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EU Program:

• Policies

• Legal frameworks

• Investments

EU Fit for Digital Age
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https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say_nl

Have your say-
get on the 

legislative train

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl


• Why NIS2

• Scope

• Size

• Jurisdiction

• Requirements

Deep dive NIS2



- Netwerk en 
informatiebeveiligingsrichtlijn (2016)

- In NL geïmplementeerd in Wet 
beveiliging netwerk- en 
informatiesystemen (2018)

- Evaluatie versneld uitgevoerd; in 
december 2020 wetgevend voorstel 
van de Europese Commissie 

- Onderdeel van EU Cyber Strategy

Achtergrond NIS
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Essential sectors NIS2

Other critical sectors NIS2

1. Providers of online marketplaces
2. Providers of online search engines
3. Providers of social networking 

services platform

1. Internet Exchange Point providers
2. DNS service providers, excluding 

operators of root name servers
3. TLD name registries
4. Cloud computing service providers
5. Data centre service providers
6. Content delivery network providers
7. Trust service providers
8. Providers of public electronic 

communications networks
9. ICT-service management (B2B)
10. Managed service providers (MSP)
11. Managed Security service providers 

(MSSP)



Cloud services

Definition:
A digital service that 
enables on-demand 
administration and 
broad remote access to 
a scalable and elastic 
pool of shareable 
computing resources”

Reason:
Cloud services are therefore increasingly 
regarded as a backbone for the provision 
of other essential services. (EC impact 
assessment 2019)

Managed service providers 
(MSP)

Reason?

Definition:
Managed service provider’ means any entity 

that delivers services, such as network, 
application, infrastructure and security, via 
ongoing and regular management, support 
and active administration on customers’ 
premises, in their MSP’s data centre (hosting), 
or in a third-party data centre. 





Requirements

Implementing acts

Open norm

Jurisdiction

Certification schemes-
Cyber security act

Digital services and 
Digital infrastructure

One-stop-shop-principle

Main establishment



1. Veel nieuwe wetgeving in 2 jaar

2. NIS2 veel nieuwe sectoren: Impact op DI?

3. Toepassing complex,onzeker: definities, 
criteria, omvang, jurisdictie

4. Invulling complex, onzeker: open norm, 
uitvoeringshandelingen en certificering
toekomstig

5. Betrokkenheid: internetconsultatie, branche
organisatie

Take aways



4. Supervision
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• Amersfoort/ Groningen

• IT-auditors

• Security specialisten

• Inspecteurs met toezichtsbevoegdheden (wettelijk)

• AED’s:

- 3 DI’s

- 12 Oliesector/Netbeheerders

- Vanaf volgend jaar: 17 energie producenten

• 2019: 16 quickscans/inventarisaties uitgevoerd

• 2020: 17 thema inspecties gepland

Agentschap Telecom
Afdeling Digitale weerbaarheid



Toezicht: proces
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kennismaking Inventarisatie Analyse Inspectie Plan Inspecties

- Directie niveau
- Governance

- Inventarisatie

- Begrip van het bedrijf
- Inventarisatie Zorgplicht

- Jaarplannen
- Prioriteiten
- Reguliere & Thematische

inspecties

- Risico analyse
- Sector analyse

- Verbeterplannen
- Trend analyse

ISO 27001 gebaseerd Assessment Framework
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• Focus op BBNI onderwerpen
1. Risico gebaseerde aanpak
2. Organisatie van netwerk- en 

informatiebeveiligingsbeheer
3. Incidenten voorkomen
4. Detectie en respons
5. Gevolgen van incidenten beperken

• Focus op relevante systemen voor 
essentiële diensten

• Vragenlijsten: 
• “begrip van het bedrijf” (welke risico’s zijn 

relevant)
• “inventarisatieformulier zorgplicht” (welke 

processen / maatregelen zijn getroffen)

Inventarisatie

Risico versus maatregelen



Security onderwerp Bedreiging

Awareness Spear phishing

Detectie Spear phishing

Back-up Spear phishing Bedreigingen koppelen aan onderwerpen
ten behoeve van de planning

Inventarisatie & continue 
monitoren van ontwikkelingen,
bedreigingen en incidenten

Quickscan

stakeholders

middelen

Risk based selectie

Er is een toename van van Spear phishing aanvallen door Staten. AT wil bereiken
dat AED’s en DSP’s zijn toegerust om dergelijke phising risico’s voldoende te
beheersen. In dit kader zal AT de onderwerpen ‘Awareness, Detectie en Back-up’
onderzoeken.

Uitvoeren planning

Risico gebaseerde thema inspecties



o Een AED moet een incident met “aanzienlijke 
gevolgen” voor de dienstverlening melden.

o Bij twijfel: gewoon melden

o Niet automatisch handhaven

o Een melding leidt niet tot verhoogde 
verwijtbaarheid, integendeel 

o NCSC geeft geen meldingen door aan 
toezichthouder (AT), daarom dubbel melden. 

o Het Ministerie EZK stelt de drempelwaarden 
voor een sector vast

Meldplicht
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Incidenten melden bij DSP CSIRT 
en bij AT



• Vragen?
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