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Deze nieuwsbrief verstrekt op hoofdlijnen informatie over de activiteiten van de Cyber
Security Raad (CSR) in de afgelopen drie maanden.
In de afgelopen periode heeft de CSR over diverse onderwerpen gesproken. Zo is de
ransomware cyberaanval met WannaCry en de ‘Cyber Readiness Index’ besproken. De
index is opgesteld door het Potomac Institue for Policy Studies. De raad heeft met een
van de auteurs, Melissa Hathaway, gesproken over de verbeterpunten die zij ziet voor
Nederland. Zo scoort Nederland laag op informatiedeling en er wordt minder uitgegeven
aan cybersecurity dan in andere landen, namelijk 0,04 procent van het BNP. Naar
aanleiding van de bevindingen in het Cyber Security Beeld Nederland 2017 in juni, zal de
CSR via een persbericht zijn reactie communiceren. De subcommissies Internet of Things
en Informatie-uitwisseling cybersecurity en cybercrime hebben een advies in
voorbereiding. Naar verwachting zal het advies over ‘Informatie- uitwisseling
cybersecurity en cybercrime’ in week 26 worden gepubliceerd. Verder staat de CSR stil bij
de verkiezingen, de formatie en de urgentie van cybersecurity bij regering, politici,
bestuurders, overheidsorganisaties en bedrijfsleven. In de afgelopen periode is het advies
en de handreiking zorgplichten verschenen, met ruime media-aandacht tot gevolg.
Hieronder staan een aantal activiteiten van de Cyber Security Raad nader toegelicht.
Cybersecurity aan de formatietafel - Debat met Tweede Kamerleden
Herna Verhagen, de Cyber Security Raad (CSR) en ECP | Platform voor de
InformatieSamenleving hebben op 20 april een live debat over cybersecurity
georganiseerd met Tweede Kamerleden Kees Verhoeven (D66), Mustafa Amhaouch
(CDA) en Sven Koopmans (VVD), onder leiding van moderator Roelof Hemmen. Een
uitgebreider verslag van dit symposium leest u op de website van de CSR.
Via Youtube kunt u het debat terugkijken.

Ondertekening brief Verhagen aan informateur
Eind maart heeft Herna Verhagen, CEO PostNL en auteur van het rapport ‘Nederland digitaal droge
voeten’ een brief gestuurd aan de informateur. De Cyber Security Raad heeft deze brief mede
ondertekend. Volgens Verhagen is krachtige sturing vanuit de overheid nodig. Daarom roept zij het
nieuwe kabinet op om cybersecurity, als cruciaal onderdeel van de digitaliseringsslag, te verstevigen
door middel van een meerjarig actieprogramma. Deze oproep doet zij mede namens Eelco Blok
(CEO KPN), Ference Lamp (Managing Director and Country executive Benelux Bank of America
Merrill Lynch), Jeroen de Haas (CEO Eneco Group), Jos Nijhuis (President en CEO Schiphol Group),
Wiebe Draijer (CEO Rabobank), Daniel Ropers (CEO bol.com) en de Cyber Security Raad.
Bedrijven doen nog te weinig aan digitale veiligheid
Succesvolle cyberaanvallen, hacks en digitale lekken zijn regelmatig in het nieuws. De Cyber Security
Raad (CSR) constateert dat het Nederlandse bedrijfsleven nog te weinig doet aan digitale veiligheid,
terwijl het wél verplicht is. Begin april brengt de raad hierover advies uit aan het Kabinet en VNONCW. Lokke Moerel en Marcel Krom geven in de media een toelichting op het advies en vestigen de
aandacht op de handreiking ‘Ieder bedrijf heeft digitale zorgplichten’. Het volledige nieuwsartikel
en de adviesbrieven leest u op de website van de CSR. De Nederlandse en Engelse handreiking
‘Ieder bedrijf heeft digitale zorgplichten’ staan ook op de website.
Speciale uitgave CSR Magazine binnenkort in Engels beschikbaar
In maart 2017 is een speciale uitgave van het jaarlijkse CSR Magazine uitgekomen. In deze derde
editie spreken topfunctionarissen uit overheid en bedrijfsleven zich uit over nut en noodzaak van
meer cybersecurity in Nederland én het economische belang daarvan. Dit magazine is gestuurd
naar het Kabinet, alle Tweede-Kamerleden en een groot aantal bedrijven en organisaties.
Binnenkort is dit magazine ook in het Engels beschikbaar. Het wordt op de website van de CSR
geplaatst onder het kopje Publicaties.
“Cybersecurity hoort op de bestuurstafel”
Cybersecurity is ‘Chefsache’, stelde Rob Bertholee, directeur-generaal AIVD, op 22 mei in
Nieuwspoort, tijdens het symposium ‘Grip op cybersecurity’ van de Cyber Security Raad en
iBestuur. “Onze informatie toont een ronduit zorgelijk beeld van cyberdreigingen. Bestuurders
hebben geen enkel excuus meer om de digitale dreiging te onderschatten. Dit onderwerp hoort op
de bestuurstafel.” Een uitgebreider verslag van dit symposium leestu op de website van de CSR.
Cybersecurity voor bestuurders tijdens iTour VenJ
“Het is een misvatting te denken dat de IT-afdeling verantwoordelijk is voor cybersecurity”, stelt Elly
van den Heuvel, secretaris van de Cyber Security Raad, tijdens de sessie ‘Cybersecurity voor
bestuurders’. Deze sessie maakt onderdeel uit van de iTour van het ministerie van Veiligheid en
Justitie en zijn ketenpartners. “Het is allang geen ‘IT-dingetje’ meer. Iedere bestuurder en manager
is verantwoordelijk voor cybersecurity in het werkproces. Daar hoort ook de keten bij. Want je kunt
het zelf wel op orde hebben, maar als een ander dat niet heeft, ben je kwetsbaar.” Het volledige
artikel leest u in de congreskrant VenJiTour, vanaf pagina 27.
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