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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 14 december jl. is onder andere afscheid van genomen van de heer
Ron de Mos, Senior Vice President en General Manager CGI Nederland, lid van CSR namens Nederland
ICT sinds juli 2016. Joost Farwerck, lid van de Raad van Bestuur en COO bij KPN, is namens ICT
Nederland zijn opvolger in de raad. Ook werd stilgestaan bij het vertrek van Digicommissaris Bas
Eenhoorn, die in 2015 lid is geworden van de CSR. Hij zal tijdens de CSR vergadering in maart volgend
jaar afscheid te nemen. Een volledig en actueel overzicht van de raadsleden vindt u op de website van
de CSR.
Nationale Cyber Security Agenda (NCSA)
Tijdens de raadsvergadering is ook stilgestaan bij de NCSA, die onder andere moet leiden tot
standaarden voor IoT-apparaten, softwareaansprakelijkheid, versterken van het Nationaal Cyber
Security Centrum (NCSC), stimuleren van cybersecurity-onderzoek en het verbeteren van
voorlichtingscampagnes. De NCSA kan worden gezien als een update van de laatste Cyber Security
Strategie II uit 2013. De NCTV heeft een coördinerende rol bij de totstandkoming van de agenda en de
CSR wordt actief hierbij betrokken. Het streven is om de agenda in april 2018 naar de Tweede Kamer
te sturen.
CSR (mini-)Seminar ‘Internet of Things’
Op dinsdagavond 21 november jl. vond in Den Haag op initiatief van de CSR een besloten
(mini-)seminar met als thema ‘Internet of Things’ (IoT) plaats. De genodigden voor deze avond waren
CEO’s, bestuurders en topmanagers uit de publieke, private én wetenschappelijke sector, waaronder
afgevaardigden van ministeries, topbestuurders/-managers, wetenschappers, CEO’s van bedrijven en
instellingen, aantal studenten (winnaars van de CSR Challenge van de Nationale Cyber Security
Summerschool 2017) en raadsleden van de CSR. Aanleiding voor het seminar was het afscheid van de
heer drs. Eelco Blok als covoorzitter van de raad. Het seminar werd geopend door de minister van
Justitie en Veiligheid, prof. mr. Ferdinand Grapperhaus. Een verslag van het seminar is te vinden op de
CSR Website.

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 gereed en komt begin 2018 uit. Het advies wordt dan aangeboden aan prof. mr.
Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, mr. drs. Mona Keijzer, staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat en drs. Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Tevens gaat er een brief naar drs. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW waarin de CSR
zijn ondersteuning voor het advies vraagt.
Internet Governance Forum (IGF)
Van 18-21 december a.s. vond in Genève het Internet Governance Forum (IGF) plaats. De CSR
organiseerde op 19 december een Open Forum over zorgplichten. Het doel was een discussie over de
noodzaak tot harmonisatie van zorgplichten in EU-verband en internationaal verband op te starten. De
CSR heeft de handreiking Zorgplichten als good practice gedeeld op het IGF. Vanuit verschillende
perspectieven is een bijdrage geleverd aan de discussie (industrie, consumenten, juridisch oogpunt). Het
belang van het onderwerp zorgplichten werd door de deelnemers gedeeld en de bereidheid is er om het
onderwerp in IGF-verband verder te brengen. Ter voorbereiding op deze sessie heeft de CSR tijdens het NL
IGF event in oktober van dit jaar met Nederlandse deelnemers van gedachten gewisseld over dit
onderwerp. De uitkomsten uit deze sessie (behoefte aan wereldwijde best practices, toepassen
multistakeholder-model en gebruikmaken van huidige wetgeving) stonden centraal tijdens de sessie in
Genève.
Big 4 en M7 Cyber ontbijten (Schiphol en Bureau Secretaris)
Schiphol 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 accountancy in Nederland kunnen 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). Daarbij wordt zoveel als mogelijk de aansluiting gezocht bij bestaande
initiatieven. De eerste Cyber ontbijten voor BIG 4 en M5 hebben inmiddels plaatsgevonden en de
volgende staan op de planning.
Om het belang van cybersecurity onder de aandacht te brengen heeft de CSR ook een boardroom-gesprek
gehouden met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en stond dit
onderwerp op de agenda van de Landelijke Jaardag van de NBA op 23 november jl.
eHealthweek 2018
Van 20 tot en met 26 januari 2018 vindt de e-healthweek plaats, een initiatief van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ECP, Platform voor de InformatieSamenleving. De eHealthweek is
een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in
de zorg (e-health). De CSR heeft zich aangemeld als partner en zal in deze week aandacht vragen voor
cybersecurity in relatie tot e-health.
CSR In de media
Eind oktober is een column uit naam van de heer Jos Nijhuis als covoorzitter gepubliceerd in de uitgave
'Digitalisering van de publieke sector' met als titel ‘Overheid heeft leidende rol in cybersecurity’. De krant
is een uitgave van Pulse Media Group. De column is ook gepubliceerd op de CSR Website.

