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Eigen kenmerk van het incident

Contactgegevens

Naam van de meldende onderneming

Naam van de contactpersoon

Telefoonnummer van de contactpersoon

E-mailadres van de contactpersoon

Incidentgegevens

Impact categorie
(meer dan één antwoord mogelijk)

Beschikbaarheid VertrouwelijkheidAuthenticiteit Integriteit

Impact op redundantie Dreiging of kwetsbaarheid (Inc. bijna-incident)

Anders:

Formulier ten behoeve van het  
onverwijld melden van beveiligings
incidenten bij aanbieders van  
openbare elektronische  
communicatienetwerken en  
diensten

Zoals bedoeld wordt in art. 11a.2 eerste lid van de  
Telecommunicatiewet 

Dit formulier is bedoeld om de RDI zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te stellen van beveiligingsincidenten of continuïteits-
onderbrekingen. Dit formulier en eventuele bijlagen graag 
opsturen naar meldplicht@rdi.nl.  
U gebruikt het tweede formulier ter afronding om deze 
incidentmelding compleet te maken. Dit doet u na een interne 
evaluatie van het incident. Dat formulier stuurt u uiterlijk binnen 
4 weken na signalering van het incident naar ons op. Houd 
er rekening mee dat de RDI om aanvullende informatie kan 
vragen.
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Welke diensten zijn getroffen?
(meer dan één antwoord mogelijk)

NB-ICS

Vaste telefonie

Vast internet

Mobiele telefonie

Mobiel internet

Short Message Service

SIGNAAL OVERDRACHT

Machine-to-machine

Radio distributie

Video distributie

E-mail (traditioneel)

NI-ICS

Webmail

Voice/Video gesprekken

Tekst gesprekken

Conferentie gesprekken

HULPDIENSTEN

NL-Alert doorgifte

112 doorgifte

Satellietdiensten

Anders:

Welke onderliggende techniek en welk 
(eigen) merk is getroffen? 
(bv. 2g, glasvezel kabels, Home Subscriber 
Server, encryptie-elementen, opgeslagen of 
verstuurde data, configuratie bestanden, 
malware, user-accounts, authenticatie 
gegevens e.d.)

Wat is de (vermoedelijke) starttijd van 
het incident?
(dd-mm-yyyy HH:MM)

datum tijd
Betrouwbaar

Onbetrouwbaar

Wat is de (vermoedelijke) starttijd van 
de impact op klanten?
(dd-mm-yyyy HH:MM)

datum tijd
Betrouwbaar

Onbetrouwbaar

Wat is de (verwachte) eindtijd van het 
incident?
(dd-mm-yyyy HH:MM)

Hoe staat het met de impact van het 
incident op het moment van melden?

datum tijd

De (meeste) impact is al 
weggenomen

Het incident heeft nog 
steeds impact 

De impact is (nog) niet 
bekend

Welke geografische schaal geldt voor 
dit incident?

Regionaal Nationaal Internationaal

Welke regio c.q. geografisch gebied is 
getroffen?
(perspectief eindgebruikers)
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Zijn er nog bijzonderheden?
(bv. feedback formulier, tijdstip van 
verwachte aanvullende informatie, e.d.)

Welke andere partijen zijn bij dit 
incident betrokken of er over 
geïnformeerd? 
(geef waar mogelijk een korte toelichting, 
bijvoorbeeld of melden bij deze of andere 
partijen nog overwogen wordt)

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) Cyber Security Incident Response Team (CSIRT-DSP)  

Politie (bv. aangifte cybercrime) Veiligheidsregio(‘s)

Toelichting of andere betrokkenen:

Een omschrijving van de situatie en de 
genomen maatregelen
(bv. oorzaak, oplossingsrichting, (geschatte) 
impact, informering klanten, e.d.)

Impact op bedrijfsvoering Impact op klanten

Kunt u toelichten in welke mate uw 
diensten of netwerk getroffen zijn? 
(M.i.v. aantal getroffenen, (groot)
zakelijk, particulier)
(bv. congestie, onderbroken sessies, 
vermindering kwaliteit, informatie-
lek, effectiviteit v.d. genomen 
beveiligingsmaatregelen, e.d.) 
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 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 3

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1
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