
Bijlage 3 Risicobeoordeling

Definitie 1 2 3 4 5

Territoriaal
Een fundamentele bedreiging 
van het geweldsmonopolie van 
de  Europese lidstaten en/of hun 
 territoriale  integriteit 

Sommige EU lidstaten 
 worden verbaal bedreigd met 
een aanval of een aanslag

(Bijna) alle EU lidstaten 
 worden verbaal bedreigd met 
een aanval of een aanslag

Sommige EU lidstaten 
 worden aangevallen/onder
vinden een aanslag

(Bijna) alle EU lidstaten 
 worden aangevallen/onder
vinden een aanslag 

Een of meerdere EU lidstaten 
worden bezet (of  vernietigd)

Economisch
Het schaden van de fundamen
ten van de economie van de EU 
en haar lidstaten

Er is sprake van een 
 vervelende beschadiging 
van de economie maar geen 
fundamentele ontwrichting

Sommige EU lidstaten onder
vinden meerdere jaren grote 
economische schade (5%) of 
afnemende handel (5%)

(Bijna) alle EU lidstaten 
ondervinden meerdere 
jaren grote economische 
schade (5%) of afnemende 
handel (5%)

Sommige EU lidstaten 
ondervinden catastrofale 
economische schade of zeer 
veel afnemende handel 

(Bijna) alle EU lidstaten
ondervinden catastrofale 
economische schade of zeer 
veel afnemende handel

Maatschappelijk
Het schaden van de fundamen
ten van een vreedzaam  Europees 
 maatschappelijk klimaat en 
de  democratische rechtsstaat 
van de  lidstaten en/ of de 
 Europese  instellingen 

Er is sprake van onder
linge maatschappelijke 
 spanningen en onvrede 
over politici maar niet van 
dien aard dat fundamenten 
worden geschaad

In sommige lid staten is 
er sprake van regelmatig 
conflict tussen groepen OF 
vrijwel geen vertrouwen 
in nationale en Europese 
politici/instellingen

In (bijna) alle lidstaten
is er sprake van regelmatig 
conflict tussen groepen OF 
vrijwel geen vertrouwen 
in nationale en Europese 
politici/instellingen

In sommige lidstaten
is er sprake van grootscha
lige en meerdaagse protesten 
gepaard met vernieling en 
geweld gericht tegen gezags
dragers (EU/nationaal) OF 
andere groepen 

In (bijna) alle lidstaten is er 
sprake van grootschalige 
en meerdaagse protesten 
gepaard met vernieling en 
geweld gericht tegen gezags
dragers (EU/nationaal) OF 
andere groepen

Ecologisch
Het fundamenteel beschadigen 
van de Europese leefomgeving

Er is sprake van een aan
tasting van de leefomgeving 
maar niet voldoende om die 
fundamenteel te beschadigen

In sommige lidstaten 
overlijden enkele (10100) 
mensen bij natuurrampen en 
verdwijnt enige biodiversiteit 

In (bijna) alle lidstaten 
overlijden enkele (10100) 
mensen bij natuurrampen en 
verdwijnt enige biodiversiteit

In sommige lidstaten overlij
den veel mensen (>100) bij 
natuurrampen en verdwijnt 
veel biodiversiteit

In (bijna) alle lidstaten over
lijden veel mensen (>100) bij 
natuurrampen en verdwijnt 
veel biodiversiteit

Technologisch
Beschadigingen van de integri
teit en openheid van essentiële 
informatie of informatiesystemen 
van de EU en haar lidstaten

Er is sprake van cyber
aanvallen maar er is geen 
sprake van integriteits
schendingen van essentiële 
informatie en informatie
systemen

In sommige lidstaten worden 
Europese bedrijven (groot en 
klein) of Europese overheden 
slachtoffer van grootschalige 
en succesvolle cyber
aanvallen en spionage van 
essentiële informatie 

In (bijna) alle lidstaten 
worden Europese bedrijven 
(groot en klein) of Europese 
overheden slachtoffer van 
grootschalige en succesvolle 
cyberaanvallen en spionage 
van essentiële informatie

In sommige lidstaten 
wordt de kritische digitale 
infrastructuur langdurig 
lamgelegd

In alle lidstaten wordt de 
 kritische digitale infra
structuur langdurig 
 lamgelegd


