nederlandse universiteiten vindt onderzoek naar vitale 

infrastructuren plaats, bijvoorbeeld aan de TU Delft, met speciale aandacht voor cyber 

security en de volgende generatie infrastructuren (Next Generation Infrastructure 

programma).   

 

                                                           
21

 www.nifv.nl 
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4.7 Samenvatting  

Aspect Nederland  

Methoden/modellen  De quick-scan studie [35] uit 2002 maakte gebruik van 

afhankelijkheidsanalyses en leidde tot het opstellen van 

afhankelijkheidsmatrices op nationaal niveau.  

 Daarna zijn meer gedetailleerde ketenanalyses uitgevoerd, met 

een focus op elektriciteits- en ICT-afhankelijkheden.  

 Aan de hand van scenario’s is in intersectorale workshops 

informatie uitgewisseld over de onderlinge afhankelijkheden 

tussen een aantal vitale sectoren.  

 Op basis van gegevens over incidenten zijn ook 

afhankelijkheidsanalyses uitgevoerd.  

Risicoanalyse  Op nationaal niveau wordt de NRB toegepast. Hierbij worden 

eerste orde effecten op vitale infrastructuur meegenomen.  

 Op regionaal niveau wordt de vitale infrastructuur 

meegenomen in de regionale risicoprofielen.  

Weerbaarheid  De CAET-studie heeft een analyse uitgevoerd van de 

weerbaarheid van de vitale sectoren voor uitval van 

elektriciteit en telecom en hiervoor aanbevelingen 

geformuleerd.  

 De overheid biedt een aantal handreikingen voor 

continuïteitsmanagement gericht op de voorbereiding voor 

uitval van elektriciteit en ICT, evenals bij concrete dreigingen, 

zoals de grieppandemie.  

 Het voormalige NAVI bood een aantal handreikingen gericht 

op de bescherming tegen moedwillig menselijk handelen. 

Crisisbeheersing   Binnen het project Vitale Partnerschappen in Veiligheid 

werken de VR’s samen met bedrijven uit de vitale sectoren.  

 Er zijn hiervoor samenwerkingsconvenanten opgesteld. 

Gegevens   De vertrouwelijke gegevens over de afhankelijkheden worden 

veelal verzameld per specifiek traject en kunnen hierdoor niet 

altijd gedeeld worden over de verschillende studies.  

 Voor het delen van gevoelige informatie binnen een 

vertrouwde omgeving wordt gebruik gemaakt van het Traffic 

Light Protocol.  

 Er worden ook analyses uitgevoerd op basis van openbare 

informatie.  

Publiek-private samenwerking   De bedrijven uit de vitale sectoren leveren bijdrages aan de 

risico- en overige analyses en brengen hun expertise in in de 

workshops en andere bijeenkomsten.  

 Een van de punten van zorg binnen het bedrijfsleven is het 

borgen van de vertrouwelijkheid van de onderliggende 

vertrouwelijke gegevens.  

Lessons learned/ Voorbeelden  De meeste aandacht gaat uit naar de effecten van uitval van 

elektriciteit en ICT.  

 De eerste orde afhankelijkheden zijn over het algemeen goed 

bekend. Er bestaat slechts beperkt inzicht bij de hogere orde 

afhankelijkheden en in de afhankelijkheden tijdens niet 

normale bedrijfsomstandigheden.  
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5 Toepasbaarheid methoden en modellen betreffende 
vitale infrastructuurafhankelijkheden in Nederland  

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd in hoeverre de in hoofdstuk 3 beschreven kennis, 

methoden en modellen een rol kunnen spelen in de Nederlandse aanpak van nationale en 

regionale risicofactoren rond vitale infrastructuren in de komende jaren. Hierbij worden 

achtereenvolgens de toepassing van die kennis, methoden en modellen behandeld binnen 

risicoanalyses, voor het verhogen van de weerbaarheid en binnen de crisisbeheersing.   

Hierbij wordt van de in hoofdstuk 3 beschreven elementen een kwalitatieve inschatting 

gegeven. Dit betreft een kwalitatief oordeel van de onderzoekers, op basis van materiaal uit 

eerdere studies (vooral [33]) en de uitgevoerde interviews (zie bijlage B).  

Conform de doelstelling van het onderzoek is deze kwalitatieve analyse erop gericht voor de 

onderzochte landen een aantal methoden en kenmerken te identificeren die de Nederlandse 

aanpak mogelijk kunnen versterken (+) en ook enige nuanceringen aan te brengen over de 

praktische toegevoegde waarde (-).   

 

5.1 Toepassing binnen risicoanalyses  

 

Land  Omschrijving  Appreciatie  

Zweden  MSB heeft bepaald dat 
overheidsinstellingen, als onderdeel van 
hun analyse van risicofactoren en 
kwetsbaarheden, vitale afhankelijkheden 
die binnen hun verantwoording vallen 
moeten identificeren en evalueren. 

 De MSB/SEMA methode voor het 
analyseren van afhankelijkheden kan 
worden benut als ondersteuning binnen 
risico- en kwetsbaarheidsanalyses om 
mogelijke keteneffecten in kaart te 
brengen.  

 De door MSB ontwikkelde methodiek wordt 
zowel op nationaal als regionaal niveau 
gebruikt.  

 De methode is ook toegankelijk voor bedrijven.  
 Er zijn ondersteunende tools beschikbaar 

gemaakt. 
 

 De resultaten van de risicoanalyses worden niet 
gedeeld tussen de verschillende niveaus.  

 De tools worden in de praktijk nauwelijks 
gebruikt door bedrijven. 

 De tools worden door de publieke sector vooral 
gebruikt om kennis op te doen over de 
methodiek. De analyses worden offline 
uitgevoerd.  

Verenigd 
Koninkrijk  

 Er bestaat een uitwisseling tussen 
risicoanalyses op nationaal en regionaal 
niveau. Scenario’s en bouwstenen op 
nationaal niveau worden gedeeld als 
startpunt voor het regionale niveau.  

 Resultaten op regionaal niveau worden 
gebruikt om de nationale uitgangspunten 
te toetsen en de gegevensbank aan te 
vullen. 

 Informatie- en kennisuitwisseling tussen 
nationaal en regionaal niveau. 

 Regio’s worden vanuit nationale overheid 
methodisch ondersteund. 

 Departementen leveren verplicht een 
jaarlijkse update van de stand van zaken in 
hun sector naar voorgeschreven model.  
 

 Ondanks faciliterende structuren blijft 
informatiedeling deels gecompartimenteerd 
en onvolledig. 
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Land  Omschrijving  Appreciatie  

Verenigde 
Staten van 
Amerika  
(federaal) 

 Het NIPP beschrijft een methode voor 
risicomanagement. De uitwerking loopt 
per sector uiteen.  

 DHS probeert ook cross-sector analyses 
mogelijk te maken.  

 Bij een deel van de vitale 
infrastructuurbedrijven vinden risico- en 
kwetsbaarheidsanalyses plaats door DHS.  

 DHS probeert cross-sectorale analyses 
mogelijk te maken.   

Australië   De marktpartijen worden vanuit de 
overheid gestimuleerd tot zelfanalyse. 

 Voor het uitvoeren van deze zelfanalyses 
worden vanuit de overheid verschillende 
vormen van ondersteuning aangeboden. 

 De overheid biedt financiële en methodische 
ondersteuning aan bedrijven uit de vitale 
sectoren in het uitvoeren van bijvoorbeeld 
intersectorale studies.  

Nederland  Op nationaal niveau wordt de NRB 
toegepast. Hierbij worden eerste orde 
effecten op vitale infrastructuur 
meegenomen.  

 Op regionaal niveau wordt de vitale 
infrastructuur meegenomen in de 
regionale risicoprofielen.   

 De NRB heeft methodisch een sterke basis en 
kent al een groot aantal uitgewerkte 
scenario’s.  

 Binnen de NRB wordt gebruik gemaakt van de 
kennis van bedrijven uit de publieke sector, 
de vitale sectoren en onderzoeksinstituten. 

 

 Er wordt slechts beperkt informatie gedeeld 
tussen nationaal en regionaal niveau.  

 

Afhankelijkheden binnen de vitale infrastructuur spelen een rol binnen risicoanalyses op 

verschillende niveaus (zie Figuur 2):  

 Er vinden in veel landen risicoanalyses plaats op nationaal niveau. Hierin wordt de 

mogelijke impact op de vitale infrastructuur meegenomen.  

 Een aantal landen voert dergelijke analyses uit op regionale/ stedelijke schaal.  

 Ook op sectorniveau vinden risicoanalyses plaats. Vaak verschilt de kwaliteit van deze 

analyses per sector en is het in een aantal gevallen moeilijk om hier een geaggregeerd 

beeld uit op te bouwen.  

 Ook binnen bedrijven van de vitale sectoren vinden risicoanalyses plaats.  

Elk van de beschouwde landen zoekt naar methoden om de resultaten van de analyses op de 

verschillende niveaus te kunnen uitwisselen en resultaten te kunnen duiden. Hierbij wordt 

soms gebruik gemaakt van één uniforme methode voor vooral de door de overheid 

geïnitieerde risicoanalyses.  

De methoden die door de vitale sectoren zelf worden gebruikt zijn over het algemeen zeer 

divers. Bedrijven in de vitale sectoren brengen in het kader van hun businesscontinuïteit het 

risico en vitale (upstream) afhankelijkheden voor het eigen bedrijf of sector in kaart. Binnen 

de vitale sectoren is daarvoor een groot aantal methoden in gebruik. De resultaten van die 

risicoanalyses zijn veelal bedrijfsvertrouwelijk en de grote variatie in gebruikte methoden 

maakt de uitwisselbaarheid tussen sectoren en over landen heen lastig.  

 

Internationale methoden en modellen  

Ten opzichte van de Nederlandse situatie beschikken de vier onderzochte landen over de 

volgende aanvullende methoden en tools:  

 Delen bouwstenen scenario’s  

De centrale overheid in het Verenigd Koninkrijk levert aan de regionale organisaties 

zogeheten planningsscenario’s. Deze kunnen door de regio’s gebruikt worden als 

blauwdruk en geharmoniseerd uitgangspunt voor de eigen risicoanalyses, waardoor een 

naadloze aansluiting tussen nationaal en regionaal niveau bereikt wordt.  
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 Delen van kennis over risicovolle vitale knooppunten  

Naast het delen van de algemene gegevens over de te behandelen scenario’s wordt in 

het Verenigd Koninkrijk ook informatie uitgewisseld over de vitale knooppunten. 

Vanwege de gevoeligheid van deze informatie is er een aantal procedures opgesteld om 

de vertrouwelijkheid hierover te waarborgen, onder andere de uitsluiting van de 

Freedom of Information Act (vgl. Wob).  

 Uitvoeren cross-sector risicoanalyses  

In de Verenigde Staten worden door de federale overheid (DHS) cross-sector 

risicoanalyses uitgevoerd.   

 Ondersteunende tools voor afhankelijkheidsanalyses / database 

De Zweedse MSB levert zowel overheidsinstanties als bedrijven gratis een aantal 

ondersteunende tools voor het uitvoeren van risico- en afhankelijkheidsanalyses.  

Zo wordt het zogeheten ‘dependency wheel’ gebruikt bij het identificeren van 

onderlinge vitale afhankelijkheden.  

Mogelijke toepasbaarheid in de Nederlandse situatie  

Door de sterke methodische onderbouwing van de NRB en de al aanwezige basis van 

afhankelijkheidsstudies (zie hoofdstuk 4) lijkt er in Nederland een goede basis te bestaan om 

een deel van de boven beschreven methoden en werkwijzen van andere landen toe te passen.  

Vooral het vastleggen en toegankelijk maken van de resultaten van al uitgevoerde analyses 

door middel van bijvoorbeeld een database conform de Zweedse opzet lijkt directe 

meerwaarde te bieden als ondersteuning bij risicoanalyses, in het ontsluiten van de 

resultaten van risicoanalyses en als beslissingsondersteuning bij crisisbeheersing.  

Hierbij dient de vertrouwelijkheid van de onderliggende gegevens geborgd te worden. Dat 

heeft consequenties voor de opzet van het systeem. Mogelijk zijn daardoor aanpassingen in 

wet- en regelgeving noodzakelijk en van de publieke en private beheersorganisatie en 

gebruiksprocedures.  

5.2 Toepassing bij het verhogen van de weerbaarheid    

Land  Omschrijving  Appreciatie  

Zweden  Bij het bepalen van de benodigde 
maatregelen ter verhoging van de 
weerbaarheid vormen de resultaten van 
eerder uitgevoerde 
afhankelijkheidsanalyses een belangrijke 
bron. 

 De eerder genoemde tools zijn beschikbaar 
gemaakt om inzicht te geven hoe de 
weerbaarheid te bepalen en te verhogen. 

Verenigd 
Koninkrijk 

 Voor het verhogen van de weerbaarheid 
worden jaarlijks sectorale plannen 
opgesteld.  

 Er wordt veel aandacht besteed aan 
standaarden en richtlijnen op het gebied 
van BCM.  

 Voor opzettelijke dreigingen levert de 
overheid advies aan vitale sectoren. 

 Ondersteuning voor BCM en opzettelijke 
dreigingen.   

 Lessons learned uit de overleggen en 
oefeningen in de LRF’s leiden tot beter inzicht in 
de eigen weerbaarheid en hoe deze te 
verhogen.  

Verenigde 
Staten van 
Amerika  
(federaal) 

 DHS biedt tools aan voor het bepalen van 
de weerbaarheid van een organisatie. 

 Delen van inlichtingeninformatie met sectoren.  
 Veel tools beschikbaar.  
 Stimuleren sectoren en aanbieden van 

standaarden (bijvoorbeeld NIST, NERC). 
 

 De beschikbare tools vanuit DHS lijken door 
bedrijven beperkt te worden gebruikt.  
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Australië  Er is een nadruk op zelfredzaamheid van 
alle partijen, van overheid tot burger. 

 De overheid ondersteunt initiatieven die de 
zelfredzaamheid verhogen (financieel en 
methodisch). 

 De eerder genoemde tools zijn beschikbaar 
gemaakt om inzicht te geven hoe de 
weerbaarheid te bepalen en te verhogen De 
overheid geeft financiële en methodische 
ondersteuning bij de uitvoering van projecten 
die de weerbaarheid verhogen. 

Nederland  De CAET-studie heeft een analyse 
uitgevoerd van de weerbaarheid van de 
vitale sectoren voor uitval van elektriciteit 
en telecom en hiervoor aanbevelingen 
geformuleerd.  

 De overheid biedt een aantal handreikingen 
voor continuïteitsmanagement gericht op 
de voorbereiding voor uitval van 
elektriciteit en ICT.  

 Het voormalige NAVI bood een aantal 
handreikingen gericht op de bescherming 
tegen moedwillig menselijk handelen. 

 Door de uitgevoerde studies en de toenemende 
samenwerking tussen vitale sectoren en de 
veiligheidsregio’s is de kennis over de 
weerbaarheid en intersectorale 
afhankelijkheden toegenomen.  
 

 Afnemende ondersteuning voor het delen van 
security gerichte informatie en kennis.  

 

Voor het verhogen van de weerbaarheid van de vitale infrastructuur zet een aantal landen in 

op kennisdeling op het gebied van business continuïteit. Hierbij biedt de overheid 

ondersteuning aan bedrijven door het delen van BCM good practices en specifieke security 

gerichte informatie en het ondersteunen van weerbaarheidsstudies. 

 

Internationale methoden en modellen  

 Delen van good practices en standaarden rond BCM: 

Verschillende landen delen kennis en informatie over het BCM-domein. Zo stelt het 

Verenigd Koninkrijk good practices, ervaringen en standaarden beschikbaar op het 

gebied van BCM.   

 Het stimuleren van intersectorale weerbaarheidstudies: In Australië faciliteert de 

overheid vanuit het oogpunt van nationale veiligheid studies rond de intersectorale 

afhankelijkheden. CIPMA voert deze analyses op verzoek van de sectoren uit.  

 Delen van veiligheid (security) gerelateerde kennis:  

Voor kennis op het gebied van de veiligheid –zowel fysiek als cyber- van vitale 

infrastructuren geldt dat deze deels schaars is en ook deels gebruik maakt van 

specifieke bronnen binnen de overheid of hun vertrouwde internationale partners 

(inlichtingen en opsporingsdiensten). Binnen een aantal landen wordt deze kennis en 

informatie gedeeld met partijen binnen de vitale sectoren (bijvoorbeeld CPNI in het 

Verenigd Koninkrijk, DHS in de Verenigde Staten).  

Mogelijke toepasbaarheid in de Nederlandse situatie  

In het verleden heeft het NAVI een deel van de boven beschreven activiteiten uitgevoerd. Er 

bestaat in Nederland momenteel geen organisatie die de vitale infrastructuren in de volle 

breedte ondersteunt met vergelijkbare activiteiten, laat staan op kosten van de overheid zoals 

in Australië en het VK.   
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5.3 Toepassing binnen crisisbeheersing    

Land  Omschrijving  Appreciatie  

Zweden  Ook binnen crisisbeheersing wordt de 
opgebouwde kennis over afhankelijkheden 
benut om snel mogelijke keteneffecten in 
kaart te brengen. 

 MSB heeft een tool om snel een eerste orde 
inzicht te krijgen in de afhankelijkheden. Deze 
tool wordt meerdere keren per week gebruikt 
door MSB.  

Verenigd 
Koninkrijk 

 Op het gebied van preparatie en 
crisismanagement wordt actief 
samengewerkt met bedrijven uit de vitale 
sectoren. In een zogeheten ‘local resilience 
forum’ wordt informatie over vitale 
knooppunten gedeeld en vinden analyses 
plaats over afhankelijkheden. Deze analyses 
worden ondersteund door tools als 
bijvoorbeeld de ‘dependency map’. 

 Samenwerking en informatiedeling op lokaal 
niveau. 

 Operationele samenwerking met deel vitale 
sectoren.  

Verenigde 
Staten van 
Amerika  

 In de lauwe en hete fasen van een crisis 
worden ondersteunende methoden en 
tools van het NISAC ingezet. 

 In recente incidenten zijn de modellen als 
beslissingsondersteunend aan de 
crisisbeheersing ingezet.  
 

 De modellen vergen een relatief grote 
ontwikkeltijd en investering.  

Australië  Er is een nadruk op zelfredzaamheid van 
alle partijen, van overheid tot burger. 

 Binnen het TISN wordt ook de 
samenwerking met 
crisisbeheersingsorganisaties gezocht. 

 Vertrouwde community opgebouwd in TISN.  
 Lessons learned in samenwerking naar 

aanleiding van recente incidenten (bijv. rond 
financiële sector).  

Nederland  Binnen het project Vitale Partnerschappen 
in Veiligheid werken de VR’s samen met 
bedrijven uit de vitale sectoren.  

 Er zijn hiervoor samenwerkingsconvenanten 
opgesteld.  

 Door het project vitale partnerschappen zijn 
betere contacten ontstaan tussen de VR’s en de 
vitale sectoren.  

 Samenwerking tussen VR’s en vitale sectoren is 
geformaliseerd in convenanten.  
 

 De voor deze samenwerking opgestelde 
convenanten lijken nog vooral bestuurlijk van 
aard en dienen operationeel nog meer vorm te 
krijgen.  
 

 

 

Direct contact tussen de VR’s en vitale sectoren en de formalisatie ervan in convenanten 

heeft een grote potentiële waarde in de bescherming van de Nederlandse vitale 

infrastructuur. De genoemde convenanten tussen VR’s en private (vitale) organisaties zijn 

echter vooral gericht op bestuurlijke afspraken. Binnen de convenanten is geen expliciete 

aandacht besteed aan de afhankelijkheden van de vitale infrastructuren. Ook is geen 

informatie gevonden dat deze activiteiten worden ondersteund door modellen en gerichte 

informatie-uitwisseling zoals dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of Zweden 

plaatsvindt.  

Er bestaan plannen om een platform op te richten om de continuïteit in de samenwerking 

tussen VR en vitale infrastructuurbeheerders te borgen en relevante ontwikkelingen, kennis 

en ervaringen te kunnen delen. Hiervoor zouden gerichte informatie-uitwisseling, modellen 

en bijbehorende gegevensverzamelingen meerwaarde kunnen bieden.  
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Internationale methoden en modellen  

 Gerichte informatie-uitwisseling over vitale infrastructuren en hun afhankelijkheden:  

In het Verenigd Koninkrijk wordt de samenwerking tussen overheden en bedrijven in 

de vitale sectoren geborgd in zogeheten Local Resilience Forums (LRF’s). Deze 

samenwerkingsfora tussen category 1 (cat 1) responders (bijvoorbeeld de hulpdiensten) 

en category 2 (cat 2) responders (bijvoorbeeld de infrastructuurproviders) brengen in 

kaart welke infrastructuren vitaal zijn op regionaal niveau. Binnen de LRF’s wordt 

nagegaan welke scenario’s van belang zijn en wat de primaire en secundaire impact kan 

zijn van de afhankelijkheden tussen de vitale infrastructuren.  

 Ondersteunende tools – dependency map:  

In het Verenigd Koninkrijk is een aantal ondersteunende tools en een stappenplan 

ontwikkeld voor analyse van vitale infrastructuren en hun afhankelijkheden. Het 

resultaat komt beschikbaar in de vorm van een ‘dependency map’ voor het betreffende 

gebied. De dependency map kan worden gebruikt als instrument tijdens risicoanalyse, 

voor het opstellen van plannen en oefeningen, en voor het in beeld brengen van de 

belangrijkste afhankelijkheden tijdens een crisissituatie.  

 Ondersteunende modellen – kennisdeling afhankelijkheden:  

De Zweedse crisisbeheersingsorganisatie MSB heeft de tijdens risicoanalyses 

verzamelde gegevens over (vitale) infrastructuurafhankelijkheden gestructureerd 

toegankelijk gemaakt. Dit systeem geeft tijdens incidenten de mogelijkheid snel inzicht 

te krijgen in de mogelijke keteneffecten van verstoringen.  

 Ondersteunende modellen – grootschalige modellen en gegevensverzameling:  

In de Verenigde Staten (NISAC) en Australië (CIPMA) bestaan grootschalige modellen 

en dataverzamelingen ter ondersteuning van de besluitvorming tijdens crisissituaties. 

Deze modellen kunnen het crisismanagement van de overheden ondersteunen bij het 

analyseren van de impact van mogelijke scenario’s en bij het beoordelen van de 

effectiviteit van mogelijke maatregelen. 

Mogelijke toepasbaarheid in de Nederlandse situatie  

De samenwerking met de vitale partners in de Engelse LRF’s gaat een aantal stappen verder 

dan de in Nederland gekozen aanpak rond vitale partnerschappen. De ‘dependency maps’, 

met daarin de belangrijkste knooppunten in de regio inclusief de bijbehorende 

afhankelijkheden bieden een nuttige vorm van ondersteuning voor publieke-private aanpak 

van het crisismanagement. De hiervoor benodigde gegevens zijn echter zonder de nauwe 

samenwerking en vertrouwensrelatie als in een LRF moeilijk te verkrijgen.  

 

Bij de toepassing van risicoanalyses is al beschreven dat er meerwaarde kan liggen in het 

vastleggen en toegankelijk maken van eerder uitgevoerde analyses, bijvoorbeeld door 

middel van een database conform de Zweedse opzet. Een dergelijk systeem kan ook 

meerwaarde bieden ter ondersteuning van de besluitvorming tijdens crisisbeheersing.  

 

De ontwikkeling van grootschalige modellen- en dataverzamelingen lijkt op korte termijn 

buiten bereik: ervaringen in het buitenland
22

 lijken erop te wijzen dat een dergelijk 

ontwikkelingstraject nier eerder dan na een aantal jaar de eerste bruikbare resultaten 

oplevert.  

Wel zijn er elementen in de kiem aanwezig: TNO en Deltares dragen bij aan het EU project 

CIPRNet, dat als doel heeft te komen tot een (virtueel) Europees expertisecentrum op het 

gebied van vitale infrastructuurmodellen ter ondersteuning van ontwerp van Next 

                                                           
22

 Dit is gebaseerd op niet-officiële indicaties afgegeven in de interviews met Australië en het Verenigd 

koninkrijk 
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Generation Infrastructuur en ter ondersteuning van crisisbeheersing (vooral de preparatie-, 

response- en nazorgfasen).  

5.4 Verzamelen gegevens  

Aan de basis van iedere methode of model ligt het verzamelen van betrouwbare gegevens. 

Zoals hoofdstuk 4 laat zien, wordt deze informatie nationaal vaak verzameld door middel 

van interviews of het organiseren van workshops met sleutelfiguren binnen de vitale 

sectoren. De verzamelde informatie kan inzicht geven in welke producten, diensten en 

processen als vitaal kunnen worden onderkend, wat de gevolgen bij uitval of verstoring 

kunnen zijn, en wat de afhankelijkheid van andere vitale sectoren is. Daarnaast zijn er ook 

aanvullende analyses uitgevoerd op basis van openbare bronnen [70].  

 

Bij het verzamelen van vitale infrastructuurgegevens kan het anonimiseren van gegevens 

voor sommige partijen van groot belang zijn. Bepaalde gegevens zijn voor de bedrijfs-

voering van bedrijven van zo groot belang dat het zonder restricties verstrekken daarvan tot 

een veiligheidsrisico of concurrentieschade kan leiden. Dit kan samenwerking bemoeilijken 

en ervoor zorgen dat het doen van vervolgonderzoek niet mogelijk is. In een aantal gevallen 

is de bereidheid er wel om gegevens in beperkte kring te verstrekken wanneer dat 

noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een (inter)sectorale aanpak. Een andere aanpak die soms 

gevolgd wordt, is het verstrekken van realistische doch niet werkelijke 

infrastructuurgegevens waarbij bijvoorbeeld locatiegegevens en type en merk apparatuur 

aangepast zijn.  

 

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan vooral voor private partijen reden zijn om 

terughoudend te zijn met het verstrekken van gevoelig geachte gegevens aan overheden. 

Informatie die bij de overheid aanwezig is, kan door iedere burger of bedrijf ter inzage 

worden opgevraagd. Of de gegevens verstrekt moeten worden, hangt onder andere af van de 

aard van de gegevens en de rechterlijke macht.  

 

Internationale werkwijzen 

 Specifieke regelingen voor het beschermen van infrastructuurinformatie: In een aantal 

landen (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Australië) bestaat specifieke 

regelgeving om de vertrouwelijke informatie over vitale infrastructuur buiten de 

openbaarheid van bestuur regelgeving (in Nederland: Wob) te houden. Dat neemt een 

belangrijke barrière weg bij vitale infrastructuurbedrijven om mogelijk commercieel 

vertrouwelijke en veiligheid-gevoelige informatie te delen.  

Hoe haalbaar dit is in de Nederlandse context, waar openbaarheid van bestuur een 

andere lading heeft dan in de genoemde landen, is lastig in te schatten en zal mede 

afhangen van de wijze waarop, zelfs met een beperking in de openbaarheid van 

gegevens, inzicht gegeven kan worden in en verantwoording afgelegd kan worden over 

het bestuurlijk proces. 

 Delen van vertrouwelijke informatie: Door het opzetten van een trusted information 

network en het stimuleren van het gebruik ervan (door bijvoorbeeld kennis in te 

brengen in het netwerk, of met behulp van wettelijke of andere dwang), kan het 

kennisniveau m.b.t. de praktische uitvoering van het verbeteren van de eigen 

weerbaarheid vergroot worden. In Australië vervult het TISN deze rol, maar ook het 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kennen structuren die het uitwisselen van 

vertrouwelijke informatie faciliteren. 

 Overheidsondersteuning voor doen analyses en bepalen maatregelen: Door het (vrij) 

beschikbaar stellen van kennis en informatie worden marktpartijen gefaciliteerd in het 
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vormgeven van de zelfredzaamheid. Deze overheidsondersteuning zien we vooral terug 

in het Verenigd Koninkrijk en Australië.  

 Gebruik van databases: naast de gegevens van vitale infrastructuurbedrijven wordt er in 

de vitale infrastructuur afhankelijkheidsmodellen ook gebruik gemaakt van meer 

algemene basisgegevens zoals demografische en economische gegevens. Het NISAC in 

de Verenigde Staten en CIPMA in Australië ontsluiten daarvoor een aantal statistische 

dataverzamelingen.  

 

Mogelijke toepasbaarheid in de Nederlandse situatie  

In een deel van de nationaal uitgevoerde studies werd de vertrouwelijkheid geborgd door het 

gebruik van technieken als anonimiseren en aggregeren door vertrouwde partijen van 

gevoelige informatie. Deze technieken gaan wel deels ten koste van het hergebruik van de 

gegevens, tenzij de brongegevens alsnog ontsloten kunnen worden.  

Daarnaast kunnen openbaar beschikbare gegevens ook een rol spelen, bijvoorbeeld door het 

analyseren van openbare gegevens over incidenten of gebruik te maken van openbare 

databases met bijvoorbeeld statistische gegevens.  
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6 Conclusies  

6.1 Aandacht voor de afhankelijkheden binnen de vitale infrastructuur  

Het belang van de vitale infrastructuren binnen nationale veiligheid  

Elk van de vier dieper onderzochte landen neemt analyses van de vitale infrastructuur-

afhankelijkheden mee in hun nationale en regionale risicoanalyses, in het bepalen van 

weerbaarheid verhogende maatregelen, en in het voorbereiden op en uitvoeren van hun 

crisisbeheersing. Ze zoeken daarbij naar ondersteunende methoden en modellen (of 

ontwikkelen die) en naar manieren om de bijbehorende gegevens en resultaten met de 

relevante stakeholders vertrouwd en veilig te kunnen delen. 

De aandacht voor de afhankelijkheden van de vitale infrastructuren voor risicoanalyse en 

crisisbeheersing is in de verschillende landen bevorderd door de ervaringen en evaluaties 

van enkele grootschalige incidenten (bijvoorbeeld grootschalige overstromingen in het VK 

(2007) en Australië (2011), extreem weer in de VS (2005, 2011) en Zweden (2005)). 

 

Samenwerking en informatie-uitwisseling zijn noodzakelijk   

De analyses in alle onderzochte landen laten zien, dat geen van de vitale infrastructuur-

organisaties en overheden afzonderlijk in staat is om een goed beeld op te bouwen van de 

vitale afhankelijkheden:  

 Vrijwel alle organisaties hebben wel een goed beeld over hun eerste orde ‘upstream’ 

afhankelijkheden;  

 Weinig vitale infrastructuurorganisaties hebben een goed beeld over hun vitale 

afnemers en de door hen al dan niet getroffen mitigerende maatregelen tegen verstoring;  

 Hogere orde afhankelijkheden en common mode failures als risicofactor zijn in het 

algemeen slecht bekend en slecht in risicoanalyses en crisisplannen verwerkt;  

 Tijdens crisisomstandigheden zijn er andere vitale afhankelijkheden dan tijdens de 

normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld van diesel, noodaggregaten, noodcommunicatie) 

die slecht bekend zijn. Hierbij geldt ook dat in crisisomstandigheden veel partijen 

afhankelijk zijn van dezelfde schaarse middelen.  

 

Doordat geen van de afzonderlijke partijen in staat is om de gehele keten te overzien, zijn 

publiek-private samenwerking, informatie-uitwisseling en gezamenlijke analyses van groot 

belang.  

 

Benutten en borgen kennis  

Nationaal en internationaal zijn studies uitgevoerd om de afhankelijkheden binnen de vitale 

infrastructuren beter in kaart te brengen. Hierbij wordt de kennis en informatie niet altijd 

optimaal gedeeld over de verschillende trajecten en de hierbij betrokken organisaties. Zo 

vormt soms de vertrouwelijkheid van informatie een belemmering om informatie te delen en 

is informatie-uitwisseling veelal ingericht op sectoraal niveau. Het gebruik van 

sectorspecifieke begrippen maakt toegankelijkheid voor andere sectoren soms lastig
23

.   

Er lijkt nationaal veel winst te halen door de tijdens de verschillende studies verzamelde 

informatie te ontsluiten en toegankelijk te maken. Hierbij dient wel rekening te worden 

gehouden met de vertrouwelijkheid van de onderliggende gegevens. Methoden als 

anonimisering en aggregatie kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.  

                                                           
23

 Wat in de ene (sub)sector transport heet, heet in de andere sector transmissie; er zijn meer klanten dan 

eindgebruikers, et cetera. 
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6.2 Internationaal toegepaste methoden en modellen  

Binnen de vier onderzochte landen zijn de volgende aanvullende methoden onderkend die 

mogelijk van belang kunnen zijn voor de Nederlandse situatie:  

 Methode voor het analyseren en vastleggen van afhankelijkheden (Zweden): De door 

MSB/ SEMA ontwikkelde methode biedt een uniforme manier voor bedrijven en 

organisaties om hun afhankelijkheden in kaart te brengen. Door het ontsluiten en 

toegankelijk maken van deze informatie ontstaat een basisverzameling aan gegevens 

over afhankelijkheden welke kan worden benut tijdens risicoanalyses en 

crisisbeheersing.  

 Nauwe samenwerking tussen hulpdiensten en ontwikkeling van een gezamenlijke 

dependency map (Verenigd Koninkrijk):  

 in het Verenigd Koninkrijk wordt nauw samengewerkt op regionaal niveau tussen de 

hulpverleners en de belangrijkste bedrijven uit de vitale infrastructuren. De hierbij 

ontwikkelde instrumenten zoals een dependency map kunnen ook in Nederland worden 

benut. Deze instrumenten kunnen een aanvulling vormen op de initiatieven rond 

informatie-uitwisseling met de vitale infrastructuurbedrijven die bij een deel van de 

VR’s in gang is gezet.  

 Cross-sectorale analyses voor en door de vitale sectoren:  

 in het verlengde van het Australische TISN worden door CIPMA modellen ontwikkeld 

en analyses uitgevoerd van cross-sectorale afhankelijkheden. Hierbij worden de te 

behandelen cross-sectorale vraagstukken primair door de sectoren zelf geselecteerd en 

leveren ze gegevens en kennis aan; de overheid ontwikkelt de modellen en voert de 

analyse uit. 

 Ondersteuning door grootschalige modellen- en dataverzamelingen: 

 In de Verenigde Staten wordt de crisisbeheersing ondersteund door grootschalige 

infrastructuurmodellen met hun afhankelijkheidsrelaties en door dataverzamelingen. 

Deze modellen hebben hun waarde bewezen tijdens recente grootschalige incidenten 

zoals Sandy.  

 Het EU FP7 R&D project CIPRNet24 probeert een basis te leggen voor dergelijke 

infrastructuurmodellen met hun afhankelijkheidsrelaties, en tool- en 

gegevensverzamelingen binnen Europa.   

6.3 De toepasbaarheid van de onderzochte methoden  

Binnen dit onderzoek is onderzocht welke methoden rond afhankelijkheden nationaal en 

internationaal worden gebruikt binnen risicoanalyses, het verhogen van de weerbaarheid en 

crisisbeheersing.  

 

Risicoanalyse  

Binnen de NRB en de regionale risicoprofielen zijn de vitale infrastructuren en hun 

afhankelijkheden nog beperkt ingebed. Daarnaast liggen er mogelijkheden voor een sterkere 

informatie-uitwisseling tussen nationaal en regionaal niveau (conform het Verenigd 

Koninkrijk). Vanwege de complexiteit van de vraagstelling en de schaalgrootte van de VR’s 

lijkt het zinvol om een deel van de analyses in plaats van op regionaal op bovenregionaal 

niveau uit te voeren. Dit heeft het voordeel dat ook regio-overschrijdende aspecten 

gemakkelijk kunnen worden meegenomen, en dat de capaciteit en kennis minder schaars is.  

                                                           
24

 Critical Infrastructure Preparedness and Resilience Research NETwork (FP7 Network of Excellence)  
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Mogelijk aanvullende methode 

 De Zweedse methode voor het analyseren en vastleggen van afhankelijkheden lijkt 

kansrijk om na te gaan in hoeverre de resultaten van eerder uitgevoerde studies hierin 

kunnen worden ondergebracht en toegankelijk kunnen worden gemaakt. Hierbij dient 

wel te worden geborgd dat de vertrouwelijkheid van de gegevens en resultaten 

voldoende wordt geborgd. De methode kan zowel voor risicoanalyses als voor 

crisisbeheersing worden toegepast.   

 

Verhogen van de weerbaarheid 

Een groot deel van de weerbaarheid bevorderende maatregelen valt binnen de eigen 

verantwoordelijkheid van de vitale bedrijven. De reguliere BCM processen op 

bedrijfsniveau dekken dit af. Het delen van informatie over sectorale en cross-sectorale good 

practices en standaarden rond BCM kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.  

 

Mogelijk aanvullende methode  

 In de werkwijze voor cross-sectorale analyses zoals toegepast door CIPMA worden 

intersectorale afhankelijkheidsstudies uitgevoerd, vraaggestuurd door de vitale sectoren 

en gefaciliteerd (financieel en methodisch) door de overheid. Het is onduidelijk of hier 

in de nationale context behoefte aan en ruimte voor is.  

 

Crisisbeheersing 

Binnen crisisbeheersing is samenwerking tussen de hulpdiensten en de vitale 

infrastructuurbedrijven essentieel. Het opbouwen van een gezamenlijk beeld van mogelijke 

scenario’s, de mogelijke impact voor de vitale infrastructuren en mogelijke keteneffecten en 

common mode failures zijn hierbij van groot belang.   

Net als bij risicoanalyses geldt dat dit gezamenlijke beeld door schaarste aan middelen en 

expertise mogelijk beter op bovenregionaal niveau is op te bouwen dan op regionaal niveau.  

 

Mogelijk aanvullende methoden 

 De systematiek rond de dependency map vanuit het Verenigd Koninkrijk kan mogelijk 

aansluiten bij al lopende activiteiten van de VR’s. Een deel van de VR’s is bezig met 

het in kaart brengen van de vitale infrastructuur in de eigen regio, zoals bijvoorbeeld de 

werkzaamheden rond overstromingen door de VR Hollands Midden. Hierbij zou de 

werkwijze en methode rond de dependency map in het Verenigd Koninkrijk mogelijk 

kunnen worden toegepast.  

 Grootschalige modellen en dataverzamelingen conform de NISAC-aanpak in de 

Verenigde Staten vergen initieel een relatief grote en meerjarige investering in het 

ontwikkelen van de vitale infrastructuurmodellen en tools. Nationaal lijkt dit geen 

mogelijkheden te bieden door de benodigde kosten. 

Het lijkt daarom raadzaam om de mogelijkheden te onderzoeken die EU projecten op 

dit onderwerp kunnen leveren (bijv. CIPRNet25, DRIVER26). Hierbij wordt al tijdens 

het project de samenwerking tussen de betrokken onderzoeksinstellingen en overige 

stakeholders gezocht en financiert de EU mee.  

 

                                                           
25

 Critical Infrastructure Preparedness and Resilience Research NETwork (FP7 Network of Excellence)  
26

 DRiving InnoVation in crisis management for European Resilience 
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Bijlage C: Terminologie 

 

Vitale infrastructuren zijn de bedrijven en delen van de overheid die producten en diensten 

leveren die van essentieel belang zijn voor het dagelijkse leven van de meeste mensen in 

Nederland. De Nederlandse vitale infrastructuur is ingedeeld in 12 vitale sectoren met in 

totaal 31 onmisbare producten of diensten, namelijk (bron: 

http://www.nctv.nl/onderwerpen/nv/voorkomen-voorbereiden/bescherming-vitale-

infrastructuur/): 

 energie: elektriciteit, aardgas en olie 

 telecommunicatie en ICT: vaste en mobiele telefonie, radio, omroep en internet 

 drinkwater: het leveren van drinkwater 

 voedsel: voedselvoorziening (onder andere supermarkten) en voedselveiligheid 

 gezondheid: spoedeisende hulp en andere ziekenhuiszorg, geneesmiddelen en vaccins 

 financiële sector: betalingen en financiële overdracht overheid 

 beheer oppervlaktewater: waterkwaliteit en waterkwantiteit (‘keren en beheren’) 

 openbare orde en veiligheid 

 rechtsorde: rechtspraak en detentie, rechtshandhaving 

 openbaar bestuur: diplomatie, informatieverstrekking overheid, krijgsmacht 

en besluitvorming 

 transport: vliegveld Schiphol, haven Rotterdam, hoofdwegen en hoofdvaarwegennet en 

spoor 

 chemische en nucleaire industrie: vervoer, opslag, productie en verwerking van stoffen. 

Voor het domein bescherming vitale infrastructuur zijn de volgende termen en begrippen 

van belang.   

 

Term of begrip Definitie of omschrijving 

(Infrastructuur) Afhankelijkheid A linkage or connection between two infrastructures, through 
which the state of one infrastructure influences or is correlated 
to the state of the other. [58] 

In het Nederlands: 

Een koppeling tussen twee infrastructuren, waarbij het 
functioneren van de ene infrastructuur van invloed is op het 
functioneren van de andere infrastructuur. 

Common mode failure Het door eenzelfde oorzaak gelijktijdig aangetast raken van 
meer infrastructuren, bijv. het min of meer gelijktijdig breken 
van telefoon- en elektriciteitskabels door een zware storm of 
door zware sneeuwval. 

http://www.nctv.nl/onderwerpen/nv/voorkomen-voorbereiden/bescherming-vitale-infrastructuur/):
http://www.nctv.nl/onderwerpen/nv/voorkomen-voorbereiden/bescherming-vitale-infrastructuur/):
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Term of begrip Definitie of omschrijving 

Downstream afhankelijkheid De directe of indirecte afhankelijkheid van de processen van de 
afnemer voor een door de organisatie te leveren product of 
dienst.  

 

Upstream afhankelijkheid De afhankelijkheid van een proces binnen een organisatie van 
een door zijn leverancier te leveren product of dienst.   

 

Intersectorale afhankelijkheid De afhankelijkheid tussen verschillende (vitale) sectoren (en hun 
(vitale) producten en diensten). 

Onderlinge afhankelijkheid 
(‘dependency’) 

De afhankelijkheid tussen (vitale) producten en diensten, zowel 
die binnen de eigen (vitale) sector als met andere (vitale) 
sectoren. 

Vitale infrastructuur Infrastructuur wordt als vitaal beschouwd als het aan één van de 
volgende criteria voldoet: 

 verstoring of uitval van een vitale sector, dienst of product 
veroorzaakt economische of maatschappelijk ontwrichting 
op (inter-)nationale schaal; 

 verstoring of uitval leidt direct of indirect tot veel 
slachtoffers; 

 de ontwrichting is van lange duur, herstel kost relatief veel 
tijd en gedurende het herstel zijn vooralsnog geen reële 
alternatieven voorhanden. 

 

Wederzijdse afhankelijkheid 
(‘interdependency’)  

Producten of diensten A en B zijn wederzijds afhankelijk indien 
product of dienst A afhankelijk is van een product of dienst B, 
welke op zijn beurt direct of indirect (ketenafhankelijkheid) 
afhankelijk is van product of dienst A. 

BOrganisatie

A

C

B Organisatie

A

C
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Term of begrip Definitie of omschrijving 

Weerbaarheid Weerbaarheid is de eigenschap van objecten om ongevoelig te 
zijn voor, aanpasbaar te zijn aan of snel te herstellen van 
ongunstige omstandigheden. 
 
Naar UNISDR (2007) 
The ability of a system, community or society exposed to 
hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the 
effects of a hazard in a timely and efficient manner, including 
through the preservation and restoration of its essential basic 
structures and functions 
  

 


