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Netwerkdag cyberveiligheid 



Axel Weggelaar (het CCV)

Hoe is cyberveiligheid regionaal en 
lokaal opgepakt?
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De landelijke veiligheidsagenda 2019-2022

Cybercrime is één van de landelijke beleidsdoelstellingen

Wat gaat men doen:

1. Onderzoeken
- reguliere onderzoeken
- fenomeen onderzoeken
- onderzoeken door Team High Tech Crime 

2. Organisatieontwikkeling
- kennis over cyberfenomenen vergroten
- aangiftebereidheid verhogen
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Cyberveiligheid in de 
regionale beleidsplannen 2019-2022

• Beter inzicht in de aard en omvang van de problematiek

• Informatiebeveiliging (eigen systemen op orde)

• Vergroten aangiftebereidheid

• Weerbaarheid bij burgers en bedrijven verhogen

• Versterking van de opsporing

4



Cyberveiligheid G4-steden

Algemeen:

• Allen willen de awareness bij bewoners en bedrijven stimuleren.

Specifiek:

• Amsterdam vergroot strafrechtelijke onderzoeken naar cybercrime en 
gedigitaliseerde criminaliteit.

• Den Haag heeft veel internationale organisaties die mogelijk een 
doelwit kunnen zijn. Instellen van een ‘Cyber Resilience Exchange 
Platform’.

• Rotterdam pakt de cyberveiligheid aan in de haven. 

• Utrecht werkt samen met de G4 en de veiligheidsregio aan een 
handreiking cybercrisis + oefeningen.
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Cyberveiligheid G40-steden

De helft van de steden noemt cyberveiligheid in hun IVP en de andere 
helft niet.

• 15 steden hebben niks staan over cyberveiligheid in hun IVP

• 10 steden kennen een summiere aanpak

• 5 steden hebben een min of meer uitgebreidere aanpak

• 4 steden kondigen een plan van aanpak cyberveiligheid aan

• 2 steden bezig met een nieuw IVP

• Van 4 steden geen IVP ontvangen
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Vervolg G40

Summiere aanpak

• Cyberveiligheid nader duiden, wat is het?

• Eigen huis op orde

• Awareness bij bewoners en bedrijven

Uitgebreidere aanpak 

(Dordrecht, Haarlem, Helmond, Leeuwarden en Nijmegen)

• Hetzelfde als de summiere aanpak maar uitgebreider.
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