
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Samenwerking met veiligheidsregio’s

Behoud aandacht voor samenwerking tussen veiligheidsregio’s en vitale partners en
versterk afspraken rondom crisiscommunicatie, informatie-uitwisseling en rolopvatting.
De samenwerking tussen veiligheidsregio’s, vitale partners en gemeenten is de
afgelopen jaren versterkt. De samenwerking is in plannen en convenanten doorgaans
goed geregeld, maar de samenwerking in de praktijk is nog voor verbetering vatbaar.
Op punten, zoals crisiscommunicatie, rolopvatting en informatie-uitwisseling, is nog
winst te behalen. Op het punt van informatie-uitwisseling pleit Vewin ervoor dat het
Landelijk Crisismanagement Systeem van de veiligheidsregio’s wordt uitgerold tot
landelijke basisvoorziening crisisbeheersing waartoe alle vitale partners toegang krijgen.
Dit is nodig om bij een (dreigend) incident met alle betrokken partijen tot een gedeeld
situatie- en totaalbeeld te komen, zodat besluiten sneller en doelgerichter genomen
worden. Ook pleit Vewin voor opschaling van de 25 veiligheidsregio’s, analoog aan
de tien politie-eenheden. Dit leidt tot bundeling van kunde, capaciteit, expertise, meer
uniformiteit en een integrale benadering van crisisbeheersing en veiligheid. 

i Strategie Nationale Veiligheid, Wet veiligheidsregio’s, Sabine Gielens

Cybersecuritywet 

Verruim de bijzondere openbaarheidsregeling voor vertrouwelijke herleidbare
gegevens naar de bevoegde autoriteit.
De Cybersecuritywet bevat de bepalingen uit de Europese richtlijn voor Netwerk- en
informatiebeveiliging (NIB) én uit het Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht
cybersecurity (WGMC). Hiermee krijgen drinkwaterbedrijven een meldplicht voor ICT-
inbreuken én een zorgplicht voor netwerk- en informatiebeveiliging. Inzet van Vewin
is dat de bijzondere openbaarheidsregeling uitgebreid wordt van het Nationaal Cyber
Security Centrum (NCSC) naar ook de sectorale toezichthouders. Vertrouwelijke
herleidbare gegevens die vanwege de meldplicht aan de toezichthouder zijn verstrekt
en gegevens die nakoming van de zorgplicht aantonen, moeten worden uitgezonderd
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Openbaarmaking maakt vitale bedrijven
kwetsbaar voor gerichte aanvallen. Daarnaast pleit Vewin ervoor dat de Cybersecurity-
wet alleen algemene bepalingen en normen bevat. Uitwerking vindt, waar nodig,
plaats in sectorspecifieke AMvB’s en/of richtsnoeren. Zo kan worden aangesloten bij
bestaande sectorspecifieke werkwijzen en planvorming. 

i Concept-wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging 
i (Cybersecuritywet), Sabine Gielens
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