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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
Jos Nijhuis heeft op 10 december jl. het covoorzittersschap namens de private sector overgedragen
aan de nieuwe covoorzitter namens VNO NCW, de heer Hans de Jong. Naast De Jong zijn onlangs
verschillende nieuwe leden in de raad benoemd. Zo volgt Focco Vijselaar, directeur-generaal
Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Sandor Gaastra op in
de raad. Ook Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), is toegetreden tot de raad. Tot slot is Dick Schoof
vanuit zijn nieuwe functie als directeur-generaal bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
(AIVD) (her)benoemd, niet meer vanuit zijn rol als covoorzitter maar als raadslid. Hij volgt daarmee
Rob Bertholee op. Een volledig en actueel overzicht van de raadsleden vindt u op de website van de
CSR.
Dialoogsessie studenten CSR Challenge
Op 24 augustus jl. is de National Cyber Security
Summer School (NCS3) traditiegetrouw
afgesloten met de presentaties van de CSR
Challenge door de verschillende groepen
studenten die aan de summerschool hebben
deelgenomen. De studentengroep met het
beleidsadvies voor de sector manufacturing won
uiteindelijk de CSR Challenge en zij waren tijdens
de CSR raadsvergadering van 29 november jl. op
uitnodiging te gast bij de raad. Er heeft een
inspirerende dialoog plaatsgevonden over
onderwerpen als de digitale toekomst, het onderwijs en werkgelegenheid in relatie tot
cybersecurity. Op deze wijze konden de raadsleden kennisnemen van thema’s op het vlak van
cybersecurity die onderwerp van gesprek zijn voor de studenten. Na afloop van de dialoog werden
de eerste certificaten uitgereikt aan de studenten.

Reactie CSR op de Defensie Cyber Strategie 2018
De Cyber Security Raad (CSR) onderschrijft het belang van de onlangs gepubliceerde Defensie Cyber
Strategie; door de digitale afhankelijkheid zijn cyberaanvallen aantrekkelijk. Met de Defensie Cyber
Strategie ‘Investeren in digitale slagkracht voor Nederland’ wil het ministerie meer doen om
buitenlandse staten die inbreken in computersystemen van bedrijven of overheden af te schrikken. De
CSR heeft eerder dit jaar inhoudelijk advies gegeven voor de Defensie Cyber Strategie.
Terugblik op 2018
Nog een paar dagen te gaan en dan is het jaar 2018 weer voorbij. Het was een jaar waarin mooie
stappen zijn gezet om Nederland digitaal veiliger te maken. Ook de raad heeft hieraan bijgedragen. Zo
heeft de raad begin dit jaar het advies ‘Naar een veilig verbonden digitale samenleving’, advies inzake
de cybersecurity van het Internet of Things (IoT) overhandigd. Medio dit jaar publiceerde de raad het
advies ‘Naar een open, veilig en welvarend digitaal Nederland’, advies inzake de Nederlandse
Cybersecurity Agenda (NSCA) en aansluitend bracht de raad een adviesbrief uit inzake opheffing
‘Numeri Fixi’. Naast de adviezen hebben de leden van de CSR boardroomgesprekken gevoerd om de
awareness voor cybersecurity op strategisch niveau te verhogen. Een van de hoogtepunten dit jaar
was de introductie van het instrument de Cybersecurity Health Check, een instrument voor
middelgrote ondernemingen om alle aspecten van cybersecurity te adresseren en invulling te geven
aan hun verantwoordelijkheden op dit terrein. Het instrument is het resultaat van een unieke
samenwerking van de vier grote accountantsorganisaties Deloitte, EY, KPMG en PwC die op verzoek
van de raad het instrument hebben ontwikkeld. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA) heeft dit instrument onder haar vlag gepubliceerd en verspreid onder hun leden.
Ook de SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten) en vijf
middelgrote accountantskantoren werken mee aan dit initiatief. Al deze en andere activiteiten van de
raad gaan we begin volgend jaar publiceren in het CSR Jaaroverzicht 2018. Meer informatie hierover
leest u in de eerste nieuwsbrief in maart volgend jaar. Voor nu wenst de raad u alvast fijne feestdagen
toe en een digitaal veilig 2019!
CSR In de media
De dreiging van cybercriminaliteit is altijd aanwezig. Wat kan Nederland,
dat zo afhankelijk is van internet, daar tegen te doen? Daarover ging
Opportuun in gesprek met CSR raadsleden Bart Jacobs en Gerrit van der
Burg en met hoofdofficier arrondissementsparket Den Haag Bart
Nieuwenhuizen. Het interview verscheen in het novembernummer van
Opportuun en op zowel de websites van de CSR en Opportuun.
Nieuwe publicaties
 CSR Flyer: Nederlands (pdf) en Engels (pdf) – herziene versie
 Factsheet Samenstelling CSR: Nederlands (pdf) en Engels (pdf) – herziene versie
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