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Deze nieuwsbrief verstrekt op hoofdlijnen informatie over de activiteiten van de Cyber Security Raad
(CSR) in de afgelopen drie maanden.
Nieuwe samenstelling raad
Tijdens de CSR Vergadering van 8 maart jl. is officieel afscheid van genomen van de heer drs. Bas
Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Simone Roos, directeur-generaal
Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is zijn opvolger
in de raad. Ook is op deze datum Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie Nederland,
officieel toegetreden tot de CSR. Hij volgt zijn collega Jannine van den Berg op in de raad. Een volledig
en actueel overzicht van de raadsleden vindt u op de website van de CSR.
Nationale Cyber Security Agenda (NCSA)
De raadsleden zijn tijdens de CSR Vergadering van 8 maart jl. in gesprek gegaan met collega’s van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de NCSA. De NCSA moet ertoe
bijdragen dat Nederland een veilig, open en welvarende samenleving blijft en dat we de digitale
veiligheid op orde houden en kansen verzilveren. De NCSA verschijnt in het voorjaar van 2018. Rond
die tijd verschijnen ook de cyberstrategie van het ministerie van Defensie en de cyberstrategie van de
Nederlandse Politie. Ook deze strategieën zullen in de raad besproken worden.
CSR Meerjarenstrategie 2018-2021
In de afgelopen maanden heeft de CSR gewerkt aan de meerjarenstrategie 2018-2021 en het CSR
Werkprogramma 2018-2019. De meerjarenstrategie bevat onder andere een analyse met een
overzicht van belangrijke (technologische) ontwikkelingen die kansen en risico’s met zich meebrengen
voor een veilig, open en welvarende samenleving. De ontwikkelingen zijn vertaald naar een viertal
strategische thema’s waarmee de raad in de komende jaren aan de slag gaat, waaronder regie en
sturing, groeiende (digitale) afhankelijkheid, handhaving en toezicht en nieuwe technologieën.
Uiteraard blijft de raad ook inspelen op actuele thema’s. De publicaties zijn te downloaden van de
website van de CSR (onder het kopje ‘publicaties’). De digitale Engelse versies van de publicaties zijn
eind maart beschikbaar. Een fysiek exemplaar kunt u aanvragen via info@cybersecurityraad.nl.

CSR Jaaroverzicht 2017
Deze maand heeft de raad het CSR Jaaroverzicht 2017 gepubliceerd met daarin een overzicht van de
activiteiten van de raad in het afgelopen jaar. Zowel de Nederlandse als de Engelse versie van het CSR
Jaaroverzicht 2017 zijn te downloaden van de website van de CSR (onder het kopje ‘publicaties’) Ook is het
mogelijk om een fysiek exemplaar op te vragen via info@cybersecurityraad.nl.
BIG4 en M5 Cyberontbijten: voortgang
Jos Nijhuis, covoorzitter van de CSR, organiseert namens de Cyber Security Raad BIG 4 cyberontbijten (EY,
PwC, KPMG en Deloitte) en M5 cyberontbijten (BDO, Grant Thornton, Baker Tilly Berk, Accon avm en
Mazars). Doel van de bijeenkomsten is om te bezien wat de accountancybranche in Nederland kan doen
om meer awareness voor cybersecurity te creëren. Dit is in het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en groot helpt klein (follow-up rapport Verhagen). Zo wordt onder andere gewerkt aan een
gezamenlijke ‘health check‘ waarin de belangrijkste aandachtspunten voor bedrijven in het kader van
cybersecurity worden opgenomen. Deze ‘health check’ wordt publiekelijk beschikbaar gesteld. Het streven
is om dit voor de zomer op te leveren. Insteek is dat cybersecurity vast onderdeel van het auditproces
wordt. Daarnaast is gesproken over het beschikbaar stellen van kennis aan het Digital Trust Centre (DTC).
Dit past goed in het CSR Advies inzake informatie-uitwisseling met betrekking tot cybersecurity en
cybercrime: 'Naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten'.
CSR Advies Internet of Things (IoT)
Het CSR Advies ‘Naar een veilig verbonden digitale samenleving’, advies inzake de cybersecurity van het
Internet of Things (IoT)’ is op 11 januari jl. persoonlijk overhandigd aan de minister van Justitie en
Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast is het advies schriftelijk
aangeboden aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is ondersteuning
van het advies gevraagd aan de voorzitter VNO-NCW. De publicatie van het advies heeft geleid tot veel
media-aandacht. Op de website van de CSR is een selectie van de berichtgeving hierover terug te lezen.
CSR In de media
 Media-aandacht advies ‘Naar een veilig verbonden digitale samenleving; Advies inzake de
cybersecurity van het Internet of Things (IoT)’
 Interview Lokke Moerel in relatiemagazine Fortify van NLO
 Interview Marcel Krom in Security Management
 Video: interview met covoorzitter Dick Schoof door KPMG Nederland
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