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Deze nieuwsbrief verstrekt op hoofdlijnen informatie over de activiteiten van de Cyber Security Raad
(CSR) in de afgelopen drie maanden.
Terugblik CSR
Net als iedereen in Nederland en de rest van de wereld kijkt de raad terug op een bijzonder jaar. Een
jaar waarin het coronavirus onze samenleving volledig op z’n kop zette. De digitalisering van onze
samenleving heeft daardoor een enorme vlucht genomen en cyberweerbaarheid is daarmee nog
urgenter geworden. Ook voor de raad bracht het virus de nodige uitdagingen met zich mee.
Desondanks is de raad erin geslaagd om een aantal mooie adviezen te publiceren. Een aantal van deze
adviezen lichten we graag specifiek toe. Zo hebben we in april vorig jaar het CSR Advies ‘Inzake de
cyberweerbaarheid van Industrial Automation & Control Systems (IACS)’ uitgebracht en op 26 augustus
jl. digitaal overhandigd aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat. Het advies bevat maatregelen die in onderlinge samenhang zorg
moeten dragen voor meer inzicht, overzicht en robuustheid van deze systemen en daarmee de digitale
veiligheid van onze samenleving. In oktober bracht de raad het CSR Advies ‘Naar structurele inzet van
innovatieve toepassingen van nieuwe technologieën voor de cyberweerbaarheid van Nederland’ uit.
Een advies waarin de raad stelt dat nieuwe technologieën een bijdrage moeten en kunnen leveren aan
de cyberweerbaarheid van onze samenleving. Om dat te bereiken is er onder meer zicht nodig op
relevante nieuwe en bestaande technologieën met nieuwe toepassingen. Daarnaast heeft de raad ook
een verzoek ontvangen van de minister van Justitie en Veiligheid om onder andere advies uit te
brengen over een brede evaluatie van de effectiviteit van aanpak onder de Nederlandse Cybersecurity
Agenda. Dit advies is beschikbaar gesteld aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC). Al met al kijken we terug op een bewogen jaar waarin de raad mooie
stappen heeft kunnen zetten in het versterken van een open, veilige en welvarende samenleving. Een
volledig overzicht van alle activiteiten van de raad is dit voorjaar te lezen in het CSR Jaaroverzicht 2020.
Oefenrechtbank
Op uitnodiging van het Openbaar Ministerie (OM) hebben meerdere leden van de raad op donderdag
21 januari jl. online deelgenomen aan de Oefenrechtbank. Hiermee wilde de raad meer inzicht krijgen
in dilemma’s die cybercriminaliteit met zich meebrengt. Deze inzichten worden meegenomen in het
aanstaande advies van de raad over een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid. De sessie heeft
goed laten zien hoe belangrijk het is de handhavingsketen te versterken om cybercriminelen sneller op
te kunnen sporen en te veroordelen.

Delegatie CSR in gesprek met leden Vaste Kamercommissie
Op dinsdag 1 december jl. vond op uitnodiging van de leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en
Veiligheid een (digitaal) gesprek plaats met een delegatie van de raad. Raadsleden Lokke Moerel, Wiebe
Draijer en Gerrit van der Burg gingen met de commissie in gesprek over de onderwerpen digitale
ontwrichting en de cyberweerbaarheid van de Nederlandse vitale infrastructuur. Uit het gesprek werd
duidelijk dat er nog veel stappen gezet moeten worden om een eventuele digitale ontwrichting in onze
samenleving te voorkomen en onze vitale infrastructuur cyberweerbaar te houden. “Het
cyberlandschap is versnipperd en het ontbreekt op sommige punten aan samenhang, slagkracht en
snelheid”, stelde de raad. Dit sluit aan op de eerder verschenen urgentieverklaring van de raad.
Vooruitblik op dit nieuwe jaar
Dit jaar wordt voor de raad eveneens een spannende tijd met de aanstaande Tweede
Kamerverkiezingen. De raad heeft hiervoor een aantal belangrijke thema’s op de agenda staan die bij
moeten dragen aan een cyberweerbare samenleving. Zo zal de raad dit voorjaar met een advies komen
voor een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid en de benodigde investeringen hiervoor door het
komende kabinet. Dit in het verlengde met het eerdergenoemde verzoek dat de raad van de minister
van Justitie en Veiligheid vorig jaar heeft ontvangen. Met dit advies richt de raad zich nadrukkelijk op de
volgende regeerperiode (2021 – 2025). Het advies zal in het teken staan van een vijftal belangrijke
speerpunten, waaronder regie op cyberweerbaarheid. Rondom dit advies zal de raad in de komende
weken middels een aantal interviewvideo’s met de raadsleden meer hierover bekendmaken. Later dit
jaar zal de raad ook een advies uitbrengen over Digitale autonomie en cyberweerbaarheid. De raad is
van mening dat er bewuste en reële keuzes gemaakt moeten worden op het terrein van digitale
autonomie om de kansen die de digitalisering met zich meebrengt optimaal te benutten. Het afgelopen
jaar heeft de raad daarom onderzoek laten verrichten naar de verschillende cybersecurityaspecten van
digitale autonomie. Doel is om het komende kabinet te adviseren over vooruitzichten, gevolgen en
handelingsperspectieven om de Nederlandse autonome positie te waarborgen als het gaat om
cyberweerbaarheid. Naast de positionering van Nederland zal in het advies ook aandacht besteed
worden aan de Europese aspecten op dit onderwerp. Uiteraard draagt de raad nauwlettend zorg voor
de inhoudelijke samenhang tussen beide adviezen. Tot slot viert de raad dit jaar zijn tienjarig jubileum,
een heugelijk feit dat wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zal de raad verschillende
activiteiten organiseren om terug te kunnen blikken op tien jaar CSR.
CSR in de media
In diverse media zijn dit najaar interviews met een aantal raadsleden gepubliceerd waarin de raad
aandacht heeft gevraagd voor het belang van cyberweerbaarheid en een integrale aanpak hiervoor:
• 'Analyse. Innovatie in IT-veiligheid, Industrie en Educatie', een bijlage van het FD;
• Clique Magazine, een bijlage van het Elsevier Weekblad.
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