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Managementsamenvatting
Achtergrond
Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit, en zodoende is door
verschillende departementen in samenwerking met publieke en private partijen en de wetenschap in 2018 de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) geschreven. [1]1 Met de
NCSA heeft het kabinet de koers voor de aanpak van cybersecurity in de komende jaren
uitgezet. Er bestaat dan ook grote behoefte om zicht te krijgen op de uitvoering en het effect
van de NCSA. Het onderhavige onderzoek is één van de stappen die worden gezet om dit te
bereiken en betreft een planevaluatie van de beleidsmaatregelen. Het onderzoek dient onder
meer als voorbereiding op een mogelijke proces- en effectevaluatie. Het onderzoek is uitgevoerd door Dialogic in opdracht van het WODC.
In deze management summary wordt allereerst ingegaan op de doelstellingen en onderzoeksvragen, daarna komt de onderzoeksaanpak aan bod. Vervolgens gaan we in op de
uitkomsten van het onderzoek. Het eerste deel heeft betrekking op de opbouw van de NCSA.
Er wordt inzicht gegeven in de verschillende aspecten van de maatregelen en hun vooraf
verwachte bijdrage aan de realisatie van het doel van de NCSA. Daarnaast is, in aanvulling
op deze analyse, een kritische reflectie op de opbouw van de NCSA uitgevoerd en beschreven. Het tweede deel van deze samenvatting draait om de meetbaarheidstoets. Per
maatregel onderzochten we in hoeverre het meten van het doelbereik al dan niet kansrijk
is. Daarna wordt in deze managementsamenvatting een kritische reflectie gegeven op het
doel van de NCSA. We sluiten af met een aantal aanbevelingen.

Doelstelling en onderzoeksvragen
Dit onderzoek is de planevaluatie waar in de vorige paragraaf over gesproken werd. In het
eerste deel van het onderzoek wordt de beleidstheorie achter de beleidsmaatregelen in kaart
gebracht. Er wordt inzicht gegeven in de verschillende aspecten van deze maatregelen en
hun vooraf verwachte bijdrage aan de realisatie van het doel van de NCSA. Het betreft met
name de onderbouwing, bijdrage, doelen, beleidsinstrumenten en betrokken organisaties
van de maatregelen. Het tweede deel van het onderzoek is een meetbaarheidstoets. Per
maatregel onderzochten we in hoeverre het meten van het doelbereik al dan niet kansrijk
is.
De onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn als volgt:
Opbouw NCSA
1. Wat waren de doelen van de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA)?
2. Welke beleidsmaatregelen vallen onder de NCSA?
3. Wat kan voor iedere beleidsmaatregel – op beknopte wijze - worden gezegd over:
a) De onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel?
b) De vooraf verwachte bijdrage van de maatregel aan de realisatie van de
strategiedoelen?
c) De doelen van de maatregel?

1

In dit document worden literatuurverwijzingen weergegeven als een getal tussen rechte haken. In de
literatuurlijst op pagina 221 is aangegeven welke documenten corresponderen met dit getal. In dit
geval verwijst [1] naar de NCSA.
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d) De vooraf veronderstelde wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden?
e) De beleidsinstrumenten die onder de maatregel vallen?
f) De bij de maatregel betrokken organisaties?
Meetbaarheid NCSA
4. Bij welke beleidsmaatregelen is het meten van het doelbereik al dan niet ‘kansrijk’?
Welke aspecten bemoeilijken het meten van het doelbereik?
5. Welke beleidsmaatregelen zijn – uitgaande van de antwoorden op bovenstaande onderzoeksvragen – mogelijk geschikt om bij het eventuele vervolgonderzoek te
betrekken? Om welke redenen zijn deze mogelijk geschikt? En (voor zover mogelijk):
waarom zijn de andere maatregelen niet geschikt om bij het eventuele vervolgonderzoek te betrekken?

Onderzoeksaanpak
Conform het bovenstaande valt de onderzoeksaanpak in twee aspecten uiteen: een onderzoek naar de beleidstheorie en de opbouw van de NCSA, en een onderzoek naar de
meetbaarheid van het effect van de gekozen beleidsmaatregelen.

Reconstructie van de beleidstheorie
Centraal bij deze planevaluatie staat de reconstructie van de beleidstheorie. We moeten
achterhalen wat het geheel aan veronderstellingen is waarop het beleid berust. Een goede
wijze om dit te analyseren is het opzetten van een doelenboom. [2] In de basis komt dit
neer op het benoemen van de (1) middelen die worden ingezet om bepaalde (2) activiteiten
te ontplooien. Dit leidt tot een bepaalde (3) concrete output. Deze output leidt -eventueel in
combinatie met andere outputs- tot (4) outcomes.
De beleidstheorie vertaalt zich binnen de kaders van dit onderzoek tot de onderstaande
schematische weergave, zie Figuur 1. Op de onderste regel zien we de onderbouwing van de
keuze van de maatregel. Met andere woorden: wat zijn de argumenten om juist voor deze
maatregel te kiezen? Dit sluit aan bij onderzoeksvraag 3a. Daarboven vinden we de laag met
activiteiten die voor een specifieke maatregel worden ontplooid. Typisch zijn dit organisaties
(vraag 3f) die beleidsinstrumenten inzetten (vraag 3e) om doelen op een bepaalde wijze te
realiseren (vraag 3d). Elke maatregel heeft een duidelijke beoogde output; een maatregel
wil iets bereiken. Dit is vraag 3c. Onder elke doelstelling hangt een aantal maatregelen,
vraag 2. Vervolgens wordt in kaart gebracht welke maatregelen bijdragen aan specifieke
doelstellingen, vraag 3b. Hier komt het vraagstuk van effectiviteit aan de orde. Op de groene
laag zien we de doelstellingen 1…m. Hier komt de term doelbereik naar voren. Dit komt bij
meetbaarheid aan de orde. Op de laag boven de doelstellingen zien we de rode laag met de
ambities 1…n. Dit zien wij als beoogde outcomes van de doelstellingen. De bovenste laag is
de overkoepelende doelstelling, de impact die wordt beoogd.
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Impact

Overkoepelende doelstelling:
Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en
maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de
nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen

Ambitie 1

Ambitie …

Ambitie n

…

…

…

Doelstelling 1

Doelstelling …

Doelstelling m

…

…

…

Outcome

Doelbereik

Onderzoeksvragen
1

1

3b

Effectiviteit
Maatregel 1

Maatregel …

Maatregel…p

2

Output

…

…

…

3c

Activiteiten

…

…

…

3d

Onderbouwing
keuze voor de
maatregel

…

…

…

3a

3e

3f

Figuur 1. Schematische weergave van de beleidstheorie en de koppeling met de onderzoeksvragen

Een substantieel deel van dit onderzoek draait op het reconstrueren van de beleidstheorie
van de NCSA als geheel, waarbij we bovenstaande methodiek gebruiken. Dit stelt ons in
staat om de logica van deze theorie kritisch te beschouwen. Centraal in deze analyse staan
de te verwachten causale relaties, die in Figuur 1 middels de zwarte pijlen zijn aangegeven.
Logischerwijs zijn er verschillende aspecten waarop de beleidstheorie niet kan voldoen:2
A. Er kunnen maatregelen worden genoemd die geen doelstelling kennen.
B. Er kunnen doelstellingen worden genoemd die geen maatregelen kennen.
C. Er kunnen maatregelen worden gekoppeld aan een doelstelling, terwijl ze niet bijdragen aan die doelstelling.
D. Er kunnen doelstellingen zijn waarbij het geheel aan maatregelen te beperkt bijdraagt aan de realisatie van het doel.
Bij het gebruik van bronnen voor het reconstrueren van de beleidstheorie hanteren we de
aanpak waarbij geschreven bronnen de primaire bron zijn. Zowel de NCSA zelf als kamerbrieven die hiernaar verwezen bleken uitstekende bronnen. Interviews zijn ingezet om deze
bronnen goed te interpreteren en nieuwe literatuur te identificeren. In veel gevallen hebben
de interviews ons geholpen om goed tussen de regels door te lezen en te begrijpen hoe we
een bepaalde passage in de tekst moesten interpreteren. Indien er op basis van de literatuur
sprake is van onduidelijkheid of een hiaat in de beleidstheorie dan hebben we dit in kaart

2

Vanwege de leesbaarheid hanteren we hier de begrippen doelstellingen en maatregelen. We hadden
ook kunnen kiezen voor ambities en doelstellingen. Ook maatregelen en instrumenten was mogelijk
geweest.
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gebracht. Indien een respondent hier een logische opmerking over geplaatst heeft, dan nemen we dit wel op in de toelichtende tekst maar we zien dit als een mogelijke verklaring en
niet als een feit.
Naast de kritische reflectie op de opbouw van de maatregelen en doelstellingen, is in dit
onderzoek ook een kritische reflectie op een hoger abstractieniveau uitgevoerd. Hierbij lag
de focus op de overkoepelende doelstelling en de ambities. Op het niveau van de overkoepelende doelstelling speelt de primaire vraag wat de toegevoegde waarde van de NCSA is
geweest: Wat heeft de NCSA toegevoegd aan de situatie met betrekking tot cybersecurity(beleid) in Nederland? Op het niveau van de ambities gaat het vooral om de onderlinge
samenhang en de relatie met de overkoepelende doelstelling. De voornaamste databronnen
hiervoor waren de interviews. Daarnaast is gebruik gemaakt van literatuur.

Toetsing van meetbaarheid
Bij het toetsen van de meetbaarheid van de maatregelen stellen we vragen op vier niveaus,
waarbij we wederom aansluiten bij Figuur 1 en bij de eerdergenoemde literatuur.
1.
2.
3.
4.

Is het
Is het
Is het
Is het
teit).

meetbaar of de activiteiten zijn uitgevoerd?
meetbaar of de output is gerealiseerd?
meetbaar of de doelstelling is behaald? (doelbereik)
meetbaar of de output heeft geleid tot het bereiken van het doel? (effectivi-

Het onderwerp dat gemeten wordt
De uitvoering van metingen is een centraal aspect in de moderne wetenschap. [3] Een belangrijk criterium om te kunnen meten is het hebben van een referentiepunt. Zonder
referentiepunt is het immers niet mogelijk om vast te stellen of en hoeveel iets verbeterd,
verslechterd of gelijk gebleven is. Vervolgens zijn er twee aspecten relevant voor de metingen:
•
•

Ten eerste is de vraag of er sprake is van een objectieve (of feitelijke) standaard
(voor iedereen gelijk) of een subjectieve standaard (verschilt tussen personen).
Ten tweede speelt de vraag of er één dimensie of meerdere dimensies worden
gemeten. [4]

Het meten in de praktijk
Naast de bovenstaande theoretische beschouwing over meetbaarheid is er een derde, veel
praktischer aspect van meetbaarheid: Is het in de praktijk ook echt haalbaar om de data te
verkrijgen die we kunnen toetsen aan het referentiepunt? Bij dit vraagstuk draait het onder
meer om de neveneffecten van het meten. Hieronder geven we drie praktische beperkingen,
maar we sluiten niet uit dat er meer aspecten zijn.
•
•
•

Kosten: Kan je kostenefficiënt meten? Zijn de kosten voor het meten in verhouding
met het doel wat ermee bereikt wordt?
Waarden: Gaat het meten niet ten koste van andere waarden? Een voorbeeld hiervan is de privacy van burgers.
Realistisch: Is er een instrument beschikbaar dat de meting goed kan uitvoeren?

In het kader van dit onderzoek nemen we de bovenstaande aspecten samen onder de noemer praktische haalbaarheid.

12
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Data- en informatieverzameling
Om de beleidstheorie te reconstrueren en de meetbaarheid te toetsen, zijn verschillende
methoden ingezet om data en informatie te verzamelen. We zijn gestart met documentonderzoek en diepte-interviews voor zowel het beschrijven van de beleidstheorie als het
onderzoeken van de meetbaarheid van de maatregelen. In de laatste fase van het onderzoek
is middels een integrale analyse alle opgehaalde informatie bij elkaar gebracht en antwoord
gegeven op de onderzoeksvragen. Deze inzichten zijn getoetst in een validatiesessie met
betrokkenen.

Resultaten - Opbouw NCSA
Onderzoeksvraag 1. Wat waren de doelen van de NCSA?
De NCSA kent een duidelijk gelaagd karakter, zoals in Figuur 1 duidelijk te zien is. Er is een
duidelijke overkoepelende doelstelling. Hieronder vallen zeven ambities die in Figuur 2 worden weergegeven. Onder de ambities vallen 24 doelstellingen. In hoofdstuk 2 worden deze
allemaal benoemd.
Overkoepelende doelstelling NCSA
Nederland is in staat om op een veilige
wijze de economische en maatschappelijke
kansen van digitalisering te verzilveren en
de nationale veiligheid in het digitale
domein te beschermen

Ambitie 1

Ambitie 3

Ambitie 5

Ambitie 7

Nederland heeft zijn
digitale slagkracht op
orde

Nederland loopt voorop in
het bevorderen van
digitaal veilige hard- en
software

Nederland werpt door
middel van cybersecurity
succesvol barrières op
tegen cybercrime

Nederland beschikt over
een integrale, publiekprivate aanpak van
cybersecurity

Ambitie 2

Ambitie 4

Ambitie 6

Nederland draagt bij aan
internationale vrede en
veiligheid in het digitale
domein

Nederland beschikt over
weerbare digitale
processen en een
robuuste infrastructuur

Nederland is
toonaangevend op het
gebied van cybersecurity
kennisontwikkeling

Figuur 2. De overkoepelende doelstelling van de NCSA en de zeven ambities

Onderzoeksvraag 2. Welke beleidsmaatregelen vallen onder de NCSA?
In totaal vallen er 42 maatregelen onder de NCSA. Bij de antwoorden op de meetbaarheidsvragen, onderzoeksvraag 4 & 5, is hiervan een overzicht te vinden.

Onderzoeksvraag 3. Wat kan voor iedere beleidsmaatregel – op beknopte wijze worden gezegd over: (a) de onderbouwing, (b) de vooraf verwachte bijdrage aan
de realisatie van de strategiedoelen (c) de doelen (d) de vooraf veronderstelde
wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden (e) de beleidsinstrumenten
die er onder vallen en (f) de betrokken organisaties?
De bovenstaande vragen sluiten aan bij de visie op een planevaluatie van de NCSA die in
het rapport Verkenning brede evaluatie NCSA van Innovalor is gepresenteerd. [5] Het is
onmogelijk om dit bondig weer te geven. Het gaat om 252 (42 maatregelen en 6 aspecten)
antwoorden die veelal kwalitatief van aard zijn en nuanceringen kennen. In de hoofdstukken
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3 t/m 9 van dit rapport worden deze vragen voor alle 42 maatregen systematisch beantwoord. Hieronder geven wij wel de rode lijn van de kritische reflectie van de opbouw van de
NCSA, waar deze vragen onderdeel van uitmaken. We doen dit op het niveau van de agenda
als geheel en op het niveau van de verschillende ambities.

Kritische reflectie op de opbouw van de NCSA
In aanvulling op de zeer specifieke antwoorden op de eerste drie onderzoeksvragen, is een
analyse uitgevoerd waarbij de opbouw van de NCSA kritisch geëvalueerd is. Hierbij is het
wel mogelijk om op een hoger abstractieniveau conclusies te trekken. Op basis hiervan komen we tot vijf conclusies, die we hieronder uitwerken.
1. Vanuit een breed perspectief kent de NCSA een logische opbouw.
Er is sprake van een duidelijke overkoepelende doelstelling, die uiteenvalt in verschillende
ambities, die verder uiteenvallen in doelstellingen en maatregelen, die activiteiten en een
onderbouwing kennen. In ons perspectief is het juiste aantal niveaus gekozen. Indien één
laag zouden worden verwijderd (bijvoorbeeld doelstellingen of ambities) dan zou de keten
van activiteiten naar impact onduidelijk worden. Eén laag toevoegen voegt weinig toe en
zorgt vooral voor complexiteit. Op basis van de documentatie is deze piramide goed te reconstrueren. De link tussen maatregelen en doelstellingen is in de NCSA echter niet expliciet
gemaakt. Als dit wel was gebeurd hadden ‘zwevende’ maatregelen en doelstellingen waarschijnlijk kunnen worden voorkomen: in enkele gevallen lijkt een maatregel niet bij te dragen
aan de doelstellingen in de ambitie, of is er een doelstelling waar geen enkele maatregel in
de ambitie aan bij lijkt te dragen. Daarnaast zijn we in enkele gevallen gestuit op onlogische
relaties of maatregelen, maar dit is relatief kleinschalig en heeft een beperkte impact op de
gehele structuur.
2. De ambities sluiten goed aan bij de overkoepelende doelstelling, maar zijn noch
gelijksoortig, noch wederzijds uitsluitend.
Ambitie 1 en 7 kunnen gezien worden als randvoorwaarden voor de rest van de aanpak.
Ambitie 2 t/m 6 hebben daarbinnen vorm gekregen en hebben specifiekere beleidseffecten.
We zouden de ambities kunnen zien als een methode om elk departement zijn eigen ambitie
te geven. Uit de interviews met beleidsmakers komt dit beeld ook naar voren. Overigens
verschilt het per ambitie in welke mate het gekoppeld is aan één departement. Daarnaast is
het ook duidelijk dat er overlap is tussen ambities. Een goed voorbeeld zijn de ambities 3
(veilige hard en software), 4 (weerbare processen en robuuste infrastructuur) en 5 (barrières
tegen cybercrime). De overlap en relaties tussen de ambities is evident. Vanuit een methodologisch perspectief zouden we bij voorkeur een structuur van ambities hebben gehad die
MECE3 is. Wellicht maakt de complexe realiteit van cybersecurity(beleid) dit niet volledig
haalbaar, maar er zou wel naar gestreefd kunnen worden.
3. Door de bank genomen is opbouw van de ambities logisch, maar er zijn substantiële verschillen tussen de ambities
De verschillen liggen vooral in (1) het aantal maatregelen per ambitie en (2) de mate waarin
de opbouw logisch is. Hieronder gaan we hier per ambitie op in.

3

'MECE' (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive) staat voor wederzijds exclusief en gezamenlijk
compleet. Met dit groeperingsprincipe wordt een groep (in dit geval de overkoepelende doelstelling)
in subgroepen (in dit geval ambities) wordt opgedeeld die geen overlap kennen en gezamenlijk de
gehele groep (overkoepelende doelstelling) afdekken. [81]
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Ambitie 1 kent een logische opbouw van maatregelen en doelstellingen die de digitale slagkracht van Nederland op orde moeten brengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het detecteren
van aanvallen en de respons daarop, evenals om het effectief delen van informatie. We zien
dat sommige aspecten en maatregelen op papier van elkaar gescheiden zijn terwijl de processen in de praktijk sterk met elkaar verweven zijn. Verder identificeren we nauwelijks
zwakke punten in de beleidstheorie achter deze ambitie.
Ambitie 2 heeft betrekking op internationale vrede en veiligheid in het digitale domein. Via
internationale samenwerking en het versterken van eigen en andermans cybercapaciteit
moet hieraan worden gewerkt. Hoewel er maatregelen tussen zitten die erg omvangrijk zijn
en waar meerdere interpretaties mogelijk zijn, is er in elke maatregel een structuur en onderbouwing. Zowel de ambitie zelf als de meeste doelstellingen en sommige maatregelen
zijn geformuleerd in termen van ‘bijdragen aan’ of ‘bevorderen’. Dit is in dit geval goed te
verklaren, er is immers sprake van een internationaal speelveld waarin Nederland niet alles
zelf in de hand heeft. Een belangrijk punt van kritiek is dat er binnen en tussen departementen niet altijd overeenstemming is over (de interpretatie van) sommige doelstellingen.4 Dit
speelt met name bij de capaciteitsopbouw in de mondiale cybersecurityketen en bij het streven naar een open, vrij en veilig internet. Interdepartementale overeenstemming over
doelstellingen is bij uitstek iets waar de NCSA aan zou moeten bijdragen, dus dit is een
mogelijkheid die helaas niet benut is.
Ambitie 3 draait om het bevorderen van veilige hard- en software. De opbouw van de beleidstheorie van de ambitie is op zich logisch. Overal is duidelijk waarom maatregelen worden
genomen en de relatie tussen maatregelen en doelstellingen is, op een enkele uitzondering
na, helder. Er zijn echter erg veel zwakke relaties, doordat veel maatregelen niet verder
gaan dan onderzoek doen of gesprekken voeren. Wij beseffen ons uiteraard dat dit vaak
nuttige en zelfs nodige stappen zijn, maar het gat tot de doelstellingen en tot de ambitie zelf
blijft daardoor erg groot. De maatregelen binnen deze ambitie blijven vaak ook enigszins
non-committerend, denk aan het opdoen van kennis, maar ook aan het vaststellen van mogelijke vervolgstappen of het ‘voorstellen’ om een verplichting op te nemen.
In ambitie 4 staan weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur centraal. Omdat ICT steeds meer verweven is in de Nederlandse samenleving, zijn bedrijven en
overheden via slimme toepassingen steeds meer data-gedreven gaan functioneren. Dit gebeurt in ketens en ze zijn afhankelijk van andere organisaties voor gegevens of uitvoering.
Als gegevensuitwisseling met andere organisaties niet veilig en betrouwbaar verloopt kan
het bedrijfsprocesverstoord raken. Als dit gebeurt in ketens van vitale aanbieders dan leidt
dat tot verregaande uitval, aantasting van de fysieke veiligheid en maatschappelijke ontwrichting. De opbouw van de beleidstheorie die onder ambitie 4 valt is door de bank genomen
logisch. Er is sprake van een structuur waarin vanuit een ambitie logische doelstellingen
worden geformuleerd. Dit leidt op zijn beurt tot logische maatregelen die aansluiten bij specifieke uitdagingen. Ons voornaamste punt van kritiek is dat, vergelijkbaar met ambitie 3,
over de hele linie relatief veel zwakke relaties voorkomen waarbij we ons afvragen in welke
mate ze bijdragen aan het bovenliggende doel. Het gaat er nadrukkelijk niet om dat er sprake
zou zijn van onlogische verbanden, maar in veel gevallen schatten wij in dat de daadwerkelijk
effecten relatief klein zullen zijn. Het gat is groot tussen aan de ene kant “onderzoek naar
aanvullende maatregelen”, “bezien hoe ondersteuning kan plaatsvinden”, “verkenning met

4

Dit blijkt vooral uit de evaluatie van het internationale cybersecuritybeleid, uitgevoerd door de directie
Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De
evaluatie wordt waarschijnlijk kort na dit onderzoek gepubliceerd, zie [iob-evaluatie.nl].
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private partijen”, “agendering in Europa” en aan de andere kant “het voorkomen van verregaande uitval, aantasting van de fysieke veiligheid en maatschappelijke ontwrichting”.
Ambitie 5 draait om succesvolle barrières tegen cybercrime. Op drie manieren wordt hieraan
gewerkt: versterking van opsporingsmogelijkheden, meer digitale vaardigheden en het stimuleren van veilige hard- en software. Wat direct opvalt is dat deze ambitie, net als ambitie
6, maar drie maatregelen heeft. Dit is aanzienlijk minder dan de overige ambities. Twee van
de drie maatregelen focussen zich op onderwerpen waar in ambities 3 en 6 al aandacht aan
wordt besteed. Dit is goed te verklaren, er is namelijk veel overlap tussen het opwerpen van
barrières tegen cybercrime en bijvoorbeeld het voorop willen lopen in het bevorderen van
veilige hard- en software. Daarbij komt dat deze ambitie pas laat in het totstandkomingsproces aan de NCSA is toegevoegd. De verhouding tussen de ambities blijft echter enigszins
onduidelijk, doordat de overlap tussen de ambities enkel wordt ondervangen door in de
maatregelen de zinsnede “zie ook de doelstellingen en maatregelen bij ambitie…” op te nemen. Voor deze ambitie is ook de integrale aanpak van cybercrime van belang, welke
tegelijkertijd met de NCSA naar de kamer is gestuurd en waarnaar in een apart kader in de
NCSA wordt verwezen. [6] De integrale aanpak bestaat uit vier sporen die deels overlappen
met de NCSA: 1. Er wordt geïnvesteerd in preventie (maatregel 5.2 en 5.3); 2. De opsporing
wordt versterkt, criminele activiteiten worden verstoord en daders worden aangepakt (maatregel 5.1); 3. De ondersteuning van slachtofferschap wordt toegesneden op cybercrime; 4.
De wetenschappelijke kennis over cybercrime wordt vergroot. Via de integrale aanpak wordt
indirect gewerkt aan de maatregelen van ambitie 5 en wordt duidelijk dat er meer gebeurt
op dit gebied dan het beperkt aantal maatregelen doet vermoeden.
In ambitie 6 staat kennisontwikkeling centraal. Het gaat daarbij om kennisontwikkeling op
verschillende niveaus. Van fundamenteel en toegepast (wetenschappelijk) cybersecurityonderzoek tot het ontwikkelen van (basis)kennis bij burgers en bedrijven. Hoogwaardige
cybersecurity-kennisontwikkeling in de breedste zin van het woord moet in stand worden
gehouden en worden verdiept. De beleidstheorie onder ambitie 6 is enigszins versnipperd.
Het is duidelijk dat de maatregelen en doelstellingen gericht op cybersecurityonderzoek tot
in de puntjes zijn uitgewerkt en als kern van deze ambitie dienen. De logica klopt, de activiteiten zijn concreet, de onderbouwing is solide en de link met de doelstellingen waar de
maatregel betrekking op heeft is helder. Dat heeft ook effect op de meetbaarheid van de
maatregel. Een goed uitgewerkte theorie maakt de uitkomsten ook beter te meten. De doelstelling omtrent weerbaarheid van burgers en bedrijven, bereikt door aandacht voor het
onderwerp op school en door bewustwordingscampagnes staat verder af van de kern van de
ambitie (toonaangevend willen zijn in cybersecurity kennisontwikkeling). Dat wekt de illusie
dat de maatregelen weinig samenhang hebben, en vooral bijeengeraapt zijn omdat ze over
kennis van cybersecurity gaan in de breedste zin van het woord. De beleidstheorie achter de
maatregelen over de curriculumherziening in het primair & voortgezet onderwijs en het inzetten op de ontwikkeling van digitale vaardigheden van burger en werknemers is dan ook
minimaal uitgewerkt in de NCSA. Als gevolg is ook de meetbaarheid een stuk minder.
Ambitie 7 kan gezien worden als randvoorwaarde voor de rest van de aanpak opgesteld in
de NCSA. We werken integraal in publiek-private vorm aan de doelen van de NCSA. Door
een aparte ambitie te formuleren, is de werkvorm op zichzelf onderwerp en doel geworden.
In die zin is ambitie 7 wat vreemd en dat is terug te zien in de beleidstheorie. Relaties zijn
niet altijd sterk of logisch, er missen onderdelen in de logica en het niveau van de maatregelen (gezien vanuit de beleidstheorie) is verschillend. Zo zijn de eerste twee doelstellingen
(regierol van de overheid en alle partijen geven invulling aan hun verantwoordelijkheden)
breed geformuleerd, waardoor ze als een soort paraplu dienen voor de eerste vier maatregelen. Doelbereik en effectiviteit is voor deze maatregelen dan ook nauwelijks meetbaar. De
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laatste maatregel en doelstelling (over informatiebeveiliging van de digitale overheid) gaan
over een ander onderwerp, zijn veel specifieker geformuleerd en zijn beter meetbaar.
4. De keten impact-outcome-doelbereik-output-activiteit kent vaak een zwakke
schakel.
Wil de overkoepelende doelstelling gerealiseerd worden, dan is het belangrijk dat er een
stevige keten is. Zie Figuur 1 voor een weergave van deze keten. We zien echter relatief
vaak dat ergens in deze keten een relatie is die veel te zwak is. Soms draagt de maatregel
maar heel beperkt bij aan het doel, soms zijn de activiteiten niet geformuleerd als de daadwerkelijke handeling, maar als een afgeleide ervan (bezien, verkennen, agenderen). Dit leidt
ertoe dat een situatie kan ontstaan dat alle maatregelen succesvol zijn uitgevoerd, maar de
doelen niet bereikt worden. Het lijkt erop dat er een schisma is tussen de (1) overkoepelende
doelstelling, ambities en doelstellingen enerzijds en (2) de output en activiteiten anderzijds.
De eerste set kent een duidelijke samenhang en een focus op de langere termijn. De maatregelen hangen veel losser samen en kunnen in sommige gevallen snel gerealiseerd worden.
We zouden kunnen stellen dat het eerste deel vooral eigenschappen van een strategie kent
en het tweede deel op een agenda lijkt.
We zouden het hiaat ook kunnen zien als het gat tussen welke ambities wij als samenleving
hebben en welke middelen we hiervoor vrij willen maken. Als we dit hiaat weg willen nemen,
dan moeten onze ambities omlaag, de middelen omhoog of beiden. Vlak voor het voltooien
van dit rapport kwam de Cyber Security Raad met het Adviesrapport 'Integrale aanpak cyberweerbaarheid'. [7] Zij maken duidelijk dat voor het realiseren van verbeterde
cyberweerbaarheid van de Nederlandse samenleving er de komende kabinetsperiode ruim
€800 miljoen extra middelen nodig zijn. Met andere woorden: de middelen moeten omhoog
als we deze ambities willen waarmaken.
5. Er zijn verschillende omissies op het niveau van maatregelen.
Om te komen tot een bepaalde doelstelling wordt een maatregel voorgesteld en het zou
duidelijk moeten zijn waarom deze maatregel gekozen wordt. Als dit niet wordt gedaan ontbreekt de logica waarom deze maatregel aansluit bij de doelstelling. Er ontbreekt een
logische stap in de redenering. Ook zou duidelijk moeten worden aangegeven welke activiteiten ontplooid gaan worden. Indien dit ontbreekt is de maatregel niet concreet genoeg. De
vraag “hoe dan?” en “waarom dan?” wordt dus niet altijd beantwoord als het gaat om maatregelen.

Resultaten - Meetbaarheid van de NCSA
De volgende twee onderzoeksvragen hebben betrekking op de meetbaarheid van de NCSA:
Onderzoeksvraag 4. Bij welke beleidsmaatregelen is het meten van het doelbereik al dan
niet ‘kansrijk’? Welke aspecten bemoeilijken het meten van het doelbereik?
Onderzoeksvraag 5. Welke beleidsmaatregelen zijn – uitgaande van de antwoorden op bovenstaande onderzoeksvragen – mogelijk geschikt om bij het eventuele vervolgonderzoek
te betrekken? Om welke redenen zijn deze mogelijk geschikt? En (voor zover mogelijk):
waarom zijn de andere maatregelen niet geschikt om bij het eventuele vervolgonderzoek te
betrekken?
Gezien de samenhangende aard van de vragen, worden deze vragen integraal beantwoord.
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Analyse van de mate waarin meten kansrijk is
In de hoofdstukken 3 t/m 9 is per maatregel geanalyseerd in welke mate de activiteiten,
output, doelbereik en effectiviteit meetbaar is. De onderstaande tabel geeft hier een overzicht van.
Tabel 1. Overzicht van de meetbaarheid per niveau per maatregel
Maatregel
1.1: Versterken van responscapaciteit van publieke en private partijen

ActiviDoel- EffectiOutput
teiten
bereik viteit
Redelijk
Matig
Slecht Slecht
goed

1.2: Vitale organisaties zorgen voor eigen adequate responscapaciteit of maken Redelijk
Goed
Slecht
afspraken hiervoor met een vertrouwde derde partij (certificeringsstelsel)
goed
1.3: Actualiseren van Nationaal Crisisplan ICT en opstellen van een integraal
Goed
Slecht Slecht
ICT-crisisoefenbeleid
1.4: Structureel versterken van inzicht in, signaleren van en verstoren van dreiRedelijk
Goed
Slecht
gingen en digitale aanvallen
goed
Redelijk
1.5: Het landelijk situationeel beeld wordt versterkt
Goed
Slecht
goed

Slecht
Slecht
Slecht
Slecht

1.6: Het landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden
Redelijk Redelijk Redelijk
Goed
krijgt vorm
goed
goed
goed
1.7: Oprichting en doorontwikkeling van cybersecuritysamenwerkingsverbanden Redelijk
Redelijk
Goed
Matig
voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
goed
goed
Redelijk
Redelijk Redelijk
1.8: Kennis over wetgeving gericht op het beschermen van nationale veiligheid
Goed
goed
goed
goed
2.1: Bestendigen en stimuleren van het internationaal recht en inzetten op het
Matig
Matig
Matig Slecht
vergroten van de internationale coalitie
2.2: Ontwikkelen van breed strategisch kader en een instrumentarium, respectievelijk ten behoeven van respons op digitale aanvallen en voor een
Goed
diplomatieke respons.

Goed

Slecht

Slecht

2.3: Uitbouwen van offensieve cybercapaciteiten bij de krijgsmacht

Slecht

Slecht

Slecht

Goed

2.4: Een intensieve bijdrage leveren aan een vrij, open en veilig internet en het Redelijk Redelijk
Matig
bevorderen van de bescherming van mensenrechten online
goed
goed

Slecht

2.5: Versterken van de mondiale cybersecurity keten

Matig

Matig

Goed

Goed

3.1. Standaarden en certificering leveren een belangrijke bijdrage aan de digitale veiligheid van h&s

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

3.2 Vaststelling van de CSA en (verplichte) Europese certificeringen

Redelijk Redelijk Redelijk
Matig
goed
goed
goed

3.3: Bredere toepassing van internationale standaarden, samenwerkingsverbanden en raamwerken
3.4. Een monitor met informatie over de digitale veiligheid van digitale producten
3.5. Internetaanbieders gaan bijdragen aan de bestrijding van onveilige IoT-apparaten & cross-sectoraal testplatform
3.6. Onderzoek dat zich richt op het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve oplossingen naar veilige H&S

Redelijk
Goed
goed

Redelijk
Slecht
goed

Goed

Goed

Matig

Goed

Redelijk
Goed
goed

Redelijk
goed

Goed

Goed

Nvt

3.7: Verplichting voor veiligheidsupdates opgenomen en mogelijke vervolgstapGoed
pen

Goed

3.8: Minimumeisen aan apparaten via de RED

Goed

3.9: Kennis over nodige en wenselijke aanvullende maatregelen bij inkoop binGoed
nen het Rijk

Redelijk
Matig
goed
Redelijk
Goed
Matig
goed
Redelijk
Goed
Matig
goed
Redelijk Redelijk Redelijk
goed
goed
goed

3.10: Inzet van toezichthouders

Goed

3.11: Consumenten en MKB zijn bewust van de digitale veiligheidsrisico’s van
IoT-apparaten, en van hun handelingsperspectief

Goed

Matig

4.1: Fors uitbreiden aantal vitale aanbieders dat zorg- en meldplichten krijgt

Goed

Goed

4.2: Methodiek voor het identificeren afhankelijkheidsrelaties van vitale aanbieGoed
ders

Goed
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Nvt

Matig

Redelijk
Matig
goed
Redelijk Redelijk
goed
goed
Redelijk
Slecht
goed
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Maatregel
4.3: Impact beperken van verstoring van de dienstverlening van buitenlandse
aanbieders
4.4: Ondersteunen gemeenschappen die vrije software ontwikkelen en onderhouden
4.5: Leveranciers passen moderne internetprotocollen en -standaarden toe
4.6: Cybersecurity vereisten bij inkoop
4.7: Bekendheid bij welke partijen veilige dienstverlening kan worden afgenomen
5.1 Versterking opsporingsmogelijkheden van politie en Justitie van digitale
aanvallen
5.2 Ontwikkelen voorstellen om burgers en bedrijven digitaal meer vaardig te
maken.

ActiviDoel- EffectiOutput
teiten
bereik viteit
Redelijk
Goed
Goed
Slecht
goed
Redelijk Redelijk Redelijk
Matig
goed
goed
goed
Redelijk
Goed
Goed
Slecht
goed
Nvt
Goed

Redelijk
Matig Matig
goed
Redelijk Redelijk Redelijk
goed
goed
goed

Redelijk
Goed
goed

Slecht

Slecht

Goed

Goed

Goed
Slecht

Slecht

5.3 Gebruik van veilige hard- en software wordt gestimuleerd om cybercrime te
voorkomen
6.1: Structurele investering in fundamenteel en toegepast cybersecurityonderzoek
6.2: Digitale vaardigheden als aandachtspunten in de integrale curriculumherziening in het po en vo
6.3: Stimulering van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheden van burgers en werknemers verder te ontwikkelen

Redelijk
Slecht
goed

Slecht

Goed

Goed

Redelijk
Matig
goed

Goed

Redelijk
Matig
goed

Redelijk
Slecht
goed

Matig

Slecht

7.1 Versterkte regie op de integrale aanpak is belegd bij de NCTV

Nvt

Goed

Matig

Slecht

Goed

Redelijk
Slecht
Goed

Matig

Goed

Matig

Matig

Goed

Slecht

Slecht

Goed

Goed

Matig

7.2 Cybersecurity alliantie die publieke en private partijen verbindt

7.3 Voortgang van de cybersecurity aanpak wordt gemonitord, waar nodig herNvt
ijkt en geëvalueerd
7.4 Inrichting landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverMatig
banden
7.5 Samenhangend pakket van maatregelen voor informatiebeveiliging en cyNvt
bersecurity in het openbaar bestuur

Aspecten die de meetbaarheid negatief beïnvloeden
In het onderzoek zijn we op verschillende aspecten gestuit die de meetbaarheid van maatregelen negatief beïnvloeden. Hieronder gaan we daar nader op in.
1. Ontbreken van een termijn
Het SMART-principe wordt veel gebruikt om op een goede wijze doelstellingen te formuleren.
Doelen moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. [8] Binnen de NCSA ontbreekt tijdsgebondenheid op een enkele uitzondering volledig. Dit bekent
dat het bijna onmogelijk wordt om vast te stellen dat een doel niet gehaald is. Als het vandaag niet gelukt is, zou het morgen wel gelukt kunnen zijn.5 Ook in het onderzoek van
Innovalor komt naar voren dat het niet SMART geformuleerd zijn van doelstellingen en maatregelen een extra uitdaging met betrekking tot meetbaarheid met zich meebrengt. [5]
2. Ontbreken van duidelijke normen
Het hebben van een norm is een centraal aspect in meten. Alleen dan kan de vraag beantwoord worden of aan de norm voldaan wordt. We zien echter dat veel maatregelen een
subjectief en meervoudig karakter kennen. Hierdoor kan niet feitelijk worden vastgesteld of

5

Hoewel het enigszins buiten meetbaarheid valt, constateren we ook dat ook het aspect specifiek te
beperkt is uitgewerkt. Er zou duidelijk moeten worden welke partij aan zet is om de actie te ondernemen. Bij het overgrote deel van de maatregelen ontbreekt dit echter.
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Slecht

aan maatregel wel of niet succesvol is uitgevoerd. We erkennen dat de aard van het vraagstuk het niet in alle gevallen mogelijk maakt om duidelijke normen te hanteren. Echter, ook
bij de maatregelen waarin het hanteren van concrete normen wel mogelijk is, wordt dit
zelden gedaan.
3. Praktische haalbaarheid
•

Naast de bovenstaande theoretische beschouwing over meetbaarheid is er een
derde, veel praktischer aspect van meetbaarheid: Is het in de praktijk ook echt haalbaar om de data te verkrijgen die we kunnen toetsen aan het referentiepunt? Bij het
bepalen van de meetbaarheid van de maatregelen van de NCSA hebben we dit aspect
nadrukkelijk meegenomen. Er liggen vaak grote methodologische uitdagingen om in
een beleidscontext causale relaties aan te tonen.6 Vaak is er sprake van een complexe context met veel interacterende relaties en is het lastig om één dimensie te
isoleren. We zijn bijvoorbeeld gestuit op meerdere varianten van het probleem dat
niet te meten is hoeveel aanvallen niet gedetecteerd worden.

4. Inbedding in de structuur van de NCSA
In de bovenstaande tabel is op een aantal plekken de score “nvt” opgenomen. Dit doen we
als de maatregel niet op een waardevolle manier in de structuur van de NCSA is opgenomen.
Zo is maatregel 3.1 geen maatregel, maar eerder een constatering.

Maatregelen die voor vervolgonderzoek in aanmerking komen
Over de hele linie zien we dat activiteiten vaak relatief goed meetbaar zijn. Het gaat vaak
om concrete acties die ondernomen moeten worden. Bij het meten van de output van een
maatregel zien we flinke verschillen tussen maatregelen, maar ook hier is vaak een relatief
hoge mate van meetbaarheid. De meetbaarheid wordt daar vooral slechter omdat het praktisch lastig (duur, tijdrovend) is om te meten. Desalniettemin is het voor alle ambities
mogelijk om een procesevaluatie uit te voeren. In enkele gevallen moet wel rekening gehouden worden dat bepaalde aspecten slecht te meten zijn.
Als we kijken naar het doelbereik dan zien we flinke verschillen tussen maatregelen en ambities. De maatregelen onder de ambities 3 en 4 scoren goed, bij de andere ambities zijn er
altijd meerdere maatregelen die slecht meetbaar zijn. Omdat doelstellingen vaak abstracter
geformuleerd zijn dan maatregelen is de meetbaarheid daarvan veelal complexer. In veel
gevallen is er simpelweg geen maat om te meten. De meetbaarheid van het doelbereik hangt
sterk af van de interpretatie of operationalisering van zachte formuleringen als ‘Nederland
zet in op’. Het feit dat er maatregelen worden genomen kan al voldoende zijn voor de conclusie dat een dergelijke doelstelling bereikt is, ongeacht de inhoud of het effect van de
maatregelen, of de moeite die daarin wordt gestoken. Deze redenering zou er echter toe
leiden dat bijna elke doelstelling bijna automatisch gehaald wordt, ongeacht of er echt iets
bereikt is. De meetbaarheid van de effectiviteit is het laagste. Dit vergt niet alleen goede
meetbaarheid van output en doelbereik, maar ook van de vermeende causaliteitsrelatie tussen deze twee concepten. Dit laatste wordt vaak ernstig beperkt doordat er sprake is van
een complexe omgeving met veel interacterende effecten. Daarnaast ontbreekt het in veel
gevallen ook aan een counter factual7. Slechts een deel van de maatregelen is te onderzoeken met een effectevaluatie. De maatregelen onder ambitie 3 en 4 lenen zich het best

6

Een goed overzicht van methodes is te vinden op [toolboxbeleidsevaluaties.nl] [2]

7

Een counter factual is de situatie waarin de maatregel niet is/was genomen. Door deze te vergelijken
met de situatie met maatregel, kan een uitspraak worden gedaan over het effect van de maatregel.

20

Dialogic innovatie ● interactie

om nader onderzocht te worden middels een effectevaluatie, maar ook hier kan bij veel
maatregelen het effect niet goed onderzocht worden. Ambitie 7 kent flinke uitdagingen met
meetbaarheid waardoor een effectevaluatie niet mogelijk is. Van ambitie 6 lijkt alleen de
eerste maatregel goed met een effectevaluatie te onderzoeken.

De meetbaarheid van de NCSA in breder perspectief
In de vorig paragrafen had de meetbaarheid van de NCSA betrekking op de maatregelen en
de hieraan gekoppelde doelstellingen. Omdat dit een van de centrale vragen is van dit onderzoek, ligt hierop de primaire focus. We zouden echter ook kunnen kijken naar de
meetbaarheid van de NCSA vanuit een breder perspectief. Hoe meetbaar is de overkoepelende doelstelling? “Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en
maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het
digitale domein te beschermen.”. En hoe meetbaar zijn de zeven ambities?
1.
2.
3.
4.
5.

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
crime
6. Nederland
7. Nederland

heeft zijn digitale slagkracht op orde
draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein
loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software
beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur
werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen cyberis toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling
beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity.

Bij de zeven ambities hierboven zijn steeds enkele woorden onderstreept. Dit zijn criteria
waarop getoetst moet worden om te onderzoeken of de ambitie gehaald is. Voor de eerste
ambitie is dus de centrale vraag: in welke geval heeft Nederland de digitale slagkracht op
orde?8 Voor alle ambities, met uitzondering van de tweede, is het evident dat er sprake is
van een subjectieve norm die tevens verschillende dimensies behelst.9 Omdat het in alle
gevallen gaat om brede concepten (digitale slagkracht, internationale vrede en veiligheid, et
cetera) ontstaat er een attributievraagstuk. Het is lastig te bepalen in welke mate de NCSA
heeft bijgedragen aan de doelen. Het is derhalve lastig om te bepalen of de ambities gehaald
zijn en wat de rol van de NCSA hierin was.
Voor de overkoepelende doelstelling geldt grofweg hetzelfde. In welke gevallen is het veilig?
Wanneer worden kansen verzilverd? Wat bedoelen we exact met nationale veiligheid? We
sluiten aan bij de conclusie die Innovalor hierover trok:” Centraal […] staat het begrip ‘digitale weerbaarheid’. Dit is een complex begrip dat zich niet laat vatten in een eenduidige
definitie en verandert in de tijd onder andere doordat dreigingen en dus ook de aanpak
daarvan continu veranderen. Door het ontbreken van een nadere operationalisering van het
begrip digitale weerbaarheid in de NCSA is niet alleen de meetbaarheid ervan lastig te bepalen, maar ook de volledigheid. [5]

8

In lijn met de ideeën van Karl Popper over falsifieerbaarheid [80] zou je deze vraag wellicht beter
negatief kunnen formuleren als in welk exacte gevallen heeft Nederland de digitale slagkracht duidelijk
niet op orde?

9

Als we woordelijk naar ambitie 2 kijken, dan is er sprake van een objectieve norm. Als Nederland ook
maar het geringste heeft bijgedragen aan het doel, dan is de ambitie behaald. Interpreteren we deze
ambitie als Nederland draagt voldoende bij aan…dan is er weer sprake van een subjectieve, meervoudige norm.

Dialogic innovatie ● interactie

21

Reflectie op het doel van de NCSA
In de bovenstaande paragrafen zijn de onderzoeksvragen beantwoord. In dit onderzoek is
echter sterk naar voren gekomen dat er twee realiteiten zijn als het gaat om het doel van
de NCSA. Het eerste perspectief draait om de beleidstheorie en vormt de kern van dit rapport. Hierbij hanteren we het klassieke, rationeel-analytische perspectief van een
beleidstheorie met doelen, effecten, effectiviteit, et cetera. De NCSA wil middels allerlei
maatregelen het volgende doel bereiken Nederland is in staat om op een veilige wijze de
economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale
veiligheid in het digitale domein te beschermen. We redeneren in dit paradigma sterk bottom-up. Een ander perspectief dat we kunnen hanteren is veel meer top-down en draait
vooral om de toegevoegde waarde van de NCSA als geheel. Met andere woorden: Wat heeft
de NCSA toegevoegd aan de situatie met betrekking tot cybersecurity(beleid) in Nederland?
Of omgekeerd: Hoe had Nederland eruitgezien als we geen NCSA hadden gehad? Dit is ook
een vraagstuk wat we met verschillende geïnterviewden en in de validatiesessies hebben
besproken. Hieruit komen drie centrale aspecten naar voren die we hieronder nader toelichten.
Voor dat we hierop ingaan, willen we echter aangeven dat we altijd voorzichtig moeten zijn
met het achteraf herformuleren van de doelen van beleid. De overkoepelende doelstelling is
en blijft het doel van de NCSA. De aspecten die hieronder benoemd worden zijn (wellicht
beoogde) neveneffecten, maar kunnen nooit centraal staan in een beleidsevaluatie. Toch kan
het zeker waardevol om ook dit perspectief te verkennen

Onderlinge afstemming
Uit de interviews en validatiesessies komt duidelijk naar voren dat de voornaamste toegevoegde waarde van de NCSA ligt in onderlinge afstemming binnen de publieke sector. Het
hele proces rond het opstellen van de NCSA heeft gezorgd voor meer begrip bij betrokken
partijen over welke zaken voor andere partijen belangrijk zijn. Zou de NCSA er niet zijn
geweest dan zouden departementen wellicht hun beleid minder goed hebben afgestemd
waardoor er hiaten zouden zijn gevallen, zou er (meer) dubbel werk zou zijn uitgevoerd of
had beleid elkaar zelfs tegengewerkt. De NCSA heeft er (tot op zekere hoogte) bijvoorbeeld
aan bijgedragen dat er een duidelijkere afbakening is welke departementen voor welke activiteiten aan de lat staan en hoe verschillende andere agenda’s (op deelonderwerpen,
sectoren of dreigingen) zich tot elkaar verhouden. Dat wil niet zeggen dat de onderlinge
afstemming nu voldoende is, maar veel partijen geven wel aan dat sprake is van een verbetering. Van een klein aantal geïnterviewden komt echter ook een signaal naar voren dat de
NCSA te ‘verkokerd’ is opgesteld om tot grote verbeteringen te leiden. Ook geeft de directie
Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het ministerie van BZ aan tijdens de evaluatie van het internationale cybersecuritybeleid juist vooral dit laatste signaal te hebben
ontvangen.
Hier wordt er een perspectief gehanteerd waarbij het doel van de NCSA het verbeteren van
het cybersecuritybeleid in Nederland is. Dit is veel smaller dan het doel van de NCSA, dat
betrekking heeft op het verbeteren van cybersecurity in Nederland in het algemeen. Ook in
de NCSA wordt hier tot op zekere hoogte naar verwezen: ”De gezamenlijke koers wordt
aangegeven en verschillende maatregelen worden in samenhang bezien. Dit versterkt de
impact van publieke en private acties.” Bij veel respondenten speelt dit aspect echter een
vrij prominente rol. In het verlengde van het bovenstaande zouden we de NCSA ook kunnen
zien als een uitkomst van het Nederlandse poldermodel. Alle stakeholders overleggen net zo
lang tot er een document wordt opgesteld waar consensus over is. Vanuit dit perspectief is
het goed te verklaren waarom ambities vrij sterk overeenkomen met de beleidsterreinen van
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specifieke departementen. Ook verklaart het goed waarom deze NCSA zo ontzettend breed
is. De kracht van dit model is dat belangen goed worden afgewogen en alle partijen worden
meegenomen. Een nadeel hiervan is dat het risico bestaat dat er beperkt expliciete en uitgesproken keuzes gemaakt worden voor een bepaalde richting. In meerdere interviews en
ook in de validatiesessie met experts uit het veld kwam dit naar voren als zwak punt: doordat
zo veel partijen hebben kunnen inbrengen wat zij zelf belangrijk vinden is de agenda erg
breed, en doordat er binnen de agenda nauwelijks prioriteiten worden aangegeven zit de
lezer al snel met de vraag wat we als land nu écht belangrijk vinden en waar we ons écht op
gaan inzetten.

Gezamenlijk referentiepunt
Verschillende geïnterviewden die vanuit cybersecuritybeleid in brede zin redeneren, zowel
beleidsmedewerkers als geïnterviewden met een andere achtergrond, geven aan dat de
NCSA ervoor heeft gezorgd dat er een gezamenlijk referentiepunt met betrekking tot cybersecurity(beleid) is ontstaan. Ook in de validatiesessies kwam dit sterk naar voren. Het
document wordt gezien als een conversation starter en een agendasetting document.
Omdat cybersecurity een sterk dynamisch domein is, is het complex om één agenda te maken die bovendien een goede houdbaarheidsdatum heeft. In de NCSA wordt dit ook al
aangegeven: ”En uiteraard is deze agenda niet in beton gegoten. De komende jaren blijft
het zaak de vinger goed aan de pols te houden en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen…”. Doordat in de NCSA toch concrete ambities,
doelstellingen en maatregelen op papier zijn gezet, is er een referentiepunt waarover gesproken kan worden. Aspecten van de NCSA zijn een norm geworden en er kan per aspect
worden besproken of er meer, minder of ander beleid gevoerd zou moeten gaan worden. Uit
de kamerbrieven die de voortgang van de NCSA bespreken [9], [10] komt duidelijk naar
voren dat bepaalde doelstellingen veel meer aandacht krijgen over de tijd, terwijl andere
relatief minder relevant worden.10 Met de kennis van nu kunnen we stellen dat de NCSA
toentertijd relatief te weinig aandacht had voor bepaalde aspecten (en te veel voor andere
aspecten), maar dat kan alleen maar doordat er toentertijd een bepaalde norm is afgegeven.

Additionaliteit
Een relevante vraag is uiteraard in welke mate maatregelen toch zouden zijn uitgevoerd
zonder dat er sprake was geweest van een NCSA. Er is brede consensus dat een aanzienlijk
deel van de maatregelen ook zou zijn uitgevoerd zonder dat er een NCSA zou zijn geweest.
Veel van de maatregelen die in de NCSA benoemd worden sloten al aan bij lopende trajecten.
In dit geval is de NCSA oude wijn in nieuwe kruiken. Aan de andere kant wordt ook aangegeven dat de NCSA kan hebben gezorgd dat deze maatregelen een andere vorm, uitvoering
en beschikbare middelen kenden.

Aanbevelingen
Op basis van het bovenstaande komen we tot de volgende aanbevelingen.

10

Zo is het landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden door de jaren steeds
verder ontwikkeld, terwijl de geformuleerde maatregelen (1.6 en 1.7) niet heel ver gingen, zie paragraaf 3.7. Een voorbeeld van een maatregel waar uiteindelijk toch niet op is ingezet, is het
intersectorale testplatform van maatregel 3.5, zie paragraaf 5.6.
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1. Om de NCSA nader te evalueren is het mogelijk om van alle ambities een procesevaluatie
te doen. Deze analyse kan waardevolle input bieden voor de opzet van mogelijke toekomstige agenda’s. Onderlinge afstemming binnen de publieke sector over dit dossier zou een
prominente rol in deze evaluatie moeten spelen.
2. Voor slechts een deel van de maatregelen is het mogelijk om een hoogwaardige effectevaluatie uit te voeren. Desondanks is onze verwachting dat deze evaluaties veel inzichten
kunnen bieden in de effectiviteit van dit beleid in brede zin. Hierbij moet ook aandacht zijn
voor neveneffecten.
3. Bij het opstellen van toekomstige cybersecurity agenda’s is het vanuit het perspectief van
evalueerbaarheid verstandig om een aantal aspecten beter uit te werken:
•
•

•
•
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Explicieter zijn over achterliggende doelen of beoogde neveneffecten van de agenda.
Er zou veel meer aandacht voor meetbaarheid van de agenda moeten zijn. Dit speelt
op alle niveaus: van de overkoepelende doelstelling tot aan de maatregelen. Meer in
het bijzonder dienen normenkaders te worden vastgesteld rond de geherformuleerde
ambities van de agenda.
De koppeling tussen maatregelen en doelstellingen duidelijker aangeven.
Voorkomen van onlogische constructies in de beleidstheorie.
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1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we in paragraaf 1.1 de aanleiding voor deze evaluatie van de
NCSA. Vervolgens worden de doelstelling en onderzoeksvragen genoemd (paragraaf 1.2) en
presenteren we de onderzoeksaanpak (paragraaf 1.3). Dit hoofdstuk sluit af met een leeswijzer (paragraaf 1.4).

1.1 Achtergrond en aanleiding voor het onderzoek
Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit, en zodoende is door
verschillende departementen in samenwerking met publieke en private partijen en de wetenschap in 2018 de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) geschreven. 11 [1] De NCSA
bouwt voort op de effecten die gerealiseerd zijn bij de eerdere Nationale Cybersecurity strategieën uit 2011 en 2013, en valt uiteen in ambities die bijdragen aan de volgende
overkoepelende doelstelling: “Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische
en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het
digitale domein te beschermen.” [1] De zeven ambities gelden voor Nederland als geheel,
waarbij publiek-private samenwerking als uitgangspunt geldt. Het betreft de volgende ambities:
1.
2.
3.
4.
5.

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
crime
6. Nederland
7. Nederland

heeft zijn digitale slagkracht op orde
draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein
loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software
beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur
werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen cyberis toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling
beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity.

Met de NCSA heeft het kabinet de koers voor de aanpak van cybersecurity in de komende
jaren uitgezet. Er bestaat dan ook grote behoefte om zicht te krijgen op de uitvoering en het
effect van de NCSA. Het onderhavige onderzoek is één van de stappen die worden gezet om
dit te bereiken en betreft een planevaluatie van de beleidsmaatregelen die onder de NCSA
vallen. Het onderzoek dient onder meer als voorbereiding op een mogelijke proces- en effectevaluatie.
Medio 2020 werd een rapport gepubliceerd dat door Innovalor in opdracht van het WODC
was geschreven, genaamd: Verkenning brede evaluatie NCSA: Inventarisatie van mogelijkheden voor de evaluatie van de volledigheid, realisatie en impact van de Nederlandse
Cybersecurity Agenda op de digitale weerbaarheid van Nederland. [5] Hierin is aangegeven
dat het niet eenvoudig is om de vraag te beantwoorden in welke mate Nederland digitaal
weerbaarder is geworden door de NCSA. Dit komt vooral omdat het concept digitaal weerbaarheid veel dimensies kent en complex is. Verder kwam aan bod dat het een planevaluatie
uitvoerbaar is, maar er nog grote vraagtekens zijn of en hoe een effectevaluatie te realiseren

11

In dit document worden literatuurverwijzingen weergegeven als een getal tussen rechte haken. In de
literatuurlijst op pagina 221 is aangegeven welke documenten corresponderen met dit getal. In dit
geval verwijst [1] naar de NCSA.
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is.12 In het licht van het voorgaande bevat dit document een planevaluatie van de NCSA en
gaat het in op de mogelijkheid van een toekomstige proces- en effectevaluatie.

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
Dit onderzoek is de planevaluatie waar in de vorige paragraaf over gesproken werd. In het
eerste deel van het onderzoek wordt de beleidstheorie achter de beleidsmaatregelen in kaart
gebracht. Er wordt inzicht gegeven in de verschillende aspecten van deze maatregelen en
hun vooraf verwachte bijdrage aan de realisatie van het doel van de NCSA. Het betreft met
name de onderbouwing, bijdrage, doelen, beleidsinstrumenten en betrokken organisaties
van de maatregelen. Het tweede deel van het onderzoek is een meetbaarheidstoets. Per
maatregel onderzochten we in hoeverre het meten van het doelbereik al dan niet kansrijk
is. In algemene zin moet het onderzoek preluderen op een eventueel vervolgonderzoek (de
effectevaluatie) dat tot doel heeft om voor de beleidsmaatregelen waarvoor dit mogelijk is
uitspraken te doen over de effectiviteit en efficiëntie van die beleidsmaatregelen.
De onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn als volgt:
Opbouw NCSA
1. Wat waren de doelen van de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA)?
2. Welke beleidsmaatregelen vallen onder de NCSA?
3. Wat kan voor iedere beleidsmaatregel – op beknopte wijze - worden gezegd over:
a) De onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel?
b) De vooraf verwachte bijdrage van de maatregel aan de realisatie van de
strategiedoelen?
c) De doelen van de maatregel?
d) De vooraf veronderstelde wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden?
e) De beleidsinstrumenten die onder de maatregel vallen?
f) De bij de maatregel betrokken organisaties?
Meetbaarheid NCSA
4. Bij welke beleidsmaatregelen is het meten van het doelbereik al dan niet ‘kansrijk’?
Welke aspecten bemoeilijken het meten van het doelbereik?
5. Welke beleidsmaatregelen zijn – uitgaande van de antwoorden op bovenstaande onderzoeksvragen – mogelijk geschikt om bij het eventuele vervolgonderzoek te
betrekken? Om welke redenen zijn deze mogelijk geschikt? En (voor zover mogelijk):
waarom zijn de andere maatregelen niet geschikt om bij het eventuele vervolgonderzoek te betrekken?
Het bovenstaande laat duidelijk zien dat het hier gaat om een planevaluatie.13 We voeren
een vrij theoretische analyse uit om te toetsen of het gekozen beleid -in casu de NCSA- goed

12

Bij een ex-post planevaluatie staat de beoordeling van het ontwerp van de interventie centraal. Wat
is het probleem en (hoe) zal de interventie dit gaan lossen? Welke veronderstellingen over oorzaken,
gevolgen en causale mechanismes zijn er? De reconstructie van de beleidstheorie is daarmee een
centraal element in deze analyse. Daarnaast wordt in dit onderzoek de meetbaarheid in kaart gebracht.
Beide aspecten leveren toe aan de vraag of en hoe een proces- en effectevaluatie dit op zal gaan
lossen. De vraag of de interventie goed is uitgevoerd (de procesevaluatie) en of de interventie het
gewenste effect heeft gehad (de effectevaluatie) worden in dit stadium dus nog niet behandeld.

13

De volgende twee bronnen geven een goed overzicht van verschillende soorten evaluaties en hun
eigenschappen: [2], [73]
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in elkaar steekt. We kijken of het logisch en aannemelijk is of de gewenste effecten zich
logischerwijs kunnen voordoen. Op basis hiervan kan een procesevaluatie en/of effectevaluatie worden uitgevoerd.

1.3 Onderzoeksaanpak
Conform het bovenstaande valt de onderzoeksaanpak in twee aspecten uiteen: een onderzoek naar de beleidstheorie en de opbouw van de NCSA, en een onderzoek naar de
meetbaarheid van het effect van de gekozen beleidsmaatregelen. Voor dat we ingaan op de
aanpak, benoemen we twee aspecten met betrekking tot de scope:
•

•

Bij het uitvoeren van het onderzoek staat de NCSA zoals deze in 2018 is geformuleerd centraal. [1] We begrijpen dat het gaat om een dynamisch speelveld en dat er
tegenwoordig wellicht andere inzichten zijn of bepaalde accenten anders gelegd zouden worden. Onze eenheid van analyse blijft echter het document uit 2018.
De primaire focus ligt op de logica van de opbouw van de zeven ambities. Per ambitie
wordt gekeken in welke mate doelstellingen en maatregelen zorgen voor een logische beleidstheorie. In welke mate de zeven ambities bijdragen aan de
overkoepelende doelstelling, valt buiten de primaire scope van dit onderzoek.

1.3.1 Reconstructie van de beleidstheorie
Centraal bij deze planevaluatie staat de reconstructie van de beleidstheorie. We moeten
achterhalen wat het geheel aan veronderstellingen is waarop het beleid berust. Een goede
wijze om dit te analyseren is het opzetten van een doelenboom. In de basis komt dit neer
op het benoemen van de (1) middelen die worden ingezet om bepaalde (2) activiteiten te
ontplooien. Dit leidt tot een bepaalde (3) concrete output. Deze output leidt -eventueel in
combinatie met andere outputs- tot (4) outcomes.
Middels een actueel voorbeeld illustreren we het voorgaande: We besteden grofweg 300
miljoen aan coronavaccins, dit zijn de (1) middelen. [11] Deze vaccins gaan we gebruiken
om burgers in te enten, de (2) activiteit. Het doel hiervan is dat op een bepaald moment
groepsimmuniteit is ontstaan, de beoogde (3) output. Dit heeft op zijn beurt talloze economische en maatschappelijke effecten, de (4) outcome.
De beleidstheorie vertaalt zich binnen de kaders van dit onderzoek tot de onderstaande
schematische weergave, zie Figuur 3. Duidelijk is dat in dit schema de hierboven genoemde
middelen buiten de scope van dit onderzoek vallen. We stellen vast dat er gebruik wordt
gemaakt van de beschikbaar gestelde middelen vanuit onder meer de Verkenning Nationaal
Actieprogramma Cybersecurity (VNAC), maar gaan niet in op bedragen of wijze van besteding. Zoals in het rapport van Innovalor is benoemd zouden in een mogelijke procesevaluatie
de bestedingsplannen waarin de beleidsinstrumenten zijn vastgelegd een wel centrale rol
moeten spelen. [5] Op de onderste regel zien we de onderbouwing van de keuze van de
maatregel. Met andere woorden: wat zijn de argumenten om juist voor deze maatregel te
kiezen? Dit sluit aan bij onderzoeksvraag 3a. Omdat er geen vermeende causale relatie is,
loopt er in de figuur geen pijl tussen de onderbouwing van de maatregel en de andere lagen
in het figuur. In dit document geven we wel per maatregel aan welke motivatie ten grondslag
lag aan de keuze voor deze maatregel. Daarboven vinden we de laag met activiteiten die
voor een specifieke maatregel worden ontplooid. Typisch zijn dit organisaties (vraag 3f) die
beleidsinstrumenten inzetten (vraag 3e) om doelen op een bepaalde wijze te realiseren
(vraag 3d). Elke maatregel heeft een duidelijke beoogde output; een maatregel wil iets bereiken. Dit is vraag 3c. Onder elke doelstelling hangt een aantal maatregelen, vraag 2.
Vervolgens wordt in kaart gebracht welke maatregelen bijdragen aan specifieke doelstellingen, vraag 3b. Hier komt het vraagstuk van effectiviteit aan de orde. Op de groene laag zien
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we de doelstellingen 1…m. Hier komt de term doelbereik naar voren. Dit komt bij meetbaarheid aan de orde. Op de laag boven de doelstellingen zien we de rode laag met de ambities
1…n. Dit zien wij als beoogde outcomes van de doelstellingen. De bovenste laag is de overkoepelende doelstelling, de impact die we willen zien. De twee bovenste lagen vormen samen
het antwoord op onderzoeksvraag 1.
Uiteraard sluit het model dat wij hanteren aan bij de concepten uit de literatuur. ENISA,
heeft een Evaluation Framework for National Cyber Security Strategies uitgebracht waarin
deze concepten als objectives, activities, outputs, et cetera worden beschreven. [12] Ook
wordt duidelijk gemaakt hoe deze zich tot elkaar verhouden. [12] De Rijksoverheid heeft
recent een Toolbox Beleidsevaluaties gepubliceerd. [2] We sluiten in dit kader nauw aan bij
de aanpak die hierin gehanteerd wordt voor het reconstrueren van de beleidstheorie.
Een substantieel deel van dit onderzoek draait op het reconstrueren van de beleidstheorie
van de NCSA als geheel, waarbij we uiteraard de bovenstaande methodiek gebruiken. Dit
stelt ons in staat om de logica van deze theorie kritisch te beschouwen. Centraal in deze
analyse staan de te verwachten causale relaties, die in Figuur 3 middels de zwarte pijlen zijn
aangegeven. In een perfecte beleidstheorie valt onder blok X met doelstelling Y een N-aantal
blokken die er volledig voor zorgen dat deze doelstelling wordt gerealiseerd. Met andere
woorden: “Gezond-verstand analyse: Is logisch verantwoord, hoe de gekozen instrumenten
tot beoogde doel(en) moeten leiden”. [13] Elk blok van de piramide heeft een goed fundament. Logischerwijs zijn er verschillende aspecten waarop de beleidstheorie niet kan
voldoen:14
A. Er kunnen maatregelen worden genoemd die geen doelstelling kennen.
B. Er kunnen doelstellingen worden genoemd die geen maatregelen kennen.
C. Er kunnen maatregelen worden gekoppeld aan een doelstelling, terwijl ze niet bijdragen aan die doelstelling.
D. Er kunnen doelstellingen zijn waarbij het geheel aan maatregelen te beperkt bijdraagt aan de realisatie van het doel.
Voor de fouten (A) en (B) geldt dat er sprake is van omissies. Bij (A) wordt er iets uitgevoerd,
maar draagt het niet bij aan een doel. Bij (B) wordt een doel nagestreefd, maar wordt niet
duidelijk welke maatregelen hiervoor moeten worden uitgevoerd. “Hoe dan?” is de vraag die
hier past. Bij (C) wordt er een maatregel gekoppeld aan een doelstelling, maar draagt deze
maatregel simpelweg niet bij aan dat doel. De laatste (D) is de meest complexe. Hier zien
we een situatie waarin de maatregelen an sich bijdragen aan het doel, maar een te beperkte
impact hebben om het doel daadwerkelijk te realiseren. Voorbeeld: als een bedrijf als doel
heeft om “geen schade meer te ondervinden van cyberaanvallen”, dan draagt de maatregel
“iedere medewerker moet zijn wachtwoord maandelijks veranderen” hier positief aan bij,
maar het is duidelijk dat met alleen deze maatregel het doel nooit bereikt zal worden.

14

Vanwege de leesbaarheid hanteren we hier de begrippen doelstellingen en maatregelen. We hadden
ook kunnen kiezen voor ambities en doelstellingen. Ook maatregelen en instrumenten was mogelijk
geweest.
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Impact

Overkoepelende doelstelling:
Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en
maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de
nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen
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Figuur 3. Schematische weergave van de beleidstheorie en de koppeling met de onderzoeksvragen

In paragraaf 1.3.3 gaan we in detail in op de dataverzameling, maar we lichten hier alvast
toe hoe we data hebben gebruikt voor het onderzoeken van de beleidstheorie. Bij het gebruik
van bronnen voor het reconstrueren van de beleidstheorie hanteren we de aanpak waarbij
geschreven bronnen de primaire bron zijn. Zowel de NCSA zelf als kamerbrieven die hiernaar
verwezen bleken uitstekende bronnen. Interviews zijn ingezet om deze bronnen goed te
interpreteren en nieuwe literatuur te identificeren. In veel gevallen hebben de interviews ons
geholpen om goed tussen de regels door te lezen en te begrijpen hoe we een bepaalde
passage in de tekst moesten interpreteren. Indien er op basis van de literatuur sprake is van
onduidelijkheid of een hiaat in de beleidstheorie dan hebben we dit in kaart gebracht. Indien
een respondent hier een logische opmerking over geplaatst heeft, dan nemen we dit wel op
in de toelichtende tekst maar we zien dit als een mogelijke verklaring en niet als een feit.
Naast de kritische reflectie op de opbouw van de maatregelen en doelstellingen, is in dit
onderzoek ook een kritische reflectie op een hoger abstractieniveau uitgevoerd. Hierbij lag
de focus op de overkoepelende doelstelling en de ambities. Op het niveau van de overkoepelende doelstelling speelt de primaire vraag wat de toegevoegde waarde van de NCSA is
geweest: Wat heeft de NCSA toegevoegd aan de situatie met betrekking tot cybersecurity(beleid) in Nederland? Op het niveau van de ambities gaat het vooral om de onderlinge
samenhang en de relatie met de overkoepelende doelstelling. De voornaamste databronnen
hiervoor waren de interviews. Daarnaast is gebruik gemaakt van literatuur.
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1.3.2 Toetsing van meetbaarheid
Bij het toetsen van de meetbaarheid van de maatregelen stellen we vragen op vier niveaus,
waarbij we wederom aansluiten bij Figuur 3 en bij de eerdergenoemde literatuur.
1.
2.
3.
4.

Is het
Is het
Is het
Is het
teit).

meetbaar of de activiteiten zijn uitgevoerd?
meetbaar of de output is gerealiseerd?
meetbaar of de doelstelling is behaald? (doelbereik)
meetbaar of de output heeft geleid tot het bereiken van het doel? (effectivi-

Door een onderscheid te maken in de vier stappen, maken we het in veel meer gevallen
mogelijk om metingen uit te voeren. Merk op dat de vierde vraag van een ander type is dan
de voorgaande drie. Bij de eerste drie vragen onderzoeken we (de meetbaarheid van) verschillende aspecten van beleid. Bij de vierde vraag onderzoeken we de (meetbaarheid van)
één specifieke relatie tussen deze aspecten. Concreet: wij onderzoeken of de (2) output
heeft geleid tot het bereiken van het (3) doel. Bij deze vraag naar effectiviteit staan de
woorden heeft geleid tot centraal. Causaliteit is het kernwoord. Uiteraard willen we bij voorkeur deze vraag naar effectiviteit beantwoord zien, maar dit is niet altijd mogelijk. In dit
geval is een goed alternatief om te kijken of het doelbereik (3) en/of de output (2) gemeten
kunnen worden. Zitten er hier ook uitdagingen, dan kan naar activiteiten (1) gekeken worden.
Merk op dat er een asymmetrie ligt in de complexiteit van het aantonen van een effect aan
de ene kant en een gebrek aan effect aan de andere kant. De eerste vraag naar activiteiten
is vaak eenvoudig te meten. Het is bijna vreemd als we niet zouden kunnen meten of er
activiteiten zijn uitgevoerd. Zijn er geen activiteiten uitgevoerd, dan weten we dat er ook
geen output (2) en dat er ook geen effectiviteit is (4). Er kan zonder activiteiten wel sprake
zijn van doelbereik (3), omdat er ook andere externe factoren kunnen zijn die ervoor zorgen
dat de doelstelling wordt behaald.15 Andersom is de vraag naar effectiviteit vaak lastig te
meten. Zowel de output (2) als het doelbereik (3) moet gemeten worden en er moet een
manier gevonden worden om aan te tonen dat er een causale relatie is tussen de twee.
Het onderwerp dat gemeten wordt
De uitvoering van metingen is een centraal aspect in de moderne wetenschap. [3] Een belangrijk criterium om te kunnen meten is het hebben van een referentiepunt. Zonder
referentiepunt is het immers niet mogelijk om vast te stellen of en hoeveel iets verbeterd,
verslechterd of gelijk gebleven is. Vervolgens zijn er twee aspecten relevant voor de metingen:
•

15

Ten eerste is de vraag of er sprake is van een objectieve (of feitelijke) standaard
(voor iedereen gelijk) of een subjectieve standaard (verschilt tussen personen).
Een voorbeeld van een objectieve standaard is afstand: Eén kilometer is één kilometer, dat is voor iedereen gelijk. Echter, in welke mate een kilometer als ver wordt
ervaren verschilt tussen personen. Voor een hardloper voelt één kilometer eenvoudig, voor een verspringer is dit een onmogelijke afstand om te halen. Voor de
duidelijkheid: ondanks dat er sprake is van subjectiviteit is er wel degelijk een standaard die gehanteerd wordt. In dit geval kunnen we stellen dat “een gevoel van

Om het Coronavoorbeeld erbij te halen. Als er geen activiteiten worden ondernomen (het inenten),
dan kan er geen positieve economische en maatschappelijke impact ontstaan als gevolg hiervan. Aan
de andere kant kan er op termijn wel groepsimmuniteit (de output) ontstaan als gevolg van natuurlijke
processen.
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•

eenvoudig” lichter is dan “een gevoel van onmogelijk”. Zonder in een filosofische
discussie te belanden willen we meegeven dat het onderscheid tussen objectief en
subjectief niet als zwart-wit gezien moet worden. Er zijn veel nuances en we kunnen
ons zelfs afvragen of er volledig objectiviteit bestaat. [3]
Ten tweede speelt de vraag of er één dimensie of meerdere dimensies worden
gemeten. [4] Bij de uitslag van 100 meter hardlopen is er sprake van één dimensie:
tijd. Bij tienkamp worden echter de scores van tien sporten samen gewogen en geaggregeerd tot één score.

Als we dit vertalen naar de beleidspraktijk, dan komen de tot de volgende voorbeelden:
Tabel 2. Eigenschappen van metingen in de beleidspraktijk.
Objectief

Subjectief (perceptie)

Eén dimensie

Aantal subsidieaanvragen bij regeling
X van organisatie A

Gemak van aanvraag subsidieregeling X van organisatie A

Meerdere dimensies

Aantal aanvragen voor alle verschillende regelingen van organisatie A

Gemak van aanvraag van regelingen van organisatie A

De manier van meten de minste discussie geeft, is de objectieve eendimensionale meting;
er is weinig tot geen discussie mogelijk over de uitkomst. Dit is niet het geval bij objectieve
meerdimensionale metingen. Hier kan discussie ontstaan tussen de weging van de verschillende metingen: Je mag X, Y en Z meestal niet zomaar bij elkaar optellen want ze zijn niet
vergelijkbaar. Bij subjectieve eendimensionale metingen speelt zeker het punt dat er grote
verschillen kunnen zijn tussen percepties, en kan er dus ook hier eenvoudig discussie ontstaan. Aan de andere kant moeten we ons ook niet verstoppen voor de realiteit waarin
mensen verschillende opinies hebben over complexe, subjectieve onderwerpen. Er zit veel
waarde in het onderling vergelijken van deze subjectieve observaties, zeker als het gaat om
motivatie waarom een persoon een bepaalde opinie heeft. Bij de subjectieve meervoudige
metingen is uiteraard de meeste ruimte voor discussie over de uitkomst of soms zelfs onmogelijk om discussie over te voeren.
Het meten in de praktijk
Naast de bovenstaande theoretische beschouwing over meetbaarheid is er een derde, veel
praktischer aspect van meetbaarheid: Is het in de praktijk ook echt haalbaar om de data te
verkrijgen die we kunnen toetsen aan het referentiepunt? Bij dit vraagstuk draait het onder
meer om de neveneffecten van het meten. Hieronder geven we drie praktische beperkingen,
maar we sluiten niet uit dat er meer aspecten zijn.
•

•

•

Kosten: Kan je kostenefficiënt meten? Zijn de kosten voor het meten in verhouding
met het doel wat ermee bereikt wordt? Zeker voor beleid dat relatief weinig impact
heeft en weinig input vergt, kan zich de situatie voordoen dat het meten van de
impact meer kosten met zich meebrengt dan met het instrument gemoeid zijn.
Waarden: Gaat het meten niet ten koste van andere waarden? Een voorbeeld hiervan is de privacy van burgers. Er zijn in dit kader talloze voorbeelden te noemen,
het meten van de sociaaleconomische kenmerken van kiezers voor een bepaalde
politieke partij is hier een van. De beste manier om dit te meten is uiteraard alle
stembiljetten koppelen aan persoonsgegevens, maar het is evident dat dit totaal
ongewenst is. In het kader van cybersecurity is vertrouwelijkheid uiteraard essentieel .
Realistisch: Is er een instrument beschikbaar dat de meting goed kan uitvoeren?
Een groot deel van deze paragraaf is theoretisch van aard, hier staan we echt met
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de voeten in de klei, want hebben we wel een instrument om te meten? Dit lijkt een
triviaal vraagstuk: voor lengte (meetlat), temperatuur (thermometer), et cetera
hebben we deze instrumenten. Toch moeten we niet onderschatten dat nieuwe instrumenten constant ontwikkeld worden. Een voorbeeld is de C-14 datering waarmee
we de ouderdom van organisch materiaal kunnen bepalen. [14] Dit instrument bestaat pas sinds 1949. Voor dit onderzoek zijn vooral de vragen over doeltreffendheid
interessant. Er liggen vaak grote methodologische uitdagingen om in een beleidscontext causale relaties aan te tonen.16
In het kader van dit onderzoek nemen we de bovenstaande aspecten samen onder de noemer praktische haalbaarheid.
Het beoordelen van meetbaarheid
Het is aan ons om op basis van de bovenstaande, vrij theoretische, uitwerking een praktische
score voor meetbaarheid te geven. Dat is immers een van doelen van dit onderzoek. We
ontkomen er niet aan om te gaan vereenvoudigen en we willen dan ook benadrukken dat de
lezer niet uitsluitend op de score op meetbaarheid vaart, maar ook de argumentatie hiervan
meeneemt. De onderstaande tabel toont de vierpuntschaal die we hanteren. De tabel begint
bij de aspecten die het best te meten zijn en eindigt bij de aspecten die het slechts te meten
zijn. De aspecten die objectief te meten zijn en een hoge praktische haalbaarheid kennen,
scoren uiteraard het hoogst (goed) op meetbaarheid. Ook de onderkant van de tabel is eenvoudig: als het praktisch niet haalbaar is om te meten, dan is de meetbaarheid slecht. Over
de score op de middengroep kan er veel discussie zijn waar de grenzen liggen. Wij hebben
gekozen voor de onderstaande indeling, maar ook voor een andere indeling zijn argumenten
te geven. Nogmaals: het doel hiervan is een versimpeling, voor de echte argumenten willen
de lezer vragen om specifiek naar de individuele maatregelen te kijken. Onze argumentatie
om te kiezen voor deze indeling is als volgt: Indien de praktische meetbaarheid hoog is,
maar het gaat om subjectieve aspecten dan waarderen wij dit als redelijk goed omdat een
dergelijke meting wellicht ook nuances kan tonen. Juist in dit kader is de motivatie van de
persoon die zijn mening geeft soms relevanter dan een kwantitatieve meting. (Voorbeeld:
Het is vaak interessanter om te weten waarom kunstexperts de Nachtwacht van Rembrandt
wel of geen prachtig schilderij vinden, dan het percentage kunstexperts dat dit schilderij het
predicaat “zeer goed” geeft). Ook voor de combinatie objectieve standaard en beperkingen
bij praktisch meetbaar hanteren we de classificatie redelijk goed. Dat doen we om dat er in
dit geval wel omdat bij deze score voor praktische haalbaarheid er vaak nog wel wat speling
is op de wijze waarop je meet. Er zijn duidelijk uitdagingen, maar doordat er een eenduidige
standaard bestaat, kan er een vaak wel een omweg genomen worden en zo toch redelijk
goed te kunnen meten. Wederom, the devil is in the detail, en dit soort scores zijn per
definitie een vereenvoudiging. Tot slot kiezen we ervoor om aspecten die zowel subjectief
zijn als beperkingen kennen bij de praktische haalbaarheid als matig te classificeren. De
combinatie van beide aspecten zorgt voor grote uitdaging op het gebied van meetbaarheid,
maar er zijn wellicht toch enkele aanknopingspunten waardoor we voor matig kiezen.

16

Een goed overzicht van methodes is te vinden op [toolboxbeleidsevaluaties.nl] [2]
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Tabel 3. Overzicht van de score op de dimensie meetbaarheid
Aantal dimensies

Standaard

Praktische haalbaarheid

Score op meetbaarheid

Eén

Objectief

Hoog

Goed

Meerdere

Objectief

Hoog

Goed

Eén

Subjectief

Hoog

Redelijk goed

Meerdere

Subjectief

Hoog

Redelijk goed

Eén

Objectief

Beperkingen

Redelijk goed

Meerdere

Objectief

Beperkingen

Redelijk goed

Eén

Subjectief

Beperkingen

Matig

Meerdere

Subjectief

Beperkingen

Matig

Eén

Objectief

Laag

Slecht

Meerdere

Objectief

Laag

Slecht

Eén

Subjectief

Laag

Slecht

Meerdere

Subjectief

Laag

Slecht

1.3.3 Data- en informatieverzameling
Om de beleidstheorie te reconstrueren en de meetbaarheid te toetsen, zijn verschillende
methoden ingezet om data en informatie te verzamelen. We zijn gestart met documentonderzoek en diepte-interviews voor zowel het beschrijven van de beleidstheorie als het
onderzoeken van de meetbaarheid van de maatregelen. In de laatste fase van het onderzoek
is middels een integrale analyse alle opgehaalde informatie bij elkaar gebracht en antwoord
gegeven op de onderzoeksvragen. Deze inzichten zijn getoetst in een validatiesessie met
betrokkenen. De gebruikte methoden van data- en informatieverzameling worden hieronder
kort samengevat.
Documentonderzoek
Documentonderzoek is ingezet om de beleidstheorie van de NCSA te reconstrueren. Daarnaast is het gebruikt om de meetbaarheid van het doelbereik van de maatregelen te kunnen
bepalen.
Als het gaat om de reconstructie van de beleidstheorie bestonden onze primaire bronnen
uit de NCSA, kamerbrieven over dit onderwerp en de bijpassende bestedingsplannen. Deze
documenten zijn systematisch ontleed om de beleidstheorie te reconstrueren. Ze spelen
hierin dan ook een centrale rol. De overkoepelende doelstelling, ambities, doelstelling en
maatregelen komen uiteraard in de NCSA duidelijk naar voren. Dit is immers de kern van dit
document. Maar naast deze concepten, worden in de NCSA de relaties tot op zekere hoogte
ook benoemd. Om in de termen van Figuur 3 te spreken: In de NCSA staan alle blokken,
maar ook veel pijlen. Alleen op het laagste niveau, de koppeling tussen doelstellingen en
maatregelen, zijn in de NCSA de relaties niet systematisch beschreven. Het is duidelijk dat
de NCSA niet is opgeschreven met als doel alle relaties tussen maatregelen en doelstellingen
expliciet te benoemen: Per ambitie worden de doelstellingen benoemd en daarna komen de
maatregelen aan bod. Dat is ook niet nodig, in een aantal gevallen zijn de relaties zo evident
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dat het benoemen hiervan niet bijdraagt aan een leesbaar document.17 Ook is al snel duidelijk dat de volgorde waarin de doelstellingen genoemd worden grofweg overeenkomt met de
bijpassende maatregelen. Toch is het niet mogelijk om alleen op basis van de NCSA de
beleidstheorie te reconstrueren. Daarom is er ook gebruik gemaakt van literatuur die een
directe link heeft met de NCSA. Dit zijn (1) kamerbrieven over dit onderwerp, (2) wetteksten,
en (3) aanpalende agenda’s en strategieën met betrekking tot cybersecuritybeleid. Uiteraard
hanteren we in dit document de gebruikelijk referenties, maar ter illustratie lichten we deze
drie soorten documenten nader toe met een voorbeeld.
1. Zowel in 2019 [15], [16] als in 2020 [17] heeft de Minister van JenV de Tweede
Kamer een document gestuurd met hierin de voortgang van de NCSA. Beide documenten bleken duidelijk aanvullende informatie te bevatten over de relaties tussen
maatregelen en doelstellingen.
2. Verschillende maatregelen richten zich op wetgeving. Zo wordt in maatregel 4.1 verwezen naar de Cybersecuritywet, die tegenwoordig de Wbni is komen te heten. [18]
Op basis van de deze wetteksten kunnen relaties nader worden onderzocht.
3. Het is niet lastig om paralellen te zien tussen de ambities in de NCSA en beleid van
verschillende departementen (op bepaalde onderwerpen). Een goed voorbeeld is
ambitie 3: Digitaal veilige hard- en software. Hier wordt direct verwezen naar de
Roadmap Veilige Hard- en Software van het Ministerie van EZK. [19]Wederom geeft
dit document duidelijk richting voor het nader bepalen van relaties tussen doelstellingen en maatregelen. Zo zijn er meerdere agenda’s die raakvlakken hebben met
de NCSA. Te denken valt aan:
a. Nederlandse Digitaliseringsstrategie [20]
b. NL DIGIbeter 2020 - Agenda Digitale Overheid [21]
c. Actieplan Digitale Connectiviteit [22]
d. Defensie Cyber Strategie [23]
e. Integrale aanpak cybercrime [24]
f. Internationale Cyberstrategie [25]
Als het gaat om het onderzoeken van de meetbaarheid dan bleken de bovenstaande
bronnen in veel gevallen voldoende te zijn, en in de resterende gevallen een goede basis te
bieden. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van specifieke bronnen die ons meer inzichten te kunnen geven in de meetbaarheid van specifieke parameters. Een voorbeeld is het
bepalen van de meetbaarheid of leveranciers (vaker) moderne internetprotocollen en internetstandaarden [toepassen]” (maatregel 4.5). Hiervoor zijn specifieke bronnen gebruikt die
laten zien dat dit daadwerkelijk gemeten kan worden.
Diepte-interviews
Naast het gebruik van geschreven bronnen, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van diepteinterviews. Hierbij is gebruik gemaakt van een semigestructureerde aanpak. Er is gebruik
gemaakt van een gestandaardiseerd interviewprotocol, dat te vinden is in Bijlage 1, waarbij
we de geïnterviewden nadrukkelijk de mogelijkheid gegeven om hun visie te geven op het
onderwerp. Omdat bijna alle geïnterviewden slechts over een deel van de NCSA hun visie
kunnen geven, is ervoor gekozen om diep in te gaan op de aspecten waar de geïnterviewde

17

Een aardig voorbeeld is doelstelling 4.2 (Nederland zet in op het versterken van de kwaliteit van vrije
software en de versnelde adoptie van moderne internetprotocollen en internetstandaarden) en de
maatregel 4.4 ([De overheid] zal bezien hoe de gemeenschappen die vrije software ontwikkelen en
onderhouden kunnen worden ondersteund, om de kwaliteit daarvan te verbeteren) en 4.5 (De overheid
zorgt ervoor dat leveranciers moderne internetprotocollen en internetstandaarden toepassen in hun
producten en diensten[…])

34

Dialogic innovatie ● interactie

kennis van zaken van heeft. Bijvoorbeeld: een respondent die alleen betrokken was bij ambitie 1, heeft veel ruimte gekregen om alle aspecten (doelstellingen, relaties, maatregelen)
van deze ambitie uit te diepen. We hebben deze respondent niet aangespoord om ook meningen te geven over de ambitie waarover geen kennis van zaken is. Gezien de beperkingen
die als gevolg van de Coronacrisis zijn opgelegd, hebben alle gesprekken op afstand plaatsgevonden. Hierbij werd vooral gebruik gemaakt van Webex.
Verder is ervoor gekozen om een sequentiële aanpak te hanteren. De interviews zijn uitgevoerd nadat de analyse van de documenten was uitgevoerd. Hierdoor kregen we de
mogelijkheid om vooral in te gaan op de aspecten die niet evident uit de documenten naar
voren kwamen. In de interviews hebben wij dus de inzichten uit het documentonderzoek
getoetst en aangevuld. Het bleek dat de interviews vooral waardevol waren om de relaties
tussen maatregelen en doelstellingen in kaart te brengen. In de gesprekken werd aangegeven waarom bepaalde keuzes voor maatregelen zijn gemaakt en hoe maatregelen zich
verhouden tot doelstellingen. In veel gevallen wezen respondenten ons verder op documenten die we nog niet onderzocht hadden waarin interessante inzichten over (1) relaties en (2)
meetbaarheid te vinden was. Vanuit een meer abstract perspectief hebben deze interviews
ons ook geholpen om structuur van de NCSA als geheel en de gemaakte keuzes inzichtelijk
te krijgen.
Van elk gehouden interview is een interviewverslag gemaakt. Dit verslag is teruggekoppeld aan de gesprekspartners. Zo bestaat er voor gesprekspartners nog de mogelijkheid om
het verslag aan te vullen, te corrigeren en te valideren. Hierbij staat centraal dat het verslag
een goede samenvatting moet zijn van de visie van de geïnterviewde.18
In nagenoeg alle onderzoeken die wij uitvoeren garanderen wij de vertrouwelijkheid en
dat is hier ook het geval geweest. Concreet betekent dit het volgende:
A. De informatie uit de gesprekken wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek.
B. Het interviewverslag is alleen toegankelijk voor de onderzoekers en wordt niet doorgestuurd naar de opdrachtgever, derden of publiek gemaakt.
C. In het eindrapport worden geen direct herleidbare quotes worden opgenomen (tenzij
de respondent daar expliciet toestemming voor heeft gegeven).
D. De naam en affiliatie van de respondent wordt in een bijlage opgenomen indien de
respondent hier prijs op stelt. In dit onderzoek hebben enkele respondenten aangegeven niet met naam en affiliatie te willen worden opgenomen in de bijlage.
Er is altijd een spanning tussen herleidbaarheid en vertrouwelijkheid en dat is in dit
onderzoek niet anders. Uiteraard wil de lezer het liefste weten welke persoon welke uitspraak
heeft gedaan. Dit betekent echter dat we hele andere afspraken over vertrouwelijkheid moeten maken. In onze ervaring betekent een afspraak om alle uitspraken openbaar te maken
dat de dataverzameling ernstig beperkt wordt.19 Als het gaat een gevoelig onderwerp als

18

Geregeld zien we dat respondenten bij de validatie van het gespreksverslag bepaalde argumenten
toevoegen, verwijderen of nuanceren. Soms komt dat ongetwijfeld door het notuleren niet perfect is
gegaan. We zien echter ook vaak dat een respondent na het gesprek nog eens nadenkt over de vragen
en bepaalde aanpassingen wil doorvoeren in het verslag. Wij nodigen respondenten hier nadrukkelijk
toe uit. Het doel van het interviewverslag is het samenvatten van de visie van de respondent en niet
het realiseren van een zo accuraat mogelijk verslag van het interview.

19

Wij zien dat op minimaal op vier niveaus. Ten eerste zien we dat veel minder personen geïnterviewd
willen worden. Ten tweede zien we dat in gesprekken respondenten minder genegen zijn om het achterste van hun tong te laten zien. Ten derde zien we dat respondenten nadat het formele interview is
afgelopen spontaan hoogst interessante informatie gaan delen, die niet meegenomen kan worden. Ten
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cybersecurity speelt dit wellicht nog sterker. In het rapport is daarom niet opgenomen welke
respondent welke informatie heeft verstrekt. We hebben overwogen om type soorten respondenten te maken (bijvoorbeeld respondenten uit de “publieke sector” versus “private
sector”), maar gezien de samenstelling van deze groep bleek dit niet haalbaar.20 Dit komt
vooral doordat beleidsmedewerkers een groot deel van de respondenten uitmaken.
Bij de selectie van de respondenten is gebruikgemaakt snowball sampling21. We zijn gestart met een lijst met personen die vanuit verschillende departementen betrokken waren
(geweest) bij het opstellen van de NCSA. Deze personen zijn benaderd om te onderzoeken
of zij goede respondenten zouden zijn en of zijn nog goede respondenten zouden kennen.
Later in het onderzoek is meer focus gegeven aan deze vraag om een goede verdeling van
de respons over de verschillende ambities te krijgen. Met andere woorden: toen bleek dat
over bepaalde doelstellingen geen antwoorden waren gegeven, zijn we middels deze methode gaan zoeken naar respondenten met kennis van zaken over dit onderwerp. In Bijlage
2 is een overzicht gegeven van de respondenten. Om een beeld te geven van de omvang
van de selectie, zijn namen van personen die niet met naam en affiliatie genoemd wilden
worden weggelakt.
De analyse van de interviews heeft plaatsgevonden door de uitkomsten van de gesprekken per onderwerp te clusteren en integraal te analyseren. Op deze manier kan per ambitie
en doelstelling, maar ook over generieke aspecten een analyse worden uitgevoerd. In veel
gevallen bleek er consensus te zijn over aspecten, maar hier was niet in alle gevallen sprake
van. Dit laatste zullen we in dit rapport specifiek benoemen. In totaal zijn er 22 interviews
gehouden en zijn er 34 personen gesproken.
Validatiesessie
Nadat de beleidstheorie en meetbaarheid van de maatregelen middels de zojuist beschreven
methoden in kaart waren gebracht, hebben we in de slotfase van het onderzoek meer aandacht besteed aan de NCSA in breder perspectief. In dit verband hebben wij twee
groepsgesprekken georganiseerd, om met verschillende experts te reflecteren op de rol die
de NCSA vervult in het cybersecuritylandschap.
Met het oog op een juiste balans tussen het raadplegen van zo veel mogelijk verschillende
perspectieven en het kunnen voeren van een diepgaande, overzichtelijke discussie, voorzagen wij per sessie 4-5 aanwezigen. Beoogd is ook om bij een van de sessies experts te
betrekken die dicht op de beleidskant van de NCSA zitten en bij de andere sessie experts te
betrekken die vanuit een meer externe positie met de NCSA te maken hebben. Hoewel enigszins is geschoven vanwege de beschikbaarheid van deelnemers, is dit onderscheid in grote
lijnen aangehouden. Met de verwachting dat niet iedereen beschikbaar zou zijn, zijn in totaal

vierde zien we in veel gevallen dat gespreksverslagen dermate sterk geredigeerd worden dat (veelal
de meest interessante) informatie die er in stond verwijderd is.
20

De voornaamste uitdaging is, is dat er geen zinnig criterium is dat zorgt voor groepen met voldoende
omvang. Als we kiezen voor een onderverdeling dan moet het criterium waarop we dit onderscheid
maken relevant zijn. In dit kader zou privaat en publiek zinnig kunnen zijn. (Een niet zinnige criterium
voor onderscheid zou zijn een achternaam die begint met de letters [A-K] versus [L-Z].) Er moet
sprake zijn van groepen met voldoende omvang, omdat uitspraken anders herleidbaar worden naar
personen. Dit speelt hier zeker omdat de affiliatie van de personen een indicatie biedt van de onderwerpen waarbij deze betrokken is.

21

Snowball sampling is een methode waarbij respondenten wordt gevraagd wie zij zien als andere goede
respondenten. [74]
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zeventien mensen uitgenodigd. Deze groep bestond uit wetenschappers, beleidsmedewerkers en experts uit het bedrijfsleven en van cybersecurity-initiatieven. Uiteindelijk zijn twee
sessies gehouden met respectievelijk vijf en vier deelnemers, zie Bijlage 3.
Voorafgaand aan de sessies hebben de deelnemers ons voorlopige conclusiehoofdstuk ontvangen. Dit diende deels om hen een beeld te geven van het onderzoek tot dan toe, maar
nadrukkelijk ook als discussiestuk. In de sessies zijn de verschillende onderdelen van dit
hoofdstuk aan bod gekomen, waarbij we de deelnemers met name op elkaar hebben laten
reageren. In beide gesprekken zijn in ieder geval aan bod gekomen: de logica van de beleidstheorie, de beoogde en daadwerkelijke rol van de NCSA, de evalueerbaarheid en
meetbaarheid van de agenda, de verhouding tot andere beleidsstukken, publiek-private afstemming, de toegevoegde waarde van de NCSA en aanbevelingen.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 behandelen we de doelen van de NCSA. In hetzelfde hoofdstuk geven we de
daarbij behorende beleidsmaatregelen weer. Hiermee worden in dit hoofdstuk de eerste twee
onderzoeksvragen beantwoord. In hoofdstukken 3 t/m 9 beantwoorden we per ambitie de
onderzoeksvragen over de beleidstheorie en mogelijke meetbaarheid per beleidsmaatregel.
Hierbij hanteren we consequent dezelfde opzet om onderzoeksvraag 3 en 4 te beantwoorden:
1. Wat is de onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel?
2. Wat is de vooraf verwachte bijdrage van de maatregel aan de doelstellingen/ambities?
3. Wat zijn de doelen van de maatregel?
4. Wat is de vooraf veronderstelde wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
en welke beleidsinstrumenten vallen onder de maatregel?
5. Welke organisaties zijn betrokken bij de maatregel?
6. Bij welke beleidsmaatregelen is het meten van het doelbereik al dan niet kansrijk?
En welke aspecten bemoeilijken het meten van het doelbereik?
Hoofdstuk 10 bevat de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.
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2 Doelen en maatregelen van de NCSA
In paragraaf 2.1 beschrijven we de wijze waarop de NCSA is opgesteld en waarom is gekozen
voor de huidige opzet. In paragraaf 2.2 geven wij antwoord op onderzoeksvraag 1 (Wat
waren de doelen (output en outcome) van de NCSA?). In paragraaf 2.3 geven wij antwoord
op onderzoeksvraag 2 (Welke beleidsmaatregelen vallen onder de NCSA?). We behandelen
de doelen en maatregelen per ambitie.

2.1 Structuur van de NCSA
In 2013 werd de Nationale Cyber Security Strategie 2 gepresenteerd. [26] In 2017 werd
gestart met de totstandkoming van een opvolger hiervan: de NCSA. [1] De kabinetsbrede
Nederlandse Cybersecurity Agenda is de uitkomst van een proces met een breed scala aan
partijen. Allereerst is een kerngroep, waarin onder meer de NCTV een rol speelde, begonnen
met het opstellen van ambities. Daarna is per ambitie in een werkconferentie een workshop
gehouden met stakeholders, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, waar er de
mogelijkheid was om informatie en ideeën te delen over de betreffende ambitie. Op basis
van deze workshops zijn in kleine werkgroepen doelstellingen en maatregelen gevormd onder de ambities. Deze versie van de NCSA is vervolgens getoetst bij stakeholders, zodat er
nog input kon worden geleverd op de uitwerking.
Overkoepelende doelstelling NCSA
Nederland is in staat om op een veilige
wijze de economische en maatschappelijke
kansen van digitalisering te verzilveren en
de nationale veiligheid in het digitale
domein te beschermen

Ambitie 1

Ambitie 3

Ambitie 5

Ambitie 7

Nederland heeft zijn
digitale slagkracht op
orde

Nederland loopt voorop in
het bevorderen van
digitaal veilige hard- en
software

Nederland werpt door
middel van cybersecurity
succesvol barrières op
tegen cybercrime

Nederland beschikt over
een integrale, publiekprivate aanpak van
cybersecurity

Ambitie 2

Ambitie 4

Ambitie 6

Nederland draagt bij aan
internationale vrede en
veiligheid in het digitale
domein

Nederland beschikt over
weerbare digitale
processen en een
robuuste infrastructuur

Nederland is
toonaangevend op het
gebied van cybersecurity
kennisontwikkeling

Figuur 4. Schematische weergave van de zeven ambities en de overkoepelende doelstelling van de NCSA

In de NCSA worden zeven ambities benoemd, die hierboven schematisch worden weergegeven. [1] Ambitie 1 en 7 kunnen gezien worden als randvoorwaarden voor de rest van de
aanpak. Willen we ambities 2 t/m 6 vormgeven dan we moeten sowieso (1) onze digitale
slagkracht op orde hebben en (2) beschikken over een integrale publiek-private aanpak van
cybersecurity. Ambitie 2 t/m 6 hebben daarbinnen vorm gekregen en hebben specifiekere
beleidseffecten. Zo draait ambitie 3 specifiek over digitale veilige hard- en software, sluit
ambitie 6 aan bij kennisontwikkeling, et cetera.
Onder de ambities “hangen” doelstellingen en concrete maatregelen. Het abstractieniveau
verschilt zowel tussen als binnen de doelstellingen en maatregelen. In interviews met betrokkenen kwamen hiervoor een aantal redenen naar voren. Zo waren verschillende
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departementen (primair) verantwoordelijk voor verschillende ambities. Daardoor zijn sommige ambities concreter of juist abstracter uitgewerkt dan andere. Soms kwamen de
betrokken partijen er onderling niet uit vanwege hun verschillende wensen en prioriteiten en
is bewust gekozen voor minder concrete formuleringen als: “Nederland zet in op…”. Soms
was er een lagere volwassenheid op het gebied van cybersecurity en hadden de maatregelen
vooral als doel een bepaalde richting te verkennen. Dit heeft geresulteerd in maatregelen
die niet verder gaan dan: “bezien dat”, “onderzoek doen naar” of “rondetafelgesprekken”.
Voor meerdere maatregelen geldt dat er overlap is tussen de NCSA en eigen strategieën van
de departementen en andere partijen. Bij de analyse per maatregel zijn dan ook die documenten als bron meegenomen.
De NCSA is zo opgesteld dat de ambities een duurzaam karakter hebben en zo de basis
kunnen blijven vormen van de NCSA. De doelstellingen en maatregelen kunnen wel veranderen over de tijd. Zo worden doelstellingen gerealiseerd en maatregelen uitgevoerd. Maar
er kunnen ook nieuwe doelstellingen en maatregelen bijkomen als gevolg van ontwikkelingen
en nieuwe digitale kwetsbaarheden. Volgens één gesprekspartner die betrokken was bij de
totstandkoming van de agenda is er bewust voor gekozen om koppelingen tussen doelen en
maatregelen niet expliciet in de NCSA op te nemen. Het zou kunnen leiden tot te veel discussie tussen stakeholders. Aan de andere kant betekent dit dat deze discussie achteraf
gevoerd gaat worden. Voor de reconstructie van de beleidstheorie speelt dit immers een
centrale rol.

2.2 Gewenste output en outcome
De minister van JenV heeft in de NCSA zeven ambities gepresenteerd die bijdragen aan de
volgende overkoepelende doelstelling:
Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke
kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen. [1]
Dit is hét doel van de NCSA en dus de gewenste outcome.
Elke van de ambities heeft doelstellingen en maatregelen. In totaal zijn er 24 doelstellingen.
Dit is de gewenste output van de NCSA. De doelstellingen zijn (per ambitie): [1]
1. Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde
1.1. Overheden en bedrijven zijn in staat een adequate respons te bieden op digitale
dreigingen en aanvallen. Ze nemen hiervoor de benodigde (preventieve) maatregelen en ze hebben de basis op orde.
1.2 Nederland is voorbereid op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen.
1.3 Organisaties die van vitaal belang zijn voor de nationale veiligheid hebben beter
inzicht in digitale dreigingen en aanvallen, en zijn in staat om aanvallen die hen en
daarmee de nationale veiligheid bedreigen, te detecteren.
1.4 Er wordt een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden ingericht waarbinnen informatie over cybersecurity breder, efficiënter en
effectiever wordt gedeeld tussen publieke en private partijen. Dit dekkende stelsel
heef tot doel de slagkracht van publieke en private partijen te versterken.
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1.5 Het juridisch instrumentarium om slagvaardig op te treden in het digitale domein
blijft op orde en wordt geactualiseerd in het licht van de dreiging en de technologische ontwikkelingen.
2. Nederland draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein
2.1 Nederland bevordert de internationale rechtsorde in het digitale domein, waaronder de waarborging van mensenrechten.
2.2 Nederland is in staat, al dan niet in coalitieverband, onverwijld en adequaat te
reageren bij digitale aanvallen door statelijke actoren en beschikt over offensieve
capaciteiten die een bijdrage leveren aan het vermogen tot afschrikking.
2.3 Nederland draagt bij aan het mitigeren van cyberdreigingen afkomstig van criminele en statelijke actoren, door te investeren in capaciteitsopbouw van de
mondiale cybersecurity keten
3. Nederland loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software
3.1 Nederland zet in op het voorkomen van digitale veiligheidsrisico’s in hard- en
software door het stimuleren van standaardisatie- en certificeringsinitiatieven en het
versterken van toezicht en handhaving.
3.2 Nederland zet in op het detecteren van digitale veiligheidsrisico’s, door het testen
van digitale producten en het inzichtelijk maken van digitale veiligheidsrisico’s.
3.3 Nederland zet in op het mitigeren van digitale veiligheidsrisico’s door het aansprakelijkheidsregime,
en
het
versterken
van
het
bewustzijn
en
handelingsperspectief voor burgers en bedrijven.
3.4 Nederland zet in op het realiseren van een set van basisbeginselen om de digitale
veiligheid van hard- en software te bevorderen.
4. Nederland beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur
4.1 Alle relevante partijen worden betrokken bij het waarborgen van de continuïteit
en de digitale weerbaarheid van vitale processen, waardoor de weerbaarheid van de
gehele keten wordt versterkt.
4.2 Nederland zet in op het versterken van de kwaliteit van vrije software en de
versnelde adoptie van moderne internetprotocollen en internetstandaarden.
4.3 De Nederlandse overheid stimuleert een innovatief cybersecurity klimaat waarin
veilige ICT-producten en -diensten worden ontwikkeld en gebruikt.
5. Nederland werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen
cybercrime
5.1 Er zijn effectieve barrières die cybercriminelen tegenhouden.
5.2 De versterking van cybersecurity en de aanpak van cybercrime worden in samenhang met elkaar vormgegeven. Hiervoor is samenwerking van de overheid met
het bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke organisaties van groot belang.
5.3 Voor cybersecurity is het van belang dat opsporingsbevoegdheden gelijke tred
houden met de ontwikkelingen in de werkwijze van cybercriminelen zodat dreigingen
voor de nationale veiligheid geadresseerd kunnen worden.
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6. Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling
6.1 Nederland verricht hoogwaardig cybersecurity-onderzoek.
6.2 Nederland beschikt over een meerjarig kennisontwikkelingsprogramma waarbinnen de wetenschap hoogwaardige kennis ontwikkelt en vergroot, en er voldoende
wetenschappers beschikbaar zijn om een eigenstandige kennispositie op cybersecurity te verwerven.
6.3 Burgers en bedrijven zijn in staat en zien het belang om veel voorkomende digitale dreigingen het hoofd te bieden en meer weerbaar te zijn tegen cybercrime.
7. Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity
7.1 De regierol van de overheid op de integrale aanpak van cybersecurity wordt
versterkt.
7.2 Nederlandse bedrijven, burgers en overheidsorganisaties geven invulling aan hun
verantwoordelijkheden, rechten en plichten ten aanzien van cybersecurity.
7.3 Voor informatiebeveiliging van de digitale overheid bestaat een samenhangend
pakket van maatregelen, ter verhoging van de informatiebeveiliging van de digitale
basisinfrastructuur, het verder uniformeren en harmoniseren van normenkaders op
informatiebeveiliging, waaronder de totstandkoming en implementatie van een Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Hierbij is aandacht voor het terugbrengen van
de administratieve lasten voor gemeenten op informatiebeveiliging en het bundelen
van audits en assessments in één verantwoordingstraject. Verankering van informatiebeveiliging en cybersecurity in de Wet Digitale Overheid is hier onderdeel van.

2.3 Beleidsmaatregelen van de NCSA
Onder elke ambitie vallen maatregelen. Er is in de NCSA geen expliciete koppeling met de
doelstellingen gemaakt, hoewel deze exercitie voor een deel wel is gedaan bij het opstellen
van de agenda. Volgens een interviewrespondent die bij de totstandkoming betrokken was
is de koppeling met de doelstellingen uiteindelijk niet expliciet gemaakt om de focus te leggen op het grotere doel van de NCSA en detaildiscussies tussen betrokkenen te voorkomen.
Enkele andere betrokken respondenten menen zich te herinneren dat er wel met het koppelen van maatregelen aan doelstellingen begonnen was, maar dat dit gedurende het proces
is losgelaten. Dit laatste lijkt inderdaad het geval te zijn. Wij hebben echter geen documenten
ontvangen waarin (alle) koppelingen helder gemaakt zijn.
Er zijn in totaal 42 maatregelen. Deze zijn (per ambitie): [1]
1. Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde
1.1 Om snel te kunnen handelen bij ICT-inbreuken die de nationale veiligheid bedreigen, worden de incidentresponscapaciteiten van onder andere de inlichtingenen veiligheidsdiensten, Defensie Computer Emergency Response Team (CERT),
NCSC en Rijkswaterstaat versterkt. Ook wordt de oprichting van meer private sectorale computercrisisteams aangemoedigd, zoals Z-CERT (voor de zorgsector) en ICERT (voor de verzekeringssector).
1.2 De vitale processen in onze samenleving vragen om extra bescherming en versneld herstel bij uitval of schade. Daarom is het belangrijk dat deze organisaties
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zorgen voor een eigen adequate responscapaciteit of dat ze hiervoor afspraken maken met een vertrouwde derde partij. Hiertoe zal met private partijen de ontwikkeling
worden verkend van een certificeringsstelsel voor cybersecurity dienstverleners bij
wie veilig dienstverlening kan worden afgenomen.
1.3 Nederland moet voorbereid zijn op grootschalige cyberincidenten die de nationale
veiligheid bedreigen. Hiertoe wordt het Nationaal Crisisplan ICT geactualiseerd.
Daarnaast zal een integraal ICT-crisisoefenbeleid worden opgesteld. Daarin worden
afspraken gemaakt tussen overheidspartijen en private organisaties over een gezamenlijke oefenagenda en beschikbare capaciteiten hiervoor bij de betrokken partijen.
1.4 De capaciteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, DefCERT en het NCSC
om inzicht te krijgen in dreigingen en digitale aanvallen, deze te signaleren, te verstoren en de weerbaarheid te verhogen, worden structureel versterkt. Hiertoe heeft
het kabinet de afgelopen jaren en in het huidige regeerakkoord extra middelen vrijgemaakt. Het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) zal de komende jaren nog verder
worden versterkt zodat er een toekomstbestendig netwerk ontstaat.
1.5 Het landelijk situationeel beeld wordt versterkt met de inrichting van een samenwerkingsplatform met het oogmerk om binnen de wettelijke kaders meer en sneller
handelingsperspectief met belanghebbende organisaties te kunnen delen. Hierbij
dient ook aandacht te worden besteed aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Ontvangende partijen moeten een voldoende volwassenheidsniveau
hebben om informatiedeling mogelijk te maken.
1.6 Onder coördinatie van de NCTV worden rondetafelgesprekken georganiseerd
waarmee het landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden
vorm kan krijgen. De ervaringen van bestaande publieke en private cybersecurity
samenwerkingsverbanden worden hierbij betrokken.
1.7 Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Centre (DTC)
zullen de oprichting en doorontwikkeling van cybersecurity samenwerkingsverbanden voor overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties stimuleren,
en – waar nodig – ondersteuning bieden. Ook wordt hierbij aandacht gegeven aan
het opstellen van een set van basisbeveiligingsmaatregelen voor bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.
1.8 Bezien wordt of de wetgeving gericht op het beschermen van nationale veiligheid
voldoende handvaten biedt om deze veiligheid ook in het digitale domein te bevorderen, met behoud van fundamentele waarden en privacy.
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2. Nederland draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein
2.1 Nederland zal de toepassing van het internationaal recht in cyberspace bestendigen, aanvullende normen stimuleren en vertrouwen tussen staten en andere
partijen creëren. Nederland zet in op het vergroten van de internationale coalitie die
de visie van een open, vrij en veilig internet onderschrijf. Dat zal Nederland doen
door verdere interpretatie en toepassing van het internationaal recht in het digitale
domein te stimuleren, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, humanitair
recht en het kader voor bestrijding van cybercriminaliteit. En voor bescherming van
telecommunicatie en kritieke infrastructuren. Daarnaast worden vertrouwenwekkende maatregelen tussen staten en verdere normontwikkeling gestimuleerd. De
Global Commission on the Stability of Cyberspace heeft hier reeds een belangrijke
bijdrage aan geleverd.
2.2 Nederland ontwikkelt een breed strategisch kader ten behoeve van respons op
digitale aanvallen. Daarin zijn alle beschikbare instrumenten opgenomen, waaronder
(publieke) attributie, afschrikking, inzet van offensieve capaciteiten en bredere respons in het cyberdomein. Daartoe versterkt Nederland onder andere de diplomatieke
en politieke reactie op verstorende of destructieve cyberoperaties van statelijke actoren. Het kader wordt opgevolgd met een geschikt instrumentarium voor een
diplomatieke respons. Dit sluit aan op het cyberdiplomatennetwerk en de toolbox
voor diplomatieke actie bij cyberincidenten, die door de Europese Unie is ontwikkeld.
Nederland speelde hierin een voorstrekkersrol.
2.3 Ter afschrikking van (potentiële) tegenstanders bouwt Nederland de offensieve
cybercapaciteiten bij de krijgsmacht verder uit. Wij dragen zo ook bij aan het ontwikkelen en operationaliseren van het handelingsvermogen in NAVO- en EU-verband
in het digitale domein. Hetgeen ook dient ter ondersteuning van militaire missies en
operaties in het fysieke domein.
2.4 Nederland levert een intensieve bijdrage aan een vrij, open en veilig internet, en
bevordert een adequate bescherming van mensenrechten online, onder andere door
normontwikkeling. Dit zal mede vorm krijgen door de doorontwikkeling van de Freedom Online Coalitie.
2.5 Nederland versterkt de mondiale cybersecurity keten door het cybersecurityniveau van derde landen te verhogen en de digitale kloof tussen technologisch meer
en minder ontwikkelde landen te verkleinen. Middels het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) worden strategische capaciteitsopbouw projecten gefaciliteerd en
wordt de internationale multistakeholdercoalitie voor een open, vrij en veilig internet
verbreed.
3. Nederland loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software
3.1 Standaarden en certificering leveren een belangrijke bijdrage aan de digitale
veiligheid van hard- en software.
3.2 Nederland dringt in de onderhandelingen in Brussel aan op snelle vaststelling van
de Cyber Security Act (CSA), en een voortvarende ontwikkeling van een Europees
raamwerk Beveiligingscertificering voor ICT-producten en -diensten. Op korte termijn dringt het kabinet aan op verplichte certificering vast te stellen voor specifieke
productgroepen. Dat wil zeggen voor producten waarmee het risico het grootst is of
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waarmee veel problemen zijn in de praktijk. Op de langere termijn moet door geleidelijke uitbreiding een verplichte certificering of het voldoen aan een CE-markering
voor alle met internet verbonden producten gaan gelden.
3.3 Daarnaast stimuleert Nederland de toepassing van internationale standaarden,
samenwerkingsverbanden en raamwerken. Nederland wil proactief op relevante Europese en mondiale standaardisatie- en certificatie-initiatieven aansluiten via het
standaardisatieplatform NEN. Ook gaat Nederland werk maken van multilaterale samenwerking rond Internet of Things-standaardisatie, onder meer via het Global
Forum on Cyber Expertise (GFCE).
3.4 Het kabinet gaat met publieke en private partijen een monitor ontwikkelen met
informatie over de digitale veiligheid van digitale producten, met specifieke aandacht
voor Internet of Things-apparaten. Hierbij betrekt het kabinet internationale ervaringen.
3.5 Het kabinet gaat in gesprek met de aanbieders van internettoegang over hoe zij
- analoog aan de succesvolle aanpak van botnets - gaan bijdragen aan de bestrijding
van onveilige Internet of Things-apparaten. Het testen van producten is cruciaal om
zekerheid te verkrijgen over de digitale veiligheid daarvan. Er komt een pilot om aan
de hand van diverse sectorale use cases ervaring en kennis op te doen met wat een
gedeeld testplatform kan bieden.
3.6 Het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve oplossingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het digitaal veilig maken van hard- en software.
Nederland zet in op het ontwikkelen van cybersecurityonderzoek via de NCSRA III
(publicatie beoogd in 2018) dat zich richt op het ontwikkelen en marktrijp maken
van innovatieve oplossingen. Ook lopen via de toepassing van het Small Business
Innovation Research (SBIR) verschillende tenders voor onderzoek die bijdragen aan
nieuwe innovatieve, digitaal veilige hard- en software. Daarnaast stimuleert het kabinet open source encryptie door extra middelen hiervoor vrij te maken in het kader
van de NCSRA III. Tot slot gaat het kabinet dialoogsessies organiseren over innovatieve oplossingen om hard- en software digitaal veilig te houden of af te voeren. Zie
ook de doelstellingen onder ambitie 5.
3.7 Aansprakelijkheid vormt een belangrijke financiële prikkel voor aanbieders om
hun hard- en software veilig te maken én te houden. Het kabinet is met stakeholders
en wetenschappers in gesprek over aandachtspunten rond de aansprakelijkheid bij
digitaal onveilige hard- en software, en over welke verbeterpunten en oplossingen
zij zien. Daarnaast neemt Nederland actief deel aan de expertgroep over aansprakelijkheid en nieuwe technologieën en betrekt daarbij de inbreng van Nederlandse
stakeholders. Verder stelt Nederland in de onderhandelingen over het ‘Richtlijnvoorstel digitale inhoud en digitale diensten’, voor om in alle gevallen een verplichting op
te nemen veiligheidsupdates te verplichten als het gaat om software die is geleverd
aan een consument.
3.8 Met het stellen van minimumveiligheidseisen kunnen onveilige producten van de
markt geweerd worden. Het kabinet onderzoekt welke minimale veiligheidseisen
kunnen worden gesteld aan apparaten via de Europese Radio Equipment Directive.
3.9 Het kabinet gaat onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig en gewenst
zijn bij inkoop binnen de Rijksoverheid, voor de digitale veiligheid van hard- en software.
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3.10 Toezicht en handhaving geven aanbieders een prikkel om zich aan wet- en regelgeving te houden. Het kabinet organiseert een nationale dialoogsessie voor
toezichthoudende instanties, om te bezien welke rol zij de komende periode kunnen
spelen om de digitale veiligheid van hard- en software te bevorderen, synergie te
creëren tussen de verschillende acties van toezichthouders en te kijken hoe samenwerking tussen toezichthouders kan worden verbeterd.
3.11 Bewustwording en empowerment leveren een belangrijke bijdrage aan de digitale veiligheid van hard- en software, onder meer omdat aanbieders hierdoor
rekening kunnen houden met digitale kwetsbaarheden en gebruikers zich bewust zijn
van mogelijke risico’s. Als onderdeel van de cybersecuritybewustwordingscampagnes
van veiliginterneten.nl lanceert de overheid een of meer beleidsondersteunende publiekscampagnes voor digitaal veilige hard- en software.
4. Nederland beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur
4.1 Naast de bestaande verplichtingen voor telecomaanbieders in de Telecommunicatiewet wordt met het voorstel voor de Cybersecuritywet het aantal vitale
aanbieders dat zorg- en meldplichten krijgt, fors uitgebreid. Sectorale toezichthouders gaan toezien op de cybersecurity in sectoren in de vitale infrastructuur waar dat
tot nu toe niet gebeurde en krijgen daarvoor de instrumenten aangereikt.
4.2 Deze toezichthouders ontwikkelen in aanvulling op bovenstaande met de vakdepartementen een methodiek voor het identificeren van afhankelijkheidsrelaties van
vitale aanbieders voor hun datagedreven bedrijfsprocessen.
4.3 Onderzocht wordt of aanvullende (Europese of internationale) maatregelen nodig
zijn om de impact bij verstoring van de dienstverlening van een beperkt aantal buitenlandse aanbieders van digitale infrastructuur, waar veel Nederlandse organisaties
van afhankelijk zijn, te beperken.
4.4 Vrije software vervult een centrale rol in de gegevensuitwisseling tussen organisaties. Het ministerie van EZK zal, in nauwe samenwerking met het NCSC, bezien
hoe de gemeenschappen die vrije software ontwikkelen en onderhouden kunnen worden ondersteund, om de kwaliteit daarvan te verbeteren.
4.5 De overheid zorgt ervoor dat leveranciers moderne internetprotocollen en internetstandaarden toepassen in hun producten en diensten, mede door agendering in
Europa.
4.6 De overheid als launching customer hanteert cybersecurity vereisten bij de inkoop van ICT-producten en -diensten en geef hierover dringend advies aan vitale
aanbieders.
4.7 Met private partijen wordt verkend hoe een certificeringsstelsel ontwikkeld kan
worden voor cybersecurity dienstverleners, zodat overheid en private partijen weten
bij wie ze veilig dienstverlening af kunnen nemen.
5. Nederland werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen
cybercrime
5.1 Na aanvaarding in de Eerste Kamer wordt de wet Computercriminaliteit III voortvarend geïmplementeerd. Daarmee worden de opsporingsmogelijkheden van politie
en Justitie van digitale aanvallen, op bijvoorbeeld vitale sectoren, door criminelen
versterkt. De wet wordt twee jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd.
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5.2 Er worden voorstellen ontwikkeld om burgers en bedrijven digitaal meer vaardig
te maken zodat cybercriminelen minder kans maken. Zie ook de doelstellingen en
maatregelen bij ambitie 6.
5.3 Het gebruik van veilige hard- en software wordt gestimuleerd om cybercrime te
voorkomen. Zie ook de doelstellingen en maatregelen bij ambitie 3.
6. Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling
6.1 Nederland zal structureel investeren in fundamenteel en toegepast cybersecurityonderzoek. Dit zal in een meerjarige publiek-private aanpak worden vormgegeven,
als impuls voor hoogwaardige cybersecurity kennisontwikkeling. Hiertoe wordt verkend hoe verschillende initiatieven, trajecten en instrumenten met betrekking tot
cybersecurityonderzoek beter op elkaar aan kunnen sluiten. Hierin zal de motie Verhoeven/Rute11 worden meegenomen. Vooruitlopend op de verkenning zal een eerste
financiële impuls worden georganiseerd ten behoeve van cybersecurityonderzoek.
6.2 Digitale vaardigheden, waaronder mediawijsheid en cybersecurity, zijn nadrukkelijk aandachtspunten in de integrale curriculumherziening in het primair en
voortgezet onderwijs. In 2018 zullen hiervoor voorstellen worden ontwikkeld, die
vanaf 2019 in wet- en regelgeving uitgewerkt zullen worden. Scholen worden door
Kennisnet (dat wordt gefinancierd door het ministerie van OCW) ondersteund om
hierop te anticiperen.
6.3 De overheid stimuleert het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om de
digitale vaardigheden van burgers en werknemers verder te ontwikkelen, en zorgt
voor continuïteit en samenhang tussen verschillende bewustwordingscampagnes om
het effect daarvan te vergroten. Daarbij wordt rekening gehouden met de meest
recente gedragswetenschappelijke inzichten.
7. Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity
7.1 De versterkte regie op de integrale aanpak is belegd bij de NCTV.
7.2 Er komt een cybersecurity alliantie, die publieke en private partijen verbindt om
de maatregelen uit de NCSA vorm te geven.
7.3 De voortgang van de cybersecurity aanpak zal onder coördinatie van de NCTV
en in samenwerking met alle betrokken partijen worden gemonitord en waar nodig
worden herijkt aan de hand van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
In 2021 wordt de uitvoering van de agenda integraal geëvalueerd.
7.4 De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wordt versterkt door de inrichting
van
het
landelijk
dekkend
stelsel
van
cybersecurity
samenwerkingsverbanden. Het groot-helpt-klein principe wordt hierin geoperationaliseerd. Er is ruimte voor verschillende modaliteiten in publiek-private samenwerking.
7.4 Een samenhangend pakket van maatregelen voor informatiebeveiliging en cybersecurity in het openbaar bestuur wordt geadresseerd in de brede agenda Digitale
Overheid. De sturing hierop vindt plaats vanuit het Overheidsbrede Beleidsoverleg
Digitale Overheid (OBDO).
In de volgende hoofdstukken analyseren we de beleidstheorie achter elke ambitie, doelstellingen en bijbehorende maatregelen. Daarnaast gaan we in op de meetbaarheid van de
maatregelen.
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3 Ambitie 1: Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt ambitie 1 aan bod: Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde.
In de NCSA wordt kort aangegeven waarom deze ambitie is opgenomen: Om daadkrachtig
te kunnen reageren op de toename van de digitale dreiging, moeten overheidspartijen en
private organisaties in Nederland samenwerken en beschikken over adequate capaciteiten
en middelen. [1]
Om invulling te geven aan de ambitie zijn de volgende vijf doelstellingen geformuleerd: [1]
1.1. Overheden en bedrijven zijn in staat een adequate respons te bieden op digitale dreigingen en aanvallen. Ze nemen hiervoor de benodigde (preventieve) maatregelen en hebben
de basis op orde.
1.2. Nederland is voorbereid op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid
bedreigen.
1.3. Organisaties die van vitaal belang zijn voor de nationale veiligheid hebben beter inzicht
in digitale dreigingen en aanvallen, en zijn in staat om aanvallen die hen en daarmee de
nationale veiligheid bedreigen, te detecteren.
1.4. Er wordt een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden ingericht waarbinnen informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt
gedeeld tussen publieke en private partijen. Dit dekkend stelsel heeft tot doel de slagkracht
van publieke en private partijen te versterken.
1.5. Het juridisch instrumentarium om slagvaardig op te treden in het digitale domein blijft
op orde en wordt geactualiseerd in het licht van de dreigingen en de technologische ontwikkelingen.
Op de volgende pagina staat een schematisch overzicht van de beleidstheorie die bij deze
ambitie past. Het is belangrijk om te beseffen dat het een schematische weergave betreft
die per definitie onvolledig is. Later in dit stuk werken we dit in detail uit.
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Ambitie 1
Nederland heeft zijn digitale slagkracht op
orde.

Doelstelling 1.1

Doelstelling 1.2

Overheden en bedrijven zijn in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen. Ze nemen hiervoor de
benodigde (preventieve)
maatregelen en hebben de basis
op orde.

Nederland is voorbereid op
grootschalige cyberincidenten die
de nationale veiligheid bedreigen.

Maatregel 1.1

Snel handelen bij ICT-inbreuken die de
nationale veiligheid bedreigen

Incidentresponscapaciteiten van
inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
DefCERT, NCSC en
Rijkswaterstaat
versterken

Oprichting van meer
private sectorale
computercrisisteams aanmoedigen

Om digitale aanvallen op tijd te kunnen
signaleren en een halt toe te kunnen roepen is
van cruciaal belang dat de detectie- en
responscapaciteit van overheidsorganisaties en
vitale aanbieders op orde is
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Doelstelling 1.3

Doelstelling 1.4

Doelstelling 1.5

Organisaties die van vitaal belang
zijn voor de nationale veiligheid
hebben beter inzicht in digitale
dreigingen en aanvallen, en zijn in
staat om aanvallen die hen en
daarmee de nationale veiligheid
bedreigen, te detecteren.

Er wordt een landelijk dekkend
stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden
ingericht waarbinnen informatie
over cybersecurity breder,
efficiënter en effectiever wordt
gedeeld tussen publieke en
private partijen. Dit dekkend
stelsel heeft tot doel de slagkracht
van publieke en private partijen te
versterken.

Het juridisch instrumentarium om
slagvaardig op te treden in het
digitale domein blijft op orde en
wordt geactualiseerd in het licht
van de dreigingen en de
technologische ontwikkelingen.

Maatregel 1.2

Nederland is
voorbereid op
grootschalige
cyberincidenten die
de nationale
veiligheid bedreigen

Extra bescherming
van de vitale
processen en
versneld herstel bij
uitval of schade

Vitale organisaties
zorgen voor een
eigen adequate
responscapaciteit of
maken hiervoor
afspraken met een
vertrouwde derde
partij.

Maatregel 1.3

De ontwikkeling
van een
certificeringsstelsel
voor cybersecurity
dienstverleners zal
worden verkend
met private partijen

De vitale processen in onze samenleving vragen
om extra bescherming en versneld herstel bij
uitval of schade

Nationaal
Crisisplan ICT
wordt
geactualiseerd

Er wordt een integraal
ICT-crisisoefenbeleid
opgesteld. Hierin worden
afspraken gemaakt
tussen overheidspartijen
en private organisaties

Nederland moet voorbereid zijn op
grootschalige cyberincidenten die de nationale
veiligheid bedreigen

Onderbouwing keuze voor maatregel

Figuur 5. Beleidstheorie van ambitie 1: " Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde” voor maatregelen 1.1 t/m 1.3
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Ambitie 1
Nederland heeft zijn digitale slagkracht op
orde.

Doelstelling 1.1

Doelstelling 1.2

Overheden en bedrijven zijn in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen. Ze nemen hiervoor de
benodigde (preventieve)
maatregelen en hebben de basis
op orde.

Nederland is voorbereid op
grootschalige cyberincidenten die
de nationale veiligheid bedreigen.

Doelstelling 1.3

Doelstelling 1.4

Doelstelling 1.5

Organisaties die van vitaal belang
zijn voor de nationale veiligheid
hebben beter inzicht in digitale
dreigingen en aanvallen, en zijn in
staat om aanvallen die hen en
daarmee de nationale veiligheid
bedreigen, te detecteren.

Er wordt een landelijk dekkend
stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden
ingericht waarbinnen informatie
over cybersecurity breder,
efficiënter en effectiever wordt
gedeeld tussen publieke en
private partijen. Dit dekkend
stelsel heeft tot doel de slagkracht
van publieke en private partijen te
versterken.

Het juridisch instrumentarium om
slagvaardig op te treden in het
digitale domein blijft op orde en
wordt geactualiseerd in het licht
van de dreigingen en de
technologische ontwikkelingen.

Maatregel 1.4
De capaciteiten van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, DefCERT en het NCSC om
inzicht te krijgen in dreigingen en digitale
aanvallen, deze te signaleren, te verstoren en
de weerbaarheid te verhogen, worden
structureel versterkt.

Het kabinet maakt
extra middelen vrij

Het NDN zal nog
verder worden
versterkt zodat er
een
toekomstbestendig
netwerk ontstaat

Maatregel 1.5
Het landelijk
situationeel beeld
wordt versterkt

De inrichting van
een
samenwerkingsplatf
orm met het
oogmerk om meer
en sneller
handelingsperspecti
ef met
belanghebbende
organisaties te
kunnen delen

Er is dringend behoefte aan meer capaciteiten, aan meer en beter
toegesneden informatie over digitale dreigingen, die sneller beschikbaar is
voor overheidspartijen en private organisaties

Maatregel 1.6

Maatregel 1.7

Maatregel 1.8

Het landelijk
dekkend stelsel van
cybersecuritysamen
werkingsverbanden
krijgt vorm

Oprichting en
doorontwikkeling
van
cybersecuritysamen
werkingsverbanden
voor overheden,
bedrijfsleven en
maatschappelijke
organisaties

Kennis over de
staat van de
wetgeving op dit
vlak

Rondetafelgesprekk
en georganiseerd
onder coördinatie
van de NCTV

Het NCSC en het
DTC stimuleren en
ondersteunen deze
oprichting en
doorontwikkeling

Bezien wordt of de
wetgeving gericht
op het beschermen
van nationale
veiligheid
voldoende
handvaten biedt om
deze veiligheid ook
in het digitale
domein te
bevorderen

Het kabinet werkt toe naar een Landelijk
Dekkend Stelsel van
cybersecuritysamenwerkingsverbanden

Onderbouwing keuze voor maatregel
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Figuur 6. Beleidstheorie van ambitie 1: " Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde” voor maatregelen 1.4 t/m 1.8
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3.2 Maatregel 1.1: Versterken incidentresponscapaciteiten van
publieke en private partijen
Maatregel 1.1 luidt als volgt: Om snel te kunnen handelen bij ICT-inbreuken die de nationale
veiligheid bedreigen, worden de incidentresponscapaciteiten van onder andere de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Defensie Computer Emergency Response Team (CERT), NCSC
en Rijkswaterstaat versterkt. Ook wordt de oprichting van meer private sectorale computercrisisteams aangemoedigd, zoals Z-CERT (voor de zorgsector) en I-CERT (voor de
verzekeringssector). [1]

3.2.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA staat:
“Het is noodzakelijk om de detectie- en responscapaciteiten van overheidsorganisaties en vitale aanbieders te versterken. Daarmee versterken we ook de digitale
slagkracht van deze partijen.” [1]
Ook een Kamerbrief over de voortgang van de NCSA heeft dezelfde strekking: [15]
“Om digitale aanvallen op tijd te kunnen signaleren en een halt toe te kunnen roepen
is van cruciaal belang dat de detectie- en responscapaciteit op orde is. Het kabinet
investeert sinds dit jaar daarom extra in capaciteit en expertise bij het NCSC, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opsporingsdiensten en Defensie om de digitale
slagkracht verder te vergroten. Het gaat daarbij onder meer om een significante
uitbreiding van het aantal cybersecurityprofessionals en om investeringen in materiaal.”

3.2.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 1.1: Overheden en bedrijven zijn in staat een
adequate respons te bieden op digitale dreigingen en aanvallen. Ze nemen hiervoor de benodigde (preventieve) maatregelen en hebben de basis op orde.

3.2.3 Concrete doelen van de maatregel
Het doel van de maatregel is opgenomen in de maatregel zelf, namelijk het snel kunnen
handelen bij ICT-inbreuken die de nationale veiligheid bedreigen.

3.2.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Volgens meerdere gesprekspartners vanuit diverse achtergronden gaat deze maatregel
vooral om menskracht. Materiaal kost veel geld, maar er zijn vooral mensen nodig die snel
ergens bij kunnen springen. De versterking grijpt dus in eerste instantie in op het aannemen
van meer personeel. Ook in de kamerbrieven wordt beaamd dat het onder meer gaat om
een significante uitbreiding van het aantal cybersecurityprofessionals en om investeringen in
materiaal. [15] In de meest recente kamerbrief over de voortgang van de NCSA staat hierover: [17]
“De personele capaciteit voor detectie en respons bij het NCSC, DCSC en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is verder uitgebreid.”
“Met de investeringen van dit kabinet is het cybersecurity-gerelateerde budget van
de AIVD en MIVD structureel uitgebreid. Deze investeringen dragen bij aan het onderkennen en onderzoeken van-, en vervolgens informeren en adviseren over
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hoogwaardige digitale dreigingen die uitgaan van statelijke actoren. De geplande
versterking van de cybersecurity-capaciteit van de AIVD en MIVD in 2019 is in behoorlijke mate gerealiseerd, en zal tot 2021 doorlopen. Positief effect hiervan in 2019
is onder meer geweest een versterking van het relatienetwerk en de cybersecuritydienstverlening van de AIVD en MIVD richting publieke, vitale en private organisaties.
Defensie heeft in het afgelopen jaar geïnvesteerd in de uitbreiding van de personele
capaciteit en de aanschaf van nieuwe hard- en software binnen de gehele cyberketen. Het Defensie Cyber Security Centrum (DCSC) heeft meer sensoren in gebruik
genomen om cyberdreigingen te kunnen detecteren, via het nieuwe threat intel platform vervolgens interdepartementaal te kunnen delen en waarop vervolgens met
een cyber rapid response team kan worden gereageerd. De MIVD heeft haar capaciteit uitgebreid om o.a. met monitoring en analyse bij te kunnen dragen aan attributie.
Tenslotte heeft het Defensie Cyber Commando (DCC) meer personeel aangetrokken
om ook het militaire vermogen in het digitale domein te vergroten en ondersteuning
te kunnen bieden aan operationele inzet.”
“Ook het komende jaar zal Defensie de ingeslagen weg blijven volgen. Er worden
meer mensen aangenomen en er wordt meer hard- en software aangeschaft om ook
in het digitale domein antwoord te kunnen blijven geven op de dreigingen.”
Ook zijn er de laatste jaren veel SOC’s en CERT’s opgezet, aldus de gesprekspartners. In het
Nationaal Crisisplan Digitaal (NCP-Digitaal) wordt de vertaalslag gemaakt van de crisisaanpak op nationaal niveau naar operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken voor
overheden, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en watermanagement. [27] Hierin wordt ook nadrukkelijk de rol van CERT’s en CSIRT’s toegelicht.

3.2.5 Betrokken organisaties
Uitvoerende partijen voor deze maatregel zijn de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, DefCERT, NCSC en Rijkswaterstaat (voor wat betreft het verhogen van de capaciteit) en private
partijen (voor wat betreft het oprichten van computercrisisteams). Andere departementen
(BZK, VWS, EZK) zijn meer indirect betrokken.

3.2.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 4. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteit

Zijn de incidentresponscapaciteiten van inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, DefCERT,
NCSC en Rijkswaterstaat versterkt?

Meervoudig,
objectief

Hoog, door de personele capaciteit en investeringen in
materiaal bij de betreffende organisaties op te vragen. Het is
echter nog maar de vraag of
het relatienetwerk en juridisch/
beleidsmatig kader verbeterd is.

Goed

Activiteit

Wordt de oprichting van meer
private sectorale computercrisisteams aangemoedigd?

Enkelvoudig,
subjectief.
Wanneer
wordt het

Hoog, door het afnemen van interviews.

Redelijk
goed
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

‘aangemoedigd’?
Output

Wordt er snel gehandeld bij
ICT-inbreuken?

Enkelvoudig,
subjectief

Beperkingen. Publieke partijen
zullen hier vermoedelijk meer
open over zijn dan private partijen. Bevragen door interviews
en inzage in rapporten.

Matig

Doelbereik

Zijn overheden en bedrijven in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen?

Enkelvoudig,
subjectief.
Wat wordt
verstaan onder
adequaat?

Laag. Mogelijk enigszins te beoordelen aan de hand van
gepleegde aanvallen.

Slecht

Effectiviteit

Zijn overheden en bedrijven in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen door deze maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Laag. Dezelfde beperkingen gelden als bij het doelbereik.
Daarnaast is het hoogst onwaarschijnlijk dat het effect van
deze maatregel op de resultaten
te bepalen is.

Slecht

3.3 Maatregel 1.2: Vitale organisaties zorgen voor eigen adequate
responscapaciteit of maken afspraken hiervoor met een vertrouwde derde partij (certificeringsstelsel)
Maatregel 1.2 luidt als volgt: De vitale processen in onze samenleving vragen om extra
bescherming en versneld herstel bij uitval of schade. Daarom is het belangrijk dat deze
organisaties zorgen voor een eigen adequate responscapaciteit of dat ze hiervoor afspraken
maken met een vertrouwde derde partij. Hiertoe zal met private partijen de ontwikkeling
worden verkend van een certificeringsstelsel voor cybersecurity dienstverleners bij wie veilig
dienstverlening kan worden afgenomen. [1]

3.3.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De onderbouwing voor de maatregel zit ingebakken in de maatregel zelf: De vitale processen
in onze samenleving vragen om extra bescherming en versneld herstel bij uitval of schade.
Daarom is het belangrijk dat deze organisaties zorgen voor een eigen adequate responscapaciteit of dat ze hiervoor afspraken maken met een vertrouwde derde partij. [1]

3.3.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan meerdere doelstellingen: 1.1 Overheden en bedrijven zijn in
staat een adequate respons te bieden op digitale dreigingen en aanvallen. Ze nemen hiervoor
de benodigde (preventieve) maatregelen en hebben de basis op orde. En 1.2 Nederland is
voorbereid op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen.
De maatregel is gekoppeld aan ambitie 3 en 4 (maatregel 4.7).

3.3.3 Concrete doelen van de maatregel
Het concrete doel van de maatregel is het extra beschermen van de vitale processen en
zorgen voor een versneld herstel bij uitval of schade.
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Over het verkennen van een certificeringsstelsel voor cybersecurity dienstverleners zeggen
interviewrespondenten met verschillende achtergronden dat de rationale hierachter was dat
wanneer vitale aanbieders een stap moeten zetten, zij ook moeten weten tot welke organisaties zij zich moeten wenden. De ICT-security sector is niet eenduidig georganiseerd en de
markt heeft behoefte aan keurmerken. Voor het hogere level (partijen die te maken hebben
met staatsgeheimen), moet een apart keurmerk komen. Daar ligt echt een initiërende en
beoordelende rol voor NCSC, AIVD en MIVD, maar daar is nog weinig invulling aan gegeven.
Engeland werkt al wel met een dergelijk systeem.

3.3.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de kamerbrieven over de voortgang van de NCSA wordt niet gesproken over deze specifieke maatregel. Het is volgens meerdere interviewrespondenten dan ook een vreemde
maatregel om te evalueren, omdat het eerste deel (Vitale organisaties zorgen voor een eigen
adequate responscapaciteit of maken hiervoor afspraken met een vertrouwde derde partij)
deels overlapt met maatregel 1.1 en geen concrete acties lijkt te kennen. Het tweede deel
(De ontwikkeling van een certificeringsstelsel voor cybersecurity dienstverleners zal worden
verkend met private partijen) wordt opgepakt onder ambitie 4.

3.3.5 Betrokken organisaties
Vitale organisaties moeten actie gaan ondernemen (zorgen voor adequate responscapaciteit
of hiervoor afspraken maken). De overheid (in het bijzonder waarschijnlijk NCSC, AIVD en
MIVD) zou met cybersecurity dienstverleners in gesprek moeten.

3.3.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 5. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteit

Hebben vitale organisaties een
eigen adequate responscapaciteit opgebouwd of hebben zij
afspraken hiervoor gemaakt
met een derde partij?

Meervoudig,
subjectief.
Wanneer is
de responscapaciteit
adequaat?

Hoog, door vitale organisaties
te bevragen.

Redelijk
goed

Activiteit

Is de ontwikkeling van een certificeringsstelsel voor
cybersecurity dienstverleners
verkend met private partijen?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, door interviews af te nemen.

Goed

Output

Zijn de vitale processen extra
beschermd en is er sprake van
versneld herstel bij uitval of
schade?

Meervoudig,
objectief

Hoog, door vitale organisaties
te bevragen

Goed

Doelbereik

Zijn overheden en bedrijven in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen?

Enkelvoudig,
subjectief.
Wat wordt
verstaan onder
adequaat?

Laag. Mogelijk enigszins te beoordelen aan de hand van
gepleegde aanvallen.

Slecht
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Doelbereik

Is Nederland voorbereid op
grootschalige cyberincidenten
die de nationale veiligheid bedreigen?

Enkelvoudig,
subjectief

Laag. Eigenlijk is dit niet te bepalen en zal dit pas na een
dergelijke aanval blijken. Er kan
dus wel tot op zekere hoogte
worden nagegaan of Nederland
voorbereid was ten tijde van
eerdere aanvallen.

Slecht

Effectiviteit

Zijn overheden en bedrijven in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen door deze maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Laag. Dezelfde beperkingen gelden als bij het doelbereik.
Daarnaast is het hoogst onwaarschijnlijk het effect van
deze maatregel te bepalen op
de resultaten.

Slecht

Effectiviteit

Is Nederland voorbereid op
grootschalige cyberincidenten
dankzij deze maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Laag. Of Nederland is voorbereid is bijna niet vooraf te
bepalen. Daarnaast is het bijna
ondoenlijk het effect van deze
maatregel te isoleren.

Slecht

3.4 Maatregel 1.3: Actualiseren van Nationaal Crisisplan ICT en
opstellen van een integraal ICT-crisisoefenbeleid
Maatregel 1.3 luidt als volgt: Nederland moet voorbereid zijn op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen. Hiertoe wordt het Nationaal Crisisplan ICT
geactualiseerd. Daarnaast zal een integraal ICT-crisisoefenbeleid worden opgesteld. Daarin
worden afspraken gemaakt tussen overheidspartijen en private organisaties over een gezamenlijke oefenagenda en beschikbare capaciteiten hiervoor bij de betrokken partijen. [1]

3.4.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De onderbouwing voor de maatregel wordt genoemd in de maatregel zelf: Nederland moet
voorbereid zijn op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen. [1]
In de NCSA en kamerbrieven wordt dit verder niet toegelicht.

3.4.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 1.1 Overheden en bedrijven zijn in staat een
adequate respons te bieden op digitale dreigingen en aanvallen. Ze nemen hiervoor de benodigde (preventieve) maatregelen en hebben de basis op orde. En aan doelstelling 1.2
Nederland is voorbereid op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen.
Deze maatregel hangt eveneens samen met ambitie 4.

3.4.3 Concrete doelen van de maatregel
Het concrete doel van de maatregel is dat Nederland voorbereid is op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen.
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3.4.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
De twee ingezette beleidsinstrumenten zijn:
1. Het Nationaal Crisisplan Digitaal. [27] Over de voortgang hierover wordt gerapporteerd: [16]
“Nationaal Crisisplan Digitaal is geactualiseerd en in februari 2020 naar de Tweede
Kamer verzonden.”
“De actualisatie van het Nationaal Crisisplan Digitaal wordt voor het einde van 2020
ter hand genomen. [...] Hierin kunnen de meest recente inzichten worden verwerkt,
zoals bijvoorbeeld de lessen uit de evaluatie over de Citrix-problematiek van januari
jl.”
“Het Nationaal Crisisplan Digitaal is een herziening van het Nationaal Crisisplan ICT
(2012). Volgens kritische interviewrespondenten bij een overheidsorganisatie is
heeft het plan operationeel weinig meerwaarde en is het vooral het resultaat van
compromissen.”
2. Een integraal ICT-crisisoefenbeleid. Door het houden van oefeningen kunnen
mensen zelf ervaren wat de invloed van hun eigen handelen kan zijn op de cyberveiligheid en kunnen ze ook handelingsperspectief oefenen. Door gezamenlijke
oefeningen te organiseren wordt duidelijk waar bij de verschillende partijen nog
kwetsbaarheden zitten en wordt de uitwisseling van kennis, ervaring en technische
oplossingsmogelijkheden bevorderd. In de oefeningen wordt de samenwerking tussen en coördinatie van de diverse samenwerkingsverbanden getoetst teneinde in
geval van incidenten en crises daadwerkelijk efficiënter en effectiever te kunnen
schakelen.
Op basis van interviews bij verschillende partijen kunnen we vaststellen dat het oefenbeleid uiteenvalt in drie elementen:
a) Het opzetten van grootschalige oefeningen in het kader van het Nationaal
Crisisplan Digitaal. Dit zowel onder de noemer ISIDOOR III (de cross-sectorale cyberoefening) als de Overheidsbrede Cyberoefening van BZK (zie
hiervoor ambitie 4).22
b) Deelname aan bestaande cyberoefeningen vanuit de overheid, bijv. internationaal en in bepaalde sectoren.
c) Publiek-private samenwerking omtrent het opzetten en uitvoeren van oefeningen.

3.4.5 Betrokken organisaties
Het beleid ligt bij NCTV en de uitvoering bij NCSC. BZK ontfermt zich over de overheidsbrede
oefening.
De doelgroep betreft de overheidslagen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, en
private partijen uit verschillende sectoren.

22

Dit wordt uitvoerig besproken onder ambitie 4. Zie [16] en [15]
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3.4.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 6. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteit

Is het Nationaal Crisisplan ICT
geactualiseerd?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog. Ja, er is een Nationaal
Crisisplan Digitaal opgesteld.

Goed

Activiteit

Is er een integraal ICT-crisisoefenbeleid opgesteld?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, door de diverse documenten te raadplegen.

Goed

Output

Is Nederland voorbereid op
grootschalige cyberincidenten
die de nationale veiligheid bedreigen?

Enkelvoudig,
subjectief

Laag. Eigenlijk is dit niet te bepalen en zal dit pas na een
dergelijke aanval blijken. Er kan
dus wel tot op zekere hoogte
worden nagegaan of Nederland
voorbereid was ten tijde van
eerdere aanvallen.

Slecht

Doelbereik

Zijn overheden en bedrijven in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen?

Enkelvoudig,
subjectief.
Wat wordt
verstaan onder
adequaat?

Laag. Mogelijk enigszins te beoordelen aan de hand van
gepleegde aanvallen.

Slecht

Doelbereik

Is Nederland voorbereid op
grootschalige cyberincidenten
die de nationale veiligheid bedreigen?

Enkelvoudig,
subjectief

Laag. Eigenlijk is dit niet te bepalen en zal dit pas na een
dergelijke aanval blijken. Er kan
dus wel tot op zekere hoogte
worden nagegaan of Nederland
voorbereid was ten tijde van
eerdere aanvallen.

Slecht

Effectiviteit

Zijn overheden en bedrijven in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen door deze maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Laag. Dezelfde beperkingen gelden als bij het doelbereik.
Daarnaast is het hoogst onwaarschijnlijk het effect van
deze maatregel te bepalen op
de resultaten.

Slecht

Effectiviteit

Is Nederland voorbereid op
grootschalige cyberincidenten
dankzij deze maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Laag. Of Nederland is voorbereid is bijna niet vooraf te
bepalen. Daarnaast is het bijna
ondoenlijk het effect van deze
maatregel te isoleren.

Slecht

In meerdere interviews wordt nog opgemerkt dat de effectiviteit van het Nationaal Crisisplan
Digitaal op zichzelf niet goed meetbaar is, vanwege de manier waarop het plan is vormgegeven. Daarnaast is het mogelijk nog interessant om het aantal oefeningen mee te nemen
in een evaluatie, evenals de betrokken partijen.
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3.5 Maatregel 1.4: Structureel versterken van inzicht in, signaleren van en verstoren van dreigingen en digitale aanvallen
Maatregel 1.4 luidt als volgt: De capaciteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
DefCERT en het NCSC om inzicht te krijgen in dreigingen en digitale aanvallen, deze te signaleren, te verstoren en de weerbaarheid te verhogen, worden structureel versterkt. Hiertoe
heeft het kabinet de afgelopen jaren en in het huidige regeerakkoord extra middelen vrijgemaakt. Het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) zal de komende jaren nog verder worden
versterkt zodat er een toekomstbestendig netwerk ontstaat.

3.5.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA staat:
“Er is dringend behoefte aan opbouw van capaciteiten, aan meer en beter toegesneden informatie over digitale dreigingen, die sneller beschikbaar is voor
overheidspartijen en private organisaties en aan handelingsperspectief om die dreigingen te mitigeren. De informatie-uitwisseling tussen organisaties en bedrijven is in
Nederland de afgelopen jaren sterk verbeterd, door samenwerking bij incidenten of
omdat de partijen elkaar hebben leren kennen en elkaar zijn gaan vertrouwen. Dat
is een stap voorwaarts, maar het biedt nog niet voldoende garanties dat we nu en in
de toekomst digitale dreigingen het hoofd kunnen bieden. De volgende stap is om
informatie-uitwisseling en bestaande samenwerking structureel te borgen en tegelijkertijd breder in te richten, bijvoorbeeld door het bevorderen van cross-sectorale
analyses. Het is noodzakelijk om de detectie- en responscapaciteiten van overheidsorganisaties en vitale aanbieders te versterken.” [1]
In het Nationaal Crisisplan Digitaal staat nog:
“Het NDN deelt relevante dreigingsinformatie waardoor deze organisaties binnen hun
eigen verantwoordelijkheden maatregelen kunnen treffen.” [27]

3.5.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 1.3: Organisaties die van vitaal belang zijn voor
de nationale veiligheid hebben beter inzicht in digitale dreigingen en aanvallen, en zijn in
staat om aanvallen die hen en daarmee de nationale veiligheid bedreigen, te detecteren.
Deze maatregel overlapt deels met maatregel 1.1 (versterking van capaciteiten). Volgens
een interviewrespondent betrokken bij het opstellen van de NCSA wilde men initieel detectie
en response scheiden, maar is dit later meer losgelaten.

3.5.3 Concrete doelen van de maatregel
Het doel van de maatregel is om meer inzicht te krijgen in dreigingen en digitale aanvallen,
om deze te signaleren, te verstoren en om de weerbaarheid te verhogen.

3.5.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) werken het NCSC, de AIVD, de MIVD en alle aangesloten organisaties samen om Nederland digitaal veiliger te maken. [28] Het NDN richt
zich op het onderling delen van dreigingsinformatie om cybersecurityrisico’s en gevaren sneller waar te nemen, waardoor deelnemers maatregelen kunnen nemen om hun schade te
voorkomen of beperken.
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In de kamerbrieven over de voortgang van de NCSA wordt het volgende gerapporteerd:
“Concreet is ten behoeve van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) de capaciteit
uitgebreid. Doordat er het afgelopen jaar tientallen nieuwe partijen op het NDN zijn
aangesloten, is het zicht op dreigingen ten aanzien van netwerken van de (rijks)overheid en vitale partijen verbeterd.” [16]
“Het afgelopen jaar zijn weer meer rijksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders
aangesloten op het Nationaal Detectie Netwerk.” [16]
Volgens interviewrespondenten bij een overheidsorganisatie zijn we er echter nog niet met
het NDN. Er is sprake van hyperconnectiviteit tussen private- en publieke domeinen. Publieke- en private partijen moeten daarom onvermijdelijk de handen ineenslaan om
gezamenlijk het digitaal aanvalsoppervlakte van Nederland te monitoren op digitale aanvallen. Dat betekent niet alleen het netwerkverkeer van en naar de Rijksoverheid monitoren,
maar er moet ook aandacht zijn voor de digitale veiligheid van de supply-chain van de rijksoverheid. Daar ligt nog veel werk.

3.5.5 Betrokken organisaties
Het NDN is een samenwerking tussen inlichtingsdiensten, het NCSC en bepaalde vitale aanbieders. Deze laatste groep moet erbij zitten omdat zij veel van de ICT-infrastructuur
beheren, zoals bijvoorbeeld KPN.

3.5.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 7. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteit

Heeft het kabinet extra middelen vrijgemaakt?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, door het raadplegen van
de begroting

Goed

Activiteit

Is het NDN verder versterkt?

Enkelvoudig,
subjectief

Hoog, door het afnemen van interviews.

Goed

Output

Zijn de capaciteiten van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, DefCERT en
het NCSC structureel versterkt
(om inzicht te krijgen in dreigingen en digitale aanvallen, deze
te signaleren, te verstoren en
de weerbaarheid te verhogen)?

Meervoudig,
objectief

Beperkingen. Meetbaar door de
personele capaciteit en investeringen in materiaal bij de
betreffende organisaties op te
vragen. Het is echter nog maar
de vraag of daarmee ook meer
inzicht wordt verkregen in dreigingen en digitale aanvallen, of
deze beter worden gesignaleerd
en verstoord en of de weerbaarheid is verhoogd.

Redelijk
goed

Doelbereik

Hebben organisaties die van vitaal belang zijn voor de
nationale veiligheid beter inzicht
in digitale dreigingen en aanvallen en zijn zij in staat om
aanvallen die hen en daarmee
de nationale veiligheid bedreigen, te detecteren?

Meervoudig,
subjectief

Laag, kan bevraagd worden in
interviews, maar of ze beter in
staat zijn aanvallen te detecteren moet vooral blijken uit
historische gegevens.

Slecht
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Effectiviteit

Hebben organisaties die van vitaal belang zijn voor de
nationale veiligheid beter inzicht
in digitale dreigingen en aanvallen en zijn zij in staat om
aanvallen die hen en daarmee
de nationale veiligheid bedreigen, te detecteren als gevolg
van deze maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Laag, zie doelbereik. Helemaal
lastig om te bepalen in hoeverre
dit toegeschreven kan worden
aan de maatregel.

Slecht

3.6 Maatregel 1.5: Het landelijk situationeel beeld wordt versterkt
Maatregel 1.5 luidt als volgt: Het landelijk situationeel beeld wordt versterkt met de inrichting
van een samenwerkingsplatform met het oogmerk om binnen de wettelijke kaders meer en
sneller handelingsperspectief met belanghebbende organisaties te kunnen delen. Hierbij
dient ook aandacht te worden besteed aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging.
Ontvangende partijen moeten een voldoende volwassenheidsniveau hebben om informatiedeling mogelijk te maken. [1]

3.6.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA staat het volgende opgenomen, wat als onderbouwing van de maatregel kan
worden gezien:
“Er is dringend behoefte aan […] meer en beter toegesneden informatie over digitale dreigingen, die sneller beschikbaar is voor overheidspartijen en private organisaties en aan
handelingsperspectief om die dreigingen te mitigeren.” [1]

3.6.2 Verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Door de enigszins abstracte formulering kan de maatregel bij doelstellingen 1.1, 1.2 en 1.3
horen. Volgens een bij deze ambitie betrokken beleidsmedewerker gaat het primair om doelstelling 1.3: Organisaties die van vitaal belang zijn voor de nationale veiligheid hebben beter
inzicht in digitale dreigingen en aanvallen, en zijn in staat om aanvallen die hen en daarmee
de nationale veiligheid bedreigen, te detecteren.

3.6.3 Concrete doelen van de maatregel
Het concrete doel is te vinden in de maatregel zelf: Het landelijk situationeel beeld wordt
versterkt.

3.6.4 De beleidsinstrumenten en de wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Hoewel de maatregel zelf abstract geformuleerd is, geven de hierbij betrokken gesprekspartners aan dat het gaat om een samenwerkingsplatform tussen de meer operationele
overheidsinstanties op het gebied van cybersecurity, ten behoeve waarvan in 2020 de Cyber
Intel/Info Cel (CIIC) is opgericht. Dit is een samenwerking tussen de AIVD, de MIVD, de
politie, het OM, het NCSC en de NCTV. In 2020 hebben deze partijen het Convenant samenwerking CIIC gesloten. [29]
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Uit het convenant blijkt dat de CIIC juridisch onder de AIVD valt en dat informatie tussen de
partijen wordt uitgewisseld op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Wiv). Fysiek is de cel ondergebracht bij het NCSC.
Over hoe de CIIC moet bijdragen aan de digitale slagkracht bevat het convenant het volgende, wat sterk overeenkomst met de maatregel:
“Het doel van dit convenant is het vastleggen van afspraken tussen partijen over het instellen
van en de samenwerking in een Cyber Intel/Info Cel, ten behoeve van het versterken van
een landelijk situationeel beeld ten aanzien van cyberdreigingen en -incidenten, het op basis
daarvan door partijen in relatie tot die dreigingen en incidenten beter kunnen uitoefenen van
hun wettelijke taken, het meer en sneller bieden van handelingsperspectief aan andere belanghebbende organisaties inzake cyberdreigingen, en het hierdoor vergroten van de digitale
slagkracht van genoemde organisaties en versterken van de veiligheid in het digitale domein.” [29]

3.6.5 Betrokken organisaties
Zoals in de vorige paragraaf besproken zijn AIVD, MIVD, Politie, NCSC, OM en NCTV betrokken. De doelgroep bestaat met name uit vitale bedrijven.

3.6.6 Meetbaarheid
Tabel 8. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is er een samenwerkingsplatform ingericht met het oog om
meer sneller handelingsperspectief met belanghebbende
organisaties te kunnen delen?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, uit de Staatscourant
blijkt dat het samenwerkingsverband is opgericht. [29]

Goed

Output

Is met de inrichting van het
platform het landelijk situationeel beeld versterkt?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door het beperkt aantal
aangesloten partijen de aangesloten partijen te bevragen.

Redelijk
goed

Doelbereik

Hebben organisaties die van vitaal belang zijn voor de
nationale veiligheid beter inzicht
in digitale dreigingen en aanvallen, en zijn zij in staat om
aanvallen die hen en daarmee
de nationale veiligheid bedreigen, te detecteren?

Subjectief,
meervoudig

Laag, kan bevraagd worden in
interviews, maar of ze beter in
staat zijn aanvallen te detecteren moet vooral blijken uit
historische gegevens.

Slecht

Effectiviteit

Hebben organisaties die van vitaal belang zijn voor de
nationale veiligheid beter inzicht
in digitale dreigingen en aanvallen en zijn zij in staat om
aanvallen die hen en daarmee
de nationale veiligheid bedreigen, te detecteren als gevolg
van deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Laag, zie doelbereik. Helemaal
lastig om te bepalen in hoeverre
dit toegeschreven kan worden
aan de maatregel.

Slecht
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3.7 Maatregel 1.6: Het landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden krijgt vorm
Maatregel 1.6 luidt als volgt: Onder coördinatie van de NCTV worden rondetafelgesprekken
georganiseerd waarmee het landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden vorm kan krijgen. De ervaringen van bestaande publieke en private cybersecurity
samenwerkingsverbanden worden hierbij betrokken. [1]

3.7.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Uit de voortgangsrapportage van de NCSA van 2019 komt de volgende onderbouwing naar
voren voor het opzetten van het landelijk dekkend stelsel:
“De verwevenheid van digitale processen en onderlinge afhankelijkheden maakt het noodzakelijk om zoveel mogelijk partijen continu te voorzien van de meest actuele
dreigingsinformatie en handelingsperspectief. Het kabinet werkt toe naar een Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden. [15]
De keuze om een landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden in te
richten komt verder aan de orde bij maatregel 7.4: De samenwerking tussen overheid en
bedrijfsleven wordt versterkt door de inrichting van het landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden. Het groot-helpt-klein principe wordt hierin
geoperationaliseerd. Er is ruimte voor verschillende modaliteiten in publiek-private samenwerking.
Hoewel ten tijde van het opstellen van de NCSA al was gekozen voor een netwerkbenadering,
en niet voor centrale aansturing, blijkt uit de maatregel dat destijds nog niet duidelijk was
hoe het stelsel vorm moest krijgen. Een gesprekspartner die betrokken was bij de totstandkoming van ambitie 1 bevestigt dit en geeft aan dat daarom is gekozen om
rondetafelgesprekken als maatregel op te nemen in plaats van concretere of meer committerende maatregelen.

3.7.2 Verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel is duidelijk gericht op doelstelling 1.4: Er wordt een landelijk dekkend stelsel
van cybersecurity samenwerkingsverbanden ingericht waarbinnen informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt gedeeld tussen publieke en private partijen.
Dit dekkend stelsel heeft tot doel de slagkracht van publieke en private partijen te versterken.

3.7.3 Concrete doelen van de maatregel
Uit de maatregel zelf blijkt dat het concrete doel van de maatregel was dat het landelijk
dekkend stelsel vorm kreeg.

3.7.4 De beleidsinstrumenten en de wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Zoals geformuleerd in de maatregel was het instrument om het doel te bereiken het organiseren van rondetafelgesprekken. Ook zouden ervaringen van bestaande publieke en private
samenwerkingsverbanden worden betrokken.
Relevant om te noemen is dat er inmiddels heel wat méér is gebeurd dan enkel de rondetafelgesprekken waar de maatregel het over heeft. Onder de volgende maatregel, 1.7, gaan
we hier verder op in.
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3.7.5 Betrokken organisaties
De rondetafelgesprekken werden gecoördineerd door de NCTV.
Doelgroep van de maatregel zijn alle cybersecuritysamenwerkingsverbanden en alle bedrijven.

3.7.6 Meetbaarheid
Tabel 9. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Zijn rondetafelgesprekken georganiseerd onder coördinatie van
de NCTV?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, dit is goed uit beleidsstukken of interviews te halen.

Goed

Output

Heeft het landelijk dekkend
stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden vorm
gekregen?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Uit beleidsstukken kan
worden opgemaakt hoe het
stelsel eruit moet komen te
zien. Door de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen
kan worden bekeken hoe het
stelsel er daadwerkelijk uit ziet.

Redelijk
goed

Doelbereik

Is er een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden ingericht waarbinnen informatie
over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt
gedeeld tussen publieke en private partijen?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Door de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen
kan worden bekeken hoe het
stelsel eruitziet. Of informatie
breder, efficiënter en effectiever
wordt gedeeld kan worden achterhaald door de partijen te
interviewen die deze informatie
proberen te verspreiden, zoals
het NCSC, evenals vertegenwoordigers van sectoren en
andere experts.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Is er een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden ingericht waarbinnen informatie
over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt
gedeeld tussen publieke en private partijen, als gevolg van
deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Op basis van beleidsdocumenten, gespreksverslagen
en interviews moet goed te achterhalen zijn of het landelijk
dekkend stelsel is ontstaan in
de vorm die in de rondetafelgesprekken is overeengekomen.

Redelijk
goed

3.8 Maatregel 1.7: Oprichting en doorontwikkeling van cybersecuritysamenwerkingsverbanden voor overheden, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties
Maatregel 1.7 luidt als volgt: Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital
Trust Centre (DTC) zullen de oprichting en doorontwikkeling van cybersecurity samenwerkingsverbanden voor overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
stimuleren, en – waar nodig – ondersteuning bieden. Ook wordt hierbij aandacht gegeven
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aan het opstellen van een set van basisbeveiligingsmaatregelen voor bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. [1]

3.8.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De onderbouwing voor deze maatregel is hetzelfde als voor de vorige:
“De verwevenheid van digitale processen en onderlinge afhankelijkheden maakt het noodzakelijk om zoveel mogelijk partijen continu te voorzien van de meest actuele
dreigingsinformatie en handelingsperspectief. Het kabinet werkt toe naar een Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden. [15]

3.8.2 Verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Ook deze maatregel draagt bij aan doelstelling 1.4: Er wordt een landelijk dekkend stelsel
van cybersecurity samenwerkingsverbanden ingericht waarbinnen informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt gedeeld tussen publieke en private partijen.
Dit dekkend stelsel heeft tot doel de slagkracht van publieke en private partijen te versterken.

3.8.3 Concrete doelen van de maatregel
Het concrete doel van de maatregel is de oprichting en doorontwikkeling van cybersecuritysamenwerkingsverbanden voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

3.8.4 De beleidsinstrumenten en de wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Het NCSC is het computercrisisteam en informatieknooppunt voor Rijk en vitaal en het DTC
is het informatieknooppunt voor het niet-vitale bedrijfsleven. [15] Beide zijn betrokken bij
informatievoorziening en het DTC is actief bezig met ondersteuning van de oprichting van
samenwerkingsverbanden:
“Het DTC en het NCSC werken nauw samen om ter verhoging van de
cyberweerbaarheid van de onderscheidenlijke doelgroepen zo veel als mogelijk informatie te
kunnen ontsluiten. Het DTC helpt daarnaast bij de oprichting van cybersecurity
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven.” [15]
Het DTC ondersteunt samenwerkingsverbanden niet alleen met informatie en advies, maar
had in de jaren 2018-2020 ook € 1 miljoen per jaar aan subsidie beschikbaar om samenwerkingsverbanden te ondersteunen. In drie jaar hebben 19 samenwerkingsverbanden subsidie
ontvangen. [30]
Met het NCSC en het DTC als centrale partijen wordt het landelijk dekkend stelsel steeds
verder ontwikkeld. Zo vermeldt de voortgangsrapportage van 2020 onder meer het volgende:
“Het afgelopen jaar is op diverse vlakken geïnvesteerd in deze verbetering. Zo heeft het
landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden verder vorm gekregen
door het aanwijzen van een viertal sectorale computercrisisteams en drie organisaties die
objectief kenbaar tot taak (OKTT) hebben om andere organisaties of het publiek daarover te
informeren […] Door deze aanwijzing wordt voor het NCSC een grondslag gecreëerd om
persoonsgegevens in zogenaamde restinformatie over digitale dreigingen met deze samenwerkingsverbanden delen. Eind 2019 waren er twintig samenwerkingsverbanden van
bedrijven aangesloten bij het Digital Trust Center (DTC). Deze samenwerkingsverbanden zijn
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sectoraal of regionaal georganiseerd. In november 2019 is ook het digitale platform van het
DTC live gegaan. Ook is geïnvesteerd in bestendiging en uitbreiding van de samenwerking
tussen het NCSC en het DTC.” [16]

3.8.5 Betrokken organisaties
Betrokken zijn het NCSC en het DTC. Doelgroep van de maatregel zijn alle cybersecuritysamenwerkingsverbanden en alle bedrijven.

3.8.6 Meetbaarheid
Tabel 10. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Hebben het NCSC en het DTC
de oprichting en doorontwikkeling van
cybersecuritysamenwerkingsverbanden voor overheden,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, dit is goed uit beleidsstukken en interviews met het
NCSC en het DTC te halen. Ook
de samenwerkingsverbanden
zelf kunnen geïnterviewd worden.

Redelijk
goed

Output

Zijn cybersecuritysamenwerkingsverbanden voor
overheden, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties
opgericht en doorontwikkeld?

Objectief,
meervoudig

Hoog. Er kan in kaart worden
gebracht welke samenwerkingsverbanden zijn opgericht. Via
interviews met de samenwerkingsverbanden en het DTC kan
worden onderzocht hoe deze
zijn doorontwikkeld.

Goed

Doelbereik

Is er een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden ingericht waarbinnen informatie
over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt
gedeeld tussen publieke en private partijen?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Door de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen
kan worden bekeken hoe het
stelsel eruitziet. Of informatie
breder, efficiënter en effectiever
wordt gedeeld kan worden achterhaald door de partijen te
interviewen die deze informatie
proberen te verspreiden, zoals
het NCSC, evenals vertegenwoordigers van sectoren en
andere experts.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Is er een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden ingericht waarbinnen informatie
over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt
gedeeld tussen publieke en private partijen, als gevolg van
deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Beperkingen. Het is evident dat
de oprichting en doorontwikkeling van een
samenwerkingsverband, voor
bijvoorbeeld een sector waarvoor nog geen
samenwerkingsverband bestond, bijdraagt aan het
inrichten van het landelijk dekkend stelsel. De effectiviteit van
de maatregel hangt echter af
van de vraag of en hoe het stelsel zich had ontwikkeld zonder
ondersteuning van het NCSC en

Matig
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

het DTC. Hier kunnen in interviews met stakeholders wel
inschattingen van worden opgehaald, maar het is moeilijk om
hier harde uitspraken over te
doen.

3.9 Maatregel 1.8: Kennis over wetgeving gericht op het beschermen van nationale veiligheid
Maatregel 1.8 luidt als volgt: Bezien wordt of de wetgeving gericht op het beschermen van
nationale veiligheid voldoende handvaten biedt om deze veiligheid ook in het digitale domein
te bevorderen, met behoud van fundamentele waarden en privacy. [1]

3.9.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De NCSA bevat geen onderbouwing voor deze maatregel en ook in de voortgangsrapportages
wordt niet naar deze maatregel verwezen. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat deze
maatregel er, volgens een bij ambitie 1 betrokken beleidsmedewerker, ‘laat bij is gekomen’.
Een gesprekspartner die meer aan de uitvoeringskant van de ambitie zit noemt als onderbouwing dat het bevorderen van digitale veiligheid, en goed cyber-crisismanagement, zonder
een effectief en efficiënt juridisch en beleidsmatig kader erg lastig is. Ondanks dat de onderbouwing niet expliciet is gemaakt, blijkt impliciet inderdaad wel uit de maatregel dat
belangrijk is dat de wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om veiligheid in het digitale
domein te bevorderen en dat destijds niet duidelijk was of dit inderdaad zo was.

3.9.2 Verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel draagt bij aan doelstelling 1.5: Het juridisch instrumentarium om slagvaardig
op te treden in het digitale domein blijft op orde en wordt geactualiseerd in het licht van de
dreigingen en de technologische ontwikkelingen.

3.9.3 Concrete doelen van de maatregel
De maatregel spreek enkel van ‘bezien wordt of de wetgeving […] voldoende handvaten
biedt…’. Het concrete doel van de maatregel is dus kennis over de staat van de wetgeving
op dit vlak.

3.9.4 De beleidsinstrumenten en de wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Hoewel de maatregel niet expliciet is teruggekomen in de NCSA-voortgangsrapportages van
2019 en 2020, komt de problematiek waar de maatregel op ziet in meerdere onderzoeken
terug. Zo gaat het onderzoek ‘Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity’
dat wij uitvoerden voor het WODC onder meer over de juridische (on)mogelijkheden bij
informatie-uitwisseling [31], en concludeert het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ onder meer:
“De overheid heeft in het kader van de bestaande crisiswetgeving weliswaar verschillende
mogelijkheden om in te grijpen, maar deze ontberen een heldere toespitsing op de omgang
met incidenten in een digitaliserende samenleving.” [32]
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Op aanbeveling van de WRR heeft de minister van JenV toegezegd in samenspraak met
andere betrokken ministers, de huidige wettelijke taken en bevoegdheden van de overheid
in kaart te brengen die het mogelijk maken informatie te delen met of in het uiterste geval
in te grijpen op de digitale weerbaarheid bij rijksoverheid, vitale aanbieders en niet-vitale
organisaties, en te bezien of aanvullingen hierop nodig zijn. Bij kamerbrief van 3 februari
2021 biedt de minister die overzicht aan, waarmee hij feitelijk deels uitvoering geeft aan
deze maatregel. [33]

3.9.5 Betrokken organisaties
Het ministerie van JenV is primair betrokken bij deze maatregel. De doelgroep bestaat uit
alle organisaties die zich bezighouden met nationale veiligheid in het digitale domein, en als
gevolg daarvan ook alle overheden, bedrijven en burgers in Nederland.

3.9.6 Meetbaarheid
Tabel 11. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is bezien of de wetgeving gericht op het beschermen van
nationale veiligheid voldoende
handvaten biedt om deze veiligheid ook in het digitale domein
te bevorderen?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, dit is goed uit beleidsstukken en interviews te halen.

Redelijk
goed

Output

Is bekend of de wetgeving gericht op het beschermen van
nationale veiligheid voldoende
handvaten biedt om deze veiligheid ook in het digitale domein
te bevorderen?

Objectief,
meervoudig

Hoog, dit is goed uit beleidsstukken en interviews te halen.

Goed

Doelbereik

Blijft het juridisch instrumentarium om slagvaardig op te
treden in het digitale domein op
orde en wordt het geactualiseerd in het licht van de
dreigingen en de technologische
ontwikkelingen?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, middels interviews met
stakeholders.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Blijft het juridisch instrumentarium om slagvaardig op te
treden in het digitale domein op
orde en wordt het geactualiseerd in het licht van de
dreigingen en de technologische
ontwikkelingen, als gevolg van
deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Dit is een aparte situatie.
Als uit de maatregel blijkt dat
het instrumentarium voldoet en
er geen vervolgacties nodig
zijn, is de maatregel niet effectief omdat het instrumentarium
al op orde was. Als het instrumentarium echter wordt
gewijzigd zal uit de beleidsstukken blijken of de aanleiding
voor de wijziging te maken
heeft met deze maatregel. Uit
die beleidsstukken zal dan dus
blijken of deze maatregel effectief is geweest.

Redelijk
goed.
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3.10 Kritische reflectie op de beleidstheorie
Nu de afzonderlijke maatregelen geanalyseerd zijn, kunnen we een beter beeld schetsen van
de logica van de beleidstheorie. Helemaal aan het begin van dit hoofdstuk presenteerden we
middels een afbeelding de logische relaties die we op basis van de NCSA hebben kunnen
reconstrueren. Nu kijken we kritischer naar de beleidstheorie en stellen ons verschillende
vragen: Zijn de veronderstelde relaties logisch? Worden alle verbanden genoemd of zijn er
omissies? Zijn de relaties krachtig genoeg om het beoogde effect te sorteren? Op basis van
onze analyse komen we op onderstaande kritiekpunten. In de afbeelding is met genummerde
cirkels aangegeven op welke locatie het kritiekpunt betrekking heeft.

3.10.1

Te zwakke relaties

1. Met kennis over de staat van de wetgeving is het juridisch instrumentarium nog
niet op orde
De activiteit van maatregel 1.8 betreft het bezien of de wetgeving voldoende handvaten
biedt. Het is een open deur, maar als uit de maatregel volgt dat de wetgeving op dit vlak
niet voldoet, zijn aanvullende maatregelen nodig om doelstelling 1.5 (het juridisch instrumentarium blijft op orde) te behalen. De doelstelling bevat ook het actualiseren van het
instrumentarium in het licht van de dreigingen en technologische ontwikkelingen. De geformuleerde maatregel is in onze ogen niet voldoende om dit doel te bereiken.

3.10.2

Omissies

1. Een expliciete onderbouwing ontbreekt voor maatregel 1.8
De onderbouwing ligt op zich voor de hand: om het juridisch instrumentarium op orde te
krijgen moeten we eerst weten hoe het er momenteel voor staat. Noch in de NCSA, noch in
de voortgangsbrieven wordt hier echter op in gegaan. De onderzoeken en bijbehorende kamerbrieven die inhoudelijk (deels) onder deze maatregel geplaatst zouden kunnen worden,
bevatten wel onderbouwingen of nadere toelichting, zie paragraaf 3.9.4. Deze verwijzen
echter niet naar deze maatregel en vice versa.

3.10.3

Onlogische relaties

Deze ambitie bevat geen onlogische relaties of onlogische maatregelen.
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Ambitie 1
Nederland heeft zijn digitale slagkracht op
orde.

Doelstelling 1.1

Doelstelling 1.2

Overheden en bedrijven zijn in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen. Ze nemen hiervoor de
benodigde (preventieve)
maatregelen en hebben de basis
op orde.

Nederland is voorbereid op
grootschalige cyberincidenten die
de nationale veiligheid bedreigen.

Maatregel 1.1

Snel handelen bij ICT-inbreuken die de
nationale veiligheid bedreigen

Incidentresponscapaciteiten van
inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
DefCERT, NCSC en
Rijkswaterstaat
versterken

Oprichting van meer
private sectorale
computercrisisteams aanmoedigen

Om digitale aanvallen op tijd te kunnen
signaleren en een halt toe te kunnen roepen is
van cruciaal belang dat de detectie- en
responscapaciteit van overheidsorganisaties en
vitale aanbieders op orde is

Doelstelling 1.3

Doelstelling 1.4

Doelstelling 1.5

Organisaties die van vitaal belang
zijn voor de nationale veiligheid
hebben beter inzicht in digitale
dreigingen en aanvallen, en zijn in
staat om aanvallen die hen en
daarmee de nationale veiligheid
bedreigen, te detecteren.

Er wordt een landelijk dekkend
stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden
ingericht waarbinnen informatie
over cybersecurity breder,
efficiënter en effectiever wordt
gedeeld tussen publieke en
private partijen. Dit dekkend
stelsel heeft tot doel de slagkracht
van publieke en private partijen te
versterken.

Het juridisch instrumentarium om
slagvaardig op te treden in het
digitale domein blijft op orde en
wordt geactualiseerd in het licht
van de dreigingen en de
technologische ontwikkelingen.

Maatregel 1.2

Maatregel 1.3
Nederland is
voorbereid op
grootschalige
cyberincidenten die
de nationale
veiligheid bedreigen

Extra bescherming
van de vitale
processen en
versneld herstel bij
uitval of schade

Vitale organisaties
zorgen voor een
eigen adequate
responscapaciteit of
maken hiervoor
afspraken met een
vertrouwde derde
partij.

De ontwikkeling
van een
certificeringsstelsel
voor cybersecurity
dienstverleners zal
worden verkend
met private partijen

Nationaal
Crisisplan ICT
wordt
geactualiseerd

De vitale processen in onze samenleving vragen
om extra bescherming en versneld herstel bij
uitval of schade

Er wordt een integraal
ICT-crisisoefenbeleid
opgesteld. Hierin worden
afspraken gemaakt
tussen overheidspartijen
en private organisaties

Nederland moet voorbereid zijn op
grootschalige cyberincidenten die de nationale
veiligheid bedreigen

Onderbouwing keuze voor maatregel

1

Te zwakke relaties

1

Omissies

1

Onlogische relaties
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Figuur 7. Kritische reflectie op de beleidstheorie van ambitie 1, maatregelen 1.1 t/m 1.3. Merk op dat voor deze maatregelen geen onlogische relaties zijn geïdentificeerd.

Ambitie 1

Nederland heeft zijn digitale slagkracht op
orde.

Doelstelling 1.1

Doelstelling 1.2

Overheden en bedrijven zijn in
staat een adequate respons te
bieden op digitale dreigingen en
aanvallen. Ze nemen hiervoor de
benodigde (preventieve)
maatregelen en hebben de basis
op orde.

Nederland is voorbereid op
grootschalige cyberincidenten die
de nationale veiligheid bedreigen.

Doelstelling 1.3

Doelstelling 1.4

Doelstelling 1.5

Organisaties die van vitaal belang
zijn voor de nationale veiligheid
hebben beter inzicht in digitale
dreigingen en aanvallen, en zijn in
staat om aanvallen die hen en
daarmee de nationale veiligheid
bedreigen, te detecteren.

Er wordt een landelijk dekkend
stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden
ingericht waarbinnen informatie
over cybersecurity breder,
efficiënter en effectiever wordt
gedeeld tussen publieke en
private partijen. Dit dekkend
stelsel heeft tot doel de slagkracht
van publieke en private partijen te
versterken.

Het juridisch instrumentarium om
slagvaardig op te treden in het
digitale domein blijft op orde en
wordt geactualiseerd in het licht
van de dreigingen en de
technologische ontwikkelingen.

1
Maatregel 1.4

Maatregel 1.5

De capaciteiten van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, DefCERT en het NCSC om
inzicht te krijgen in dreigingen en digitale
aanvallen, deze te signaleren, te verstoren en
de weerbaarheid te verhogen, worden
structureel versterkt.

Het kabinet maakt
extra middelen vrij

Het NDN zal nog
verder worden
versterkt zodat er
een
toekomstbestendig
netwerk ontstaat

Het landelijk
situationeel beeld
wordt versterkt

De inrichting van
een
samenwerkingsplatform met het
oogmerk om meer
en sneller
handelingsperspectief met
belanghebbende
organisaties te
kunnen delen

Er is dringend behoefte aan meer capaciteiten, aan meer en beter
toegesneden informatie over digitale dreigingen, die sneller beschikbaar is
voor overheidspartijen en private organisaties

Maatregel 1.6

Maatregel 1.7

Maatregel 1.8

Het landelijk
dekkend stelsel van
cybersecuritysamen
werkingsverbanden
krijgt vorm

Oprichting en
doorontwikkeling
van
cybersecuritysamen
werkingsverbanden
voor overheden,
bedrijfsleven en
maatschappelijke
organisaties

Kennis over de
staat van de
wetgeving op dit
vlak

Rondetafelgesprekken georganiseerd
onder coördinatie
van de NCTV

Het NCSC en het
DTC stimuleren en
ondersteunen deze
oprichting en
doorontwikkeling

Het kabinet werkt toe naar een Landelijk
Dekkend Stelsel van
cybersecuritysamenwerkingsverbanden

Bezien wordt of de
wetgeving gericht
op het beschermen
van nationale
veiligheid
voldoende
handvaten biedt om
deze veiligheid ook
in het digitale
domein te
bevorderen

1

Onderbouwing keuze voor maatregel

1

Te zwakke relaties

1

Omissies

1

Onlogische relaties
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Figuur 8. Kritische reflectie op de beleidstheorie van ambitie 1, maatregelen 1.4 t/m 1.8

3.11 Conclusie
Ambitie 1 kent een logische opbouw van maatregelen en doelstellingen die de digitale slagkracht van Nederland op orde moeten brengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het detecteren
van aanvallen en de respons daarop, evenals om het effectief delen van informatie. We zien
dat sommige aspecten en maatregelen op papier van elkaar gescheiden zijn terwijl de processen in de praktijk sterk met elkaar verweven zijn. Verder identificeren we nauwelijks
zwakke punten in de beleidstheorie achter deze ambitie.
Vanwege de aard van de problematiek is de meetbaarheid van het doelbereik en de effectiviteit van de maatregelen onder de eerste drie doelstellingen over het algemeen slecht, zoals
te zien is in de volgende tabel. Het gaat hierbij om de maatregelen 1.1 t/m 1.5. De lage
mate van meetbaarheid komt met name door de onmogelijkheid om te meten ‘wat we niet
zien’ en doordat niet goed te definiëren is wat bijvoorbeeld een ‘adequate respons’ is. Dit wil
echter niet zeggen dat geen kwalitatieve uitspraken gedaan kunnen worden over of we als
land op de goede weg zijn. Een interviewpartner spreekt in dit kader van ‘merkbaarheid’:
vaak kunnen effecten niet worden gemeten, maar merken we wel of we er door de genomen
maatregelen beter voorstaan dan voorheen. Verder zien we dat de activiteiten en output in
deze ambitie bijna altijd goed of redelijk goed meetbaar zijn, waardoor zij geschikt zijn voor
een effectevaluatie.
Tabel 12. Overzicht van de meetbaarheid van maatregelen in verschillende fases.
Maatregel

Activiteiten

Output

Doelbereik

Effectiviteit

1.1: Versterken van responscapaciteit van
publieke en private partijen

Redelijk goed

Matig

Slecht

Slecht

1.2: Vitale organisaties zorgen voor eigen
adequate responscapaciteit of maken afspraken hiervoor met een vertrouwde
derde partij (certificeringsstelsel)

Redelijk goed

Goed

Slecht

Slecht

1.3: Actualiseren van Nationaal Crisisplan
ICT en opstellen van een integraal ICT-crisisoefenbeleid

Goed

Slecht

Slecht

Slecht

1.4: Structureel versterken van inzicht in,
signaleren van en verstoren van dreigingen en digitale aanvallen

Goed

Redelijk goed

Slecht

Slecht

1.5: Het landelijk situationeel beeld wordt
versterkt

Goed

Redelijk goed

Slecht

Slecht

1.6: Het landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden
krijgt vorm

Goed

Redelijk goed

Redelijk goed

Redelijk goed

1.7: Oprichting en doorontwikkeling van
cybersecuritysamenwerkingsverbanden
voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

Redelijk goed

Goed

Redelijk goed

Matig

1.8: Kennis over wetgeving gericht op het
beschermen van nationale veiligheid

Redelijk goed

Goed

Redelijk goed

Redelijk goed
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4 Ambitie 2: Nederland draagt bij aan
internationale vrede en veiligheid in
het digitale domein
4.1 Inleiding
Ambitie 2 draait om internationale vrede en veiligheid in het digitale domein. In de NCSA
wordt aangegeven waarom deze ambitie is opgenomen. De volgende redenering wordt gehanteerd [1]: (I) Het decentrale karakter van het internet en de mogelijkheden die het
internet biedt voor anoniem optreden, bemoeilijken daarnaast het handhaven en controleren
van gemaakte afspraken. Mede doordat attributie moeilijk is in het cyberdomein, kunnen
dergelijke cyberoperaties de internationale rechtsorde bedreigen. (II) Statelijke actoren zetten steeds vaker digitale middelen in voor spionage-, beïnvloedings- en sabotagedoeleinden
als integraal onderdeel van hun machtsinstrumentarium, of in concrete conflictsituaties. Ook
is er een toename van het aantal landen dat aan een offensieve, militaire cybercapaciteit
bouwt. (III) Deze dreiging is de afgelopen jaren sterk toegenomen en vormt een ernstige
internationale veiligheidsdreiging. (IV) Nederland dient ook zelf te beschikken over capaciteiten en instrumenten om digitale aanvallen op onze nationale belangen resoluut te kunnen
afweren en – in het uiterste geval – proportioneel te kunnen vergelden.
Om invulling te geven aan ambitie 2 zijn de volgende drie doelstellingen gedefinieerd: [1]
2.1 Nederland bevordert de internationale rechtsorde in het digitale domein, waaronder de
waarborging van mensenrechten.
2.2 Nederland is in staat, al dan niet in coalitieverband, onverwijld en adequaat te reageren
bij digitale aanvallen door statelijke actoren en beschikt over offensieve capaciteiten die een
bijdrage leveren aan het vermogen tot afschrikking.
2.3 Nederland draagt bij aan het mitigeren van cyberdreigingen afkomstig van criminele en
statelijke actoren, door te investeren in capaciteitsopbouw van de mondiale cybersecurity
keten.
In de volgende figuur is de beleidstheorie van ambitie 2 schematisch weergegeven.
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Ambitie 2

Internationale vrede en veiligheid in het
digitale domein

Doelstelling 2.1

Doelstelling 2.2

Nederland bevordert de internationale
rechtsorde in het digitale domein,
waaronder de waarborging van
mensenrechten.

Nederland is in staat, al dan niet in
coalitieverband, onverwijld en adequaat te
reageren bij digitale aanvallen door
statelijke actoren

Doelstelling 2.3

Nederland beschikt over offensieve
capaciteiten die een bijdrage leveren aan
het vermogen tot afschrikking.

Nederland draagt bij aan het mitigeren van
cyberdreigingen afkomstig van criminele en
statelijke actoren.

Investeren in capaciteitsopbouw van de
mondiale cybersecurity keten.

Maatregel 2.4
Bijdrage leveren aan vrij, open
en veilig internet en
bevorderen adequate
bescherming van mensenrechten online

Normontwikkeling

Maatregel 2.1
Toepassing
internationaal
recht in
cyberspace
bestendigen

Stimuleren
aanvullende
normen

Stimuleren interpretatie en
toepassing internationaal recht
in digitaal domein

Vertrouwen
tussen staten
en andere
partijen
creëren

Vergroten
internationale coalitie
voor open,
vrij en veilig
internet

Stimuleren
vertrouwenwekkende
maatregelen tussen staten en
verdere normontwikkeling,
bijvoorbeeld via GCSC

Doorontwikkeling
Freedom Online
Coalitie

Mensenrechten zijn online niet
gewaarborgd

Maatregel 2.2

Maatregel 2.3

Maatregel 2.5

Respons op digitale
aanvallen

Afschrikking
(potentiële)
tegenstanders

Versterken mondiale
cybersecurity keten

Ontwikkelen breed
strategisch kader

Uitbouwen offensieve
cybercapaciteiten

Verhogen
cybersecurity-niveau
derde landen en
digitale kloof tussen
landen verkleinen

GFCE faciliteert
capaciteitsopbouw
projecten en verbreed
de coalitie voor een
open, vrij en veilig
internet

Instrumenten

Verschil van inzicht over de toepassing van internationaal recht en
(gedrags)normen in cyberspace

Zelf beschikken over
capaciteiten en
instrumenten om
digitale aanvallen te
kunnen afweren en
vergelden.

Potentiële
tegenstanders dienen
afgeschrikt te worden

Onderbouwing keuze voor de maatregel
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Figuur 9. Beleidstheorie van ambitie 2: "Nederland draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein”

4.2 Maatregel 2.1: Bestendigen en stimuleren van het internationaal recht en inzetten op het vergroten van de internationale
coalitie
Maatregel 2.1 luidt als volgt: Nederland zal de toepassing van het internationaal recht in
cyberspace bestendigen, aanvullende normen stimuleren en vertrouwen tussen staten en
andere partijen creëren. Nederland zet in op het vergroten van de internationale coalitie die
de visie van een open, vrij en veilig internet onderschrijft. Dat zal Nederland doen door
verdere interpretatie en toepassing van het internationaal recht in het digitale domein te
stimuleren, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, humanitair recht en het kader
voor bestrijding van cybercriminaliteit. En voor bescherming van telecommunicatie en kritieke infrastructuren. Daarnaast worden vertrouwenwekkende maatregelen tussen staten en
verdere normontwikkeling gestimuleerd. De Global Commission on the Stability of Cyberspace heeft hier reeds een belangrijke bijdrage aan geleverd. [1]
Deze omvangrijke en vrij complexe maatregel bestaat uit twee delen: (1) het ontwikkelen
van het internationale recht en (2) de samenwerking met staten en andere partijen.

4.2.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA wordt aangegeven dat er scherpe tegenstellingen zijn tussen landen in de benadering van het cyberdomein en dat er verschil van inzicht bestaat over de toepassing van
internationaal recht, (gedrags)normen in cyberspace, en afhankelijkheid van en toegang tot
digitale middelen. “Het decentrale karakter van het internet en de mogelijkheden die het
internet biedt voor anoniem optreden, bemoeilijken daarnaast het handhaven en controleren
van gemaakte afspraken. Mede doordat attributie moeilijk is in het cyberdomein kunnen
dergelijke cyberoperaties de internationale rechtsorde bedreigen”. [1] Hieruit is af te leiden
dat ervan wordt uitgegaan dat het bestendigen en stimuleren van het internationaal recht
en het inzetten op het vergroten van de internationale coalitie naar waarschijnlijkheid zal
zorgen voor meer vertrouwen tussen partijen en het handhaven van cyberdreigingen. In de
Kamerbrief Internationale rechtsorde in het digitale domein – Internationale Veiligheidsstrategie wordt deze visie aangevuld: “Nederland heeft [immers] belang bij een goed
functionerende internationale rechtsorde die zorgt voor een mate van voorspelbaarheid, stabiliteit en conflictpreventie.” [34] Cyber Security Beeld Nederland 2019 en jaarverslagen van
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onderbouwen dat de digitale dreiging vanuit statelijke
actoren toe neemt en dat er onvoldoende overeenstemming is over de internationale normen
en waarden in het digitale domein. [35] In de Motie Verhoeven – Bruins Slot is een verzoek
aan de regering gedaan om initiatief te nemen om internationale overeenstemming te bereiken over de praktische toepassing van het bestaande internationale recht op het digitale
domein. [36]

4.2.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel kent duidelijk een directe link met doelstelling 2.1. Nederland bevordert de
internationale rechtsorde in het digitale domein, waaronder de waarborging van mensenrechten.

4.2.3 Concrete doelen van de maatregel
Deze maatregel is breed geformuleerd. Het gaat om het versterken van de internationale
banden, zodat het internationaal recht blijft ontwikkelen en zo veel mogelijk landen hierbij
betrokken worden. De maatregel kan worden ingedeeld in vier doelen:
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1.
2.
3.
4.

Het
Het
Het
Het

stimuleren van de toepassing van internationaal recht in cyberspace.
stimuleren van aanvullende normen.
creëren van vertrouwen.
vergroten van de internationale coalitie.

4.2.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de maatregel staat dat de uitvoering zal moeten gebeuren door: “[…] verdere interpretatie
en toepassing van het internationaal recht in het digitale domein te stimuleren, bijvoorbeeld
op het gebied van mensenrechten, humanitair recht en het kader voor bestrijding van cybercriminaliteit. En voor bescherming van telecommunicatie en kritieke infrastructuren.
Daarnaast worden vertrouwenwekkende maatregelen tussen staten en verdere normontwikkeling gestimuleerd. De Global Commission on the Stability of Cyberspace heeft hier reeds
een belangrijke bijdrage aan geleverd.” [1] Uit de voortgangsbrief NCSA uit 2019 blijkt dat
BZ ten aanzien van deze maatregel budget heeft voor het aanstellen van extra cyberdiplomaten en dat deze reeds gestationeerd zijn. [15] In een van de interviews is aangegeven
dat er cyberdiplomaten actief zijn bij zeven verschillende ambassades.
In de kamerbrief van 5 juni 2019 is terug te vinden dat de toepasselijkheid van het internationaal recht een belangrijk uitgangspunt is bij het beoordelen van het gedrag van staten in
cyberspace. De standpunten van Nederland uit deze brief zijn ingebracht in de VN.
“Nederland tracht in aanloop naar onderhandelingen in een tweetal VN fora 23 door
middel van consultaties over de toepassing van het internationaal recht in het digitale domein het interstatelijke draagvlak voor het open, vrije en veilige internet te
vergroten. […] In beide VN-processen zal desalniettemin actief weerstand moeten
worden geboden tegen pogingen de toepassing van internationaal recht in cyberspace en eerder in VN overeengekomen principes en gedragsnormen ter discussie te
stellen. […] Daarbij is de inzet van het netwerk van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen, dat op het terrein van cyberexpertise wordt versterkt, van groot
belang.” [34]

Met andere woorden: Nederland probeert de gestelde doelen te bereiken door de eigen visie
en standpunten over internationaal recht in te brengen in de VN. Dit doet Nederland bijvoorbeeld door middel van consultaties in twee VN-fora: de UN Group of Governmental Experts
en de Open Ended Working Group over internationale cybersecurity vraagstukken. Er zijn
ook landen met een andere visie en er (zullen) pogingen worden gedaan om eerder overeengekomen principes en normen ter discussie te stellen. Om de gestelde doelen te bereiken
dient Nederland dus ook actief weerstand te bieden tegen dergelijke pogingen. Hiervoor
wordt het diplomatieke netwerk ingezet. Op het terrein van cyberexpertise wordt dit netwerk
versterkt. Ook met de volgende instrumenten wordt invulling aan de maatregel gegeven:
•
•
•

23

Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GVBS)
Internationale cyberstrategie
Het rapport van de Global Commission on the Stability of Cyberspace; Promoting
stability in cyberspace. [37] In dit rapport geven 28 professionals advies over hoe

Voor wat betreft de fora wordt verder opgenomen: “NL zal in 2019 opnieuw zitting te nemen in de
United Nations Group of Governmental Experts (UNGGE). Daarnaast zal Nederland ook deelnemen aan
de Open Ended Working Group over internationale cybersecurity vraagstukken die is opgericht n.a.v.
een Russische resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.” [22]
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cyberspace verdedigd moet worden. Een deel van het rapport richt zich op het internationaal recht.

4.2.5 Betrokken organisaties
Uit de documenten en interviews blijkt duidelijk dat het ministerie van BZ de trekker is van
deze maatregel. Uit enkele interviews blijkt dat ook de ministeries van EZK en Defensie
betrokken worden bij deze maatregel. Naast ministeries zijn er enkele andere netwerken die
opgericht zijn ten aanzien van deze maatregel en/of werken aan de uitwerking ervan:
•

•
•

•

De Open-Ended Working Group on Developments in the Field of ICTs in the Context
of International Security (OEWG) waar onder andere aangedrongen wordt op het
niet aanvallen van vitale sectoren van landen.
De OVSE (OSE) waardoor Nederland de toepassing van internationaal recht in cyberspace stimuleert.
De samenwerking met de five eyes landen (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). Daarmee wordt de toepassing van internationaal recht in cybersecurity gestimuleerd.
De Freedom Online Coalition geeft een statement op gebied van mensenrechten in
cybersecuritybeleid.

Er is geen specifieke doelgroep, anders dan gebruikers van ICT in den brede.

4.2.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 13. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is de interpretatie en toepassing van het internationaal
recht in het digitale domein gestimuleerd?

Subjectief,
meervoudig.
Het ‘stimuleren van de
interpretatie
en toepassing’ is
lastig te
operationaliseren

Beperkingen. Indien openbaar
beschikbaar kan er worden gekeken of er activiteiten
ondernomen zijn om het recht
te stimuleren. Eventueel zouden
interviews met stakeholders
hierin kunnen ondersteunen.

Matig

Subjectief,
meervoudig.
Het operationaliseren
van het stimuleren van
is lastig.

Beperkingen. Ook hier geldt: indien openbaar beschikbaar is
welke activiteiten ondernomen
zijn, kan hiernaar gekeken worden. Anders zouden
stakeholders mondeling informatie kunnen verschaffen.

Activiteiten

Zijn de vertrouwenwekkende
maatregelen tussen staten (en
andere partijen) en verdere
normontwikkeling gestimuleerd?
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Het is niet zo simpel als het onderzoeken of het internationale
recht uitgebreid is. Indien hier
namelijk sprake van is, is nog
niet duidelijk wat de bijdrage
van Nederland is. Indien er namelijk geen sprake van is, is
het geen teken dat het stimuleren niet heeft plaatsgevonden,
en visa versa).
Matig
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Het zal ook nier niet zo simpel
zijn als onderzoeken of er afspraken en normen zijn gesteld
tussen staten en andere partijen, zie boven.
Output

Is de toepassing van het internationaal recht in cyberspace
bestendigd?

Subjectief24,

Matig

Meervoudig.

Beperkingen, het is lastig om te
meten of het recht bestendigd
is. Zie ook activiteiten.

Output

Zijn aanvullende normen gestimuleerd?

Subjectief25,
meervoudig.

Beperkingen, zelfde onderbouwing als activiteiten.

Matig

Output

Is vertrouwen tussen staten en
andere partijen gecreëerd?

Subjectief26,

Beperkingen. Er moet bepaald
worden wie een staat of partij
representeert en of deze personen een goed antwoord op deze
vraag kunnen en mogen geven.

Matig

Output

Is de internationale coalitie voor
een open, vrij en veilig internet
vergroot?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog. Hoewel geen sprake is
van een formele coalitie, waarvan de leden zouden kunnen
worden geteld, houdt het ministerie van BZ bij welke landen er
hetzelfde gedachtegoed op na
houden als Nederland op het
gebied van een open, vrij en
veilig internet. Dit gebeurt bijvoorbeeld op basis van
stemgedrag in VN-processen.

Goed

Doelbereik

Bevordert Nederland de internationale rechtsorde in het digitale
domein, waaronder de waarborging van mensenrechten?

Subjectief27,
meervoudig.

Beperkingen. Een kwalitatieve
uitspraak zal goed te beargumenteren zijn (is het nettoeffect van de acties van Nederland op de internationale
rechtsorde positief?) Hoeveel
Nederland de internationale
rechtsorde bevorderd is echter
veel moeilijker te duiden. Hoe
kan er bepaald worden welke
invloed Nederland specifiek
heeft? De ontwikkeling van de
internationale rechtsorde (positief en negatief) wordt immers
beïnvloed door veel meer partijen.

Matig

Effectiviteit

Bevordert Nederland de internationale rechtsorde in het digitale

Subjectief
meervoudig

Laag. Het doelbereik is matig te
meten en hetzelfde geldt voor

Slecht

24

25
26

27

Meervoudig.

Het operationaliseren het bestendigen van de toepassing van het internationaal recht in cyberspace
is lastig.
Het operationaliseren van het stimuleren van is lastig.
Er is geen maatstaaf voor en tevens kan het antwoord op deze vraag verschillen afhankelijk van aan
wie het gevraagd wordt.
Er is geen maatstaf voor het bevorderen van internationale rechtsorde enz.
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Dimensie

Vraag

Type

domein, waaronder de waarborging van mensenrechten,
doordat de toepassing van het
internationaal recht in cyberspace is bestendigd, er
aanvullende normen zijn gestimuleerd, er het vertrouwen
tussen staten en andere partijen is gestimuleerd en de
internationale coalitie voor een
open, vrij en veilig internet vergroot is?

Haalbaarheid

Meetbaarheid

drie van vier outputs. Het aantonen van causaliteit in een
dergelijk breed veld is verder
complex.

4.3 Maatregel 2.2: Ontwikkelen van breed strategisch kader en
een instrumentarium, respectievelijk ten behoeve van respons
op digitale aanvallen en voor een diplomatieke respons
Maatregel 2.2 luidt als volgt: Nederland ontwikkelt een breed strategisch kader ten behoeve
van respons op digitale aanvallen. Daarin zijn alle beschikbare instrumenten opgenomen,
waaronder (publieke) attributie, afschrikking, inzet van offensieve capaciteiten en bredere
respons in het cyberdomein. Daartoe versterkt Nederland onder andere de diplomatieke en
politieke reactie op verstorende of destructieve cyberoperaties van statelijke actoren. Het
kader wordt opgevolgd met een geschikt instrumentarium voor een diplomatieke respons.
Dit sluit aan op het cyberdiplomatennetwerk en de toolbox voor diplomatieke actie bij cyberincidenten, die door de Europese Unie is ontwikkeld. Nederland speelde hierin een
voorstrekkersrol. [1] Deze (tevens) omvangrijke maatregel is samen te vatten in ontwikkelen van een kader en het versterken van respons op verstorende of destructieve
cyberoperaties van statelijke actoren.

4.3.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Uit de NCSA komt de volgende onderbouwing naar voren:
“Nederland dient ook zelf te beschikken over capaciteiten en instrumenten om digitale aanvallen op onze nationale belangen resoluut te kunnen afweren en –in het
uiterste geval– proportioneel te kunnen vergelden.” [1]

4.3.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel hangt direct onder het eerste deel van doelstelling 2.2 Nederland is in staat,
al dan niet in coalitieverband onverwijld en adequaat te reageren bij digitale aanvallen door
statelijke actoren [en beschikt over offensieve capaciteiten die een bijdrage leveren aan het
vermogen tot afschrikking].

4.3.3 Concrete doelen van de maatregel
Primair gaat het om het klaar hebben liggen van een respons op digitale aanvallen.

4.3.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de maatregel zelf staat: door het ontwikkelen van een breed strategisch kader ten behoeve van respons op digitale aanvallen, waarin alle beschikbare instrumenten opgenomen
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zijn. Bijvoorbeeld, (publieke) attributie, afschrikking, inzet van offensieve capaciteiten en
een brede respons in het cyberdomein. [1]
Uit enkele kamerbrieven blijkt hoe hier verder invulling aan wordt gegeven. In de voorgangsbrief van de NCSA uit 2019 is het volgende aangegeven:
In de internationale aanpak wordt nauw samengewerkt tussen verschillende overheidsorganisaties. Dat komt onder andere tot uiting in het ontwikkelde diplomatieke
responskader bij cyberincidenten om Nederland minder aantrekkelijk te maken als
doelwit van digitale aanvallen. Nederland werkt daarbij nauw samen met gelijkgezinde landen. De gecoördineerde respons na de verstoorde inlichtingenoperatie bij
de OPCW is hier een voorbeeld van. Daarnaast is Europese samenwerking op dit
terrein van groot belang, zoals het verder bestendigen van de EU Cyber Diplomacy
Toolbox28. Nederland blijft zich inzetten om ook via de EU de ambities uit de NCSA
te realiseren. Gelet op de grote stappen die de EU recentelijk heeft gezet (onder
andere Cyber Security Act en EU Competence Centre), richt de inzet zich komende
periode op de implementatie, integratie en consolidatie van deze wet- en regelgeving. [15]
En:
Om de samenwerking met partnerlanden en de Nederlandse internationale positie
verder te verstevigen, is er geïnvesteerd in het cyberdiplomatennetwerk. De eerste
cyberdiplomaten zijn reeds actief. [15]
Er is aanpak gemaakt voor het tegengaan van statelijke dreigingen. [38] Deze bestaat uit
zeven thema’s. Een aantal maatregelen beschreven in deze thema’s haken aan bij maatregel
2.2 van de NCSA:
Thema C. Bewustwording & Oefenen
•

Op nationaal en internationaal niveau wordt geoefend op identificatie van en respons
op statelijke dreigingen, mede door het ontwikkelen van en oefenen met scenario’s.
Deelname aan oefeningen van NAVO (CMX) en EU (PACE) wordt voortgezet.

Thema E: Maatregelen ter verdediging en afschrikking
•
•

Diplomatiek: Binnen het responskader heeft het kabinet verschillende diplomatieke
instrumenten tot haar beschikking om statelijke dreigingen tegen te gaan.
Ter verdediging van de nationale veiligheid zet Nederland zich, waar mogelijk in samenwerking met internationale partners, in voor verdere ontwikkeling van een
effectief diplomatiek responskader, inclusief attributie. Zo kan bij aanvallen van statelijke actoren worden gekozen om tot (publieke) attributie over te gaan.

Thema H. Internationale samenwerking
•

28

Goede samenwerking in EU- en NAVO-verband, als ook tussen EU en NAVO, op het
gebied van situationeel bewustzijn, weerbaarheid en respons. In EU-verband staan
de 22 actiepunten centraal zoals geformuleerd in het Gezamenlijk Kader voor de
Bestrijding van Hybride Bedreigingen (2016). In NAVO-verband is de NATO Strategy
on NATO’s role in Countering Hybrid Warfare (2015) het leidend kader.

Uit de kamerbrief blijkt dat op Nederlands initiatief een EU cyberdiplomatie toolbox tot stand is gekomen om de internationale samenwerking in Europeesverband verder te structuren. [10]
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•

Het bevorderen van de internationale rechtsorde en een effectief multilateraal systeem op het gebied van statelijke dreigingen. Om de toenemende dreiging het hoofd
te bieden zet NL, waar mogelijk en relevant, in op gezamenlijke respons en attributie
van operaties.

Een ander beleidsinstrument dat aan deze maatregel bijdraagt is de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheid Strategie. [39] Een van de doelen van deze strategie is het opstellen van
een internationaal normatief kader cyberactiviteiten: een heldere, internationale respons op
cyberdreigingen, gebaseerd op internationale afspraken.

4.3.5 Betrokken organisaties
•
•

BZ betreffende de versterking van de banden met andere (Europese) landen.
Defensie betreffende de afschrikking en inzet van offensieve capaciteiten.

Er is geen specifieke doelgroep, anders dan gebruikers van ICT in den brede.

4.3.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 14. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is er een breed strategisch kader ontwikkeld en zijn daarin
alle beschikbare instrumenten
opgenomen?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog. Er kan worden nagegaan
of er een kader ontwikkeld is en
de inhoud daarvan kan gecontroleerd worden.

Goed

Output

Ligt er een respons op digitale
aanvallen klaar?

Objectief,
meervoudig

Hoog. Er kunnen vragen worden
gesteld als: zijn er protocollen
hoe er gereageerd kan worden?
en is het duidelijk hoe voor alle
soorten aanvallen gereageerd
zou kunnen worden?

Goed

Doelbereik

Is Nederland in staat, al dan
niet in coalitieverband, onverwijld en adequaat te reageren
bij digitale aanvallen door statelijke actoren?

Subjectief29,
meervoudig.

Laag. De kans is groot dat er
een grote mate van vertrouwelijkheid is rondom de concrete
invulling van de reacties.

Slecht

Effectiviteit

Is Nederland in staat, al dan
niet in coalitieverband, onverwijld en adequaat te reageren
bij digitale aanvallen doordat er
een respons op digitale aanvallen klaar ligt?

Subjectief,
enkelvoudig,
zie doelbereik.

Laag, zie doelbereik. Aantonen
van causaliteit is echter nog lastiger.

Slecht

29

Wanneer kwalificeert het als “onverwijld en adequaat”?
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4.4 Maatregel 2.3: Uitbouwen offensieve cybercapaciteiten
Maatregel 2.3 luidt als volgt: Ter afschrikking van (potentiële) tegenstanders bouwt Nederland de offensieve cybercapaciteiten bij de krijgsmacht verder uit. Wij dragen zo ook bij aan
het ontwikkelen en operationaliseren van het handelingsvermogen in NAVO- en EU-verband
in het digitale domein. Hetgeen ook dient ter ondersteuning van militaire missies en operaties
in het fysieke domein. [1]

4.4.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De onderbouwing voor de keuze van deze maatregel kan worden opgemaakt uit de tekst van
de maatregel zelf: (potentiële) tegenstanders dienen afgeschrikt te worden. Door deze maatregel worden tegenstanders afgeschrikt doordat er ‘aan de poort middelen klaar staan om
terug te vechten’ (uitbouwen offensieve cybercapaciteiten). Daarnaast draagt het uitbreiden
van de offensieve cybercapaciteit bij aan het ontwikkelen en operationaliseren van het handelingsvermogen in NAVO- en EU-verband.

4.4.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel hangt direct onder het tweede deel van doelstelling 2.2: Nederland beschikt
over offensieve capaciteiten die een bijdrage leveren aan het vermogen tot afschrikking.

4.4.3 Concrete doelen van de maatregel
Uit de tekst van de maatregel blijkt dat het doel is dat (potentiële) tegenstanders worden
afgeschrikt.
Interviewpartners geven meer context: het afschrikken van potentiële tegenstanders (i.e.
ervoor zorgen dat er niet eens geprobeerd wordt om aan te vallen) gebeurt zowel door het
hebben van defensieve capaciteit, waardoor potentiële tegenstanders denken dat een aanval
toch niet zal slagen, als door het hebben van offensieve capaciteit, waardoor potentiële tegenstanders bang zijn voor de consequenties. Deze maatregel ziet op dat laatste.

4.4.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de Defensienota van 2018 is de visie en strategie van Defensie gepresenteerd met onder
andere hun rol in het digitale domein. Hierin wordt de uitbreiding van cybercapaciteit bevestigd: “We breiden onze cybercapaciteit uit om een grotere rol te kunnen vervullen bij de
bescherming van ons land tegen digitale dreigingen”. [23]
Doel 6 (Cyberafschrikking met slagkracht) van de GVBS is tevens gericht op het uitbouwen
van cybercapaciteiten: “Investeringen in nationale capaciteiten en in bondgenootschappelijk
verband moeten een bijdrage leveren aan de collectieve verdediging tegen en afschrikking
van kwaadwillende statelijke en niet-statelijke actoren in het cyberdomein. In Nederland
gebeurt dit onder meer via de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het Defensie Cyber Command en het Nationaal Cyber Security Centrum.” [39]
In een van de interviews is bevestigd dat de uitbreiding inderdaad heeft plaatsgevonden,
met name in personele capaciteiten.

4.4.5 Betrokken organisaties
De uitbreiding moet plaatsvinden bij de krijgsmacht (Defensie). Het Defensie Cyber Commando valt hier tevens onder.
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Primaire doelgroep is de overheid, maar de maatregel dient uiteindelijk uiteraard ter bescherming van overheid, burgers en bedrijven.

4.4.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 15. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Zijn de offensieve cybercapaciteiten bij de krijgsmacht
uitgebouwd?

Objectief,
meervoudig.

Hoog. Het is duidelijk is in
welke capaciteiten kan worden
uitgebouwd, namelijk personele
en materiële. Groei van het personeelsbestand en materiaal
moet makkelijk na te gaan zijn.

Goed

Output

Zijn (potentiële) tegenstanders
afgeschrikt?

Objectief,
enkelvoudig

Laag, omdat het bijna niet mogelijk is om te meten of
tegenstanders afgeschrikt zijn.
Er kan gekeken worden of er
minder aanvallen gesignaleerd
zijn, maar het blijft dan onduidelijk of cijfers beter worden
doordat tegenstanders zijn afgeschrikt, of doordat er om
andere redenen minder aanvallen zijn, of doordat aanvallen
niet gesignaleerd zijn.

Slecht

Doelbereik

Beschikt Nederland over offensieve capaciteiten die een
bijdrage leveren aan het vermogen tot afschrikking?

Subjectief,
meervoudig

Laag, de capaciteiten die een
bijdrage zouden moeten leveren
aan het afschrikwekkend vermogen kunnen worden
gekwantificeerd in termen van
personeel en budget, maar of
zij ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het
afschrikwekkend vermogen, en
hoe groot deze bijdrage is, is
slecht te kwantificeren, zie output.

Slecht

Effectiviteit

Beschikt Nederland over offensieve capaciteiten die een
bijdrage leveren aan het vermogen tot afschrikking door het
uitbouwen van offensieve cybercapaciteiten bij de
krijgsmacht?

Subjectief,
meervoudig

Laag, de capaciteiten die een
bijdrage zouden moeten leveren
aan het afschrikwekkend vermogen kunnen worden
gekwantificeerd in termen van
personeel en budget. Op dat niveau kan ook de bijdrage van
deze maatregel worden gemeten. De daadwerkelijke bijdrage
aan het afschrikwekkend vermogen is echter slecht te
kwantificeren, zie output. Aantonen van causaliteit is nog
lastiger.

Slecht
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Beoogde
neveneffect

Is als gevolg van het uitbouwen
van de offensieve cybercapaciteiten bij de krijgsmacht het
handelingsvermogen in NAVOen EU-verband in het digitale
domein ontwikkeld en geoperationaliseerd?

Objectief,
meervoudig

Laag, er zijn waarschijnlijk te
veel te veel variabelen die bijdragen aan het
handelingsvermogen van de
NAVO en EU om het effect van
deze maartregel daarin te meten.

Slecht

Beoogd
neveneffect

Zijn als gevolg van het uitbouwen van de offensieve
cybercapaciteiten bij de krijgsmacht militaire missies en
operaties in het fysieke domein
ondersteund?

Objectief,
meervoudig

Hoog, er is na te gaan of extra
personeel en extra materieel ertoe geleid heeft dat militaire
missies en operaties meer ondersteuning hebben gekregen.

Goed

4.5 Maatregel 2.4: Een intensieve bijdrage leveren aan een vrij,
open en veilig internet en het bevorderen van de bescherming
van mensenrechten online
Maatregel 2.4 luidt als volgt: Nederland levert een intensieve bijdrage aan een vrij, open en
veilig internet, en bevordert een adequate bescherming van mensenrechten online, onder
andere door normontwikkeling. Dit zal mede vorm krijgen door de doorontwikkeling van de
Freedom Online Coalitie. [1]

4.5.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA is er geen tekst opgenomen die direct een onderbouwing van deze maatregel
geeft. Aan de andere kant zouden we kunnen afleiden dat het betekent dat Mensenrechten
online niet worden gewaarborgd. Dit zal waarschijnlijk betrekking hebben op het te weinig
normen die gehanteerd. Daarnaast is het bijdragen aan een vrij, open en veilig internet altijd
van belang en logisch om na te streven, waardoor het enigszins begrijpelijk is dat (dit deel
van) de maatregel geen onderbouwing heeft.

4.5.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel linkt minder direct aan de drie genoemde doelstellingen, maar een vrij, open
en veilig internet is een uitermate belangrijk doel. Het deel bevorderen van een adequate
bescherming van mensenrechten online, linkt wel direct aan D2.1.

4.5.3 Concrete doelen van de maatregel
Het doel is om een bijdrage te leveren aan een vrij, open en veilig internet, en om een
adequate bescherming te bevorderen van mensenrechten online.
Volgens interviewpartners valt hier tevens onder dat ook bedrijven zich aan normen houden,
bijvoorbeeld via gedragscodes als de UN Guiding Principles on Business and Human Rights).

4.5.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Volgens gesprekspartners wordt er uitvoering gegeven aan de maatregel door:
1. Een lidmaatschap van de Freedom Online Coalition
2. Het uitdragen van Nederlandse principes in de VN
3. Het ondersteunen van multistakeholderinitiatieven.
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Het eerste punt is overduidelijk, doordat in de maatregel zelf de doorontwikkeling van de
Freedom Online Coalitie benoemd wordt. Ook uit de voortgangsbrief NCSA blijkt dat vooral
de Freedom Online Coalitie op de radar zit: “De internationale aanpak ziet [behalve op veiligheid ook] op het beschermen van mensenrechten online, zoals via de Freedom Online
Coalition.” [15] Normontwikkeling (wat wel genoemd wordt in de maatregel) wordt niet genoemd in de voortgangsbrief.
De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft op aanvraag van de Minister van BZ
in 2020 een advies uitgebracht met een ‘rechtsstatelijke mensenrechten-inclusieve benadering van regulering van online content’. [40] Een van de aanbevelingen (aanbeveling 2) die
zij doen is dat als mensenrechten bedreigd (blijven) worden op het internet, er maatregelen
moeten worden genomen. Dit haakt in op het derde punt van de gesprekspartners.
“Nederland zou in moeten zetten op het verdedigen en bevorderen van het open en
vrije karakter van het internet, maar dat moet wel plaatsvinden binnen de grenzen
van democratische en rechtsstatelijke waarden (waaronder in het bijzonder de bescherming van mensenrechten). We moeten dus accepteren dat als er serieuze
bedreigingen voor mensenrechten ontstaan of blijven bestaan door de inrichting van
het internet, maatregelen moeten worden genomen om deze waarden te beschermen. Dit geldt zelfs als dit leidt tot enige regionale fragmentatie van het internet
(versplintering).”
Het stimuleren van internationale normstellingen wordt wel genoemd in het AIV-rapport en
in dezelfde aanbeveling wordt ook het tweede punt van de gesprekspartners (het uitdragen
van Nederlandse principes in de VN) aangehaald (aanbeveling 4):
“Nederland moet een leidende rol nemen door in multistakeholder-organisaties internationale normstelling te stimuleren. […] Concreet kan gedacht worden aan het
initiëren van een Europese multistakeholder-taskforce die reguleringsopties van
schadelijke online content in beeld brengt. Ook kan Nederland het lidmaatschap van
de Raad van Europa en – op breder internationaal niveau – de VN-Mensenrechtenraad aangrijpen om met gelijkgezinde landen een internationale discussie te voeren
over een op mensenrechten gestoelde aanpak van online content.”
Tenslotte wordt er ook nog een aanbeveling gedaan op mensenrechten van gebruikersvoorwaarden van internetplatformen specifiek (aanbeveling 9):
“Internetplatformen bepalen in belangrijke mate via hun gebruikersvoorwaarden in
hoeverre en in welke situaties online content kan worden verwijderd, waarbij zij momenteel ene ruime discretionaire bevoegdheid hebben. Nederland moet in de
Europese Unie en de Raad van Europa bepleiten dat internetplatformen gehouden
worden hun gebruikersvoorwaarden te baseren op internationaal erkende mensenrechtenstandaarden. In elk geval dienen zij de UN Guiding Principles on Business en
Human Rights te onderschrijven.”

4.5.5 Betrokken organisaties
Met betrekking tot het ontwikkelen van internationale normen is het ministerie van BZ betrokken. Daarnaast de Freedom Online Coalition om gezamenlijk te streven naar een vrij,
open en veilig internet waarin mensenrechten niet worden geschonden.
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4.5.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 16. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Zijn er normen ontwikkeld?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, middels beleidsstukken of
interviews is dit te achterhalen.
De normen moeten namelijk ergens zijn vastgelegd.

Goed

Activiteiten

Is de Freedom Online Coalitie
doorontwikkeld?

Subjectief30,
meervoudig.

Hoog, er kan worden gekeken
de prestaties van de Coalitie en
naar het aantal aangesloten
landen.

Redelijk
goed

Output

Heeft Nederland een bijdrage
geleverd aan een vrij, open en
veilig internet en is de bescherming van mensenrechten online
bevorderd?

Subjectief,
meervoudig.

Hoog. Het is zichtbaar waar Nederland zich voor inzet en in
investeert (zoals het aansluiten
in de Freedom Online Coalition).
Dit draagt bij aan een vrij, open
en veilig internet én de bescherming van de
mensenrechten online. Echter,
het is wel lastig om deze vraag
te kwantificeren. Wat is de individuele bijdrage van Nederland
hieraan?

Redelijk
goed

Doelbereik

Bevordert Nederland de internationale rechtsorde in het digitale
domein, waaronder de waarborging van mensenrechten?

Subjectief31,
meervoudig.

Beperkingen. Een vergelijkende
uitspraak zal goed te beargumenteren zijn (is het nettoeffect van de acties van Nederland op de internationale
rechtsorde positief?) Hoeveel
Nederland de internationale
rechtsorde bevorderd is echter
veel moeilijker te duiden. Hoe
kan er bepaald worden welke
invloed Nederland specifiek
heeft? De ontwikkeling van de
internationale rechtsorde (positief en negatief) wordt immers
beïnvloed door veel meer partijen.

Matig

Effectiviteit

Bevordert Nederland de internationale rechtsorde in het digitale
domein, waaronder de waarborging van mensenrechten, door
een intensieve bijdrage te leveren aan een vrij, open en veilig

Subjectief32,
meervoudig.

Laag. Naast de opmerkingen bij
doelbereik, komt hier het attributievraagstuk naar voren.

Slecht

30

Er kan discussie zijn over wat onder ‘doorontwikkeling’ kan worden verstaan.

31

Er is geen maatstaf voor de internationale rechtsorde in het digitale domein, enz.

32

Er is geen maatstaf voor de internationale rechtsorde in het digitale domein, enz.
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

internet en door het bevorderen
van een adequate bescherming
van mensenrechten online?

4.6 Maatregel 2.5: Versterken van de mondiale cybersecurity keten
Maatregel 2.5 luidt: Nederland versterkt de mondiale cybersecurity keten door het cybersecurityniveau van derde landen te verhogen en de digitale kloof tussen technologisch meer
en minder ontwikkelde landen te verkleinen. Middels het Global Forum on Cyber Expertise
(GFCE) worden strategische capaciteitsopbouw projecten gefaciliteerd en wordt de internationale multistakeholder coalitie voor een open, vrij en veilig internet verbreed. [1]

4.6.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA is geen directe onderbouwing te vinden voor deze maatregel.
Enkele gesprekspartners geven wel een onderbouwing: als het cybersecurityniveau van minder ontwikkelde landen verhoogd wordt, versterkt dit de mondiale cybersecurityketen; de
keten is namelijk zo sterk als de zwakste schakel.33 Het versterken van de keten draagt bij
aan het mitigeren van dreigingen voor zowel andere landen als Nederland, omdat ook Nederland er belang bij heeft dat landen waarmee wij verbonden zijn (digitaal of bijvoorbeeld
via handel) geen slachtoffer worden van cyberaanvallen.

4.6.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel hangt direct onder het tweede deel van doelstelling 2.3: [Nederland draagt
bij aan het mitigeren van cyberdreigingen afkomstig van criminele en statelijke actoren],
door te investeren in capaciteitsopbouw van de mondiale cybersecurity keten.
Door enkele gesprekspartners wordt aangegeven dat deze maatregel ook gelinkt kan worden
aan doelstelling 2.1: Nederland bevordert de internationale rechtsorde in het digitale domein,
waaronder de waarborging van mensenrechten.

4.6.3 Concrete doelen van de maatregel
Het primaire doel van deze maatregel is het versterken van de mondiale cybersecurity keten.

4.6.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Uit de maatregel zelf kan worden vernomen dat de versterking van de mondiale cybersecurityketen moet worden aangepakt door:
1. Het verhogen van het cybersecurity niveau van derde landen.
2. Het faciliteren van strategische capaciteitsopbouw-projecten middels het GFCE.
3. Het verbreden van de internationale multistakeholder coalitie voor een open, vrij en
veilig internet.

33

Meerdere technische experts twijfelen echter sterk aan het bestaan van een mondiale cybersecurityketen, wat invloed heeft op de validiteit van deze onderbouwing. Dit bespreken wij in de kritische
reflectie aan het eind van dit hoofdstuk.
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Uit een kamerbrief over de voortgang van de NCSA blijkt dat er wordt gewerkt aan deze
maatregel: “Ook blijft Nederland internationale uitwisseling van kennis en expertise met betrekking tot het digitale domein actief bevorderen, onder meer via het Global Forum on Cyber
Expertise”. [16] Enkele gesprekspartners vullen aan dat het publiek-privaat internationaal
platform (GFCE) een interdepartementaal gesteund initiatief is van BZ, JenV en EZK. Intussen heeft het platform 120 leden en partners, bestaande uit landen, organisaties en
kennisinstellingen.
De kamerbrief van 5 juni 2019 geeft nog iets meer context bij de ontwikkelingen:
“Daarnaast zet het kabinet in op capaciteitsopbouw om het internationale draagvlak
voor een open, vrij en veilig internet, waar het bestaande internationaal recht wordt
gerespecteerd en geïmplementeerd, te verbreden. Middels het in 2015 door Nederland gelanceerde Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) zijn strategische
capaciteitsopbouw activiteiten ontplooid. Toepassing van internationaal recht op het
digitale domein is een van de thema's waar het GFCE zich op richt. Aan de hand van
de Tallinn Manual 2.03 worden wereldwijde capaciteitsopbouwprojecten uitgevoerd.”
[34]

4.6.5 Betrokken organisaties
Uit de documenten en interviews blijkt duidelijk dat het ministerie van BZ de trekker is van
deze maatregel. De ministeries van JenV en EZK zijn tevens betrokken door hun bijdrage
aan het opzetten en ondersteunen van het GFCE.

4.6.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 17. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Heeft GFCE strategische capaciteitsopbouw projecten
gefaciliteerd en is de internationale multistakeholder-coalitie
voor een open, vrij en veilig internet verbreed?

Objectief,
meervoudig

Hoog, er is na te gaan welke
projecten GFCE heeft opgezet/gesteund en er is na te
gaan hoeveel/welke partijen
zijn aangesloten bij de coalitie.

Goed

Activiteiten

Is het cybersecurityniveau van
derde landen verhoogd en is de
digitale kloof tussen technologisch meer en minder
ontwikkelde landen verkleind?

Subjectief34,
meervoudig.

Beperkingen. Dit zal vooral
kwalitatief te beantwoorden
zijn. Óf het niveau in derde landen verhoogd is en óf de kloof
kleiner is geworden zal te beargumenteren zijn, maar het zal
lastig zijn om dit te kwantificeren.35

Matig

34
35

Hoe wordt het cybersecurityniveau van een land bepaald?
Er zijn uiteraard wel verschillende indices die landen vergelijken op het gebied van cybersecurity,
zoals de Europese Cyber Security Index [76] en de ITU Global Cybersecurity Index [75], maar deze
bevatten in veel gevallen ook subjectieve componenten en ze focussen daarnaast veelal op een deelgebied van cybersecurity.
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Output

Is de mondiale cybersecurityketen versterkt?

Subjectief,
meervoudig.

Beperkingen. Beleidsmedewerkers of extern experts zullen
kwalitatieve uitspraken kunnen
doen over de ontwikkelingen
van de zwakke schakels in de
keten. Ook hier zal kwantificeren waarschijnlijk moeilijk zijn.

Matig

36

Doelbereik

Is er geïnvesteerd in strategische capaciteitsopbouw van de
mondiale cybersecurity keten?

Objectief,
meervoudig

Hoog, via beleidsdocumenten
en interviews.

Goed

Effectiviteit

Is er geïnvesteerd in strategische capaciteitsopbouw als
gevolg van deze maatregel?

Objectief,
meervoudig

Hoog, als de genoemde investeringen zijn gedaan hoeft alleen
nog beantwoord te worden of
deze investeringen inderdaad
het gevolg waren van deze
maatregel. Dit kan worden beantwoord via interviews met
stakeholders en beleidsdocumenten.

Goed

4.7 Kritische reflectie op de beleidstheorie
Nu de afzonderlijke maatregelen geanalyseerd zijn, kunnen we een beter beeld schetsen van
de logica van de beleidstheorie. Helemaal aan het begin van dit hoofdstuk presenteerden we
middels een afbeelding de logische relaties die we op basis van de NCSA hebben kunnen
reconstrueren. Nu kijken we kritischer naar de beleidstheorie en stellen ons verschillende
vragen: Zijn de veronderstelde relaties logisch? Worden alle verbanden genoemd of zijn er
omissies? Zijn de relaties krachtig genoeg om het beoogde effect te sorteren? Op basis van
onze analyse komen we op onderstaande kritiekpunten. In de afbeeldingen is met genummerde cirkels aangegeven op welke locatie het kritiekpunt betrekking heeft.

4.7.1 Te zwakke relaties
In de beleidstheorie van deze ambitie zien we geen zwakke relaties.

4.7.2 Omissies
1. Er is geen onderbouwing voor de keuze voor maatregel 2.5
Onder maatregel 2.5 is, zoals ook eerder in dit hoofdstuk aangegeven, niet duidelijk welke
specifieke uitdaging wordt opgelost met het versterken van de mondiale cybersecurity keten.
Enkele gesprekspartners geven een onderbouwing, maar die is niet expliciet terug te vinden
in de stukken. Het ontbreken van deze onderbouwing draagt bij aan de onduidelijkheid omtrent het doel van het versterken van de mondiale cybersecurityketen, beschreven in de
volgende paragraaf.

36

Hoe wordt het cybersecurityniveau van een land bepaald.
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4.7.3 Onlogische relaties
In de beleidstheorie hebben we de volgende onlogische of op zijn minst onduidelijke relaties
geïdentificeerd.
1. Men is het niet eens over de mondiale cybersecurityketen en het doel van het
versterken ervan
Uit ons interview met de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsvaluatie (IOB) van het
ministerie van Buitenlandse Zaken, die voor haar evaluatie van het internationale cybersecuritybeleid vele betrokkenen heeft geïnterviewd, blijkt dat betrokkenen het onderling niet
eens zijn over het bestaan van de mondiale cybersecurityketen en over het doel van de
capaciteitsopbouw (doelstelling 2.3 en maatregel 2.5).37 Meerdere technische experts twijfelen volgens IOB sterk aan het bestaan van een mondiale cybersecurityketen. Er is binnen
en tussen departementen dan ook geen overeenstemming over of de investeringen in capaciteitsopbouw in andere landen, wat met name gebeurt in de vorm van kennisoverdracht,
direct leidt tot het mitigeren van cyberdreigingen, zoals verwoord in doelstelling 2.5. Een
aanzienlijk aandeel van de betrokkenen geeft aan dat deze capaciteitsopbouw eigenlijk als
doel heeft om internationaal medestanders te vinden voor de Nederlandse visie van een vrij,
open en veilig internet , en dus wordt ingezet als middel dat bijdraagt aan de internationale
rechtsorde in het digitale domein (doelstelling 2.1), aldus IOB.
2. Er is onduidelijkheid over ‘vrij, open en veilig internet’
Uit ons gesprek met IOB blijkt ook dat er onder betrokkenen onduidelijkheid is over het
concept ‘vrij, open en veilig internet’. Voor sommigen is dit namelijk geen middel maar juist
het hoofddoel van het internationale cybersecuritybeleid. Ook geeft IOB aan dat er tussen
departementen niet altijd overeenstemming is over wat het concept exact inhoudt en over
welk element van het vrij, open en veilig internet belangrijker is. Dit komt bijvoorbeeld doordat 'vrij’ en ‘open’ soms botsen met ‘veilig’.38

37

De evaluatie van het internationale cybersecuritybeleid wordt waarschijnlijk kort na dit onderzoek
gepubliceerd, zie [iob-evaluatie.nl]. Omdat de evaluatie nog niet gepubliceerd is werken we hier met
een herleidbare verwijzing naar het interview, dit is afgestemd met de onderzoekers van IOB.

38

Denk hier bijvoorbeeld aan het belang van decryptie in het kader van opsporing (veiligheid) en het
belang van encryptie in het kader van de waarborging van mensenrechten (vrijheid).
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Ambitie 2

Nederland draagt bij aan internationale
vrede en veiligheid in het digitale domein

Doelstelling 2.1

Doelstelling 2.2

Nederland bevordert de internationale
rechtsorde in het digitale domein,
waaronder de waarborging van
mensenrechten.

Nederland is in staat, al dan niet in
coalitieverband, onverwijld en adequaat te
reageren bij digitale aanvallen door
statelijke actoren

Doelstelling 2.3
Nederland draagt bij aan het mitigeren van
cyberdreigingen afkomstig van criminele en
statelijke actoren

Nederland beschikt over offensieve
capaciteiten die een bijdrage leveren aan
het vermogen tot afschrikking.

1
Investeren in capaciteitsopbouw van de
mondiale cybersecurity keten

2
Maatregel 2.4
Bijdrage leveren aan vrij, open
en veilig internet en
bevorderen adequate
bescherming van mensenrechten online

Maatregel 2.1
Toepassing
internationaal
recht in
cyberspace
bestendigen

Stimuleren
aanvullende
normen

Vertrouwen
tussen staten
en andere
partijen
creëren

Vergroten
internationale coalitie
voor open,
vrij en veilig
internet

Maatregel 2.2

Maatregel 2.3

Maatregel 2.5

Respons op digitale
aanvallen

Afschrikking
(potentiële)
tegenstanders

Versterken mondiale
cybersecurity keten

1

Normontwikkeling

Stimuleren interpretatie en
toepassing internationaal recht
in digitaal domein

Stimuleren
vertrouwenwekkende
maatregelen tussen staten en
verdere normontwikkeling,
bijvoorbeeld via GCSC

Doorontwikkeling
Freedom Online
Coalitie

Mensenrechten zijn online niet
gewaarborgd

Ontwikkelen breed
strategisch kader

Uitbouwen offensieve
cybercapaciteiten

GFCE faciliteert
capaciteitsopbouw
projecten en verbreed
de coalitie voor een
open, vrij en veilig
internet

Instrumenten

Verschil van inzicht over de toepassing van internationaal recht en
(gedrags)normen in cyberspace

Zelf beschikken over
capaciteiten en
instrumenten om
digitale aanvallen te
kunnen afweren en
vergelden.

Verhogen
cybersecurity-niveau
derde landen en
digitale kloof tussen
landen verkleinen

Potentiële
tegenstanders dienen
afgeschrikt te worden

1

Onderbouwing keuze voor de maatregel

1

Te zwakke relaties

1

Omissies

1 Onlogische/onduidelijke relaties
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Figuur 10. Kritische reflectie op de beleidstheorie van ambitie 2.

4.8 Conclusie
Ambitie 2 heeft betrekking op internationale vrede en veiligheid in het digitale domein. Via
internationale samenwerking en het versterken van eigen en andermans cybercapaciteit
moet hieraan worden gewerkt. Hoewel er maatregelen tussen zitten die erg omvangrijk zijn
en waar meerdere interpretaties mogelijk zijn, is er in elke maatregel een structuur en onderbouwing. Zowel de ambitie zelf als de meeste doelstellingen en sommige maatregelen
zijn geformuleerd in termen van ‘bijdragen aan’ of ‘bevorderen’. Dit is in dit geval goed te
verklaren, er is immers sprake van een internationaal speelveld waarin Nederland niet alles
zelf in de hand heeft. Een belangrijk punt van kritiek is dat er binnen en tussen departementen niet altijd overeenstemming is over (de interpretatie van) sommige doelstellingen.39 Dit
speelt met name bij de capaciteitsopbouw in de mondiale cybersecurityketen en bij het streven naar een open, vrij en veilig internet. Interdepartementale overeenstemming over
doelstellingen is bij uitstek iets waar de NCSA aan zou moeten bijdragen, dus dit is een
mogelijkheid die helaas niet benut is.
De meetbaarheid van ambitie 2 is niet goed. De maatregelen zijn globaal en terughoudend
en de doelstellingen hebben betrekking op complexe systemen, waardoor vaak alleen op
lager niveau de maatregelen enigszins meetbaar zijn. De volgende tabel geeft dit weer.
Tabel 18. Overzicht van de meetbaarheid van maatregelen in verschillende fases
Maatregel

Activiteiten

Output

Doelbereik

Effectiviteit

2.1: Bestendigen en stimuleren van het
internationaal recht en inzetten op het
vergroten van de internationale coalitie

Matig

Matig

Matig

Slecht

2.2: Ontwikkelen van breed strategisch
kader en een instrumentarium, respectievelijk ten behoeve van respons op digitale
aanvallen en voor een diplomatieke respons.

Goed

Goed

Slecht

Slecht

2.3: Uitbouwen van offensieve cybercapaciteiten bij de krijgsmacht

Goed

Slecht

Slecht

Slecht

2.4: Een intensieve bijdrage leveren aan
een vrij, open en veilig internet en het bevorderen van de bescherming van
mensenrechten online

Redelijk goed

Redelijk goed

Matig

Slecht

2.5: Versterken van de mondiale cybersecurity keten

Matig

Matig

Goed

Goed

39

Dit blijkt vooral uit de evaluatie van het internationale cybersecuritybeleid, uitgevoerd door de directie
Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De
evaluatie wordt waarschijnlijk kort na dit onderzoek gepubliceerd, zie [iob-evaluatie.nl].
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5 Ambitie 3: Nederland loopt voorop in
het bevorderen van digitaal veilige
hard- en software
5.1 Inleiding
Ambitie 3 draait om veilige hard- en software. Het probleem dat aan deze ambitie ten grondslag ligt, toegelicht in de NCSA, kan als volgt worden samengevat:
“Door kwetsbaarheden in hard- en software kunnen kwaadwillende partijen zich eenvoudig
toegang verschaffen tot een apparaat en het betreffende netwerk. Dit kan leiden tot gevolgen
als misbruik van het apparaat voor DDoS-aanvallen, het manipuleren van de werking van
het apparaat of de diefstal van informatie die erop is opgeslagen.” [1]
Door de opmars van het Internet of Things worden steeds meer apparaten aan het internet
verbonden, waardoor bovenstaande risico’s steeds meer voorkomen en groter worden. Een
versterkende factor hierbij is dat gebruikers en aanbieders van digitale producten vaak geen
of onvoldoende rekening houden met de potentieel schadelijke effecten voor anderen, als
gevolg van hun eigen handelen. Aanbieders lossen niet altijd alle veiligheidsproblemen op
die met hun processen en producten gepaard gaan en gebruikers zijn niet in staat om een
goede inschatting te maken van het digitale veiligheidsniveau van een apparaat dat aan het
internet verbonden is.
De NCSA vervolgt:
“Om de digitale veiligheid van hard- en software te bevorderen is een samenhangende set
van maatregelen nodig om de digitale veiligheid op een gebalanceerde wijze te bevorderen,
waarbij diverse partijen een verantwoordelijkheid hebben. Daarom zet Nederland in op de
(door)ontwikkeling en uitvoering van de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software.” [1]
De Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (Roadmap DVHS) is een product van de
ministeries van EZK en JenV en is grotendeels parallel aan de NCSA opgesteld. De Roadmap
DVHS bevat bijna één-op-één dezelfde maatregelen als ambitie 3 van de NCSA, maar bevat
meer toelichting en verdere uitwerking van deze maatregelen. De Roadmap is daardoor een
van de belangrijkste bronnen voor het reconstrueren van de beleidstheorie bij de maatregelen van deze ambitie, dat geldt ook voor de kamerbrieven over de voortgang van de
Roadmap.
Onder ambitie 3 zijn de volgende doelstellingen opgesteld, waarmee het hiervoor geformuleerde probleem moet worden aangepakt: [1]
3.1 Nederland zet in op het voorkomen van digitale veiligheidsrisico’s in hard- en
software door het stimuleren van standaardisatie- en certificeringsinitiatieven en het
versterken van toezicht en handhaving.
3.2 Nederland zet in op het detecteren van digitale veiligheidsrisico’s, door het testen
van digitale producten en het inzichtelijk maken van digitale veiligheidsrisico’s.
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3.3 Nederland zet in op het mitigeren van digitale veiligheidsrisico’s door het aansprakelijkheidsregime,
en
het
versterken
van
het
bewustzijn
en
handelingsperspectief voor burgers en bedrijven.
3.4 Nederland zet in op het realiseren van een set van basisbeginselen om de digitale
veiligheid van hard- en software te bevorderen.
De onderstaande figuren tonen schematisch hoe de maatregelen en doelen zich tot elkaar
verhouden en hoe de beleidstheorie in elkaar steekt.
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Ambitie 3

Nederland loopt voorop in het bevorderen
van digitaal veilige hard- en software

Doelstelling 3.1

Doelstelling 3.2

Doelstelling 3.3

Nederland zet in op het voorkomen van
digitale veiligheidsrisico’s in hard- en
software

Nederland zet in op het detecteren van
digitale veiligheidsrisico’s

Nederland zet in op het mitigeren van
digitale veiligheidsrisico’s

Standaardisatie- en
certificeringsinitiatie
ven worden
gestimuleerd

Maatregel 3.1

Maatregel 3.2
Vaststelling van de
CSA en (verplichte)
Europese
certificeringen

Onderhandelingen
in Brussel en
actieve bijdrage
aan Europese
certificeringschema’s

Standaarden en
certificering leveren
een belangrijke
bijdrage aan de
digitale veiligheid
van hard- en
software

Digitale
veiligheidsrisico’s
worden inzichtelijk
gemaakt

Toezicht en
handhaving wordt
versterkt

Er zijn te veel
verschillende
standaarden, wat
leidt tot lagere
adoptiegraad en
effectiviteit

Maatregel 3.3

Digitale producten
worden getest

Maatregel 3.4

Het
aansprakelijkheidsregime wordt
versterkt

Doelstelling 3.4

Het bewustzijn en
handelingsperspectief voor
burgers en
bedrijven worden
versterkt

Maatregel 3.5

Nederland zet in op het realiseren van een
set van basisbeginselen om de digitale
veiligheid van hard- en software te
bevorderen

Maatregel 3.6

Een monitor met
informatie over de
digitale veiligheid
van digitale
producten

Internetaanbieders
gaan bijdragen aan
de bestrijding van
onveilige IoTapparaten

Ervaring en kennis
over wat een crosssectoraal
testplatform kan
bieden

Onderzoek naar het
ontwikkelen en
marktrijp maken
van innovatieve
oplossingen voor
veilige H&S

Multilaterale
samenwerking
rond IoTstandaardisatie

Ontwikkelen van de
monitor met
publieke en private
partijen

Gesprekken met
internetaanbieders
om te kijken hoe zij
hieraan kunnen
bijdragen

Een pilot aan de
hand van diverse
sectorale use cases

Stimulatie via
NCSRA III, SBIR en
dialoogsessies

Standaarden en certificering leveren
een belangrijke bijdrage aan de
digitale veiligheid van hard- en
software

Alle marktpartijen
hebben belang bij
de transparantie
die een monitor kan
bieden over
kwaliteit en
veiligheid

Internetaanbieders
kunnen gebruikers
erop attenderen dat
onveilige apparaten
op het internet zijn
gesignaleerd

Met een crosssectoraal
testplatform kan de
hele productieketen
worden getest. Dat
is mogelijk
laagdrempeliger en
effectiever

Het ontwikkelen en
marktrijp maken
van innovatieve
oplossingen kan
een belangrijke
bijdrage leveren
aan veiligere harden software

Bredere toepassing van
internationale standaarden,
samenwerkingsverbanden en
raamwerken

Proactief
aansluiten op
internationale
initiatieven via
het NEN

Onderbouwing keuze voor maatregel
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Figuur 11. Beleidstheorie van ambitie 3. Nederland voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software. Maatregelen 3.1 t/m 3.6.
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Ambitie 3

Nederland loopt voorop in het bevorderen
van digitaal veilige hard- en software

Doelstelling 3.1

Doelstelling 3.2

Doelstelling 3.3

Nederland zet in op het voorkomen van
digitale veiligheidsrisico’s in hard- en
software

Nederland zet in op het detecteren van
digitale veiligheidsrisico’s

Nederland zet in op het mitigeren van
digitale veiligheidsrisico’s

Standaardisatie- en
certificeringsinitiatie
ven worden
gestimuleerd

Toezicht en
handhaving wordt
versterkt

Maatregel 3.9
Kennis over nodige
en wenselijke
aanvullende
maatregelen bij
inkoop binnen het
Rijk

Onderzoeken welke
aanvullende
maatregelen nodig
en wenselijk zijn

De Rijksoverheid
kan met haar
inkoopbeleid de
vraagzijde
van digitaal veilige
producten stuwen

Digitale
veiligheidsrisico’s
worden inzichtelijk
gemaakt

Maatregel 3.10
Kennis over
de rol van
toezichthouders bij
bevorderen
veiligheid

Synergie
tussen
acties
toezichthouders

Digitale producten
worden getest

Het
aansprakelijkheidsregime wordt
versterkt

Maatregel 3.8
Kennis over
hoe toezichthouders beter
kunnen
samenwerken

Het bewustzijn en
handelingsperspectief voor
burgers en
bedrijven worden
versterkt

Doelstelling 3.4

Nederland zet in op het realiseren van een
set van basisbeginselen om de digitale
veiligheid van hard- en software te
bevorderen

Maatregel 3.7

Kennis over welke
minimumeisen aan
apparaten kunnen
worden gesteld via
de RED

Mogelijke
vervolgstappen,
vastgesteld met
publieke en private
partijen

Een nationale dialoogsessie voor
toezichthoudende instanties

Onderzoeken welke
minimale
veiligheidseisen
kunnen worden
gesteld aan
apparaten via RED

Gesprekken over
aandachtspunten
en verbeteringen
rond
aansprakelijkheid

Toezicht en handhaving geven aanbieders een
prikkel om zich aan wet- en regelgeving te
houden

Door minimumveiligheidseisen
kunnen onveilige
producten van de
markt geweerd
worden. Verbetert
ook het
aansprakelijkheidsregime

Deelname aan EUexpertgroep over
aansprakelijkheid
en nieuwe
technologieën

Aansprakelijkheid vormt een belangrijke
financiële prikkel voor aanbieders om hun
hard- en software veilig te maken en houden

Maatregel 3.11
In EURichtlijnvoorstel
wordt een
verplichting voor
veiligheidsupdates
opgenomen

Consumenten en
MKB zijn bewust van
veiligheidsrisico’s
van IoT-apparaten,
en hun
handelingsperpectief

Voorstellen om
deze verplichting op
te nemen in de
onderhandelingen

Lanceren van een of
meer beleidsondersteunende
publiekscampagnes
voor digitaal veilige
hard- en software.

Met deze updates is
niet alleen de
individuele
consument gebaat,
maar
ook de
maatschappij als
geheel

Hierdoor kunnen
aanbieders en
gebruikers rekening
houden met
kwetsbaarheden en
risico’s. Vergroot de
impact van andere
maatregelen.

Onderbouwing keuze voor maatregel
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Figuur 12. Beleidstheorie van ambitie 3. Nederland voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software. Maatregelen 3.7 t/m 3.11.

5.2 Maatregel 3.1. Standaarden en certificering leveren een belangrijke bijdrage aan de digitale veiligheid van hard- en
software
Maatregel 3.1 luidt als volgt: Standaarden en certificering leveren een belangrijke bijdrage
aan de digitale veiligheid van hard- en software. [1]
Hoewel deze zin in de NCSA een losse bulletpoint onder het kopje Maatregelen is, en dus
formeel maatregel 3.1 is, is het eigenlijk geen maatregel maar een inleidende constatering.
Enkele betrokken interviewpartners bevestigen dit. Ook in de Roadmap Digitaal Veilige Harden Software (Roadmap DVHS), die door EZK ongeveer parallel aan de NCSA is opgesteld en
mede invulling geeft aan de NCSA, is dit geen losse maatregel. Het feit dat standaarden en
certificering (kunnen) bijdragen aan de digitale veiligheid van hard- en software is eerder
het uitgangspunt dat wordt gebruikt om de volgende maatregelen in te leiden. [19] Omdat
het hier niet om een maatregel gaat, kunnen wij dit niet uitwerken volgens de gestelde
kaders.

5.3 Maatregel 3.2. Vaststelling van de CSA en (verplichte) Europese certificeringen
Maatregel 3.2 luidt als volgt: Nederland dringt in de onderhandelingen in Brussel aan op
snelle vaststelling van de Cyber Security Act (CSA), en een voortvarende ontwikkeling van
een Europees raamwerk Beveiligingscertificering voor ICT-producten en -diensten. Op korte
termijn dringt het kabinet aan op verplichte certificering vast te stellen voor specifieke productgroepen. Dat wil zeggen voor producten waarmee het risico het grootst is of waarmee
veel problemen zijn in de praktijk. Op de langere termijn moet door geleidelijke uitbreiding
een verplichte certificering of het voldoen aan een CE-markering voor alle met internet verbonden producten gaan gelden. [1]

5.3.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Dit is een van de maatregelen die moet leiden tot een grotere adoptiegraad van standaardisatie- en certificeringsinitiatieven en meer harmonisering van de vele verschillende
initiatieven in de EU. Ook de volgende maatregel (3.3) ziet hierop. Nederland zet in op harmonisatie van de initiatieven omdat het grote aantal initiatieven ertoe leidt dat “bedrijven
niet weten welke standaarden ze moeten gebruiken, en afnemers niet weten wat het gebruik
van een standaard of certificaat inhoudt.” [19] Harmonisatie en de verplichting van initiatieven zouden daarom leiden tot een grotere adoptiegraad daarvan en een grotere mate van
effectiviteit. De maatregel zou daarnaast moeten leiden tot vermindering van verstoring van
het level playing field voor aanbieders van hard- en software, doordat na harmonisatie alle
aanbieders zich aan dezelfde standaarden moeten houden. [19]
Uit de tekst van de maatregel blijkt dat er ten tijde van het opstellen van de NCSA nog over
de Cyber Security Act (CSA)40 werd onderhandeld. Op 27 juni 2019 trad de CSA in werking.
Hiermee is een Europees stelsel van cybersecuritycertificering ontwikkeld:
"De Europese Cybersecurity Act (Cyberbeveiligingsverordening, CSA) creëert een Europees
stelsel van cybersecurity certificering voor ICT-producten, -diensten en - processen. Certificering is voor ICT-leveranciers in principe vrijwillig, maar de Europese Commissie zal voor
eind 2023 aangeven of bepaalde certificeringschema’s alsnog in de EU verplicht worden via

40

Zie [ec.europa.eu]
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aanvullende wetgeving. Nederland blijft, conform de motie Paternotte c.s.11, pleiten voor
verplichte cybersecurity certificering op Europees niveau.” [9]
Uit de motie Paternotte c.s., waar zowel in de aangehaalde voortgangsbrief als in de Roadmap DVHS naar wordt verwezen, blijkt dat veel experts tijdens het rondetafelgesprek
Cybersecurity van 7 februari 2018 pleitten voor verplichte cybersecurity certificering op Europees niveau. [41]

5.3.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 3.1: Nederland zet in op het voorkomen van
digitale veiligheidsrisico’s in hard- en software door het stimuleren van standaardisatie- en
certificeringsinitiatieven en het versterken van toezicht en handhaving. [1]

5.3.3 Concrete doelen van de maatregel
Uit de maatregel zelf zijn de concrete doelen af te leiden:
•
•
•
•

Snelle vaststelling van de Cyber Security Act.
Ontwikkeling van een Europees raamwerk Beveiligingscertificering voor ICT-producten en-diensten.
Verplichte certificering voor producten waar de risico’s het grootst zijn of waarmee
veel problemen zijn in de praktijk.
Een verplichte certificering of CE-markering voor alle met het internet verbonden
producten.

5.3.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
De kern van de maatregel is standaardisatie en certificering. Ten eerste wordt op de gestelde
doelen aangedrongen in onderhandelingen in Brussel, zie 5.3.1. De tweede wijze waarop de
doelen bereikt moeten worden is via een actieve bijdrage van Nederland aan het Europese
raamwerk door de (gezamenlijke) ontwikkeling van certificeringschema’s. Hierbij is onder
andere voortgebouwd op het Nederlandse publiek-private Partnering Trust, via de oprichting
van de Online Trust Coalitie:
“Als doorontwikkeling van het publiek-private Partnering Trust is in september de Online
Trust Coalitie gelanceerd met ruim dertig partijen vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en
overheid. Het doel van de Online Trust Coalitie is het beschikbaar maken van een eenduidige,
efficiënte methode waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn. Deze methode draagt bij aan de invulling van de relevante
wet- en regelgeving zoals de Cyber Security Act.” [9]
Naast bovenstaande zal Nederland in dit kader “onder meer inzetten op de ontwikkeling van
certificeringschema’s voor 5G-netwerkapparatuur, industriële controlesystemen, IoT en veilige softwareontwikkeling op basis van het raamwerk van de publiek-private Secure Software
Alliance.” [9]
De CSA wordt in Nederland geïmplementeerd via het wetsvoorstel Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening. Dit wetsvoorstel is per 10 december 2020 in behandeling bij de Raad
van State. [42] Agentschap Telecom wordt aangewezen als de nationale autoriteit die toezicht gaat houden op naleving van de verordening. [9]

5.3.5 Betrokken organisaties
Met betrekking tot beleid en toezicht:
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•
•
•

Het ministerie van EZK is primair betrokken bij en verantwoordelijk voor deze maatregel.
Agentschap Telecom houdt toezicht op naleving van de CSA in Nederland.
De Europese Commissie bepaalt uiteindelijk of bepaalde certificeringsschema’s verplicht zullen worden.

Met betrekking tot de ontwikkeling van de certificeringsschema’s:
•
•

De publiek-private Online Trust Coalitie is betrokken bij de ontwikkeling van een
certificeringschema voor clouddiensten.
Voor de certificeringsschema’s voor een aantal andere onderwerpen wordt gebruik
gemaakt van het raamwerk van de Nederlandse publiek-private Secure Software
Alliance.

Doelgroep van de maatregel zijn zowel aanbieders als afnemers van ICT-producten en diensten. Als de doelen bereikt worden weten aanbieders welke certificering zij moeten gebruiken en weten afnemers wat deze certificering inhoudt.

5.3.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 19. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Heeft Nederland in Brussel aangedrongen op een snelle
vaststelling van de CSA en ontwikkeling van het raamwerk?

Subjectief41,
meervoudig.

Hoog. Kan op basis van interviews of agenda’s/verslagen
van vergaderingen worden gemeten.

Redelijk
goed

Activiteiten

Dringt het kabinet aan op het
vaststellen van verplichte certificering voor specifieke
productgroepen?

Subjectief42,
meervoudig.

Hoog. Kan op basis van interviews of agenda’s/verslagen
van vergaderingen worden gemeten.

Redelijk
goed

Output

Is de CSA (snel) vastgesteld?

Objectief als
het gaat
over vastgesteld.
Subjectief
als het gaat
om snel
vastgesteld.
Enkelvoudig.

Hoog. Eenvoudig te achterhalen
middels kamerstukken.

(Redelijk)
goed

Output

Zijn verplichte certificeringen
vastgesteld voor de producten
waar de risico’s het grootst zijn
of waarmee veel problemen zijn
in de praktijk?

Subjectief43,
meervoudig.

Hoog, door de regelgeving te
bekijken kan eenvoudig worden
beantwoord voor welke producten verplichte certificeringen
zijn vastgesteld.

Redelijk
goed

41

De subjectiviteit van het concept aandringen kan een probleem zijn.

42

De subjectiviteit van het concept aandringen kan een probleem zijn.

43

De subjectiviteit zit in de afbakening van de productgroepen.
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Output

Zijn voor alle met internet verbonden producten een
verplichte certificering of CEmarkering gaan gelden?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, door de regelgeving te
bekijken: is er een verplichting
voor alle met het internet verbonden producten?

Goed

Doelbereik

Worden standaardisatie- en certificeringsinitiatieven
gestimuleerd?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, bijvoorbeeld middels interviews met stakeholders,
maar ook door specifieke initiatieven te bekijken.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Worden standaardisatie- en certificeringsinitiatieven
gestimuleerd als gevolg van
deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Beperkingen. De CSA en Europese certificeringen zijn zelf
(deels) standaardisatie- en certificeringsinitiatieven. Als zij
vastgesteld of verplicht gesteld
worden, is dat dus per definitie
stimulering van dergelijke initiatieven. Het is echter moeilijk te
zeggen wat het effect is geweest van het aandringen van
Nederland in onderhandelingen,
of van de actieve bijdrage van
Nederland. Door de steun en
bijdragen van andere landen in
kaart te brengen kan een inschatting worden gemaakt.

Matig

5.4 Maatregel 3.3: Bredere toepassing van internationale standaarden, samenwerkingsverbanden en raamwerken
Maatregel 3.3 luidt als volgt: Daarnaast stimuleert Nederland de toepassing van internationale standaarden, samenwerkingsverbanden en raamwerken. Nederland wil proactief op
relevante Europese en mondiale standaardisatie- en certificatie-initiatieven aansluiten via
het standaardisatieplatform NEN. Ook gaat Nederland werk maken van multilaterale samenwerking rond Internet of Things-standaardisatie, onder meer via het Global Forum on Cyber
Expertise (GFCE).

5.4.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Net als de vorige maatregel (3.2) moet deze maatregel bijdragen aan een grotere adoptiegraad van standaardisatie- en certificeringsinitiatieven en meer harmonisering van de
verschillende initiatieven in de EU (en daarbuiten). Deze maatregel probeert dat echter niet
via wetgeving te doen maar via het stimuleren van vrijwillige toepassing. De toegevoegde
waarde hiervan ligt uiteraard in de bredere toepassing en harmonisatie voor categorieën
waar dit (nog) niet door wetgeving verplicht is. Doordat dit niet over EU-wetgeving gaat richt
deze maatregel zich daarnaast ook op mondiale en multilaterale initiatieven en samenwerkingen.
Een aanvullende reden om proactief bij relevante initiatieven aan te sluiten is om ervoor te
zorgen dat Nederlandse belangen worden meegenomen bij het vormgeven van de standaarden. [19] Ook wordt het draagvlak voor internationale initiatieven vergroot door een actieve
bijdrage.
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5.4.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 3.1: Nederland zet in op het voorkomen van
digitale veiligheidsrisico’s in hard- en software door het stimuleren van standaardisatie- en
certificeringsinitiatieven en het versterken van toezicht en handhaving. [1]

5.4.3 Concrete doelen van de maatregel
Het doel van deze maatregel is niet concreet gemaakt, enkel de activiteiten zijn concreet
gemaakt. Uit de tekst van de maatregel kan echter worden afgeleid dat het doel is om een
bredere toepassing van internationale standaarden, samenwerkingsverbanden en raamwerken te verwezenlijken.
Uit de Roadmap DVHS komen nog twee wenselijke neveneffecten naar voren: [19]
•
•

Nederlandse belangen worden meegenomen bij het vormgeven van de standaarden.
Het draagvlak voor internationale initiatieven wordt vergroot.

5.4.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Het doel moet gerealiseerd worden door actief bij te dragen aan de initiatieven. In de maatregel wordt dit uitgesplitst in de volgende activiteiten:
•
•

Proactief aansluiten bij relevante Europese en mondiale standaardisatie- en certificatie-initiatieven via het standaardisatieplatform NEN.
Werk maken van multilaterale samenwerking rond Internet of Things-standaardisatie, onder meer via het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE).

In de voortgangsbrieven wordt dit iets verder uitgewerkt:
“Om een leidende rol te spelen in deze ontwikkelingen vervult Nederland de komende drie
jaar het voorzitterschap en het secretariaat van de CEN/CENELEC werkgroep over digitale
productveiligheid. De werkgroep is begin 2019 van start gegaan met onder meer een verkenning van IoT-standaarden. Dit om te bezien welke internationale standaarden, al dan niet
na aanpassing, als Europese normen kunnen worden overgenomen en waar aanvullende
Europese normen nodig zijn. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van Nederlandse kennis en
expertise, zoals een handreiking voor de digitale veiligheid van IoT-apparaten ontwikkeld
door het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)5. Voor expertise
buiten de EU zal via het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) de samenwerking worden
gezocht met Singapore voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.” [43]
Net als bij de vorige maatregel is de kern van deze maatregel standaardisatie en certificering.
Om dit te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van financiering vanuit het ministerie van
EZK, hiervan wordt bijvoorbeeld het eerdergenoemde voorzitterschap van de werkgroep voor
IoT-veiligheid ondersteund:
“Met subsidie van mijn ministerie ondersteunt het Nederlandse normalisatie instituut NEN
het Nederlandse voorzitterschap van een Europese CEN/CENELEC werkgroep voor IoT-veiligheid.” [9]

5.4.5 Betrokken organisaties
EZK stimuleert de uitvoering van de maatregel, daarnaast is er aantal standaardisatieplatforms betrokken:
•

NEN
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•
•
•
•
•
•

CEN/CENELEC
ISO
Global Forum on Cyber Expertise
Online Trust Coalitie
Secure Software Alliance
Smart Industry

Doelgroep van de maatregel zijn zowel aanbieders als afnemers van ICT-producten en diensten. Als de doelen bereikt worden weten aanbieders welke certificering zij moeten gebruiken en weten afnemers wat deze certificering inhoudt.

5.4.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 20. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is Nederland proactief aangesloten bij relevante Europese en
mondiale standaardisatie- en
certificatie-initiatieven via het
NEN?

Subjectief44,
meervoudig.

Hoog. Kijken bij welke initiatieven Nederland wel en niet
aangesloten is. Interviews met
stakeholders kunnen hierbij helpen.

Redelijk
goed

Activiteiten

Heeft Nederland werk gemaakt
van multilaterale samenwerking
rond IoT-standaardisatie, onder
meer via het GFCE?

Subjectief45,
enkelvoudig.

Hoog. Het is mogelijk te kijken
welke multilaterale samenwerkingen Nederland heeft.
Mislukte pogingen om samenwerkingen op te zetten kunnen
via interviews inzichtelijk gemaakt worden.

Redelijk
goed

Output

Is er een bredere toepassing
van internationale standaarden,
samenwerkingsverbanden en
raamwerken?

Objectief,
meervoudig

Hoog. Er kan bij samenwerkingsverbanden worden
bekeken of opgevraagd worden
hoeveel partijen (landen, bedrijven) deelnemen, maar het zal
per initiatief verschillen of inzichtelijk is of méér partijen
deelnemen dan vóór de maatregel.

Goed

Via marktonderzoek kan inzichtelijk worden gemaakt hoeveel
gebruik wordt gemaakt van
(specifieke) standaarden en
raamwerken en of hier een stijging heeft plaatsgevonden.

44

45

Er kan discussie zijn over welke platformen relevant zijn, en of Nederland daadwerkelijk proactief is
geweest.
Subjectiviteit m.b.t. ‘werk maken van’ maakt het lastig te meten.
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Doelbereik

Worden standaardisatie- en certificeringsinitiatieven
gestimuleerd?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Kan worden onderzocht
door interviews met stakeholders, maar ook door specifieke
initiatieven te bekijken.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Worden standaardisatie- en certificeringsinitiatieven
gestimuleerd als gevolg van
deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Laag. Óf er sprake is van stimulering door deze maatregel is
goed meetbaar: als de activiteiten zijn uitgevoerd is per
definitie gestimuleerd, anders
niet. De interessante vraag in
het kader van meetbaarheid is
echter hoe groot het effect van
de maatregel is geweest, dat is
moeilijk in kaart te brengen
door de andere factoren die invloed hebben op
standaardisatie- en certificeringsinitiatieven.

Slecht

5.5 Maatregel 3.4. Een monitor met informatie over de digitale
veiligheid van digitale producten
Maatregel 3.4 luidt als volgt: Het kabinet gaat met publieke en private partijen een monitor
ontwikkelen met informatie over de digitale veiligheid van digitale producten, met specifieke
aandacht voor Internet of Things-apparaten. Hierbij betrekt het kabinet internationale ervaringen. [1]

5.5.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Uit de Roadmap DVHS komt de volgende onderbouwing naar voren:
“Zoals eerder aangegeven, is 100% digitale veiligheid niet realiseerbaar. Het kan altijd voorkomen dat een onveilig product op de markt komt, of dat een product tijdens de
ontwikkelingsfase onveilig raakt of dat er voor dit product geen updates meer verschijnen.
Zowel producenten, verkopers als gebruikers hebben belang bij transparantie over de kwaliteit en veiligheid van digitale producten. Een monitor met informatie over de veiligheid van
digitale producten kan daarbij van groot belang zijn. Producenten kunnen bij geconstateerde
kwetsbaarheden hun producten aanpassen, en er bij evidente onveiligheid voor kiezen het
product eventueel van de markt halen. De informatie helpt hen bovendien om veilige producten te blijven ontwikkelen. Verkopers kunnen besluiten een product uit de schappen te
nemen, en gebruikers kunnen besluiten voor hun veiligheid het product te (laten) patchen
of af te schakelen.” [19]

5.5.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 3.2: Nederland zet in op het detecteren van digitale veiligheidsrisico’s, door het testen van digitale producten en het inzichtelijk maken van
digitale veiligheidsrisico’s.

5.5.3 Concrete doelen van de maatregel
Het concrete doel van de maatregel is het ontwikkelen van een monitor met informatie over
de digitale veiligheid van digitale producten. Uit de Roadmap DVHS blijkt dat dit op zijn beurt
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zou moeten leiden tot meer transparantie over de kwaliteit en veiligheid van digitale producten, op basis waarvan producenten, verkopers en gebruikers actie kunnen ondernemen.
[19]

5.5.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de voortgangsbrief van 2019 over de Roadmap DVHS wordt uitgelegd dat TU Delft de
monitor zal ontwikkelen, met subsidie van het ministerie van EZK, en hoe de metingen gebruikt moeten worden om de veiligheid van producten te verhogen:
“Met subsidie van mijn ministerie zal de TU Delft de aankomende twee jaar metingen verrichten naar besmette IoT-apparaten in Nederland. Langs twee sporen wordt opvolging
gegeven aan de resultaten. Het Digital Trust Center zal in gesprek gaan met fabrikanten en
andere stakeholders over korte termijnmaatregelen die zij kunnen nemen om besmette apparaten veilig te maken. Door besmettingsinformatie over apparaten te delen met Abuse
Information Exchange kunnen internetaanbieders hun klanten informeren zodat besmettingen worden opgeschoond. De monitor draagt met deze publiek-private werkwijze bij aan een
schoner Nederlands internet en spreekt aanbieders aan op hun verantwoordelijkheid voor de
digitale veiligheid van hun producten in aanloop naar Europese wettelijke maatregelen voor
de langere termijn.” [43]
Uit de voortgangsbrief van 2020 blijkt dat inmiddels metingen zijn uitgevoerd en dat de
uitkomsten worden gedeeld met het Digital Trust Center (DTC) en internetaanbieders. [9]

5.5.5 Betrokken organisaties
•
•
•

Het ministerie van EZK is verantwoordelijk en financiert.
TU Delft voert de metingen uit.
Het DTC en internetaanbieders (Abuse Information Exchange, AIE) geven opvolging
aan de metingen.

Bedrijven en particulieren zijn de doelgroep van de maatregel.

5.5.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 21. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is begonnen met de ontwikkeling van de monitor met
publieke en private partijen?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, er is na te gaan of er begonnen is met de ontwikkeling
van de monitor (deze is reeds
ontwikkeld, zie boven). Uit beleidsstukken of interviews kan
blijken of dit met publieke en
private partijen is gebeurd.

Goed

Output

Is de monitor ontwikkeld?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, er is na te gaan of de
monitor ontwikkeld is (deze is
reeds ontwikkeld, zie boven).

Goed
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Doelbereik

Worden digitale veiligheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt?

Subjectief,
meervoudig.

Beperkingen. Er kan worden gekeken welke informatie
beschikbaar is die over eerdere
jaren niet beschikbaar is. Middels interviews met uitvoerders
en gebruikers van de monitor
(TU Delft, DTC en AIE) kan
hiervan een inschatting worden
gemaakt. Met name DTC en AIE
zullen ook zicht hebben op de
inzichtelijkheid van digitale veiligheidsrisico’s in het algemeen.
Om het breder te trekken kunnen partijen als NCSC en de
I&V-diensten worden bevraagd.
Het blijft echter een uitdaging
dat sommige risico’s onbekend
of onzichtbaar zijn. Daardoor
weten we niet wat we missen
en is niet meetbaar welk deel
van alle risico’s inzichtelijk is.

Matig

Effectiviteit

Worden digitale veiligheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt
vanwege de monitor?

Subjectief,
meervoudig.

Beperkingen. Er kan worden gekeken welke informatie in de
monitor beschikbaar is die over
eerdere jaren niet beschikbaar
is. In die zin is de ‘extra’ inzichtelijkheid die de monitor biedt
goed meetbaar. Het blijft echter
een uitdaging dat sommige risico’s onbekend of onzichtbaar
zijn. Daardoor weten we niet
wat we missen en is niet meetbaar welk deel van alle risico’s
inzichtelijk is geworden vanwege de monitor. We kunnen
dus niet meten hoeveel de monitor inzichtelijk maakt, afgezet
tegen alle onzichtbare risico’s,
en in die zin is het meten van
de effectiviteit niet haalbaar.

Matig

5.6 Maatregel 3.5. Internetaanbieders gaan bijdragen aan de bestrijding van onveilige IoT-apparaten & ervaring en kennis
over wat een cross-sectoraal testplatform kan bieden
Maatregel 3.5 luidt als volgt: Het kabinet gaat in gesprek met de aanbieders van internettoegang over hoe zij - analoog aan de succesvolle aanpak van botnets - gaan bijdragen aan
de bestrijding van onveilige Internet of Things-apparaten. Het testen van producten is cruciaal om zekerheid te verkrijgen over de digitale veiligheid daarvan. Er komt een pilot om
aan de hand van diverse sectorale use cases ervaring en kennis op te doen met wat een
gedeeld testplatform kan bieden. [1]

Dialogic innovatie ● interactie

107

5.6.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De maatregel bevat twee onderdelen. In de Roadmap DVHS zijn deze ook als individuele
acties opgenomen.
Dialoog met internetaanbieders
Het eerste deel betreft de dialoog met internetaanbieders. De onderbouwing daarvoor is als
volgt:
“Aanbieders van internettoegang kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van
digitale kwetsbaarheden. Vanuit hun beheerstaak voor de internetverbinding kunnen zij gebruikers erop attenderen dat onveilige apparaten op het internet zijn gesignaleerd. Dit kan
bijdragen aan de digitale veiligheid tijdens de gebruiks- en afvoerfase van de productlevenscyclus.” [19]
Pilot voor sectoraal testplatform
De onderbouwing van het tweede deel van de maatregel is dat testen mogelijk laagdrempeliger kan worden, en kennisuitwisseling effectiever, als een testplatform over meerdere
sectoren heen gedeeld wordt.
“Zo’n testbed moet bedrijven de mogelijkheid bieden om delen van de keten, of de gehele
keten waar hun product deel van uitmaakt, te testen.” [19]

5.6.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel draagt direct bij aan doelstelling 3.2: Nederland zet in op het detecteren van
digitale veiligheidsrisico’s, door het testen van digitale producten en het inzichtelijk maken
van digitale veiligheidsrisico’s.

5.6.3 Concrete doelen van de maatregel
Dialoog met internetaanbieders
Het concrete doel van het eerste deel van de maatregel is dat internetaanbieders gaan bijdragen aan het bestrijden van onveilige IoT-apparaten. Dit moet bijdragen aan het bestrijden
van onveilige IoT-apparaten.
Pilot voor sectoraal testplatform
Het concrete doel van het tweede deel van de maatregel is het via een pilot opdoen van
ervaring en kennis over wat een gedeeld testplatform kan bieden. Hierdoor moet men in
staat worden om meer en effectiever te testen om zo veiligheidsrisico’s inzichtelijk te maken.

5.6.4 De beleidsmaatregelen en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Dialoog met internetaanbieders
In de Roadmap DVHS is de gewenste dialoog iets verder gespecifieerd:
“In dialoog met aanbieders van internettoegang en de vereniging Abuse Information Exchange wordt bekeken hoe zij kunnen helpen om onveilige IoT-apparaten op het internet in
te dammen. Daarbij wordt onderzocht of en hoe zij bij geconstateerde kwetsbaarheden of
compromittering van een apparaat hun abonnees hierop kunnen wijzen en kunnen adviseren
wat daaraan gedaan moet of kan worden.” [19]
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Er wordt aansluiting gezocht op de Abuse Hub van de vereniging Abuse Information Exchange. De Abuse Hub wordt gebruikt bij de bestrijding van botnets, onderzocht wordt of
deze ook ten behoeve van besmette IoT-apparaten kan worden gebruikt. [19]
Pilot voor sectoraal testplatform
Het tweede deel van de maatregel, de pilot voor het sectorale testplatform, had vorm moeten
krijgen via het Cross Sector Cyber Testbed, zo blijkt uit de Roadmap DVHS:
“Testen kan mogelijk laagdrempeliger worden en kennisuitwisseling effectiever als (onderdelen van) een testplatform kan worden gedeeld over meerdere sectoren heen (een ‘Cross
Sector Cyber Testbed’ (CSCT)). Zo’n testbed moet bedrijven de mogelijkheid bieden om
delen van de keten, of de gehele keten waar hun product deel van uitmaakt, te testen. Hierbij
zijn meerdere partijen uit de betreffende keten betrokken. De mogelijkheid om ‘over de
keten’ te testen is uniek en kan een belangrijke meerwaarde vormen voor aanbieders en
gebruikers van ICT-producten en -diensten.” [19]
Uit interviews met beleidsmedewerkers blijkt echter dat EZK hier uiteindelijk niet op heeft
ingezet. Een van de gesprekspartners gaf aan dat er in het veld geen behoefte aan bleek te
zijn. In de voortgangsbrieven van de Roadmap wordt de pilot of het Testbed inderdaad niet
meer genoemd, al wordt dit niet toegelicht. Wel wordt in de voortgangsbrieven binnen dit
onderwerp van onderzoek van Agentschap Telecom naar de digitale veiligheid van verschillende apparaten en naar een testprogramma van de Consumentenbond:
“Met de opmars van IoT is het van belang om inzicht te krijgen in het digitale veiligheidsniveau van producten die op de markt zijn. In dat kader heeft AT onderzoek uit laten voeren
naar de digitale veiligheid van 22 apparaten in de categorieën slim speelgoed, IP-camera’s,
routers, slimme sloten, babymonitors en slimme thermostaten. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd. Daarnaast ontwikkelt en implementeert de
Consumentenbond samen met een aantal internationale partnerorganisaties een testprogramma van verbonden apparaten. Het programma spitst zich toe op een aantal voor
consumenten belangrijke aspecten rond digitale veiligheid en privacy.” [43]

5.6.5 Betrokken organisaties
Het ministerie van EZK trekt beide delen van de maatregel. Voor de dialoog met internetaanbieders is Abuse Information Exchange betrokken. De genoemde pilot is niet doorgezet,
maar bij de ‘vervangende maatregelen’ zijn de Consumentenbond en Agentschap Telecom
betrokken. Bedrijven en particulieren zijn de doelgroep van de maatregel.

5.6.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabellen tonen de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Dialoog met internetaanbieders
Tabel 22. Meetbaarheid van het eerste deel deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is het kabinet in gesprek gegaan met internetaanbieders
om te kijken hoe zij kunnen bijdragen aan de bestrijding van
onveilige IoT-apparaten?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, via beleidsstukken en interviews met
beleidsmedewerkers en internetaanbieders.

Goed
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Output

Gaan internetaanbieders bijdragen aan de bestrijding van
onveilige IoT-apparaten?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, middels interviews met
internetaanbieders, beleidsmedewerkers en andere
stakeholders. Als er concrete
protocollen ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld voor aansluiting op
de Abuse Hub, zal het goed
meetbaar zijn. Als de afspraken
softer of abstracter zijn is het
moeilijker een oordeel te vellen.

Redelijk
goed

Doelbereik

Worden digitale veiligheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt?

Subjectief,
meervoudig.

Beperkingen. Er kan worden gekeken welke informatie
beschikbaar is die over eerdere
jaren niet beschikbaar is. Middels interviews met uitvoerders
en gebruikers van de monitor
van maatregel 3.4 (TU Delft,
DTC en AIE) kan hiervan een
inschatting worden gemaakt.
Met name DTC en AIE zullen
ook zicht hebben op de inzichtelijkheid van digitale
veiligheidsrisico’s in het algemeen. Om het breder te
trekken kunnen partijen als
NCSC en de I&V-diensten worden bevraagd. Het blijft echter
een uitdaging dat sommige risico’s onbekend of onzichtbaar
zijn. Daardoor weten we niet
wat we missen en is niet meetbaar welk deel van alle risico’s
inzichtelijk is.

Matig

Effectiviteit

Worden digitale veiligheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt als
gevolg van deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Beperkingen. Net als bij de vorige maatregel kan de extra
inzichtelijkheid die de maatregel
biedt in kaart worden gebracht.
In dit geval door te kijken naar
het aantal kwetsbaarheden dat
door internetaanbieders is gesignaleerd en het aantal
meldingen dat zij aan gebruikers hebben gedaan. Vanwege
het bestaan van onbekende en
onzichtbare risico’s is de daadwerkelijke bijdrage aan het
totaalbeeld van veiligheidsrisico’s echter niet goed
inzichtelijk te maken.

Matig
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Pilot voor sectoraal testplatform
Tabel 23. Meetbaarheid van het tweede deel van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is een pilot aan de
hand van sectorale
use cases georganiseerd?

Objectief, enkelvoudig

Hoog, via beleidsstukken en interviews. Dit lijkt overigens niet te zijn
gebeurd (zie boven).

Goed

Output

Is ervaring en kennis
opgedaan over wat
een gedeeld testplatform kan bieden?

Objectief, meervoudig

Hoog, via een evaluatie van de pilot
of door betrokkenen bij de pilot te interviewen.

Redelijk
goed

Doelbereik

Worden digitale producten getest?

Objectief, enkelvoudig

Hoog, via interviews met stakeholders kan dit in kaart worden
gebracht.

Goed

Effectiviteit

Worden digitale producten getest als
gevolg van deze
maatregel?

Subjectief, meervoudig.

Hoog, door te inventariseren of
cross-sectorale testplatforms bestaan
en gebruikt worden en door vervolgens uit te vragen of de pilot van
invloed is geweest op het ontstaan
van het platform.

Redelijk
goed

5.7 Maatregel 3.6. Onderzoek dat zich richt op het ontwikkelen en
marktrijp maken van innovatieve oplossingen naar veilige
H&S
Maatregel 3.6 luidt als volgt: Het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve oplossingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het digitaal veilig maken van hard- en software.
Nederland zet in op het ontwikkelen van cybersecurity-onderzoek via de NCSRA III (publicatie beoogd in 2018) dat zich richt op het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve
oplossingen. Ook lopen via de toepassing van het Small Business Innovation Research (SBIR)
verschillende tenders voor onderzoek die bijdragen aan nieuwe innovatieve, digitaal veilige
hard- en software. Daarnaast stimuleert het kabinet open source encryptie door extra middelen hiervoor vrij te maken in het kader van de NCSRA III. Tot slot gaat het kabinet
dialoogsessies organiseren over innovatieve oplossingen om hard- en software digitaal veilig
te houden of af te voeren. Zie ook de doelstellingen onder ambitie 5. [1]

5.7.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De maatregel komt neer op het stimuleren van onderzoek dat zich richt op het ontwikkelen
en marktrijp maken van innovatieve oplossingen. De kern van de onderbouwing is te vinden
in de eerste zin van de maatregel: het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve
oplossingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het digitaal veilig maken van hard- en
software.

5.7.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel is niet goed te koppelen aan de doelstellingen die binnen de ambitie geformuleerd zijn, al is de link met de ambitie zelf duidelijk. In de Roadmap DVHS wordt ook
duidelijk gemaakt dat de maatregel via verschillende innovatieopgaven moet bijdragen aan
het bevorderen van digitaal veilige hard- en software:
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“Het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve oplossingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het digitaal veilig maken van hard- en software. De innovatieopgaven
verschillen per fase in de productlevenscyclus. Voor de fase van afstoting zijn geheel nieuwe
oplossingen nodig om de slag te maken naar het veilig uitschakelen en verwijderen van harden software. Bij ontwerp, productie en gebruik gaat het niet alleen om het ontwikkelen van
nieuwe (al dan niet technologische) oplossingen, maar ook om […] onderzoek ten behoeve
van gedragsbeïnvloeding (met name bij gebruikers) en om intensievere samenwerking ter
versterking van de gehele kennisbasis” [19]

5.7.3 Concrete doelen van de maatregel
Het concrete doel van de maatregel is dat onderzoek wordt gedaan dat zich richt op het
ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve oplossingen. Dit zou er op zijn beurt uiteraard toe moeten leiden dat innovatieve oplossingen ook daadwerkelijk worden ontwikkeld
en marktrijp worden gemaakt.

5.7.4 De beleidsmaatregelen en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Het gewenste onderzoek wordt gestimuleerd via verschillende beleidsinstrumenten. In de
maatregel zelf worden drie beleidsinstrumenten genoemd, die in de Roadmap DVHS verder
worden toegelicht:
•

•

•

Het SBIR: “Nederland zet […] in op het ontwikkelen van cybersecurity-onderzoek en
op de toepassing van het Small Business Innovation Research (SBIR) instrument,
voor onderzoek dat bijdraagt aan nieuwe innovatieve, digitaal veilige hard- en software, en positieve externe effecten als kennisspilovers” [19]
De NCSRA III: “Ook stimuleert Nederland de ontwikkeling van encryptiesoftware die
bijdraagt aan de digitale veiligheid van hard- en software. In bovengenoemde NCSRA
III wordt een bedrag van € 410.000 extra vrijgemaakt om onderzoeksinitiatieven en
projecten op het gebied van cybersecurity te stimuleren en encryptie daar als belangrijk onderwerp in terug te laten komen.” [19]
Dialoogsessies met betrokken partijen: “Om tot nieuwe innovatie oplossingen te komen voor de fase van afvoer van hard- en software gaat het kabinet dialoogsessies
organiseren met betrokken partijen.” [19]

In de Roadmap wordt verder benoemd dat het thema van deze maatregel ook wordt opgenomen in het programma Maatschappelijke Uitdaging Veilige Samenleving:
•

“Cybersecurity en daarbinnen de ontwikkeling van de kennisbasis voor digitaal veilige hard- en software is één van de thema’s die worden opgenomen in het
programma Maatschappelijke Uitdaging Veilige Samenleving.46 Daarbij gaat het om
onderzoek naar veilige en betrouwbare systemen (inclusief vitale infrastructuren en
communicatie); het beheer en de verdediging van systemen en (vitale) infrastructuren; het digitaal bewust en vaardig maken van burgers en organisaties; socioeconomische factoren en ethiek van cybersecurity; privacy, identiteit en zeggenschap; en openbaar bestuur en rechtshandhaving.” [19]

Uit de voortgangsbrieven van de Roadmap blijkt dat er sinds het opstellen van de NCSA en
de Roadmap DVHS nog aanvullende beleidsinstrumenten zijn ingezet die onder deze maatregel geschaard kunnen worden:

46

Zie de maatschappelijke uitdaging veilige samenleving in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021
van de Topsectoren. [77]
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•

•

“Ook wordt via de Nationale Wetenschapsagenda ingezet op cybersecurity onderzoek. Zo is via de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
een brede nationale cybersecurity onderzoeksoproep gepubliceerd van 5,5 miljoen
euro, en wordt een oproep uitgewerkt in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van 5,15 miljoen euro. Daarnaast is afgelopen jaar een verkenning
gestart naar hoe de kennis en innovatie ambities van het kabinet zo goed mogelijk
in publiek-private samenwerking kunnen worden vormgegeven. Ik ben daarover met
vertegenwoordigers van uit de overheid, het cybersecurity bedrijfsleven en het kennisveld in gesprek. […] Tot slot wordt ook gewerkt aan een stevige verankering van
cybersecurity binnen het missie gedreven innovatiebeleid.” [43]
“Op het gebied van IoT is op basis van de Nationale Wetenschapsagenda in de zomer
van 2019 ruim €8 miljoen aan onderzoeksgeld toegekend aan het achtjarig onderzoeksproject An Internet of Secure Things – INTERSECT met ruim 45 aangesloten
onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het onderzoeksproject wordt gecoördineerd door de TU Eindhoven.” [9]

Tot slot wordt in de voortgangsbrief 2020 van de Roadmap verwezen naar het nieuw op te
richten samenwerkingsplatform als opvolger van Dcypher. [9] Dit platform bespreken wij
onder ambitie 6.

5.7.5 Betrokken organisaties
De ministeries van EZK en OCW zijn hierbij betrokken. Ook NWO en RVO zijn bij de uitvoering
van de verschillende instrumenten. Doelgroep van de maatregel zijn bedrijven en onderzoeksteams.

5.7.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 24. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Heeft stimulatie via de NCSR
III, SBIR en dialoogsessies
plaatsgevonden?

Objectief,
meervoudig

Hoog, door (verslagen van) de
instrumenten of kamerbrieven
te bekijken. Hierboven zijn
voorbeelden gegeven.

Goed

Output

Is onderzoek uitgevoerd dat
zich richt op het ontwikkelen en
marktrijp maken van innovatieve oplossingen voor veilige
hard- en software?

Objectief,
meervoudig

Hoog, door de onderzoeken te
bekijken die worden gepubliceerd die gefinancierd zijn met
de genoemde instrumenten.
Ook kunnen mensen in het veld
worden geïnterviewd.

Goed

Doelbereik

-47

-

-

Effectiviteit

-

-

-

47

De maatregel draagt niet bij aan de geformuleerde doelstellingen in deze ambitie.
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5.8 Maatregel 3.7: Verplichting voor veiligheidsupdates opgenomen en mogelijke vervolgstappen
Maatregel 3.7 luidt als volgt: Aansprakelijkheid vormt een belangrijke financiële prikkel voor
aanbieders om hun hard- en software veilig te maken én te houden. Het kabinet is met
stakeholders en wetenschappers in gesprek over aandachtspunten rond de aansprakelijkheid
bij digitaal onveilige hard- en software, en over welke verbeterpunten en oplossingen zij
zien. Daarnaast neemt Nederland actief deel aan de expertgroep over aansprakelijkheid en
nieuwe technologieën en betrekt daarbij de inbreng van Nederlandse stakeholders. Verder
stelt Nederland in de onderhandelingen over het ‘Richtlijnvoorstel digitale inhoud en digitale
diensten’, voor om in alle gevallen een verplichting op te nemen veiligheidsupdates te verplichten als het gaat om software die is geleverd aan een consument. [1]

5.8.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De eerste zin van de maatregel geeft de kern van de onderbouwing weer: Aansprakelijkheid
vormt een belangrijke financiële prikkel voor aanbieders om hun hard- en software veilig te
maken én te houden. In de Roadmap DVHS wordt dit nader toegelicht:
“Het aansprakelijkheidsrecht geeft niet alleen gebruikers handvatten om schade door digitale
onveiligheid te verhalen, maar ook aanbieders prikkels om voorzorgsmaatregelen te nemen
ter voorkoming of beperking van schade. Aansprakelijkheid vormt een belangrijke financiële
prikkel voor aanbieders om hun hard- en software veilig te maken én te houden. Daardoor
wegen aanbieders mogelijke negatieve externe effecten mee bij de ontwikkeling en het op
de markt brengen van hard- en software. Hiermee draagt het aansprakelijkheidsrecht bij
aan de digitale veiligheid van hard- en software gedurende de gehele productlevenscyclus.”
[19]

5.8.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel moet bijdragen aan doelstelling 3.3: Nederland zet in op het mitigeren van
digitale veiligheidsrisico’s door het aansprakelijkheidsregime, en het versterken van het bewustzijn en handelingsperspectief voor burgers en bedrijven.

5.8.3 Concrete doelen van de maatregel
De concrete doelen bij deze maatregel zijn niet duidelijk geformuleerd. De maatregel bevat
eigenlijk alleen drie activiteiten. Voor een deel kunnen de doelen wel worden afgeleid uit de
Roadmap DVHS:
•

•
•
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Uit de Roadmap DVHS blijkt dat op basis van de gesprekken met stakeholders ‘mogelijke vervolgstappen’ worden vastgesteld met publieke en private partijen. [19]
‘Het vaststellen van mogelijke vervolgstappen met publieke en private partijen’ kan
dus worden beschouwd als concreet doel van de maatregel.
Een tweede doel is actieve deelname aan de EU-expertgroep over aansprakelijkheid
en nieuwe technologieën.
Nederland zal in onderhandelingen over het genoemde Richtlijnvoorstel voorstellen
om veiligheidsupdates in alle gevallen te verplichten. Logischerwijs is het doel hierbij
dat deze verplichting wordt opgenomen in het Richtlijnvoorstel. De Roadmap DVHS
bevestigt dit. [19] Het idee is uiteraard dat de verplichting vervolgens wordt opgenomen in de Richtlijn zelf, maar dat valt niet meer onder de maatregel zoals die
geformuleerd is.
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5.8.4 De beleidsinstrumenten wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de Roadmap DVHS worden de drie activiteiten genoemd en deels toegelicht:
•

•

•

Gesprekken met stakeholders en wetenschappers: “Het kabinet bespreekt het aansprakelijkheidsregime met stakeholders en wetenschappers en vraagt hen mee te
denken over het optimaliseren van de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht. Daarbij staat de vraag centraal waar partijen in de praktijk mee te maken
hebben. Welke schade wordt nu door welke partij geleden vanwege onveilige harden software? Zijn bedrijven en consumenten bekend met de mogelijkheden die het
bestaande aansprakelijkheidsrecht, onder meer betreffende productaansprakelijkheid, biedt om schade te verhalen? Waar lopen zij mogelijk tegenaan als zij hun
schade proberen te verhalen?” [19]
EU-expertgroep: “Nederland neemt actief deel aan de expertgroep over aansprakelijkheid en nieuwe technologieën en betrekt daarbij de inbreng van Nederlandse
stakeholders.” [19]
Richtlijnvoorstel: “Op dit moment wordt onderhandeld over een EU-richtlijnvoorstel
‘betreffende bepaalde aspecten met betrekking tot de contracten voor de levering
van digitale inhoud’. Dat regelt de rechten voor de koper en de verkoper, zoals contractuele eisen aan de te leveren digitale inhoud en rechtsmiddelen voor de
consument als de verkoper de overeenkomst niet nakomt. Het voorstel waar de lidstaten onderling overeenstemming over hebben bereikt verplicht de verkoper – kort
gezegd – om beveiligingsupdates te verstrekken. Deze verplichting geldt alleen niet
als de consument er uitdrukkelijk op is gewezen dat geen updates worden verstrekt
en hij hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Een vermelding in de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld, volstaat dus niet. Nederland wil consumenten verdergaand
verzekeren van beveiligingsupdates. […] Daarom heeft Nederland in de onderhandelingen over het EU-richtlijnvoorstel voorgesteld om in alle gevallen
veiligheidsupdates te verplichten.” [19]

5.8.5 Betrokken organisaties
In de NCSA en de Roadmap DVHS worden de betrokkenen niet ver gespecifieerd. De acties
worden genomen door ‘het kabinet’ of ‘Nederland’ en stakeholders en wetenschappers worden betrokken.
Wetgevingstechnisch ligt aansprakelijkheid bij het ministerie van JenV. Dat ministerie neemt
ook deel aan de EU-expertgroep, zo blijkt uit de interviews. Verder blijkt uit de interviews
en uit de voortgangsbrief 2020 van de Roadmap DVHS dat het ministerie van EZK op dit
thema onderzoek uit heeft laten voeren naar juridische en economische barrières bij het
verhalen van schade, door het Centre for the Law en Economics of Cyber Security van de
Erasmus Universiteit Rotterdam, en dat EZK verder met het veld in gesprek gaat. [9]
De doelgroep zijn zowel gebruikers als aanbieders van hard- en software.

5.8.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel.
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Tabel 25. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Meetbaarheid

Haalbaarheid

Activiteiten

Zijn gesprekken met stakeholders en wetenschappers
gevoerd over aandachtspunten
en verbeteringen rond aansprakelijkheid?

Objectief,
meervoudig

Hoog, bijvoorbeeld via beleidsstukken of interviews.

Goed

Activiteiten

Is in onderhandelingen over het
EU-Richtlijnvoorstel voorgesteld
om de verdergaande verplichting voor veiligheidsupdates op
te nemen?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, door middel van verslagen, kamerbrieven of
interviews.

Goed

Output

Zijn mogelijke vervolgstappen
vastgesteld met publieke en private partijen?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, bijvoorbeeld via beleidsstukken of interviews.

Goed

Output

Is deelgenomen aan de EU-expertgroep over
aansprakelijkheid en nieuwe
technologieën?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, bijvoorbeeld via beleidsstukken of interviews.

Goed

Output

Is de verplichting voor veiligheidsupdates in het EURichtlijnvoorstel opgenomen?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, door het Richtlijnvoorstel
te bekijken.

Goed

Doelbereik

Is het aansprakelijkheidsregime
versterkt?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door nogmaals onderzoek
te doen naar de barrières bij
het verhalen van schade, zie
boven. Ook kan middels interviews met experts of
documentenonderzoek worden
onderzocht of eerder geïdentificeerde barrières inmiddels zijn
weggenomen.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Is het aansprakelijkheidsregime
versterkt als gevolg van deze
maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Beperkingen. De activiteiten en
output staan nog vrij ver af van
een mogelijk effect, waardoor
eventuele versterking van het
regime moeilijk toe te schrijven
zal zijn aan de maatregel. De
meetbaarheid zal afhangen van
de verdere ontwikkeling. Als bijvoorbeeld uit de gesprekken
met stakeholders, of uit de EUexpertgroep, een concrete
nieuwe vervolgstap vloeit die
snel wordt geïmplementeerd,
dan is die vervolgstap duidelijk
een uitkomst van deze maatregel. Als de uitkomsten echter
abstracter blijven of er komen
vervolgstappen uit die ook elders al besproken werden, dan
is het effect van de maatregel
moeilijk te isoleren.

Matig
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Dimensie

Vraag

Type

Meetbaarheid

Haalbaarheid

Uitzondering hierop is het deel
van de maatregel dat ziet op de
verplichting voor veiligheidsupdates. Als deze verplichting op
voorstel van Nederland wordt
doorgevoerd en specifieke barrières wegneemt, kan worden
geconcludeerd dat de maatregel
het aansprakelijkheidsregime
versterkt heeft. Hoe groot dit
effect is zal echter slecht te duiden zijn.

5.9 Maatregel 3.8: Minimumeisen aan apparaten via de RED
Maatregel 3.8 luidt als volgt: Met het stellen van minimumveiligheidseisen kunnen onveilige
producten van de markt geweerd worden. Het kabinet onderzoekt welke minimale veiligheidseisen kunnen worden gesteld aan apparaten via de Europese Radio Equipment Directive
(RED). [1]

5.9.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De primaire onderbouwing is te vinden in de eerste zin van de maatregel: met het stellen
van minimumveiligheidseisen kunnen onveilige producten van de markt geweerd worden
Een aanvullende onderbouwing is dat het stellen van minimumeisen het aansprakelijkheidsregime versterkt:
“[Er is] verbetering mogelijk door het nader definiëren van de begrippen ‘fout’ of ‘gebrek’:
het is niet altijd duidelijk wanneer gezegd kan worden dat er een fout zit in software c.q.
wanneer software gebrekkig is. En dus is niet altijd snel duidelijk of de aanbieder aansprakelijk is voor de fout of het gebrek. Dit kan buiten het aansprakelijkheidsrecht om, door het
formuleren van product- en minimumeisen, die verduidelijken wanneer sprake is van een
fout of gebrek in de software. Als software niet aan deze eisen voldoet, is het makkelijker
om aan te tonen dat de software gebrekkig is en om de schade te verhalen.” [19]

5.9.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel draagt primair bij aan het voorkomen van digitale veiligheidsrisico’s, zoals in
doelstelling 3.1, al gebeurt dit niet door het stimuleren van standaardisatie- en certificeringsinitiatieven en het versterken van toezicht en handhaving, zoals in de doelstelling
geformuleerd, maar door het opstellen van minimumeisen.
Daarnaast draagt de maatregel bij aan doelstelling 3.3: Nederland zet in op het mitigeren
van digitale veiligheidsrisico’s door het aansprakelijkheidsregime, en het versterken van het
bewustzijn en handelingsperspectief voor burgers en bedrijven.

5.9.3 Concrete doelen van de maatregel
Met de maatregel wordt onderzocht welke minimale veiligheidseisen kunnen worden gesteld
via de Europese RED. Het concrete doel is dus dat bekend is welke eisen gesteld kunnen
worden. Dit moet vervolgens uiteraard leiden tot het daadwerkelijk opleggen van eisen.
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5.9.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Uit de Roadmap DVHS blijkt dat het onderzoek in EU-verband wordt gedaan, verder wordt
niet gespecifieerd hoe dit moet gebeuren:
“Op initiatief van Nederland wordt in EU-verband momenteel gekeken of het mogelijk is om
via de richtlijn voor radiorandapparatuur (Radio Equipment Directive, hierna ‘RED’) voor apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet – een significant en groeiend deel van
het IoT – minimale digitale veiligheidseisen te stellen.” [19]
Als er eenmaal eisen gesteld zijn, zullen vervolgens normen nodig zijn om technische invulling aan de eisen te geven (zie maatregelen 3.2 en 3.3). [9]

5.9.5 Betrokken organisaties
Het ministerie van EZK is aanspreekpunt voor deze maatregel. Doelgroep van de maatregel
zijn aanbieders van IoT-apparaten, die zullen zich aan de eisen moeten houden, en gebruikers van deze apparaten, die worden erdoor beschermd.

5.9.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 26. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is onderzocht welke minimale
veiligheidseisen kunnen worden
gesteld aan apparaten via de
RED?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, bijvoorbeeld via beleidsstukken of interviews.

Goed

Output

Is bekend welke minimale veiligheidseisen kunnen worden
gesteld aan apparaten via de
RED?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, op basis van het gedane
onderzoek.

Goed

Doelbereik

Is het aansprakelijkheidsregime
versterkt?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door nogmaals onderzoek
te doen naar de barrières bij
het verhalen van schade, zie
boven. Ook kan middels interviews met experts of
documentenonderzoek worden
onderzocht of eerder geïdentificeerde barrières inmiddels zijn
weggenomen.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Is het aansprakelijkheidsregime
versterkt als gevolg van deze
maatregel?

Subjectief,
meervoudig.

Beperkingen. Er is al beargumenteerd dat minimumeisen
het regime versterken, zie boven. Als uit het (EU-)onderzoek
blijkt dat bepaalde eisen kunnen worden gesteld, die
vervolgens ook daadwerkelijk
worden gesteld, is dus aannemelijk dat het onderzoek heeft
bijgedragen aan versterking van

Matig
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

het regime. Dit is zeker zo wanneer blijkt dat bepaalde partijen
ook vaker aansprakelijk worden
gesteld. Hoe groot het effect
van de maatregel is zal echter
slecht te duiden zijn omdat het
effect niet goed te isoleren zal
zijn.

5.10 Maatregel 3.9: Kennis over nodige en wenselijke aanvullende
maatregelen bij inkoop binnen het Rijk
Maatregel 3.9 luidt als volgt: Het kabinet gaat onderzoeken welke aanvullende maatregelen
nodig en gewenst zijn bij inkoop binnen de Rijksoverheid, voor de digitale veiligheid van
hard- en software.

5.10.1

Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel

De Roadmap DVHS geeft de onderbouwing van deze maatregel:
“De Rijksoverheid kan met haar inkoopbeleid de vraagzijde van digitaal veilige producten
stuwen. Zij is namelijk een belangrijke gebruiker. Hierdoor ontstaat een prikkel voor aanbieders om digitaal veilige producten op de markt te brengen. Ook geeft de Rijksoverheid
hiermee het goede voorbeeld: kijk naar de digitale veiligheid van hard- en software voordat
je die koopt. Daarnaast is het voor de Rijksoverheid uiteraard belangrijk dat zij met vertrouwen gebruik kan maken van de door haar ingekochte hard- en software. Het kabinet wil
daarom verkennen welke aanvullende maatregelen nodig zijn op terrein.” [19]

5.10.2

Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities

De maatregel draagt bij aan het voorkomen van digitale veiligheidsrisico’s, zoals in doelstelling 3.1, al gebeurt dit niet door het stimuleren van standaardisatie- en
certificeringsinitiatieven en het versterken van toezicht en handhaving, zoals in de doelstelling geformuleerd, maar door de vraagzijde te stuwen.

5.10.3

Concrete doelen van de maatregel

De maatregel betreft onderzoek naar welke aanvullende maatregelen nodig en gewenst zijn.
Het concrete doel is dus dat bekend is welke maatregelen nodig en gewenst zijn. Vervolgens
is uiteraard de bedoeling dat dergelijke maatregelen worden ingevoerd.

5.10.4
De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten
worden
In de NCSA en de Roadmap DVHS wordt niet toegelicht hoe het onderzoek zal plaatsvinden.
In de voortgangsbrieven van de Roadmap wordt er wel verder op in gegaan, hieruit blijkt
dat inmiddels op verschillende segmenten inkoopeisen zijn geformuleerd en dat er een tool
is ontwikkeld (de ICO-Wizard):
“Als onderdeel van het tweejarig ondersteuningsprogramma voor overheden van de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is begin dit jaar [2019] een
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expertgroep gestart om cybersecurity inkoopeisen te formuleren voor verschillende segmenten. Alle overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) dragen bij aan de
inhoudelijke uitwerking van de betreffende inkoopsegmenten. Het eerste segment, veilige
softwareontwikkeling, is voor de zomer gereed. Het gehele traject zal eind 2020 leiden tot
een uitwerking van alle relevante ICT-inkoopsegmenten. De doelstelling is om deze cybersecurity inkoopeisen te gaan hanteren voor alle overheidslagen als onderdeel van BIO.” [43]
“In samenwerking met het ministerie van BZK is de afgelopen periode een pakket aan cybersecurity eisen en een tool ontwikkeld die overheidsorganisaties ondersteunt bij de inkoop
van ICT-producten en diensten. De tool is sinds maart dit jaar [2020] online beschikbaar als
prototype.” [9]
In de voortgangsbrief 2020 van de Roadmap wordt daarnaast expliciet gemaakt dat het
ontwikkelen en implementeren van cybersecurity-inkoopeisen voor alle overheidsorganisaties een gedeelde doelstelling van de Roadmap DVHS en het programma NL DIGIbeter van
het ministerie van BZK is. [9] Ook wordt daar vermeld dat de eisen onderdeel uitmaken van
het BIO-versnellingsprogramma van BZK.

5.10.5

Betrokken organisaties

De ministeries van EZK en BZK werken aan deze maatregel. Overheidsorganisaties ICTU en
Logius zijn betrokken bij het testen van de ICO-Wizard.
De doelgroep van de maatregel bestaat uit alle overheidsorganisaties, zij gaan de potentiële
eisen hanteren, en leveranciers van ICT-producten en -diensten van de overheid, zij moeten
aan de eisen voldoen. Omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat aanbieders een prikkel
hebben om veilige producten op de markt te brengen, waar ook andere afnemers van profiteren, zijn ook andere afnemers van ICT-producten en -diensten onderdeel van de
doelgroep.

5.10.6

Meetbaarheid

De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 27. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is onderzocht welke aanvullende maatregelen nodig en
wenselijk zijn bij aankoop binnen het Rijk?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, bijvoorbeeld via beleidsstukken of interviews.

Goed

Output

Is bekend welke aanvullende
maatregelen nodig en wenselijk
zijn bij aankoop binnen het
Rijk?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, op basis van het gedane
onderzoek.

Goed

Doelbereik

Zet Nederland in op het voorkomen van digitale
veiligheidsrisico’s in hard- en
software?

Subjectief48,
meervoudig.

Hoog, bijvoorbeeld via beleidsstukken of interviews.

Redelijk
goed

48

Operationalisering van ‘inzetten op’ is lastig.
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Effectiviteit

Zet Nederland in op het voorkomen van digitale
veiligheidsrisico’s in hard- en
software als gevolg van deze
maatregel?

Subjectief49,
meervoudig.

Beperkingen. De maatregel is
nog vrij ver verwijderd van een
potentieel effect op veiligheidsrisico’s; aanvullende
maatregelen voor inkoop moeten worden geïdentificeerd,
moeten vervolgens worden ingevoerd en moeten er
vervolgens in slagen om aanbieders een prikkel te geven om
veilige producten op de markt
te brengen. Het meten van het
effect van het ‘onderzoek naar
aanvullende inkoopmaatregelen’
op veiligheidsrisico’s zal daardoor erg lastig zijn. Het kan
echter beargumenteerd worden
dat het onderzoek wel al classificeert als ‘inzetten op het
voorkomen van veiligheidsrisico’s’.

Matig

5.11 Maatregel 3.10: Inzet van toezichthouders
Maatregel 3.10 luidt als volgt: Toezicht en handhaving geven aanbieders een prikkel om zich
aan wet- en regelgeving te houden. Het kabinet organiseert een nationale dialoogsessie voor
toezichthoudende instanties, om te bezien welke rol zij de komende periode kunnen spelen
om de digitale veiligheid van hard- en software te bevorderen, synergie te creëren tussen
de verschillende acties van toezichthouders en te kijken hoe samenwerking tussen toezichthouders kan worden verbeterd.

5.11.1

Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel

In de Roadmap DVHS wordt beargumenteerd waarom toezicht en handhaving belangrijk is
en waarom samenwerking tussen de toezichthouders gestimuleerd wordt:
Toezicht en handhaving geven aanbieders een prikkel om zich aan wet- en regelgeving te
houden. Afhankelijk van zijn mandaat kan de toezichthoudende instantie ingrijpen in bepaalde fasen van de productlevenscyclus. Om de handhaving te versterken gaat het kabinet
(internationale) samenwerking tussen de verschillende toezichthoudende instanties stimuleren. Er zijn diverse toezichthoudende instanties met een deelverantwoordelijkheid voor de
handhaving van de digitale veiligheid van hard- en software. Zo houdt de Autoriteit Consument en Markt toezicht op een belangrijk deel van de consumentenbescherming en de
Autoriteit Persoonsgegevens op privacyregelgeving. Daarnaast zijn er toezichthoudende instanties voor specifieke sectoren als de gezondheidszorg, vervoer en energie. Zij hebben
vaak weer internationale counterparts.

49

Operationalisering van ‘inzetten op’ is lastig.
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5.11.2

Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities

Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 3.1: Nederland zet in op het voorkomen van
digitale veiligheidsrisico’s in hard- en software door het stimuleren van standaardisatie- en
certificeringsinitiatieven en het versterken van toezicht en handhaving.

5.11.3

Concrete doelen van de maatregel

Uit de formulering van de maatregel blijkt dat het organiseren van de dialoogsessie drie
doelen heeft, waarvan de eerste en de laatste erg zacht zijn geformuleerd:
•
•
•

Bezien welke rol toezichthoudende instanties komende periode kunnen spelen om
de digitale veiligheid van hard- en software te bevorderen
Synergie creëren tussen de verschillende acties van toezichthouders
Kijken hoe samenwerking tussen toezichthouders kan worden verbeterd

Uiteraard is de bedoeling dat het eerste doel ook zal leiden tot het bevorderen van digitale
veiligheid door toezichthouders en dat het laatste doel zal leiden tot betere samenwerking,
maar de doelen van de maatregel beperken zich op dit punt tot het opdoen van kennis over
deze zaken.

5.11.4
De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten
worden
De doelen moeten gerealiseerd worden met een nationale dialoogsessie voor toezichthoudende instanties.
Hoewel de NCSA en de Roadmap DVHS enkel de nationale dialoogsessie noemen, blijkt uit
de voortgangsbrief 2019 van de Roadmap dat het ministerie van EZK in gesprek is met
meerdere toezichthouders:
“Ik ben in gesprek met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en AT over hun rol bij het
bevorderen van de digitale veiligheid van IoT-apparaten. Daarbij is vooral gesproken over
de vraag of de toezichthouders de juiste bevoegdheden hebben om, in combinatie met het
aangekondigde beleid, effectief op te treden.” [43]
Over de nationale dialoogsessie wordt in de twee voortgangsbrieven overigens niet gesproken.

5.11.5

Betrokken organisaties

Het ministerie van EZK trekt deze maatregel. Daarnaast zijn uiteraard de toezichthoudende
instanties betrokken.
De primaire doelgroep van de maatregels zijn de toezichthouders zelf. Daarna heeft de maatregel invloed op de aanbieders van hard- en software, op wie toezicht wordt gehouden, en
de afnemers daarvan, die beter worden beschermd.
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5.11.6

Meetbaarheid

De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 28. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is er een nationale dialoogsessie voor toezichthoudende
instanties georganiseerd?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, door het nagaan van beleidsstukken of houden van
interviews.

Goed

Output

Is bezien welke rol toezichthoudende instanties komende
periode kunnen spelen om de
digitale veiligheid van hard- en
software te bevorderen?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door het nagaan van beleidsstukken of het houden van
interviews met betrokkenen.

Redelijk
goed

Output

Is synergie gecreëerd tussen de
verschillende acties van toezichthouders?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door toezichthouders te
interviewen en processen en
protocollen te analyseren.

Redelijk
goed

Output

Is bekeken hoe samenwerking
tussen toezichthouders kan
worden verbeterd.

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door toezichthouders te
interviewen en processen en
protocollen te analyseren.

Redelijk
goed

Doelbereik

Is toezicht en handhaving versterkt?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door toezichthouders te
interviewen en hun cijfers, processen en protocollen te
analyseren.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Is toezicht en handhaving versterkt als gevolg van deze
maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door toezichthouders te
interviewen.

Redelijk
goed

5.12 Maatregel 3.11: Consumenten en MKB zijn bewust van de digitale veiligheidsrisico’s van IoT-apparaten, en van hun
handelingsperspectief
Maatregel 3.11 luidt als volgt: Bewustwording en empowerment leveren een belangrijke bijdrage aan de digitale veiligheid van hard- en software, onder meer omdat aanbieders
hierdoor rekening kunnen houden met digitale kwetsbaarheden en gebruikers zich bewust
zijn van mogelijke risico’s. Als onderdeel van de cybersecurity bewustwordingscampagnes
van veiliginternetten.nl lanceert de overheid een of meer beleidsondersteunende publiekscampagnes voor digitaal veilige hard- en software. [1]

5.12.1

Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel

In de eerste zin van de maatregel is de kern van de onderbouwing te vinden: Bewustwording
en empowerment leveren een belangrijke bijdrage aan de digitale veiligheid van hard- en
software, onder meer omdat aanbieders hierdoor rekening kunnen houden met digitale
kwetsbaarheden en gebruikers zich bewust zijn van mogelijke risico’s. [1]
Uit de Roadmap DVHS blijkt daarnaast dat bewustwording en empowerment ook de impact
van andere maatregelen kan vergroten:
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“Nederland zal bewustwordingscampagnes en empowerment op het gebied van digitaal veilige hard- en software vooral inzetten om de impact te vergroten van bestaande en nieuwe
maatregelen.” [19]

5.12.2

Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities

Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 3.3: Nederland zet in op het mitigeren van digitale
veiligheidsrisico’s door het aansprakelijkheidsregime, en het versterken van het bewustzijn
en handelingsperspectief voor burgers en bedrijven.
Daarnaast is er een duidelijke link met doelstelling 6.3 van ambitie 6: Burgers en bedrijven
zijn in staat en zien het belang om veel voorkomende digitale dreigingen het hoofd te bieden
en meer weerbaar te zijn tegen cybercrime.

5.12.3

Concrete doelen van de maatregel

In de Roadmap DVHS is het doel geformuleerd, het betreft bewustwording van veiligheidsrisico’s en van handelingsperspectief:
“Doel van de bewustwordingscampagnes is vooral om consumenten en het MKB bewust te
maken van de digitale veiligheidsrisico’s van IoT-apparaten, van wat ze daar aan kunnen
doen en welke overheidsmaatregelen hen daarbij helpen.” [19]

5.12.4
De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten
worden
Uit de maatregel zelf blijkt al dat het doel kort gezegd bereikt moet worden door middel van
‘een of meer beleidsondersteunende publiekscampagnes voor digitaal veilige hard- en software’. De Roadmap DVHS geeft hier verdere toelichting bij. Zo wordt daar aangegeven dat
inzichten uit gedragswetenschappen en gedragsexperimenten zullen worden ingezet. [19]
Verder blijkt uit de Roadmap onder meer dat zal worden aangesloten op het bestaande instrument veiliginternetten.nl:
“De campagnes sluiten aan op het digitale platform voor cybersecurity-informatie veiliginternetten.nl, dat ook voor andere cybersecuritycampagnes wordt ingezet. Ook wil Nederland
de bewustwording en empowerment gedurende de ontwikkelingsfase van een product stuwen. Aanbieders kunnen dit binnen de eigen organisatie oppakken, en grote bedrijven
kunnen kleine bedrijven daarbij helpen.” [19]
Bij bewustwording en empowerment gedurende de ontwikkelingsfase kan worden gedacht
aan het toepassen van security by design, zo blijkt uit de Roadmap. Hoe of waarom grote
bedrijven kleine bedrijven hierbij zouden helpen wordt echter niet toegelicht.

5.12.5

Betrokken organisaties

Voor de campagnes onder deze maatregel is het ministerie van EZK verantwoordelijk. Als
we iets breder kijken zien we dat EZK zelf, maar ook het ministerie van JenV, vergelijkbare
campagnes met een andere focus heeft. Dit bespreken wij onder maatregel 6.3.
De doelgroep van deze maatregel bestaat uit burgers en bedrijven. Het gaat zowel om de
ontwikkelaars en aanbieders als om de gebruikers van hard- en software.
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5.12.6

Meetbaarheid

De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 29. Meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Zijn een of meer beleidsondersteunende publiekscampagnes
voor digitaal veilige hard- en
software gelanceerd?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog. Goed meetbaar middels
beleidsstukken of interviews.

Goed

Output

Zijn consumenten en het MKB
bewust gemaakt van veiligheidsrisico’s van IoT-apparaten
en van hun handelingsperspectief?

Subjectief,
meervoudig

Beperkingen. Alert Online laat
jaarlijks onderzoek doen naar
cybersecurity-bewustzijn van
Nederlanders. [44] Dit onderzoek ging in 2020 (nog) niet
expliciet in op IoT, maar wel op
risico’s en maatregelen die relevant zijn voor IoT, zoals
software-updates. De ontwikkeling van het bewustzijn van
veiligheidsrisico’s van IoT-apparaten is daardoor toch redelijk
te meten. Het is echter lastig
om te bepalen of dit is toe te
schrijven aan de publiekscampagnes of aan andere factoren.

Matig

Om een indruk te krijgen van
de output van IoT-campagnes
kunnen uitkomsten van dit onderzoek worden vergeleken met
hoe vaak bepaalde spotjes bekeken zijn en hoe vaak
bepaalde websites bezocht zijn.
Om een nauwkeuriger beeld te
krijgen kan in het genoemde
onderzoek, of elders, worden
uitgevraagd of de publiekscampagnes van invloed zijn geweest
op het bewustzijn van de respondenten.
Met betrekking tot het bewustzijn van welke
overheidsmaatregelen consumenten en MKB kunnen helpen,
kan aanvullend worden gekeken
hoe vaak dergelijke maatregelen daadwerkelijk gebruikt
worden.
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Doelbereik

Zijn het bewustzijn en handelingsperspectief van burgers en
bedrijven versterkt?

Subjectief50,
meervoudig.

Hoog. Alert Online laat jaarlijks
onderzoek doen naar cybersecurity-bewustzijn van
Nederlanders. [45] Het handelingsperspectief kan kwalitatief
in kaart worden gebracht middels interviews met experts.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Zijn het bewustzijn en handelingsperspectief van burgers en
bedrijven versterkt als gevolg
van deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Beperkingen. Alert Online laat
jaarlijks onderzoek doen naar
cybersecurity-bewustzijn van
Nederlanders. [45] De ontwikkeling van bewustzijn van
burgers en bedrijven is daardoor redelijk goed meetbaar.
Het is echter lastig om te bepalen of dit toe te schrijven is aan
de publiekscampagnes of aan
andere factoren.

Matig

Om een indruk te krijgen van
het effect van IoT-campagnes
kunnen uitkomsten van dit onderzoek worden vergeleken met
hoe vaak bepaalde spotjes bekeken zijn en hoe vaak
bepaalde websites bezocht zijn.
Om een nauwkeuriger beeld te
krijgen kan in het genoemde
onderzoek, of elders, worden
uitgevraagd of de publiekscampagnes van invloed zijn geweest
op het bewustzijn van de respondenten.

5.13 Kritische reflectie op de beleidstheorie
Nu de afzonderlijke maatregelen geanalyseerd zijn, kunnen we een beter beeld schetsen van
de logica van de beleidstheorie. Helemaal aan het begin van dit hoofdstuk presenteerden we
middels een afbeelding de logische relaties die we op basis van de NCSA hebben kunnen
reconstrueren. Nu kijken we kritischer naar de beleidstheorie en stellen ons verschillende
vragen: Zijn de veronderstelde relaties logisch? Worden alle verbanden genoemd of zijn er
omissies? Zijn de relaties krachtig genoeg om het beoogde effect te sorteren? Op basis van
onze analyse komen we op onderstaande kritiekpunten. In de afbeeldingen is met genummerde cirkels aangegeven op welke locatie het kritiekpunt betrekking heeft.

50

Het meten van versterking van het handelingsperspectief zal kwalitatief goed te doen zijn, maar zal
moeilijker te kwantificeren zijn.
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5.13.1

Te zwakke relaties

In de beleidstheorie van deze ambitie zien we op veel plekken te zwakke relaties. De richting
van de oorzaak-gevolg relatie is correct, maar de omvang van de relatie is niet groot genoeg
om het beoogde effect te sorteren.
1. ‘Inzetten op’ leidt niet zomaar tot ‘vooroplopen’.
De doelstellingen zijn geformuleerd als het ‘inzetten op’ het voorkomen, detecteren en mitigeren van digitale veiligheidsrisico’s en het ‘inzetten op’ een set basisbeginselen. Dit is erg
vrijblijvend. De stap van deze doelstelling naar de daadwerkelijke ambitie, het voorop lopen
in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software, is nog erg groot.
2. Gesprekken met aanbieders leiden niet per se tot een bijdrage van deze aanbieders
Er zullen gespreken met internetaanbieders worden gevoerd, maar dat betekent niet dat zij
ook daadwerkelijk gaan bijdragen aan de bestrijding van onveilige apparaten.
3. Ervaring over wat een testplatform kan bieden zorgt nog niet voor meer testen
Een pilot om ervaring op te doen met een cross-sectoraal testplatform is een mooie stap,
maar om een effect te hebben moeten daarna eerst nog platforms worden opgericht, die
vervolgens nog substantieel moeten worden gebruikt. Dat is lang geen vanzelfsprekendheid.
4. Het opdoen van kennis is niet voldoende om effect te sorteren
Bij maatregelen 3.8, 3.9 en 3.10 zien we dezelfde zwakke relatie: via onderzoek of dialoog
wordt kennis opgedaan over mogelijke, wenselijke of nodige maatregelen of eisen. Daar
stoppen de maatregelen echter. Het vergaren van kennis is uiteraard een nodige eerste stap,
maar daarmee zijn de doelstellingen nog niet behaald.
5. Een nationale dialoogsessie leidt nog niet tot synergie tussen de acties van toezichthouders
Om daadwerkelijke synergie te creëren is veel meer nodig dan een keer met zijn allen om
de tafel gaan zitten. Processen, protocollen en/of IT-systemen zullen waarschijnlijk flink
moeten worden aangepast. Het is niet realistisch dat met enkel een dialoogsessie noemenswaardige synergie gecreëerd kan worden.
6. ‘Mogelijke vervolgstappen’ en deelname aan een expertgroep versterken nog
niet het regime
De stap van het in gesprekken vaststellen van mogelijke vervolgstappen naar het daadwerkelijk versterken van het aansprakelijkheidsregime is nog vrij groot. Hetzelfde geldt voor
deelname aan de EU-expertgroep. Die deelname wordt gepresenteerd als doel op zich, zonder dat duidelijk is wat de beoogde gevolgen zijn en hoe dit zou moeten leiden tot versterking
van het regime.
7. In onderhandelingen ‘voorstellen’ om een verplichting op te nemen is weinig
committerend
Als de beoogde verplichting voor veiligheidsupdates daadwerkelijk in het Richtlijnvoorstel
wordt opgenomen (output) zien wij dit als een redelijke stap richting versterking van het
aansprakelijkheidsregime. Een redelijke activiteit om de output te bereiken zou kunnen zijn
het aandringen in onderhandelingen, zoals in maatregel 3.2. De belofte dat zal worden ‘voorgesteld’ om de verplichting op te nemen is echter weinig committerend. Vervolgens moet
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het Richtlijnvoorstel ook nog worden aangenomen, inclusief updateverplichting, voordat
sprake kan zijn van een effect.
8. Het ‘lanceren van één of meer campagnes’ is vrij mager
Het gebruik van publiekscampagnes kan waarschijnlijk werken om consumenten en MKB
bewuster te maken van veiligheidsrisico’s en van hun handelingsperspectief, maar met de
formulering ‘één of meer’, en zonder overige activiteiten, is lang niet zeker of de activiteit
voldoende is om een substantieel effect te bewerkstelligen.

5.13.2

Omissies

1. Doelstelling 3.4 heeft geen onderliggende maatregelen
Geen enkele geformuleerde maatregel lijkt bij te dragen aan het realiseren van een set van
basisbeginselen om de digitale veiligheid van hard- en software te bevorderen.

5.13.3

Onlogische maatregelen/relaties

1. Maatregel 3.1 is geen maatregel maar een constatering
De maatregel bevat geen activiteit en geen gewenste output.
2. Maatregel 3.6 draagt niet bij aan de geformuleerde doelstellingen
Onderzoek naar het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve oplossingen voor veilige hard- en software draagt duidelijk bij aan de ambitie (vooroplopen in het bevorderen
van digitaal veilige hard- en software), maar niet aan de geformuleerde doelstellingen.

128

Dialogic innovatie ● interactie

Ambitie 3

Nederland loopt voorop in het bevorderen
van digitaal veilige hard- en software

1

Doelstelling 3.1

Doelstelling 3.2

Doelstelling 3.3

Nederland zet in op het voorkomen van
digitale veiligheidsrisico’s in hard- en
software

Nederland zet in op het detecteren van
digitale veiligheidsrisico’s

Nederland zet in op het mitigeren van
digitale veiligheidsrisico’s

Standaardisatie- en
certificeringsinitiatie
ven worden
gestimuleerd

Digitale
veiligheidsrisico’s
worden inzichtelijk
gemaakt

Toezicht en
handhaving wordt
versterkt

Digitale producten
worden getest

Het
aansprakelijkheidsregime wordt
versterkt

Doelstelling 3.4

Het bewustzijn en
handelingsperspectief voor
burgers en
bedrijven worden
versterkt

Nederland zet in op het realiseren van een
set van basisbeginselen om de digitale
veiligheid van hard- en software te
bevorderen

1
3
2
Maatregel 3.1

Maatregel 3.2

Maatregel 3.3

Maatregel 3.4

1

Vaststelling van de
CSA en (verplichte)
Europese
certificeringen

Bredere toepassing van
internationale standaarden,
samenwerkingsverbanden en
raamwerken

Een monitor met
informatie over de
digitale veiligheid
van digitale
producten

Maatregel 3.5
Internetaanbieders
gaan bijdragen aan
de bestrijding van
onveilige IoTapparaten

Maatregel 3.6

Ervaring en kennis
over wat een crosssectoraal
testplatform kan
bieden

Onderzoek naar het
ontwikkelen en
marktrijp maken
van innovatieve
oplossingen voor
veilige H&S

2

1

Onderhandelingen
in Brussel en
actieve bijdrage
aan Europese
certificeringschema’s

Standaarden en
certificering leveren
een belangrijke
bijdrage aan de
digitale veiligheid
van hard- en
software

Er zijn te veel
verschillende
standaarden, wat
leidt tot lagere
adoptiegraad en
effectiviteit

Proactief
aansluiten op
internationale
initiatieven via
het NEN

Multilaterale
samenwerking
rond IoTstandaardisatie

Ontwikkelen van de
monitor met
publieke en private
partijen

Gesprekken met
internetaanbieders
om te kijken hoe zij
hieraan kunnen
bijdragen

Een pilot aan de
hand van diverse
sectorale use cases

Stimulatie via
NCSRA III, SBIR en
dialoogsessies

Standaarden en certificering leveren
een belangrijke bijdrage aan de
digitale veiligheid van hard- en
software

Alle marktpartijen
hebben belang bij
de transparantie
die een monitor kan
bieden over
kwaliteit en
veiligheid

Internetaanbieders
kunnen gebruikers
erop attenderen dat
onveilige apparaten
op het internet zijn
gesignaleerd

Met een crosssectoraal
testplatform kan de
hele productieketen
worden getest. Dat
is mogelijk
laagdrempeliger en
effectiever

Het ontwikkelen en
marktrijp maken
van innovatieve
oplossingen kan
een belangrijke
bijdrage leveren
aan veiligere harden software

Onderbouwing keuze voor maatregel

1

Te zwakke relaties

1

Omissies

1

Onlogische relaties
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Figuur 13. Kritische reflectie beleidstheorie ambitie 3. Maatregelen 3.1 t/m 3.6.

Ambitie 3

Nederland loopt voorop in het bevorderen
van digitaal veilige hard- en software

1

Doelstelling 3.1

Doelstelling 3.2

Doelstelling 3.3

Nederland zet in op het voorkomen van
digitale veiligheidsrisico’s in hard- en
software

Nederland zet in op het detecteren van
digitale veiligheidsrisico’s

Nederland zet in op het mitigeren van
digitale veiligheidsrisico’s

Standaardisatie- en
certificeringsinitiatie
ven worden
gestimuleerd

Digitale
veiligheidsrisico’s
worden inzichtelijk
gemaakt

Toezicht en
handhaving wordt
versterkt

Het
aansprakelijkheidsregime wordt
versterkt

Digitale producten
worden getest

Het bewustzijn en
handelingsperspectief voor
burgers en
bedrijven worden
versterkt

Doelstelling 3.4

Nederland zet in op het realiseren van een
set van basisbeginselen om de digitale
veiligheid van hard- en software te
bevorderen

1
4
4
Maatregel 3.9

4

Kennis over nodige
en wenselijke
aanvullende
maatregelen bij
inkoop binnen het
Rijk

Kennis over
de rol van
toezichthouders bij
bevorderen
veiligheid

4

Maatregel 3.10
Synergie
tussen
acties
toezichthouders

Kennis over
hoe toezichthouders beter
kunnen
samenwerken

5
Onderzoeken welke
aanvullende
maatregelen nodig
en wenselijk zijn

De Rijksoverheid
kan met haar
inkoopbeleid de
vraagzijde
van digitaal veilige
producten stuwen

6

Maatregel 3.8
Kennis over welke
minimumeisen aan
apparaten kunnen
worden gesteld via
de RED

Een nationale dialoogsessie voor
toezichthoudende instanties

Onderzoeken welke
minimale
veiligheidseisen
kunnen worden
gesteld aan
apparaten via RED

Toezicht en handhaving geven aanbieders een
prikkel om zich aan wet- en regelgeving te
houden

Door minimumveiligheidseisen
kunnen onveilige
producten van de
markt geweerd
worden. Verbetert
ook het
aansprakelijkheidsregime

Mogelijke
vervolgstappen,
vastgesteld met
publieke en private
partijen

Maatregel
6 3.7

7

Maatregel 3.11

Deelname aan EUexpertgroep over
aansprakelijkheid
en nieuwe
technologieën

In EURichtlijnvoorstel
wordt een
verplichting voor
veiligheidsupdates
opgenomen

Consumenten en
MKB zijn bewust van
veiligheidsrisico’s
van IoT-apparaten,
en hun
handelingsperpectief

7

8

Voorstellen om
deze verplichting op
te nemen in de
onderhandelingen

Lanceren van een of
meer beleidsondersteunende
publiekscampagnes
voor digitaal veilige
hard- en software.

Met deze updates is
niet alleen de
individuele
consument gebaat,
maar
ook de
maatschappij als
geheel

Hierdoor kunnen
aanbieders en
gebruikers rekening
houden met
kwetsbaarheden en
risico’s. Vergroot de
impact van andere
maatregelen.

Gesprekken over
aandachtspunten
en verbeteringen
rond
aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid vormt een belangrijke
financiële prikkel voor aanbieders om hun
hard- en software veilig te maken en houden

Onderbouwing keuze voor maatregel

1

Te zwakke relaties

1

Omissies

1

Onlogische relaties
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Figuur 14. Kritische reflectie beleidstheorie ambitie 3. Maatregelen 3.7 t/m 3.11.

5.14 Conclusie
Ambitie 3 draait om het bevorderen van veilige hard- en software. De opbouw van de beleidstheorie van de ambitie is op zich logisch. Overal is duidelijk waarom maatregelen worden
genomen en de relatie tussen maatregelen en doelstellingen is, op een enkele uitzondering
na, helder. Er zijn echter erg veel zwakke relaties, doordat veel maatregelen niet verder
gaan dan onderzoek doen of gesprekken voeren. Wij beseffen ons uiteraard dat dit vaak
nuttige en zelfs nodige stappen zijn, maar het gat tot de doelstellingen en tot de ambitie zelf
blijft daardoor erg groot. De maatregelen binnen deze ambitie blijven vaak ook enigszins
non-committerend, denk aan het opdoen van kennis, maar ook aan het vaststellen van mogelijke vervolgstappen of het ‘voorstellen’ om een verplichting op te nemen.
De meetbaarheid van de activiteiten en output van de maatregelen is goed tot redelijk goed.
Het gaat om concrete acties die uitgevoerd moeten worden die zouden moeten leiden tot
een concrete, meetbare output. Door de formulering van de doelstelling kan ook het doelbereik vrij goed gemeten worden. Wederom gaat het om concrete, redelijk meetbare doelen
die nagestreefd worden. Als het gaat om het meten van effectiviteit van de maatregelen,
dan wordt het uitdagender. Soms kan het redelijk goed gemeten worden, soms matig. De
onderstaande tabel toont het overzicht van de meetbaarheid.
Tabel 30. Overzicht van de meetbaarheid van de maatregelen in ambitie 3
Maatregel

Activiteiten

Output

Doelbereik

Effectiviteit

3.1. Standaarden en certificering leveren
een belangrijke bijdrage aan de digitale
veiligheid van h&s

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

3.2 Vaststelling van de CSA en (verplichte) Europese certificeringen

Redelijk goed

Redelijk goed

Redelijk goed

Matig

3.3: Bredere toepassing van internationale
standaarden, samenwerkingsverbanden en
raamwerken

Redelijk goed

Goed

Redelijk goed

Slecht

3.4. Een monitor met informatie over de
digitale veiligheid van digitale producten

Goed

Goed

Matig

Matig

3.5. Internetaanbieders gaan bijdragen
aan de bestrijding van onveilige IoT-apparaten & cross-sectoraal testplatform

Goed

Redelijk goed

Goed

Redelijk goed

3.6. Onderzoek dat zich richt op het ontwikkelen en marktrijp maken van
innovatieve oplossingen naar veilige H&S

Goed

Goed

Nvt

Nvt

3.7: Verplichting voor veiligheidsupdates
opgenomen en mogelijke vervolgstappen

Goed

Goed

Redelijk goed

Matig

3.8: Minimumeisen aan apparaten via de
RED

Goed

Goed

Redelijk goed

Matig

3.9: Kennis over nodige en wenselijke
aanvullende maatregelen bij inkoop binnen het Rijk

Goed

Goed

Redelijk goed

Matig

3.10: Inzet van toezichthouders

Goed

Redelijk goed

Redelijk goed

Redelijk goed

3.11: Consumenten en MKB zijn bewust
van de digitale veiligheidsrisico’s van IoTapparaten, en van hun handelingsperspectief

Goed

Matig

Redelijk goed

Matig
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6 Ambitie 4: Nederland beschikt over
weerbare digitale processen en een
robuuste infrastructuur
6.1 Inleiding
Ambitie 4 draait om weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur. In de NCSA
wordt aangegeven waarom deze ambitie is opgenomen. Hierbij wordt de volgende redeneerlijn gehanteerd: (I) ICT is steeds meer verweven in Nederlandse samenleving. Dit leidt ertoe
dat (II) bedrijven en overheden via slimme toepassingen in toenemende mate data gedreven
[zijn] gaan functioneren. Dit gebeurt in ketens en ze zijn afhankelijk van andere organisaties
voor gegevens of uitvoering. Hier zit ook een risico in. Immers als (III) gegevensuitwisseling
met andere organisaties niet veilig en betrouwbaar verloopt, kan het bedrijfsprocesverstoord
raken. Als dit gebeurt in ketens van vitale aanbieders dan leidt dat tot (IV) verregaande
uitval, aantasting van de fysieke veiligheid en maatschappelijke ontwrichting.
In andere woorden: Een bredere, maatschappelijke trend (I), de opkomst van ICT, leidt
ertoe dat organisaties ICT gaan gebruiken (II). Dit leidt tot een nieuwe specifieke kwetsbaarheid in vitale processen (III) en op zijn beurt tot een maatschappelijke risico (IV). De
essentie van ambitie 4 is het verminderen van de specifieke kwetsbaarheden (III). Zo wordt
voorkomen dat de ontoombare maatschappelijke trend (I) via een keten leidt tot grote maatschappelijke risico’s (IV). Om invulling te geven aan ambitie 4, zijn de volgende drie
doelstellingen gedefinieerd: [1]
4.1 Alle relevante partijen worden betrokken bij het waarborgen van de continuïteit en de
digitale weerbaarheid van vitale processen, waardoor de weerbaarheid van de gehele keten
wordt versterkt.
4.2 Nederland zet in op het versterken van de kwaliteit van vrije software en de versnelde
adoptie van moderne internetprotocollen en internetstandaarden.
4.3 De Nederlandse overheid stimuleert een innovatief cybersecurity klimaat waarin veilige
ICT-producten en -diensten worden ontwikkeld en gebruikt.
De drie doelstellingen kunnen los worden gezien, maar we zien een duidelijke relatie tussen
de doelstellingen: doelstelling 4.2 leidt er toe dat doelstelling 4.3 gehaald kan worden. Immers, hogere kwaliteit software, protocollen en standaarden is een verbijzondering van het
gebruik van veilige ICT-producten en -diensten. Daarnaast zien we dat alle doelstellingen
elkaar versterken. Ook worden er in de NCSA zeven maatregelen genoemd onder deze ambitie. De onderstaande figuur toont schematisch hoe deze concepten zich tot elkaar
verhouden en hoe de beleidstheorie in elkaar steekt.
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Ambitie 4

Nederland beschikt over weerbare digitale
processen en een robuuste infrastructuur

Doelstelling 4.1

Doelstelling 4.2

De weerbaarheid van de gehele keten
wordt versterkt.

Nederland zet in op het versterken van de
kwaliteit van vrije software

Doelstelling 4.3

Nederland zet in op versnelde adoptie van
moderne internetprotocollen en
internetstandaarden.

Veilige ICT-producten en -diensten worden
ontwikkeld en gebruikt

De Nederlandse
overheid stimuleert
een innovatief
cybersecurity
klimaat

Alle relevante partijen worden betrokken bij
waarborgen continuïteit en digitale
weerbaarheid van vitale processen

Maatregel 4.1

Maatregel 4.2

Fors uitbreiden
aantal vitale
aanbieders dat
zorg- en
meldplichten krijgt

Toezicht door
sectorale
toezichthouder

Cybersecuritywet

Instrumenten voor
sectorale
toezichthouders

Ontwikkeling van
methodiek door
toezichthouders
met
vakdepartementen

Mogelijkheid om op
te treden

Ketenafhankelijkheden
zijn niet inzichtelijk
voor organisaties

Groot belang van
essentiële diensten
en dus de
aanbieders ervan

Methodiek voor
identificeren
afhankelijkheidsrelaties van vitale
aanbieders

Maatregel 4.3

Maatregel 4.4

Maatregel 4.5

Maatregel 4.6

Maatregel 4.7

Uitkomsten van
onderstaande
onderzoek

Verbeteren van de
kwaliteit van
gemeenschappen
die vrije software
ontwikkelen en
onderhouden

Leveranciers
passen moderne
internetprotocollen
en -standaarden
toe

De overheid als
launching customer
hanteert
cybersecurity
vereisten bij inkoop
geeft hierover
dringend advies
aan vitale
aanbieders.

Bekendheid bij
welke partijen
veilige
dienstverlening kan
worden afgenomen

Bezien hoe deze
ondersteuning kan
plaatsvinden door
EZK en NCSC

De overheid zorgt
ervoor, onder meer
door agendering in
Europa

Verkenning met
private partijen
naar cerfiticeringsstelstel voor
cybersecurity
dienstverleners

De vrije software
gemeenschappen
achter hebben te
beperkte
capaciteiten en
middelen

Veelgebruikte oude
internetprotocollen
en -standaarden
zijn niet bestand
tegen hedendaagse
aanvallen

Onduidelijk of
cybersecurity
dienstverleners op
professionele en
integere wijze
handelen

Onderzoek of
aanvullende
maatregelen nodig
zijn om de impact
bij verstoring van
de dienstverlening
van buitenlandse
aanbieders van te
beperken.

Veel organisaties
zijn afhankelijk van
enkele buitenlandse
aanbieders
waardoor impact bij
verstoring groot is.

Onderbouwing keuze voor maatregel
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Figuur 15. Beleidstheorie van ambitie 4: “Nederland beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur”

6.2 Maatregel 4.1: Fors uitbreiden aantal vitale aanbieders dat zorgen meldplichten krijgt
Maatregel 4.1 luidt als volgt: Naast de bestaande verplichtingen voor telecomaanbieders in
de Telecommunicatiewet wordt met het voorstel voor de Cybersecuritywet51 het aantal vitale
aanbieders dat zorg- en meldplichten krijgt, fors uitgebreid. Sectorale toezichthouders gaan
toezien op de cybersecurity in sectoren in de vitale infrastructuur waar dat tot nu toe niet
gebeurde en krijgen daarvoor de instrumenten aangereikt. [1]
Hiermee is duidelijk dat de maatregel uit twee deelaspecten bestaat. Aan de ene kant gaat
het om het vastleggen van de verplichtingen voor een groeiend aantal partijen. Aan de andere kant gaat het om handhaving middels de inzet van de sectorale toezichthouders. Beide
aspecten vallen onder de Cybersecuritywet.

6.2.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In bijna alle interviews waarin ambitie 4 werd besproken, kwam naar voren maatregel 4.1
qua relevantie een relatief groot onderdeel van de ambitie beslaat. Uit de NCSA komt de
onderstaande onderbouwing naar boven. Deze tekst maakt min of meer duidelijk dat essentiële diensten (zoals distributie van drinkwater, elektriciteit, et cetera) in toenemende mate
afhankelijk zijn van gedigitaliseerde bedrijfsprocessen. Vanwege het grote maatschappelijke
belang van de continuïteit van deze diensten zou er wetgeving moeten zijn die eisen stelt
aan de aanbieders van deze diensten.
“Vanwege het belang van de beschikbaarheid (of continuïteit) van datacommunicatienetwerken worden specifieke eisen gesteld aan de aanbieders van zulke
netwerken, onder meer via de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel voor de
Cybersecuritywet (Csw). Die zijn erop gericht dat dergelijke aanbieders hun systemen en netwerken weerbaar maken tegen verschillende dreigingen en incidenten,
waaronder die, welke kunnen leiden tot uitval van fysieke infrastructuur. Met de Csw
ontstaat daarnaast voor alle aanbieders van een essentiële dienst en digitale dienstverleners de verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen
te treffen. Op de invulling hiervan wordt toegezien door sectorale toezichthouders.
Hiermee wordt het beveiligingsniveau van aanbieders verder verhoogd en ontstaat
de mogelijkheid om stevig op te treden tegen kwetsbare (niet passend beveiligde)informatiesystemen. De Csw vervangt en vult aan op de reeds in werking getreden
Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc), waarin onder meer al
is geregeld dat de NCSC de taak heeft om het Rijk en de vitale aanbieders te adviseren over cybersecurity. Deze wet biedt ook de mogelijkheid om een vakminister te
informeren in die gevallen waar door een rijksorgaan of vitale aanbieder niet adequaat wordt omgesprongen met adviezen van het NCSC. De Nederlandse overheid
vraagt van alle organisaties om adequaat te kunnen reageren wanneer de continuïteit
van hun dienstverlening in gevaar komt.” [1]

6.2.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel kent een directe koppeling met een deel van doelstelling 4.1: “Alle relevante
partijen worden betrokken bij het waarborgen van de continuïteit en de digitale weerbaarheid

51

De naam Cybersecuritywet is in de slotfase van de behandeling veranderd naar Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Om aan te sluiten bij de tekst in de NCSA gebruiken we in dit
document vooral de eerste term.
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van vitale processen”. Dit heeft vervolgens een impact op het andere deel van de doelstelling: ”De weerbaarheid van de gehele keten wordt versterkt.”

6.2.3 Concrete doelen van de maatregel
De maatregel valt in twee delen uiteen:
•

•

Ten eerste gaat het om het aantal vitale aanbieders met zorg- en meldplichten dat
fors wordt uitgebreid. Het doel hiervan is dat het beveiligingsniveau van aanbieders
verder wordt verhoogd.
Ten tweede gaat het om sectorale toezichthouders die gaan toezien op de cybersecurity in sectoren in de vitale infrastructuur. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om
stevig op te treden tegen kwetsbare (niet passend beveiligde) informatiesystemen.

6.2.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Uit de tekst van de maatregel blijkt dat de maatregel de implementatie betreft van de Wet
beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni, voorheen Cybersecuritywet), die strekt
tot uitvoering van de EU-richtlijn houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk
niveau van de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (NIB-richtlijn; (EU)
2016/1148). Voor telecom, waarnaar in de maatregel wordt verwezen, was er al een zorgplicht, meldplicht en toezicht, geregeld in de Telecommunicatiewet. Vergelijkbare plichten
en toezicht moesten uit hoofde van de NIB-Richtlijn ook voor Aanbieders van Essentiële
Diensten (AED’s) geregeld worden, welke op grond van de Wbni zouden moeten worden
aangewezen.
“Op 9 november jl. is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) in
werking getreden. Deze wet heeft tot doel om de digitale weerbaarheid van Nederland - en in het bijzonder van die van vitale aanbieders, de Rijksoverheid en digitale
dienstverleners - te verhogen, onder meer door een zorg- en meldplicht voor vitale
aanbieders52 en digitale dienstverleners. De organisaties, genoemd in de Wbni, zoeken, met inachtneming van de wettelijke kaders, ook samenwerking met andere
organisaties, dit ter bevordering van hun taakuitoefening en het daardoor verder
bevorderen van de digitale weerbaarheid van de samenleving.” [16]
Met het inwerking treden van de Wbni en het aanwijzen van essentiële dienstenaanbieders
via het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni) is deze maatregel nog niet
afgehandeld. Zoals uit de kamerbrief van 29 juni 2020 blijkt zijn er nog enkele ontwikkelingen gaande.
•
•

•

52

53

“VWS voert een herbeoordeling uit om te bezien of bepaalde organisaties binnen de
zorgsector als vitale aanbieders zouden moeten worden aangewezen.
IenW stelt sectorbeelden op om de cyberweerbaarheidsmaatregelen in kaart te brengen. In juni 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het eerste sectorbeeld over
de voortgang van cybersecurity bij de sector water.
Het ontwerp van [bovengenoemde] wijziging van het Bbni53 wordt verder in procedure gebracht, en zal zo snel als mogelijk in werking treden.

“IenW heeft de processen ‘vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur’ en
‘vervoer over (hoofd)wegennet’ (zie Kamerbrief TK 30821, nr. 108) als vitaal aangewezen. Daarnaast
zijn organisaties in de chemische sector aangemerkt als vitaal.” [16]
Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen ter uitvoering van de Wbni.
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•

•

Er worden verkenningen uitgevoerd naar o.a. de wettelijke taken en bevoegdheden
bij incidenten met een digitale component. Op basis hiervan nodig gebleken wijzigingen van wetgeving worden in voorbereiding genomen. Daarnaast wordt een
wijziging van de Wbni voorbereid die ertoe strekt ten aanzien van alle vitale aanbieders de in die wet geregelde plichten van toepassing te laten zijn.
De mogelijkheden om actuele dreigingsinformatie uit te wisselen tussen toezichthouders en het NCSC worden verder uitgewerkt” [16]

Eerder zijn al diverse onderzoeken afgerond gerelateerd aan deze maatregel, zoals evaluatie
over de aanpak van de Citrix-problematiek [46] en het Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) -rapport over digitale ontwrichting. [32]
Zoals hierboven beschreven gaan sectorale toezichthouders toezien. Ook uit de interviews
blijkt dat de focus voornamelijk lag op het betrekken van de toezichthouder. We zouden door
de soms vrij strenge juridische taal (zoals “specifieke eisen gesteld”, “verplichting om maatregelen te treffen”, “op de invulling hiervan wordt toegezien door sectorale toezichthouders”)
heen kunnen kijken en het meer als een coöperatief model kunnen zien waarin het NCSC,
de sectorale toezichthouders en de vitale aanbieders samen dit doel nastreven waarbij ieder
zijn eigen rol heeft. Het gaat immers om een achterliggend doel (het voorkomen van verstoring bedrijfsprocessen) dat alle aanbieders hoog op hun eigen agenda hebben staan.

6.2.5 Betrokken organisaties
In de WBNI worden in Artikel 5 – lid 1 twee soorten vitale aanbieders gedefinieerd [18]:
Bij algemene maatregel van bestuur of bij besluit van een bij die maatregel genoemd
bestuursorgaan worden aangewezen:
a. aanbieders van een essentiële dienst of categorieën van zodanige aanbieders;
b. andere vitale aanbieders of categorieën van zodanige aanbieders.
In de BBNI is een concreet overzicht opgenomen van de aanbieders van essentiële diensten.
[47] De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanbieders die vallen onder artikel 5
-lid 1A.
Tabel 31. Overzicht van de aanbieders van een essentiële dienst [47]
Sector
Energie:
elektriciteit

Aanbieder
• De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, aangewezen op grond van artikel 10, tweede lid,
of 14 van de Elektriciteitswet 1998

Essentiële dienst
Transmissie en distributie van elektriciteit

• De regionale netbeheerders, aangewezen op grond
van artikel 10, negende lid, 13, eerste lid, of 14 van
de Elektriciteitswet 1998
Energie: gas

• De netbeheerder van het landelijk gastransportnet,
aangewezen op grond van artikel 2, eerste lid, of 5
van de Gaswet

Transmissie en distributie van gas

• De regionale netbeheerders, aangewezen krachtens
artikel 2, achtste lid, of 5 van de Gaswet
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
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Het opsporen en winnen van gas op
basis van de concessie voor de aardgaswinning uit het Groningenveld op
grond van het koninklijk besluit van
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Sector

Aanbieder

Essentiële dienst
30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 1963,
126)

Energie:
aardolie

Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten

Het beheren van strategische olievoorraden

Vervoer

De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Het afwikkelen van scheepvaartverkeer

• Royal Schiphol Group N.V.

Een veilige en vlotte vlucht- en vliegtuigafhandeling voor wat betreft de
luchthaven Schiphol

• Luchtverkeersleiding Nederland
• Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC)
• Aircraft Fuel Supply B.V.
• Koninklijke marechaussee
• elke luchtvaartmaatschappij met minimaal 25% van
het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol in een
kalenderjaar
Bankwezen

De bij besluit van De Nederlandsche Bank N.V. aangewezen kredietinstellingen als bedoeld in artikel 4, punt
1, van Verordening (EU) nr. 575/2013

Het aanbieden en afwikkelen van betalings- en effectenverkeer

Infrastructuur voor de
financiële
markt

De bij besluit van De Nederlandsche Bank N.V. aangewezen:

Het aanbieden en afwikkelen van effectenverkeer

• exploitanten van handelsplatformen als bedoeld in
artikel 4, punt 24, van Richtlijn 2014/65/EU
• centrale tegenpartijen als bedoeld in artikel 2, punt
1, van Verordening (EU) nr. 648/2012

Drinkwater

Drinkwaterbedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
van de Drinkwaterwet

Het leveren van deugdelijk drinkwater door middel van een openbare
drinkwatervoorziening

Digitale infrastructuur

Een aanbieder van een internetknooppunt als bedoeld
in artikel 4, onder 13, van Richtlijn (EU) 2016/1148
waarop meer dan 300 autonome systemen zijn aangesloten

Het faciliteren van het internet- en
dataverkeer

Een beheerder van een register voor topleveldomeinnamen die bij de Internet Assigned Number Authority
(IANA) is geregistreerd en die meer dan 1.000.000 geregistreerde domeinnamen in beheer heeft

Het beheren en registreren van domeinnamen onder een
topleveldomein

Een beheerder van een register voor topleveldomeinnamen die bij de IANA is geregistreerd, meer dan
1.000.000 geregistreerde domeinnamen in beheer
heeft en ten behoeve van die domeinnamen DNS-diensten verleent als bedoeld in artikel 4, onder 14 en 15,
van Richtlijn (EU) 2016/1148

Het verlenen van DNS-diensten ten
behoeve van domeinnamen onder
een topleveldomein

Daarnaast wordt in de BBNI aangegeven welke aanbieders vallen onder Artikel 5- Lid 1b: ”b.
andere vitale aanbieders of categorieën van zodanige aanbieders.”
Tabel 32. Andere vitale aanbieders of categorieën van zodanige aanbieders [47]
Sector
Nucleair
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Aanbieder
Houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van
de Kernenergiewet

Essentiële dienst
De bescherming van inrichtingen, waarin kernenergie
kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden
vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen of inrichtingen, waarin
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Sector

Aanbieder

Essentiële dienst
kernenergie kon worden vrijgemaakt, splijtstoffen
konden worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt,
dan wel splijtstoffen werden opgeslagen

Bedrijf vallend onder het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet, Bedrijf
vallend onder het Toepassingsbesluit
24 september 1971/nr.671/524

• De bescherming van inrichtingen, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen
worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel
splijtstoffen worden opgeslagen of inrichtingen,
waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, splijtstoffen konden worden vervaardigd, bewerkt of
verwerkt, dan wel splijtstoffen werden opgeslagen
• Het waarborgen van de beveiliging en geheimhouding van gegevens, welke noodzakelijk zijn voor het
scheiden van verschillende in splijtstof voorkomende
uraniumisotopen met gebruikmaking van gasultracentrifuges en het produceren van hulpmiddelen en
materialen, welke zijn benodigd voor het scheiden
van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van gasultracentrifuges

Keren en Beheren

Onze Minister van Infrastructuur en
Waterstaat

Financieel

De bij besluit van De Nederlandsche
Bank N.V. aangewezen:

Elektronische
communicatienetwerken en
-diensten/ICT

De bij besluit van Onze Minister van Infrastructuur
en Waterstaat aangewezen waterkeringen of onderdelen daarvan

• afwikkelondernemingen, bedoeld in
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

• het verlenen van afwikkeldiensten als bedoeld in
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

• centrale effectenbewaarinstelling,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van
Verordening (EU) nr. 909/2014

• het exploiteren van een effectenafwikkelingssysteem

Een aanbieder van een elektronisch
communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst die een
netwerk of infrastructuur beheert dat
of die direct of indirect wordt gebruikt ten behoeve van het verlenen
van een telefoon-, sms- of internettoegangsdienst aan minimaal
1.000.000 eindgebruikers

Het verlenen van een telefoon-, sms- of internettoegangsdienst

Op de website van de NCTV wordt aangegeven welk ministerie verantwoordelijk is voor het
uitvoeren van de vitaliteitsbeoordeling op vitale processen. [48] Het ministerie van JenV zal
als coördinerend ministerie regelmatig de methodiek bekijken op actualiteit en signaleren of
er aanwijzingen zijn dat een proces wellicht vitaal is. De onderstaande tabel toont een overzicht van de processen, categorieën, sectoren en ministeries.
Tabel 33. Overzicht van betrokken ministeries per sector. [48]
Sector

Ministerie

Energie

EZK
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Sector

Ministerie

ICT/Telecom

EZK

Drinkwater

IenW

Water

IenW

Transport

IenW

Chemie

IenW

Nucleair

IenW

Financieel

FIN

OOV

JenV

Digitale overheidsprocessen

BZK

Defensie

DEF

6.2.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 34. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is de Cybersecuritywet in werking getreden?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, want het is makkelijk na
te gaan of een wet al in werking
is getreden.

Goed

Activiteiten

Hebben sectorale toezichthouders de juiste instrumenten
gekregen?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door interviews met sectorale toezichthouders.

Redelijk
goed

Output

Is het aantal vitale aanbieders
dat zorg- en meldplichten krijgt
fors uitgebreid?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, moet terug te vinden zijn
in wetteksten en onderliggende
documenten.

Goed

Output

Houden sectorale toezichthouders toezicht?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, door gegevens op te vragen bij sectorale
toezichthouders, evt. aangevuld
met interviews.

Redelijk
goed

Doelbereik

Worden alle relevante partijen
betrokken bij waarborgen continuïteit en digitale weerbaarheid
van vitale processen?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Het is duidelijk welke relevante partijen er betrokken
moeten worden en bij hen kan
worden nagegaan of ze (voldoende) betrokken worden. Zie
verder paragraaf over betrokken organisaties.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Worden alle relevante partijen
betrokken bij waarborgen continuïteit en digitale weerbaarheid
van vitale processen als gevolg
van deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, moet terug te vinden zijn
in wetteksten, onderliggende
documenten en kamerbrieven.

Redelijk
goed
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6.3 Maatregel 4.2: Methodiek voor het identificeren afhankelijkheidsrelaties van vitale aanbieders
Maatregel 4.2 luidt als volgt: Deze toezichthouders ontwikkelen in aanvulling op bovenstaande met de vakdepartementen een methodiek voor het identificeren van
afhankelijkheidsrelaties van vitale aanbieders voor hun datagedreven bedrijfsprocessen. [1]

6.3.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Uit de NCSA komt de volgende onderbouwing naar voren:
“Organisaties zijn vaak niet meer in staat om alle taken zelf uit te voeren. Zij opereren in ketens. Ze zijn afhankelijk van andere organisaties voor onder andere het
leveren van de gegevens of voor het uitvoeren of ondersteunen van hun gegevensverwerking.” [1]
“Nederland streeft ernaar belangrijke (keten)afhankelijkheden tussen organisaties
inzichtelijk te krijgen, maar realiseert zich dat het onhaalbaar is om die altijd geheel
in beeld te hebben.” [1]
Daarnaast is het uit de formulering van de maatregel duidelijk dat deze aansluit bij maatregel
4.1.

6.3.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel hangt direct onder het bovenste deel van doelstelling 4.1: “De weerbaarheid
van de gehele keten wordt versterkt.” Het sluit niet aan bij het onderste deel van deze
doelstelling: ”Alle relevante partijen worden betrokken bij het waarborgen van de continuïteit
en de digitale weerbaarheid van vitale processen.”

6.3.3 Concrete doelen van de maatregel
Het primaire doel van deze maatregel is het realiseren van een methodiek voor het identificeren van afhankelijkheidsrelaties van vitale aanbieders voor hun datagedreven
bedrijfsprocessen. Afgeleid hiervan is uiteraard dat vitale aanbieders deze methodiek gaan
gebruiken. Dit zou ertoe moeten leiden dat afhankelijkheidsrelaties beter inzichtelijk worden.
Vervolgens wordt de aanname gedaan dat de methodiek en dit inzicht het voor vitale aanbieders ook mogelijk maken om kwetsbaarheden te mitigeren. Alleen zo kan het
overliggende doel (versterking van de weerbaarheid van de keten) gerealiseerd worden.

6.3.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Uit een kamerbrief over de voortgang van de NCSA komt naar voren dat er met de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) een methode is
ontwikkeld, zie hieronder. Over de methode zelf en de effectiviteit hiervan hebben we echter
geen inzicht kunnen vergaren.
“Daarnaast zijn er na de Herijking Vitaal in 2015 een aantal acties gestart om vitale
aanbieders en betrokken publieke partijen handvatten te geven om bij te dragen aan
een beter beschermde vitale infrastructuur. Eén van de belangrijkste acties daarin is
het in kaart brengen van de intersectorale afhankelijkheden in de Nederlandse vitale
infrastructuur. In samenwerking met TNO is daar een methode voor ontwikkeld. Recent is een self-assessment uitgevoerd, welke op basis van die methode voor een
eerste keer is uitgevoerd door vertegenwoordigers uit alle processen in de vitale
infrastructuur. De opgehaalde informatie leverde een overkoepelend beeld op van de
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intersectorale afhankelijkheden, hetgeen tot belangrijke nieuwe inzichten heeft geleid. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat vitale processen in hoge mate afhankelijk
zijn van de elektriciteitsvoorziening en datacommunicatie. (De gedetailleerde informatie van het self-assessment bevat bedrijfsgevoelige informatie en geeft een beeld
van sterktes en zwaktes. Er zijn afspraken gemaakt met de betrokken departementen en aanbieders vanwege de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van de informatie.
Het is daarom niet mogelijk dit stuk openbaar te maken.)” [16]
Enigszins aanpalend aan het bovenstaande wordt later aangegeven dat er ook geoefend gaat
worden met onderlinge afhankelijkheden, maar het is niet duidelijk in welke mate deze methodiek hierin een rol speelt.
“Om ook goed voorbereid te zijn op grootschalige incidenten met onderlinge afhankelijkheden wordt komend najaar het vernieuwd ‘Nationaal Crisisplan ICT’
opgeleverd. Het in de bovenliggende brief genoemde gezamenlijke oefen- en testprogramma sluit hier op aan. Het crisisplan zal in samenwerking met private partijen
in de praktijk getest worden tijdens de cyberoefening ISIDOOR III.” [16]

6.3.5 Betrokken organisaties
Naast TNO zijn de sectorale toezichthouders betrokken bij deze maatregel. De doelgroep
bestaat uit vitale aanbieders.

6.3.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 35. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Zijn toezichthouders met vakdepartementen begonnen met
het ontwikkelen van een methodiek voor het identificeren van
afhankelijkheidsrelaties van vitale aanbieders voor hun
datagedreven bedrijfsprocessen?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog. Inzet beleidsdocumenten
is mogelijk.

Goed

Output

Is er een methodiek voor het
identificeren van afhankelijkheidsrelaties van vitale
aanbieders voor hun datagedreven bedrijfsprocessen
ontwikkeld?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog. Inzet beleidsdocumenten
is mogelijk.

Goed

Doelbereik

Wordt de weerbaarheid van de
gehele keten versterkt?

Subjectief54,
meervoudig.

Hoog, bijvoorbeeld door onderzoek onder vitale aanbieders.

Redelijk
goed

54

Lastig om “weerbaarheid van de gehele keten” te operationaliseren. In het rapport van Innovalor over
dit onderwerp wordt een model getoond waarmee dit mogelijk gemaakt kan worden. [5] Het is echter
ook duidelijk dat dit model vooral structurerend van karakter is. Het zorgt ervoor dat het brede concept
digitale weerbaarheid in verschillende aspecten kan worden ingedeeld. Maar het is een illusie om te
denken dat dit model leidt tot een feitelijk score voor digitale weerbaarheid die over de tijd kan worden
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Effectiviteit

Wordt de weerbaarheid van de
gehele keten versterkt als gevolg van de methodiek?

Subjectief,
meervoudig

Laag. Een positief effect is lastig
meetbaar omdat (1) deze weerbaarheid door een groot aantal
factoren wordt beïnvloed en (2)
deze methodiek een relatief
klein effect hierop zal hebben.

Slecht

Andersom is het redelijk goed
meetbaar als de methodiek
geen effect heeft. Als de onderstaande vragen negatief worden
beantwoord, dan kan een substantieel effect worden
uitgesloten. (1) Wordt de methodiek gebruikt door vitale
aanbieders? (2) Worden belangrijke (keten)afhankelijkheden
tussen organisaties beter inzichtelijk door de methode? (3)
Wordt er actie ondernomen op
basis van de uitkomsten van de
methode?

Gezien de definitie van de maatregel zouden we primair niet moeten ingaan op of het verkrijgen van inzicht daadwerkelijk leidt tot een versterking van de weerbaarheid. Als deze
ambitie echter in zijn geheel wordt geëvalueerd, dan zou deze vraag wel gesteld moeten
worden. Er zou dan voor dit onderwerp onderzocht moeten worden in welke mate en in welke
gevallen meer inzicht daadwerkelijk leidt tot een versterking van de weerbaarheid. Gezien
maatregel 4.3 zouden we kunnen stellen dat er voor een deel van de kwetsbaarheden wellicht geen eenvoudig alternatief is.

6.4 Maatregel 4.3: Impact beperken van verstoring van de dienstverlening van buitenlandse aanbieders
Maatregel 4.3 luidt: Onderzocht wordt of aanvullende (Europese of internationale) maatregelen nodig zijn om de impact bij verstoring van de dienstverlening van een beperkt aantal
buitenlandse aanbieders van digitale infrastructuur, waar veel Nederlandse organisaties van
afhankelijk zijn, te beperken. [1]

6.4.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Uit de NCSA komt de volgende onderbouwing naar voren:
“Bedrijven en overheden zijn voor hun gegevensverwerking afhankelijk van andere
organisaties, waaronder cloudleveranciers en hun klanten, overheden die open data
beschikbaar stellen en certificaatleveranciers die de integriteit van gegevensuitwisseling garanderen.” [1]

vergeleken. Dit is overigens nadrukkelijk geen kritiek op de rapport, maar een vaststelling dat het
concept inherent lastig te meten is.
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“Veel Nederlandse organisaties zijn afhankelijk van een beperkt aantal buitenlandse
aanbieders van digitale infrastructuurdiensten, waardoor de impact bij verstoring
groot is.” [1]

6.4.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel hangt direct onder het bovenste deel van doelstelling 4.1: “De weerbaarheid
van de gehele keten wordt versterkt”. Het sluit niet aan bij het onderste deel van deze
doelstelling: ”Alle relevante partijen worden betrokken bij het waarborgen van de continuïteit
en de digitale weerbaarheid van vitale processen.” [1]

6.4.3 Concrete doelen van de maatregel
Deze maatregel is voorzichtig geformuleerd. Primair gaat het om de uitkomsten van het
onderzoek naar aanvullende maatregelen.

6.4.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Zoals hierboven is aangegeven gaat het om onderzoek naar maatregelen die nodig zijn om
de impact bij verstoring van de dienstverlening van buitenlandse aanbieders te beperken.
Zowel uit de literatuur als uit de interviews hebben we geen sterke indicaties gekregen dat
er daadwerkelijk acties zijn ondernomen. Wel wordt duidelijk dat dit dossier vooral op Europees niveau ligt en hier veel onderzoek plaatsvindt.
Er zijn wel enkele Nederlandse onderzoeken gepubliceerd die refereren aan onderzoeken van
afhankelijkheden van andere partijen, zoals het eerdergenoemde WRR-rapport en de daarbij
behorende beleidsreactie. [32] Ook in de CSBN 2020 wordt dit benoemd. [49] Er wordt
echter niet gesproken van maatregelen.

6.4.5 Betrokken organisaties
Uit de interviews komt naar voren dat verschillende ministeries hier een rol spelen. Digitale
dienstverlening is een primair verantwoordelijkheid van het ministerie van EZK. Omdat hier
gaat om een sterk internationaal vraagstuk is ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken
betrokken.
De primaire doelgroep bestaat uit buitenlandse aanbieders. Afgeleid hiervan is de doelgroep
de Nederlandse afnemers van hun diensten. Feitelijk is dat elke gebruiker van ICT in Nederland.

6.4.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 36. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is onderzocht of aanvullende
maatregelen nodig zijn?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, door onderzoek bij verantwoordelijke partij.

Goed

Output

Heeft het onderzoek geleid tot
inzichten over aanvullende
maatregelen?

Objectief,
meervoudig

Hoog, door de uitkomsten van
het onderzoek te bestuderen.

Goed
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Doelbereik

Wordt de weerbaarheid van de
gehele keten versterkt?

Subjectief55,
Meervoudig.

Hoog, bijvoorbeeld door onderzoek onder vitale aanbieders.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Wordt de weerbaarheid van de
gehele keten versterkt als gevolg van de uitkomsten van het
onderzoek naar aanvullende
maatregelen?

Subjectief,
meervoudig

Laag. Een positief effect is lastig
meetbaar omdat (1) deze weerbaarheid door een groot aantal
factoren wordt beïnvloed en (2)
deze methodiek een relatief
klein effect hierop zal hebben.
Zeker als het gaat om Europese
maatregelen dan is het lastig
om te isoleren of zonder een
Nederlandse bijdrage deze
maatrelen niet (op dezelfde
wijze) genomen zouden zijn.

Slecht

Het identificeren van een beperkt effect is veel eenvoudiger.
Als de uitkomst is dat er geen
aanvullende maatregelen nodig
zijn, dan wordt het doel niet bereikt. Als er wel maatregelen
nodig zijn, is de vraag of deze
ook genomen zijn, et cetera.

6.5 Maatregel 4.4: Ondersteunen gemeenschappen die vrije software
ontwikkelen en onderhouden
Maatregel 4.4 luidt: Vrije software vervult een centrale rol in de gegevensuitwisseling tussen
organisaties. Het ministerie van EZK zal, in nauwe samenwerking met het NCSC, bezien hoe
de gemeenschappen die vrije software ontwikkelen en onderhouden kunnen worden ondersteund, om de kwaliteit daarvan te verbeteren. [1]

6.5.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Deze maatregel kent een duidelijk scope en is gericht op vrije software. In de NCSA wordt
de volgende onderbouwing gegeven:
“Voor effectieve en storingsvrije gegevensuitwisseling vereisen ook de software en
protocollen voor wereldwijde gegevensuitwisseling aandacht en onderhoud. Vaak
gaat het om zogenoemde vrije software, die in de regel wordt ontwikkeld door communities waarin vrijwilligers samenwerken. Daardoor ontbreken vaak de capaciteiten
of middelen voor onderhoud en/of professioneel onderzoek naar de kwaliteit ervan.
Ook andere softwareontwikkelaars gebruiken vrije software als bouwsteen voor hun
werk, waardoor de afhankelijkheid van deze software verder toeneemt” [1]

55

Lastig om “weerbaarheid van de gehele keten” te operationaliseren.
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In de NCSA is in een kader de Heartbleed bug56 opgenomen ter illustratie van de relevantie
van vrije software en de grote impact die kwetsbaarheden hierin kunnen hebben. Twee interviewrespondenten gaven aan dat de Heartbleed bug één van de aanleidingen was voor
deze maatregel.

6.5.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Zoals duidelijk blijkt uit de afbeelding aan het begin van de dit hoofdstuk, hangt deze maatregel direct onder het eerste deel van doelstelling 4.2: “Nederland zet in op het versterken
van de kwaliteit van vrije software”.
Daarnaast is er een meer indirecte koppeling met een deel van doelstelling 4.3: “Veilige ICTproducten en -diensten worden ontwikkeld en gebruikt”.

6.5.3 Concrete doelen van de maatregel
In de NCSA komt naar voren dat het doel van deze maatregel het verbeteren van de kwaliteit
van gemeenschappen die vrije software ontwikkelen en onderhouden is. Dit valt uiteen in
twee componenten:
•
•

Het vergroten van de capaciteiten van communities die zich bezighouden met de
ontwikkeling van vrije software
Het vergroten van de middelen voor onderhoud en/of professioneel onderzoek naar
de kwaliteit van vrije software.

Uit de tekst komt echter ook naar voren dat er gekozen is voor een voorzichtige formulering:
“Het ministerie van EZK zal, in nauwe samenwerking met het NCSC, bezien hoe de gemeenschappen die vrije software ontwikkelen en onderhouden kunnen worden ondersteund, om
de kwaliteit daarvan te verbeteren”. Uit de interviews kwam naar voren dat het primair gaat
om financiële ondersteuning. Daarnaast is door de betrokken organisaties verkend in welke
mate inhoudelijke ondersteuning kan worden geboden aan deze communities.

6.5.4 Betrokken organisaties
In de NCSA is hier niets over opgenomen. Uit de interviews kwam naar voren dat het ministerie van EZK en het NCSC de partijen zijn die dit beleid zouden moeten vormgeven.
De primaire doelgroep is uiteraard de vrije software communities. De afgeleide doelgroep
zijn de gebruikers van producten en diensten van deze vrije software communities. Dat zijn
feitelijk bijna alle gebruikers van ICT, omdat deze producten en diensten sterk verspreid zijn.

6.5.5 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de NCSA is opgenomen dat er moet worden bezien hoe deze ondersteuning kan plaatsvinden door EZK en NCSC. Het is duidelijk dat dit een vrij indirecte en weinig bindende
vormgeving is.
Uit de interviews kwam naar voren dat het financieel ondersteunen van de vrije software
community de wijze is waarop deze maatregel vorm zou moeten krijgen. In een eerdere fase
is er ook ondersteuning naar NLNet gegaan met als doel om deze communities te ondersteunen. Naar aanleiding van deze maatregel is onderzocht hoe het Core Infrastructure

56

Zie bijvoorbeeld [wikipedia.org] voor meer informatie.
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Initiative57 te steunen. Door uitdagingen met staatssteunwetgeving is dit echter niet van de
grond gekomen.

6.5.6 Meetbaarheid
Voor het weergeven van de meetbaarheid hanteren we wederom de tabel met verschillende
vragen op verschillende dimensies. Bij de analyse hiervan nemen we mee dat uit de interviews naar voren kwam dat dit een relatief kleine maatregel was.
Tabel 37. Overzicht van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is bezien hoe de vrije software
community kan worden ondersteund om de kwaliteit daarvan
te verbeteren?

Subjectief,
enkelvoudig

Hoog, door middel van interviews en analyse van
beleidsdocumenten. Uit de eerste inventarisatie lijkt dat er
verkend is of dit mogelijk is.

Redelijk
goed

Output

Is de kwaliteit van gemeenschappen die vrije software
ontwikkelen en onderhouden
verbeterd?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Het valt uiteen in twee
elementen: (1) Zijn de capaciteiten van communities die zich
bezighouden met de ontwikkeling van vrije software
vergroot? En (2) Zijn de middelen voor onderhoud en/of
professioneel onderzoek naar de
kwaliteit van vrije software vergroot. Bij het eerste kan enige
toetsing plaatsvinden op basis
van self assessment, maar afbakening van ‘capaciteiten’ is
lastig. Voor het tweede geldt
dat door middel van jaarverslagen van vrije software
communities [50] en interviews
het vrij goed te meten is.

Redelijk
goed

Doelbereik

Zet Nederland in op het versterken van de kwaliteit van vrije
software?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Dit kan middels interviews en beleidsdocumenten in
kaart worden gebracht.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Zet Nederland in op het versterken van de kwaliteit van vrije
software als gevolg van het verbeteren van de kwaliteit van
gemeenschappen die vrije software ontwikkelen en
onderhouden?

Subjectief,
meervoudig

Beperkingen. Dit kan tot zekere
hoogte middels interviews en
beleidsdocumenten in kaart
worden gebracht, maar het onderzoeken van de causale
relatie kan lastig zijn. Veel
hangt af van de definitie van inzetten op.

Matig

57

Zie bijvoorbeeld [wikipedia.org] voor meer informatie.
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6.6 Maatregel 4.5: Leveranciers passen moderne internetprotocollen
en -standaarden toe
Maatregel 4.5 luidt als volgt: De overheid zorgt ervoor dat leveranciers moderne internetprotocollen en internetstandaarden toepassen in hun producten en diensten, mede door
agendering in Europa. [1]

6.6.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA wordt de volgende onderbouwing gegeven voor deze maatregel:
“De kwaliteit van niet-vrije software en de veiligheid van hardware-onderdelen is
evenzeer belangrijk voor effectieve en storingsvrije gegevensuitwisseling. Dit komt
aan de orde bij ambitie 3. Sommige populaire protocollen voor gegevensuitwisseling
via het internet zijn decennia oud en niet meer bestand tegen hedendaagse aanvallen. Verbeterde versies van oude internetstandaarden (zoals IPv6 of HTTPS) worden
zeer langzaam in gebruik genomen, waardoor de nadelen van oude versies (IPv4 en
HTTP) nog lang blijven spelen.” [1]
In een recente kamerbrief is een passage opgenomen die enigszins aanpalend is, maar het
strategisch gebruik van standaarden in een geopolitiek perspectief plaatst:
“In organisaties als de International Telecommunications Union (ITU) en de United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) proberen meerdere landen, China voorop, internationale internetstandaarden tot norm te verheffen die het
bestaande publiek-private model, de zgn. multi-stakeholder governance van het internet, ondergraven. Aldus dreigt een versplintering van het internet, met
bijkomende negatieve gevolgen voor de openheid, vrijheid en veiligheid van het internet. Om deze tendens tegen te gaan werkt Nederland aan versterking van de
coördinatie en samenwerking met gelijkgezinde landen.” [51]

6.6.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Zoals aangegeven in de afbeelding aan het begin van dit hoofdstuk hangt deze maatregel
direct onder het tweede deel van doelstelling 4.2: “Nederland zet in op […] de versnelde
adoptie van moderne internetprotocollen en internetstandaarden”.
Daarnaast is er een meer indirecte koppeling met een deel van doelstelling 4.3: “Veilige ICTproducten en -diensten worden ontwikkeld en gebruikt”.

6.6.3 Concrete doelen van de maatregel
Uit de NCSA komt naar voren dat deze maatregel ertoe zou moeten leiden dat leveranciers
moderne internetprotocollen en internetstandaarden in hun producten en diensten toepassen.

6.6.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de NCSA staat dat dit “Mede door agendering in Europa” gerealiseerd dient te worden.
Het is op basis van de NCSA niet duidelijk welke andere instrumenten mogelijk zijn. Uit de
interviews en literatuur komt naar voren dat de Cybersecurity Alliantie een belangrijke rol
speelt bij deze maatregel. [52] Drie instrumenten worden genoemd:
•
•
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•

Veilige E-mail Coalitie

Uit de interviews komt eveneens naar voren dat het bovengenoemde Platform Internetstandaarden door EZK wordt ondersteund via ECP.nl. Daar vallen ook de volgende instrumenten
onder:
•
•

Veiliginternetten.nl.
Maatregelen die op de achtergrond worden genomen, zoals overleg met andere landen over moderne protocollen en standaarden.

In een recente kamerbrief is een terugblik op deze ambitie gegeven. [16] De volgende twee
instrumenten raken enigszins aan deze maatregel, maar hebben een duidelijk bredere scope:
•

•

“Nederland draagt actief bij aan de verhoging van samenwerking op het gebied van
digitale weerbaarheid binnen de EU via de Cooperation Group. Hierbinnen is Nederland co-voorzitter van verschillende werkgroepen, waaronder op het gebied van 5G
en toezicht op digitale dienstverleners.”
“Onder Nederlands co-voorzitterschap heeft de Cooperation Group een Europese risico-analyse voor 5G en toolbox met mitigerende maatregelen opgeleverd.”

6.6.5 Betrokken organisaties
De organisaties die betrokken zijn bij dit beleid zijn:
•
•
•
•
•
•

NCSC en EZK (primair actief op dit domein)
BZ (betrokken bij internationaal overleg)
ECP.nl
Forum Standaardisatie
Overleg tussen EU-lidstaten in de NIS Cooperation Group
Cybersecurity Alliantie

Als we kijken naar de doelgroep dan zien we verschillende lagen:
•
•

Primair zijn het leveranciers van digitale producten en diensten.
Indirect zijn het ook EU en andere internationale gremia die invloed op de leveranciers hebben.

6.6.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 38. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Heeft de overheid acties ondernomen? (Zoals agendering in
Europa)

Objectief,
meervoudig

Hoog, het eerste overzicht van
de beleidsinstrumenten is hier
al gegeven.

Goed

Output

Passen leveranciers (vaker) moderne internetprotocollen en
internetstandaarden toe?

Objectief,
meervoudig

Hoog, het internet is uitermate
geschikt om te onderzoeken
welke standaarden op internet
gebruikt worden. Het gebruik
van IPv6 wordt zowel door de
AMS-ix [53] als RIPE [54] gemonitord.

Goed
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Doelbereik

Zet Nederland in op versnelde
adoptie van moderne internetprotocollen en
internetstandaarden?

Subjectief58,
meervoudig.

Hoog, door interviews onder
stakeholders.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Zet Nederland in op versnelde
adoptie van moderne internetprotocollen als gevolg van het
door leveranciers (vaker) toepassen van moderne
internetprotocollen en internetstandaarden?

Subjectief,
meervoudig

Beperkingen. Dit kan tot zekere
hoogte middels interviews en
beleidsdocumenten in kaart
worden gebracht, maar het onderzoeken van de causale
relatie kan lastig zijn. Veel
hangt af van de definitie van inzetten op.

Slecht

6.7 Maatregel 4.6: Cybersecurity vereisten bij inkoop
Maatregel 4.6 luidt als volgt: De overheid als launching customer59 hanteert cybersecurity
vereisten bij de inkoop van ICT-producten en -diensten en geef hierover dringend advies aan
vitale aanbieders. [1]

6.7.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Zoals ook uit de afbeelding vooraan in dit hoofdstuk blijkt, is er in de NCSA geen tekst
opgenomen die direct een onderbouwing van deze maatregel geeft. Aan de andere kant
zouden we kunnen afleiden dat het betekent dat zowel de overheid als de vitale aanbieders
bij het inkopen van ICT-producten en -diensten uitdagingen hebben als het gaat om cybersecurity eisen. Dit zal waarschijnlijk enerzijds betrekking hebben op te weinig cybersecurity
eisen die gesteld worden, anderzijds kan het ook betrekking hebben op het ontbreken van
een soort systematiek voor cybersecurity eisen waardoor het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. Tot slot zou de keuze van het woord launching customer er op kunnen
wijzen dat het doel vooral is om de aanbodzijde van de markt te prikkelen om diensten of
producten te gaan ontwikkelen die aan cybersecurity vereisten voldoen. In de interviews
wordt door verschillende respondenten aangegeven dat het laatste argument, het prikkelen
van de markt, de voornaamste aanleiding was voor de keuze voor deze maatregel. We zullen
echter consequent blijven en alleen documenten gebruiken voor de reconstructie van de
beleidstheorie, zeker omdat respondenten geen eenduidig antwoord geven op deze vraag.
In de NCSA staan ook enkele aanpalende passages:
•

•

58
59

“[Organisaties] zijn afhankelijk van andere organisaties voor onder andere het leveren van de gegevens of voor het uitvoeren of ondersteunen van hun
gegevensverwerking. Dat is niet zonder risico. Wanneer de gegevensuitwisseling met
andere organisaties niet veilig en betrouwbaar verloopt, kan het bedrijfsproces verstoord raken.”
“De Nederlandse overheid vraagt van alle organisaties om adequaat te kunnen reageren wanneer de continuïteit van hun dienstverlening in gevaar komt. Ook is het

Het concept “inzetten op” is lastig te operationaliseren.
Een launching customer is een grote partij die haar inkoopkracht inzet om marktpartijen ertoe te
bewegen nieuwe producten of diensten op de markt te brengen.
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•

van belang dat verouderde soft- en hardware tijdig wordt vervangen (legacy-problematiek)”
“Voor effectieve en storingsvrije gegevensuitwisseling vereisen ook de software en
protocollen voor wereldwijde gegevensuitwisseling aandacht en onderhoud.”

Ook wordt in de kamerbrief van 16 oktober 2018 gesproken over het verhogen van de adoptie van informatieveiligheidsstandaarden binnen de overheid. [55]
“Burgers en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat gegevensuitwisseling met de
overheid veilig verloopt. Om dit te kunnen waarborgen, dienen overheden diverse informatieveiligheidsstandaarden
te
implementeren.
[...]
De
implementatie
van
de
informatieveiligheidsstandaarden loopt nog achter.”

6.7.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Op basis van de NCSA kunnen we concluderen dat deze maatregel op verschillende niveaus
aanhaakt:
•

•

Allereerst draagt het bij aan het tweede deel van doelstelling 4.3 (De Nederlandse
overheid stimuleert een innovatief cybersecurity klimaat). Als er een standaardmethode is voor cybersecurity eisen dan heeft dit een positief effect op het innovatie
cybersecurity klimaat.60
Ten tweede haakt het aan bij het eerste deel van doelstelling 4.3 (Veilige ICT-producten en -diensten worden ontwikkeld en gebruikt). Als een groot deel van de markt
eisen gaat stellen, dan leidt het ertoe dat veilige producten worden ontwikkeld en
gebruikt.

Tot slot zouden we kunnen stellen dat er een verband is met een deel van doelstelling 4.2:
“Nederland zet in op versnelde adoptie van moderne internetprotocollen en internetstandaarden”. Immers, moderne protocollen en standaarden kunnen een deel zijn van
cybersecurity vereisten.

6.7.3 Concrete doelen van de maatregel
Op basis van de NCSA is duidelijk dat de maatregel moet leiden tot cybersecurity vereisten
bij inkoop. Hiervoor worden twee paden bewandeld:
•
•

De overheid hanteert cybersecurity vereisten bij de inkoop van ICT-producten en diensten.
De overheid geef dringend advies aan vitale aanbieders over cybersecurity vereisten
bij de inkoop van ICT-producten en -diensten.

6.7.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de NCSA zijn geen aanknopingspunten te vinden over de wijze waarop bovenstaande
doelen gerealiseerd zouden moeten worden. Zowel uit de voortgangsrapportage als uit kamerbrieven komt echter naar voren dat vooral de ‘Baseline Informatiebeveiliging Overheid’
(BIO) een belangrijke rol speelt:
“Om de weerbaarheid bij de overheid verder op peil te brengen heeft het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gewerkt aan het uniformeren en harmoniseren van

60

Standaarden kunnen een positief effect hebben op het innovatieklimaat, zie bijvoorbeeld [78]
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normenkaders op informatiebeveiliging. Deze uniformering heeft zich geuit in de ‘Baseline Informatiebeveiliging Overheid’ (BIO). De BIO is eind 2018 vastgesteld en
momenteel wordt deze geïmplementeerd bij verschillende overheidslagen.” [16]
“In februari 2020 is de geüpdate versie van de BIO gepubliceerd in het Staatscourant.” [16]
Een ander relevant instrument dat middels de kaders van de BIO is ontwikkeld, is de wizard
Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO).
“Eveneens is begin dit jaar een start gemaakt met de uitwerking van eisen op het
terrein van cybersecurity die relevant zijn voor het inkoopbeleid. De overheid wenst
daarmee de digitale veiligheid van ICT-producten te bevorderen. Eerste concrete
product dat voor de zomer van 2019 wordt opgeleverd betreft de uitwerking van het
inkoopsegment softwareontwikkeling. Alle overheden (Rijk, provincies, gemeenten
en waterschappen) dragen bij aan de inhoudelijke uitwerking van de betreffende
inkoopsegmenten. Het gehele traject zal eind 2020 leiden tot de uitwerking van alle
relevante ICT-inkoopsegmenten waarmee de digitale veiligheid van ICT-producten
de juiste kant op wordt gestuwd binnen de gehele overheid.” [16]
“De overheid kan met haar inkoopbeleid de vraag naar digitaal veilige ICT-producten
en diensten stimuleren. In de eerste plaats omdat zij zelf veilig moet zijn. Maar ook
kan zij als belangrijke afnemer van ICT-diensten bredere impact creëren. Door cybersecuritycriteria op te nemen in het inkoopbeleid moeten leveranciers van de
overheid voldoen aan deze eisen. Hierdoor ontstaat een prikkel voor aanbieders om
digitaal veilige producten en diensten op de markt te brengen. De overheid wil op
deze wijze nadrukkelijk het goede voorbeeld geven. In februari 2020 is een eerste
versie opgeleverd van een handleiding en een wizard Inkoopeisen Cybersecurity
Overheid (ICO). Met de wizard is het mogelijk om eisenpakketten te selecteren die
passen bij specifiek in te kopen producten-diensten.” [16]
Ook in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 wordt de ICO genoemd in het kader van
de NCSA. [20]
In 2018 is de roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software opgesteld. Deze roadmap
DVHS is onderdeel van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). Een van de
actielijnen in de roadmap DVHS is ‘Inkoopbeleid van overheid’. In 2019 is een eerste
conceptversie opgeleverd van een handleiding en een wizard Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO). De wizard maakt het mogelijk om eisenpakketten te
selecteren die passen bij specifiek in te kopen producten en diensten.

6.7.5 Betrokken organisaties
Uit de interviews komt naar voren dat BZK een grote rol speelt bij de uitvoering van deze
maatregel. Zij doet dit echter in samenwerking met een groot aantal partijen uit het Rijk,
provincies, gemeenten en waterschappen.
De primaire doelgroep van deze maatregel zijn uiteraard partijen die zich bezighouden met
inkoop van ICT voor de overheid en de vitale aanbieders.
Een secundaire doelgroep zijn de aanbieders van de betreffende ICT-systemen die zich aan
de eisen moeten gaan houden.
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6.7.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 39. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Er is geen activiteit benoemd in
de NCSA

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Output

Doel 1: (In welke mate) gebruikt de overheid cybersecurity
vereisten?

Subjectief61,
meervoudig

Hoog. Als eerste zien we dat er
vereisen zijn, zie BIO en ICO.
Voor het gebruik kunnen we kijken naar grote inkooptrajecten.
Deze worden openbaar aanbesteed en zijn dus toegankelijk.
Voor kleinere trajecten kunnen
inkoopafdelingen bevraagd worden.

Redelijk
goed

Output

Doel 2: (In welke mate) ontvangen vitale aanbieders
dringend advies?

Subjectief62,
enkelvoudig

Hoog, middels een onderzoek
onder vitale aanbieders kan dit
onderzocht worden.

Redelijk
goed

Doelbereik

Stimuleert de Nederlandse
overheid een innovatief cybersecurity klimaat waarin veilige
ICT-producten en -diensten
worden ontwikkeld en gebruikt?

Subjectief63,
meervoudig.

Hoog. Interviews onder stakeholders kunnen een indicatie
geven.

Matig

Effectiviteit

Stimuleert de Nederlandse
overheid een innovatief cybersecurity klimaat waarin veilige
ICT-producten en -diensten
worden ontwikkeld en gebruikt
als gevolg van deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Hoog. Interviews onder stakeholders kunnen een indicatie
geven.

Matig

6.8 Maatregel 4.7: Bekendheid bij welke partijen veilige dienstverlening kan worden afgenomen
Maatregel 4.7 luidt als volgt: Met private partijen wordt verkend hoe een certificeringsstelsel
ontwikkeld kan worden voor cybersecurity dienstverleners, zodat overheid en private partijen weten bij wie ze veilig dienstverlening af kunnen nemen. [1]

6.8.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Uit de NCSA komt naar voren dat deze maatregel als volgt onderbouwd wordt:
De Nederlandse overheid vraagt daarom van alle organisaties dat ze adequaat kunnen reageren wanneer de continuïteit van hun dienstverlening in gevaar komt. […]

61

In welke mate gebruikt de overheid cybersecurity vereisten is een subjectieve norm. Gebruikt de
overheid cybersecurity vereisten is objectief. We hebben hier gekozen voor de eerste interpretatie.

62

In welke mate ontvangen de aanbieders advies is een subjectieve norm. Ontvangen de aanbieders
advies is objectief. We hebben hier gekozen voor de eerste interpretatie.

63

Het stimuleren van een klimaat is lastig te operationaliseren.
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En daar waar organisaties gebruik willen maken van de diensten van cybersecurity
dienstverleners, is het van belang dat ook zij op professionele en integere wijze omgaan met computernetwerken en gevoelige informatie. [1]

6.8.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel hangt direct onder een deel van doelstelling 4.3: “De Nederlandse overheid
stimuleert een innovatief cybersecurity klimaat waarin veilige ICT-producten en -diensten
worden ontwikkeld en gebruikt”.
Daarnaast zien we dat deze maatregel ook enige raakvlakken heeft met ambitie 3: “Nederland loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software”.

6.8.3 Concrete doelen van de maatregel
Uit de NCSA komt naar voren dat er verkend moet worden (1) hoe een certificeringsstelsel
ontwikkeld kan worden voor cybersecurity dienstverleners, (2) zodat overheid en private
partijen weten bij wie ze veilig dienstverlening af kunnen nemen.
Het is duidelijk dat deze maatregel raakt aan maatregel 3.2. Deze luidt als volgt:
Nederland dringt in de onderhandelingen in Brussel aan op snelle vaststelling van de
Cyber Security Act (CSA), en een voortvarende ontwikkeling van een Europees raamwerk Beveiligingscertificering voor ICT-producten en -diensten. Op korte termijn
dringt het kabinet aan op verplichte certificering vast te stellen voor specifieke productgroepen. Dat wil zeggen voor producten waarmee het risico het grootst is of
waarmee veel problemen zijn in de praktijk. Op de langere termijn moet door geleidelijke uitbreiding een verplichte certificering of het voldoen aan een CE-markering
voor alle met internet verbonden producten gaan gelden. [1]
Toch zijn er ook duidelijk verschillen. Maatregel 3.2 is veel meer gericht op certificering met
betrekking tot cybersecurity van relatief generieke producten en diensten, terwijl maatregel
4.7 gaat over dienstverlening op het gebied van cybersecurity. Maatregel 4.7 heeft dan ook
uitsluitend een focus op zakelijke afnemers, terwijl 3.2 zich op zowel de B2B als B2C-markt
richt. Met andere woorden: Middels 3.2 voorkomen we dat er camera’s voor in de babykamer
verkocht worden die eenvoudig gehackt kunnen worden. Met maatregel 4.7 zorgen er ervoor
dat de leveranciers van cybersecuritydiensten voor bedrijven voldoende betrouwbaar zijn.

6.8.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Deze maatregel is in de NCSA voorzichtig geformuleerd. Het gaat immers primair om een
verkenning. Secundair gaat het om de realisatie van een certificeringsstelsel voor cybersecurity dienstverleners. Tertiair gaat het om bekendheid bij welke partijen veilige
dienstverlening kan worden afgenomen. Daaropvolgend komt uiteraard nog de stap dat afnemers hier ook daadwerkelijk naar gaan handelen en als de aanbodzijde van de markt hier
dan ook nog op de gewenste wijze op reageert dan komen we aan bij de doelstelling: het
stimuleren van een innovatief cybersecurity klimaat.
Uit de interviews komt naar voren dat er een traject met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (hierna: CCV) speelt. In een kamerbrief wordt het volgende gesteld:
Aangezien bedrijven en organisaties primair voor hun eigen veiligheid en continuïteit
verantwoordelijk zijn, is het van belang dat zij toegang hebben tot betrouwbare en
kwalitatief goede private cybersecuritydienstverlening bij incidenten zodat zij kunnen
handelen n.a.v. een beveiligingsadvies van het NCSC door geschikte en betrouwbare
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expertise in te huren. Daarom heb ik samen met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een subsidie aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid verstrekt om te komen tot een risicomodel en een kwaliteitsregeling voor
leveranciers van cybersecuritydiensten. Hiermee wordt een basisniveau van betrouwbaarheid en kwaliteit gegarandeerd. Naar verwachting zullen het risicomodel
en de kwaliteitsregeling medio dit jaar opgeleverd worden. In de tweede helft van
2020 vinden pilots plaats en worden de gewenste verbeteringen doorgevoerd. Begin
2021 vindt definitieve vaststelling en publicatie plaats. [56]
Uit een interview komt naar voren dat de huidige status als volgt is:
•

•
•
•

Er is een tool ontwikkeld (lancering medio januari 2021) waarbij bedrijven een risicobeoordeling kunnen maken. Hieruit komt per test een risicoklasse die bedrijven in
staat stelt vervolgstappen te nemen. Het DTC is betrokken bij de uitrol.
Een certificatieschema pentesten is klaar voor pilotfase die eerste deel van 2021 zal
lopen.
De beheerfase voor zowel risicobeoordeling als het schema pentesten kan daarna
starten, inclusief monitoring afname/impact op de markt.
De opgedane kennis voor het certificatieschema pentesten kan ook worden gebruikt
bij eventuele nieuwe certificeringsschema’s.

6.8.5 Betrokken organisaties
Bij de uitvoering van deze maatregel zijn de volgende organisaties betrokken: CCV, NCSC,
EZK en DTC. De primaire doelgroep zijn afnemers van cybersecurity dienstverleners. De
secundaire doelgroep zijn cybersecurity dienstverleners.

6.8.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 40. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is een certificeringsstelsel verkend?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, dit kan middels beleidsdocumenten onderzocht
worden. Zie ook boven.

Goed

Intermediaire
activiteiten64

Is een certificeringsstelsel opgezet?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, dit kan middels beleidsdocumenten onderzocht
worden. Zie ook boven.

Goed

Intermediaire

Wordt het certificeringsstelsel
gebruikt door aanbieders?

Subjectief66,
enkelvoudig

Hoog, de aanbieders zijn een
herkenbare groep en zij zullen

Redelijk
goed

64

In maatregel 4.4 wordt te snel te stap gemaakt van bezien naar een bepaalde output. Er ligt een flink
gat tussen deze concepten en daarom voegen we hier een tussenliggende categorie in.

66

Merk op dat we hier de vraag interpreteren als in welke mate wordt het certificeringsstelsel gebruikt
door aanbieders? Zouden we de vraag letterlijk lezen wordt het certificeringsstelsel gebruikt door aanbieders? dan zouden we kunnen stellen dat als twee aanbieders het gebruiken al aan de eis wordt
voldaan. In dit geval is er ook sprake van een objectieve norm. Omdat de eerste interpretatie ons de
juiste lijkt, hebben we het hier over een subjectieve norm.
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Dimensie

Vraag

Type

activiteiten65

Haalbaarheid

Meetbaarheid

het gebruik van certificeringsstelsel actief communiceren.

Output

Is er onder afnemers van cybersecuritydienstverlening meer
bekendheid bij welke partijen
veilige dienstverlening kan worden afgenomen?

Subjectief,
enkelvoudig

Hoog, dit kan via enquêtes onderzocht worden.

Redelijk
goed

Doelbereik

Stimuleert de Nederlandse
overheid een innovatief cybersecurity klimaat?

Subjectief67,
meervoudig.

Hoog, bijvoorbeeld middels interviews onder stakeholders en
beleidsdocumenten.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Stimuleert de Nederlandse
overheid een innovatief cybersecurity klimaat als gevolg van
deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Hoog, bijvoorbeeld middels interviews onder stakeholders en
beleidsdocumenten.

Redelijk
goed

6.9 Kritische reflectie op de beleidstheorie
Nu de afzonderlijke maatregelen geanalyseerd zijn, kunnen we een beter beeld schetsen van
de logica van de beleidstheorie. Helemaal aan het begin van dit hoofdstuk presenteerden we
middels een afbeelding de logische relaties die we op basis van de NCSA hebben kunnen
reconstrueren. Nu kijken we kritischer naar de beleidstheorie en stellen ons verschillende
vragen: Zijn de veronderstelde relaties logisch? Worden alle verbanden genoemd of zijn er
omissies? Zijn de relaties krachtig genoeg om het beoogde effect te sorteren? Op basis van
onze analyse komen we op onderstaande kritiekpunten. In de afbeelding is met genummerde
cirkels aangegeven op welke locatie het kritiekpunt betrekking heeft.

6.9.1 Te zwakke relaties
In de beleidstheorie van deze ambitie zien we op relatief veel plekken te zwakke relaties. De
richting van de oorzaak-gevolg relatie is correct, maar de omvang van de relatie is niet groot
genoeg om het beoogde effect te sorteren.
1. Fors uitbreiden betekent niet dat alle relevante partijen betrokken zijn
In maatregel 4.1 komt naar voren dat het aantal vitale aanbieders fors wordt uitgebreid. Dit
zou in doelstelling 4.1 ertoe moeten leiden dat alle relevante partijen worden betrokken bij
het waarborgen van continuïteit en digitale weerbaarheid van vitale processen. We zijn er
niet van overtuigd dat een forse uitbreiding ertoe leidt dat alle relevante partijen betrokken
worden. Ook in een studie naar het landelijk dekkend stelstel, die ook door Dialogic werd
uitgevoerd, worden hier vraagtekens bij geplaatst. [31]
2. Alleen een methodiek is onvoldoende
Onder maatregel 4.2 wordt aangegeven dat er een methodiek voor identificeren van afhankelijkheidsrelaties van vitale aanbieders wordt ontwikkeld en dat hierdoor de weerbaarheid
van de hele keten wordt versterkt. We zien dat als een zwakke relatie omdat er een aantal
stappen wordt overgeslagen. Ten eerste moet de ontwikkelde methodiek daadwerkelijk in
staat zijn om de afhankelijkheidsrelaties goed in beeld te brengen. Ten tweede moet deze

65

67

In maatregel 4.4 wordt te snel te stap gemaakt van bezien naar een bepaalde output. Er ligt een flink
gat tussen deze concepten en daarom voegen we hier een tussenliggende categorie in.
Het stimuleren van een klimaat is lastig te operationaliseren
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methodiek ook daadwerkelijk tijdig worden toegepast in alle organisaties en zo zorgen voor
meer inzicht in deze relaties. Ten derde moeten er acties worden genomen door de vitale
aanbieders om er daadwerkelijk voor te zorgen dat de weerbaarheid vergroot wordt. Hierbij
is het nog maar de vraag in welke mate afhankelijkheden redelijkerwijs kunnen worden beperkt.
3. Onderzoek naar maatregelen is slechts een eerste stap
Bij maatregel 4.3 wil men ervoor zorgen dat de impact van verstoring door buitenlandse
aanbieders wordt beperkt. Om dit te bereiken wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wederom moet er na deze stap (het onderzoek) nog een serie andere
stappen worden genomen die zeker niet triviaal zijn. Welke maatregelen zijn effectief? Welke
maatregelen kunnen we invoeren? Hoe gaan we de maatregelen invoeren? Gezien de macht
van de grote buitenlandse aanbieders zijn dit geen eenvoudige vragen. De stap van een
onderzoek naar het versterken van de weerbaarheid van de gehele keten is in onzes inziens
vrij groot.
4. Bezien hoe ondersteuning kan plaatsvinden is een flinke slag om de arm
Ook bij dit vierde punt zien we een te zwakke link tussen activiteit van de maatregel (bezien
hoe ondersteuning kan plaatsvinden) en de output van de maatregel (daadwerkelijk ondersteunen). Als duidelijk is hoe ondersteuning kan plaatsvinden, dan is er nog geen sprake van
ondersteuning.
5. “De overheid zorgt ervoor” is te generiek; agendering is een eerste stap.
Bij maatregel 4.5 wordt te weinig specifiek aangegeven welke activiteit wordt ontplooid om
ervoor te zorgen dat het doel (gebruik van moderne protocollen en standaarden) wordt gerealiseerd. Voor nagenoeg elk doel in elk domein kan de overheid zorgt ervoor als activiteit
worden benoemd. De concrete activiteit die wel wordt benoemd kent een flinke kloof tussen
de activiteit (agenderen van dit onderwerp in Europa) en het daadwerkelijk toepassen door
marktpartijen. Aan de andere kant begrijpen we ook dat deze actie, net als maatregel 3, zich
in een complex internationaal speelveld bevindt. Desalniettemin blijft er sprake van een te
zwakke link tussen middel en doel.
6. Verkenning is onvoldoende
Middels maatregel 4.7 moet er bekendheid komen bij welke partijen veilige dienstverlening
kan worden afgenomen. Maar ook hier is de actie om hiertoe te komen – een verkenning –
onvolledig. Er komen nog verschillende stappen na een verkenning en het is niet duidelijk
hoe deze gezet gaan worden.
7. Inzetten op een doel is vrijblijvend
Dit zevende punt van kritiek ligt op een hoger niveau dan de voorgaande zes. De voorgaande
punten hadden betrekking op de maatregelen. Hierbij gaat het uitsluitend om de relatie
tussen de doelstelling (4.2) en de ambitie. Bij doelstelling 4.1 en 4.3 worden de doelen actief
en direct geformuleerd: de weerbaarheid wordt versterkt, veilige producten worden gebruikt,
et cetera. Bij doelstelling 4.2 gaat het over Nederland zet in op…Dit is een veel zachtere
formulering en de vraag is dan ook in welke mate dit direct bijdraagt aan het oplossen van
het probleem dat in de ambitie geformuleerd is: Verstoring van bedrijfsprocessen als gegevensuitwisseling niet goed verloopt, er problemen met fysieke infra, protocollen of software
zijn of een leverancier wegvalt of tekortschiet. Net als bij de vorige punten liggen er nog een
flink aantal stappen tussen inzetten op en daadwerkelijk een doel bereiken.
Daarnaast is het in onze visie ook onnodig om deze doelstelling zo voorzichtig te formuleren.
Bij doelstelling 4.1 en 4.3 is gekozen voor een hardere formulering en zit er voorzichtigheid
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bij de maatregelen, zie de punten 3 en 6. Hierbij hebben we de vreemde situatie dat de
maatregel (Leveranciers passen moderne internetprotocollen en -standaarden toe) sterker
is dan het doel (Nederland zet in op versnelde adoptie van moderne internetprotocollen en
internetstandaarden). Wij hadden het veel logischer gevonden als de doelstelling de volgende was geweest: De kwaliteit van vrije software wordt versterkt en adoptie van moderne
internetprotocollen en internetstandaarden wordt versneld. In plaats van: ”Nederland zet in
op het versterken van de kwaliteit van vrije software en de versnelde adoptie van moderne
internetprotocollen en internetstandaarden.”

6.9.2 Omissies
1. Er is geen onderbouwing voor de keuze voor maatregel 4.6
Voor maatregel 4.6 is, zoals ook eerder in dit hoofdstuk aangegeven, niet duidelijk welke
specifieke uitdaging wordt opgelost met de overheid die als launching customer cybersecurityeisen hanteert. Waarom wordt gekozen voor deze maatregel en niet een heel andere?
Het blijft speculeren welk probleem hiermee wordt opgelost. Op basis van de tekst zouden
we tot de conclusie kunnen komen dat er sprake is van een uitdaging aan de vraagzijde van
de markt omdat zij niet weten welke cybersecurity eisen ze moeten stellen. Op basis van de
interviews komt sterker naar voren dat het gaat om een actie om de aanbodzijde van de
markt te stimuleren om producten en diensten te ontwikkelen door als grote inkoper eisen
te stellen.
2. Er zijn geen activiteiten bij maatregel 4.6
Maatregel 4.6 kent een bepaald doel, maar er zijn geen activiteiten weergegeven. Interessant is dat er wel verschillende activiteiten zijn uitgevoerd, die bijvoorbeeld hebben geleid
tot de BIO en de ICO.

6.9.3 Onlogische relaties
In de beleidstheorie hebben we geen onlogische relaties geïdentificeerd. Er zijn geen maatregelen die een negatieve impact hebben op een doelstelling.
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Ambitie 4
Nederland beschikt over weerbare digitale
processen en een robuuste infrastructuur

7
Doelstelling 4.1
De weerbaarheid van de gehele keten
wordt versterkt.

Doelstelling 4.2
Nederland zet in op het versterken van de
kwaliteit van vrije software

Doelstelling 4.3

Nederland zet in op versnelde adoptie van
moderne internetprotocollen en
internetstandaarden.

Veilige ICT-producten en -diensten worden
ontwikkeld en gebruikt

De Nederlandse
overheid stimuleert
een innovatief
cybersecurity
klimaat

Alle relevante partijen worden betrokken bij
waarborgen continuïteit en digitale
weerbaarheid van vitale processen

1

2

Maatregel 4.1
Fors uitbreiden
aantal vitale
aanbieders dat
zorg- en
meldplichten krijgt

Cybersecuritywet

Groot belang van
essentiële diensten
en dus de
aanbieders ervan

Toezicht door
sectorale
toezichthouder

3

Maatregel 4.2
Methodiek voor
identificeren
afhankelijkheidsrelaties van vitale
aanbieders

Instrumenten voor
sectorale
toezichthouders

Ontwikkeling van
methodiek door
toezichthouders
met
vakdepartementen

Mogelijkheid om op
te treden

Ketenafhankelijkheden
zijn niet inzichtelijk
voor organisaties

Maatregel 4.3

Maatregel 4.4

Maatregel 4.5

Maatregel 4.6

Maatregel 4.7

Uitkomsten van
onderstaande
onderzoek

Verbeteren van de
kwaliteit van
gemeenschappen
die vrije software
ontwikkelen en
onderhouden

Leveranciers
passen moderne
internetprotocollen
en -standaarden
toe

Bekendheid bij
welke partijen
veilige
dienstverlening kan
worden afgenomen

4

5

De overheid als
launching customer
hanteert
cybersecurity
vereisten bij inkoop
geeft hierover
dringend advies
aan vitale
aanbieders.

Onderzoek of
aanvullende
maatregelen nodig
zijn om de impact
bij verstoring van
de dienstverlening
van buitenlandse
aanbieders van te
beperken.

Veel organisaties
zijn afhankelijk van
enkele buitenlandse
aanbieders
waardoor impact bij
verstoring groot is.

Bezien hoe deze
ondersteuning kan
plaatsvinden door
EZK en NCSC

De overheid zorgt
ervoor, onder meer
door agendering in
Europa

De vrije software
gemeenschappen
achter hebben te
beperkte
capaciteiten en
middelen

Veelgebruikte oude
internetprotocollen
en -standaarden
zijn niet bestand
tegen hedendaagse
aanvallen

2

1

6
Verkenning met
private partijen
naar cerfiticeringsstelstel voor
cybersecurity
dienstverleners

Onduidelijk of
cybersecurity
dienstverleners op
professionele en
integere wijze
handelen

Onderbouwing keuze voor maatregel

1

Te zwakke relaties

1

Omissies

1

Onlogische relaties
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Figuur 16. Kritische reflectie op de beleidstheorie

6.10 Conclusie
In ambitie 4 staan weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur centraal. Omdat ICT steeds meer verweven is in de Nederlandse samenleving, zijn bedrijven en
overheden via slimme toepassingen steeds meer data-gedreven gaan functioneren. Dit gebeurt in ketens en ze zijn afhankelijk van andere organisaties voor gegevens of uitvoering.
Als gegevensuitwisseling met andere organisaties niet veilig en betrouwbaar verloopt kan
het bedrijfsproces verstoord raken. Als dit gebeurt in ketens van vitale aanbieders dan leidt
dat tot verregaande uitval, aantasting van de fysieke veiligheid en maatschappelijke ontwrichting. De opbouw van de beleidstheorie die onder ambitie 4 valt is door de bank genomen
logisch. Er is sprake van een structuur waarin vanuit een ambitie logische doelstellingen
worden geformuleerd. Dit leidt op zijn beurt tot logische maatregelen die aansluiten bij specifieke uitdagingen. Ons voornaamste punt van kritiek is dat, vergelijkbaar met ambitie 3,
over de hele linie relatief veel zwakke relaties voorkomen waarbij we ons afvragen in welke
mate ze bijdragen aan het bovenliggende doel. Het gaat er nadrukkelijk niet om dat er sprake
zou zijn van onlogische verbanden, maar in veel gevallen schatten wij in dat de daadwerkelijke effecten relatief klein zullen zijn. Het gat is groot tussen aan de ene kant “onderzoek
naar aanvullende maatregelen”, “bezien hoe ondersteuning kan plaatsvinden”, “verkenning
met private partijen”, “agendering in Europa” en aan de andere kant “het voorkomen van
verregaande uitval, aantasting van de fysieke veiligheid en maatschappelijke ontwrichting”.
De meetbaarheid van de maatregelen verschilt sterk. Echter, zeker als het gaat om activiteiten en output is er doorgaans sprake van een goede mate van meetbaarheid. Ook voor
het doelbereik is hier sprake van, al is niet alles even goed te meten. Bij effectiviteit van de
maatregel zien we grote verschillen. In sommige gevallen is dat bijna niet te meten, in andere gevallen is de meetbaarheid wel goed.
Tabel 41. Overzicht van de meetbaarheid van maatregelen in verschillende fases.
Maatregel

Activiteiten

Output

Doelbereik

Effectiviteit

4.1: Fors uitbreiden aantal vitale aanbieders dat zorg- en meldplichten krijgt

Goed

Goed

Redelijk goed

Redelijk goed

4.2: Methodiek voor het identificeren afhankelijkheidsrelaties van vitale
aanbieders

Goed

Goed

Redelijk goed

Slecht

4.3: Impact beperken van verstoring van
de dienstverlening van buitenlandse aanbieders

Goed

Goed

Redelijk goed

Slecht

4.4: Ondersteunen gemeenschappen die
vrije software ontwikkelen en onderhouden

Redelijk goed

Redelijk goed

Redelijk goed

Matig

4.5: Leveranciers passen moderne internetprotocollen en -standaarden toe

Goed

Goed

Redelijk goed

Slecht

4.6: Cybersecurity vereisten bij inkoop

Nvt

Redelijk goed

Matig

Matig

4.7: Bekendheid bij welke partijen veilige
dienstverlening kan worden afgenomen

Goed

Redelijk goed

Redelijk goed

Redelijk goed

7 Ambitie 5: Nederland werpt door
middel van cybersecurity succesvol
barrières op tegen cybercrime
7.1 Inleiding
Ambitie 5 draait om succesvolle barrières tegen cybercrime. Het probleem dat aan deze
ambitie ten grondslag ligt, toegelicht in de NCSA, kan als volgt worden samengevat:
De aanpak tegen beroepscriminelen die het gemunt hebben op het stelen van gegevens van
private organisaties en burgers, richt zich op het voorkomen en bestrijden van deze strafbare
feiten en het beperken van slachtofferschap, daderschap en recidive. Op preventief gebied
worden er in samenhang maatregelen genomen. Daarnaast zijn veilige hard- en software
een belangrijke barrière. De bevoegdheden van politie en Justitie dienen gelijke tred te houden met de werkwijzen van cybercriminelen. [1]
Onder ambitie 5 zijn de volgende doelstellingen opgesteld, waarmee het hiervoor geformuleerde probleem moet worden aangepakt: [1]
5.1 Er zijn effectieve barrières die cybercriminelen tegenhouden.
5.2 De versterking van cybersecurity en de aanpak van cybercrime worden in samenhang met elkaar vormgegeven. Hiervoor is samenwerking van de overheid met
het bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke organisaties van groot belang.
5.3 Voor cybersecurity is het van belang dat opsporingsbevoegdheden gelijke tred
houden met de ontwikkelingen in de werkwijze van cybercriminelen zodat dreigingen
voor de nationale veiligheid geadresseerd kunnen worden.
Bij het opstellen van de NCSA en het bepalen van de ambities, is literatuuronderzoek gedaan
en is gebruik gemaakt van de expertise van verschillende partijen (zie ook H1). Het resultaat
was in eerste instantie zes ambities. Succesvolle barrières tegen cybercrime werd los gezien
van de NCSA en viel onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van JenV. Later in het
ontwikkelingsproces van de NCSA sloot de afdeling cybercrime van het ministerie van JenV
aan en is besloten (nog vóór de publicatie van de NCSA) dat er een extra ambitie moest
worden opgenomen: de huidige ambitie 5.

Dialogic innovatie ● interactie

161

Ambitie 5
Nederland werpt door middel van
cybersecurity succesvolle barrières
op tegen cybercrime

Doelstelling 5.1

Doelstelling 5.3

Doelstelling 5.2

Er zijn effectieve barrières die
cybercriminelen
tegenhouden
Ambitie 3

De versterking van cybersecurity en de
aanpak van cybercrime worden in
samenhang met elkaar vormgegeven.
Hiervoor is samenwerking van de
overheid met het bedrijfsleven, burgers
en maatschappelijke organisaties van
groot belang.

Voorkomen
cybercrime

Stimuleren gebruik
veilige hard- en
software

Veilige hard- en
software vormen
een belangrijke
barrière in het
voorkomen van
digitale dreigingen

Doelstelling 6.3
Burgers en bedrijven zijn in
staat en zien het belang om
veel voorkomende digitale
dreigingen het hoofd te
bieden en meer weerbaar
te zijn tegen cybercrime

Nederland beschikt over
een integrale, publiekprivate aanpak van
cybersecurity

Maatregel 5.3

Dreigingen voor de nationale veiligheid
kunnen geadresseerd worden

Maatregel 5.2

Opsporingsbevoegdheden
houden gelijke tred met de
ontwikkelingen in de
werkwijze van cybercriminelen

Maatregel 5.1

Cybercriminelen maken minder kans

Versterking
opsporingsmogelijkheden van politie en
Justitie van digitale
aanvallen door
criminelen

Ontwikkelen voorstellen om burgers en
bedrijven digitaal meer vaardig maken

De wet
Computercriminaliteit
III wordt voortvarend
geïmplementeerd

Voorkomen en bestrijden van strafbare feiten
en beperken van slachtofferschap, daderschap
en recidive
en
Burgers en bedrijven zijn onvoldoende bewust
van de gevaren van digitaal handelen en
mogelijke maatregelen die ze kunnen nemen

Evaluatie wet
Computercriminaliteit
III na twee jaar

Het opsporen van cybercriminelen en het verstoren
van hun verdienmodel draagt bij aan cybersecurity.
en
Cybercriminelen blijven hun werkwijzen ontwikkelen.
Daar moeten de bevoegdheden van politie en Justitie
gelijke tred mee kunnen houden.

Onderbouwing keuze voor de maatregel
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Figuur 17. Beleidstheorie van ambitie 5 "Nederland werpt door middel van cybersecurity succesvolle barrières op tegen cybercrime"

7.2 Maatregel 5.1: Versterking opsporingsmogelijkheden van politie en Justitie van digitale aanvallen
Maatregel 5.1 luidt als volgt: Na aanvaarding in de Eerste Kamer wordt de wet Computercriminaliteit
III
voortvarend
geïmplementeerd.
Daarmee
worden
de
opsporingsmogelijkheden van politie en Justitie van digitale aanvallen, op bijvoorbeeld vitale
sectoren, door criminelen versterkt. De wet wordt twee jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd. [1]

7.2.1 Onderbouwing van (de keuze) voor de maatregel
Uit de NCSA komt de volgende onderbouwing naar voren:
“Het opsporen van cybercriminelen en het verstoren van hun verdienmodel draagt
bij aan cybersecurity.” [1]
En:
“Hiernaast hebben het Team High Tech Crime van de politie en het Landelijk Parket
van het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het
tegengaan van geavanceerde dreigingen voor nationale veiligheid. De door hen opgedane kennis en expertise zal worden benut ten behoeve van de aanpak van
cybercrime. Cybercriminelen blijven hun werkwijzen ontwikkelen. Daar moeten de
bevoegdheden van politie en Justitie gelijke tred mee kunnen houden.” [1]

7.2.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
De maatregel kent een directe koppeling met doelstelling 5.3: “Voor cybersecurity is het van
belang dat opsporingsbevoegdheden gelijke tred houden met de ontwikkelingen in de werkwijze van cybercriminelen zodat dreigingen voor de nationale veiligheid geadresseerd
kunnen worden.” [1]

7.2.3 Concrete doelen van de maatregel
Het primaire doel van deze maatregel is het versterken van opsporingsmogelijkheden van
politie en Justitie van digitale aanvallen door criminelen.

7.2.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Uit de maatregel blijkt dat dit gerealiseerd moet worden door het voortvarend implementeren van de Wet Computercriminaliteit III (de vraag is wat hier bedoeld wordt met
‘voortvarend’) en door de wet twee jaar na inwerkingtreding te evalueren.
De wet is inmiddels geïmplementeerd: De Wet Computercriminaliteit III is 1 maart 2019 in
werking getreden. [57] In een van de interviews is aangegeven dat het invoeren van de wet
niet voor een versterking van opsporingsmogelijkheden heeft gezorgd van alle soorten digitale aanvallen. De wet wordt momenteel intern bij het WODC geëvalueerd door een speciaal
hiervoor aangewezen team en officier van justitie. [58] Volgens een gesprekspartner zal het
rapport rond de zomer 2021 uitkomen. Bij een afronding van het rapport in 2021, is voldaan
aan de voorwaarde om de wet na twee jaar te evalueren.
Tevens wordt er ingezet op het versterken van de opsporing via de integrale aanpak cybercrime. [6] Deze aanpak richt zich op vier zogenaamde sporen (onderwerpen), waarvan de
tweede luidt: De opsporing wordt versterkt, criminele activiteiten worden verstoord en daders worden aangepakt. Het versterken van de strafrechtelijke aanpak is volgens de integrale
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aanpak nodig ter bescherming van (potentiële) slachtoffers en om te zorgen dat misdaad
niet loont. Via het Team High Tech Crime en de Landelijke Eenheid van de politie wordt
hieraan gewerkt en ingezet op extra capaciteit, versterking van expertise in de strafketen en
adequate bevoegdheden. Ook worden wettelijke bevoegdheden versterkt, zoals de Wet Computercriminaliteit III en worden voorstellen ontwikkeld om juridische kaders aan te passen.
Ten slotte wordt er met private partijen geprobeerd criminelen tegen te gaan die bonafide
dienstverleners misbruiken voor hun activiteiten, en wordt er gewerkt aan interventies voor
daders die toegesneden zijn op de risicofactoren van specifieke daders.
Uit de voortgangsbrief integrale aanpak cybercrime (juni 2019) blijkt dat er gebruik wordt
gemaakt van de aanvullende strafbaarstellingen en bevoegdheden waar de wet Computercriminaliteit III voor heeft gezorgd. [59] Het heeft bijvoorbeeld gezorgd voor het offline halen
van een van de grootste online mixers voor cryptovaluta. [60]

7.2.5 Betrokken organisaties
Het Openbaar Ministerie (officier van justitie) is verantwoordelijk onder toezicht van Inspectie Justitie en Veiligheid. De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en Team High Tech
Crime is, in samenwerking met KMAR en de rechtelijke macht, de uitvoerende partij.

7.2.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 42 Meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is de wet Computercriminaliteit
III voortvarend geïmplementeerd?

Subjectief68,
enkelvoudig.

Hoog, het is makkelijk om erachter te komen of de
maatregel geïmplementeerd is.

Redelijk
goed

Activiteiten

Is de wet Computercriminaliteit
III na twee jaar geëvalueerd?

Objectief,
enkelvoudig

Hoog, het is makkelijk na te
gaan of deze evaluatie gedaan
is.

Goed

Output

Zijn de opsporingsmogelijkheden van politie en Justitie van
digitale aanvallen door criminelen versterkt?

Objectief,
meervoudig

Hoog, het is meetbaar door te
kijken naar de bevoegdheden
van politie en Justitie.

Goed

Doelbereik

Houden opsporingsbevoegdheden gelijke tred met de
ontwikkelingen in de werkwijze
van cybercriminelen?

Subjectief,
meervoudig

Laag, het is lastig beoordelen of
de opsporingsbevoegdheden
gelijke tred houden met de ontwikkelingen in cybercrime. Hoe
en wie kan dat beoordelen? Is
er altijd duidelijk wat de werkwijze van cybercriminelen is?

Slecht

Effectiviteit

Houden opsporingsbevoegdheden gelijke tred met de
ontwikkelingen in de werkwijze
van cybercriminelen doordat de
opsporingsmogelijkheden van
politie en Justitie van digitale

Subjectief,
meervoudig

Laag, naast de argumenten bij
‘doelbereik’ komt hierbij dat
hier ook nog een complexe causaliteitsrelatie moet worden
aangetoond.

Slecht

68

Het is de vraag wat er moet worden verstaan onder ‘voortvarend’.
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

aanvallen door criminelen versterkt is?

7.3 Maatregel 5.2: Ontwikkelen voorstellen om burgers en bedrijven digitaal meer vaardig te maken
Maatregel 5.2 luidt als volgt: Er worden voorstellen ontwikkeld om burgers en bedrijven
digitaal meer vaardig te maken zodat cybercriminelen minder kans maken. Zie ook de doelstellingen en maatregelen bij ambitie 6. [1]

7.3.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De onderbouwing voor de keuze van deze maatregel kan worden opgemaakt uit de NCSA:
“De aanpak van cybercrime richt zich op het voorkómen en bestrijden van strafbare
feiten en het beperken van slachtofferschap, daderschap en recidive.” [1]
In de maatregel zelf wordt tevens verwezen naar ambitie 6. In ambitie 6 staat het volgende
wat deze maatregel onderbouwd:
“Uit onderzoek [44] blijkt dat burgers en bedrijven zich nog onvoldoende bewust zijn
van de gevaren van digitaal handelen en de maatregelen die ze kunnen nemen om
te voorkomen dat zij slachtoffer worden in het digitaal domein.” [1]

7.3.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel hangt direct onder doelstelling 5.2: De versterking van cybersecurity en de
aanpak van cybercrime worden in samenhang met elkaar vormgegeven. Hiervoor is samenwerking van de overheid met het bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke organisaties
van groot belang.
In de maatregel wordt aangegeven dat er tevens links zijn naar ambitie 6. Daar sluit deze
maatregel aan op doelstelling 6.3: Burgers en bedrijven zijn in staat en zien het belang om
veel voorkomende digitale dreigingen het hoofd te bieden en meer weerbaar te zijn tegen
cybercrime.

7.3.3 Concrete doelen van de maatregel
Het primaire doel van deze maatregel is cybercriminelen minder kans laten maken.

7.3.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de maatregel staat dat de uitvoering zal moeten gebeuren door: […] het ontwikkelen van
voorstellen om burgers en bedrijven digitaal meer vaardig te maken. Over wat soort voorstellen het hier kan gaan is onduidelijk. Mogelijk wordt dit aangepakt via het onderwijs en
via meer bewustwording. Net als bij maatregel 5.1 zet de integrale aanpak cybercrime ook
in op deze maatregel. De volgende alinea’s gaan dieper op in de inzet van deze maatregel
via onderwijs, bewustwording en de integrale aanpak cybercrime.
In de maatregel zelf wordt er verwezen naar ambitie 6, waar een deel van de doelgroep
(‘burgers en bedrijven’) wordt afgevangen, namelijk iedereen in het onderwijs: “Digitale geletterdheid maakt inmiddels deel uit van het curriculum van het primair en voortgezet
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onderwijs, maar gelet op de risico’s voor (jonge) kinderen is het noodzakelijk dat het onderwijs hierop blijft vernieuwen en anticiperen”. [1] Op curriculum.nu wordt voor het eerst het
hele curriculum van het primair en voortgezet onderwijs herzien, waarin digitale vaardigheid
is opgenomen en daarnaast heeft OCW een digitaliseringsagenda gelanceerd met als doel
leerlingen van jongs af aan digitaal meer vaardig te maken. [16] In paragraaf 8.3.4 gaan we
hier nader op in.
Bewustwording zou kunnen worden gezien als een eerste stap van het digitaal meer vaardig
maken van burgers en bedrijven. Met deze aanname kan er tevens een link worden gemaakt
met maatregel 3.11 en ambitie 6 als geheel. Links naar deze ambities worden ook gemaakt
in de inleidende tekst van ambitie 5.
•

•

Maatregel 3.11: “Als onderdeel van de cybersecurity bewustwordingscampagnes van
veiliginternetten.nl lanceert de overheid een of meer beleidsondersteunende publiekscampagnes voor digitaal veilige hard- en software”. [1]
Ambitie 6: “In de afgelopen jaren hebben het bedrijfsleven en de overheid al stevig
ingezet op bewustwording onder het algemeen publiek en kleinere bedrijven van
digitale dreigingen, en zijn handelingsperspectieven aangereikt, onder meer via veiliginternetten.nl
en
Alert
Online
maar
ook
via
campagnes
als
maakhetzeniettemakkelijk.nl (‘boefproof’) of veiligbankieren.nl (‘hang op, klik weg’)
gezien kunnen worden als een eerste stap om deze maatregel te realiseren”. [1]

In de voortgangsrapportage van de NCSA wordt de onderbouwing op deze maatregel via
bewustwording nog iets verder toegelicht:
“Weten wat je kunt doen zijn belangrijke bouwblokken voor burgers en bedrijven om
hun eigen digitale veiligheid in handen te nemen. De overheid stimuleert met campagnes de bewustwording over cybersecurity en cybercrime.” [43]
Tevens wordt er ingezet op het digitaal vaardig maken van burgers en bedrijven via de
integrale aanpak cybercrime. [6] Deze aanpak richt zich op vier zogenaamde sporen (onderwerpen), waarvan de eerste luidt: Er wordt geïnvesteerd in preventie. De
verantwoordelijkheid ligt bij burgers en bedrijven zelf, maar de overheid ondersteunt daar
wel in. Basiskennis over digitale veiligheid is breed beschikbaar en veilige hard- en software
wordt gestimuleerd, waarbij aandacht wordt besteed aan verschillen in behoeften en mogelijkheden van mensen en samenwerking aan wordt gegaan met diverse partners om iedereen
te kunnen bereiken. Mede door bewustwordingsactiviteiten zijn ICT-professionals en grote
organisaties bekend met beschermingsmogelijkheden. Om ook individuen en het MKB te
bereiken is een samenwerking aangegaan met het ministerie van EZK en private partijen.
Ten slotte gaat aandacht naar het verbeteren van de veiligheid van hard- en software.
In de voortgangsbrief integrale aanpak cybercrime wordt benoemd dat het Digital Trust Center (DTC) is opgericht. [59] Op de website van het DTC kunnen ondernemers informatie en
advies over veilig digitaal veilig ondernemen vinden. Ook wordt er gesproken over een interactief platform dreigingsinformatie en kennisproducten toegankelijk maakt en waar
ondernemers kennis en informatie kunnen delen. Verder is het DTC diverse samenwerkingsverbanden aangegaan die generieke tools opleveren voor het versterken van de
cyberweerbaarheid in het MKB. Ten slotte zijn er projecten en pilots gestart in samenwerking
met gemeenten en regionale Platforms Veilig ondernemen gericht op het versterken van
cyberveiligheid binnen gemeenten en het MKB.
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7.3.5 Betrokken organisaties
Ten eerste Kennisnet (gefinancierd door OCW) – ondersteunt scholen te anticiperen op het
opnemen van digitale vaardigheden als aandachtspunten in de integrale curriculumherziening.
Voor het informeren van verschillende doelgroepen is er het NCSC voor vitale bedrijven, het
DTC voor niet-vitale bedrijven en veiliginternetten.nl voor burgers.
Rondom de ontwikkeling van bewustwording zijn het ministerie van JenV en EZK (en private
partijen) betrokken, met name voor het MKB en consumenten en is Alert Online betrokken
vanwege het inzetten voor bewustwording van digitale veiligheid (o.a. tijdens de Europese
Cybersecurity Maand).

7.3.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies. Hierbij is de verwijzing naar ambitie 6 niet meegenomen.
Figuur 18. Meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Zijn er voorstellen ontwikkeld
om burgers en bedrijven digitaal meer vaardig te maken?

Objectief,
meervoudig

Hoog. Er kan worden nagegaan
of er voorstellen zijn ontwikkeld. Dit moet ergens
vastgelegd zijn.

Goed

Output

Maken cybercriminelen minder
kans?

Subjectief,
enkelvoudig

Laag, omdat deze data niet kan
worden vastgelegd.

Slecht

Doelbereik

Is de versterking van cybersecurity en de aanpak van
cybercrime in samenhang met
elkaar vormgegeven?

Objectief,
meervoudig

Hoog, hierbij moet er gekeken
worden naar samenwerkingsverbanden en wat verschillende
partijen met elkaar hebben
vormgegeven.

Goed

Effectiviteit

Is de versterking van cybersecurity en de aanpak van
cybercrime in samenhang met
elkaar vormgegeven door deze
maatregel?

Objectief,
meervoudig

Hoog, er kan gekeken worden
naar hoe de voorstellen om burgers en bedrijven meer digitaal
vaardig te maken zijn opgesteld. Zijn deze in
samenwerking vormgegeven?

Goed

7.4 Maatregel 5.3: Gebruik van veilige hard- en software wordt
gestimuleerd om cybercrime te voorkomen
Maatregel 5.3 luidt als volgt: Het gebruik van veilige hard- en software wordt gestimuleerd
om cybercrime te voorkomen. [1] Zie ook de doelstellingen en maatregelen bij ambitie 3.

7.4.1 De onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Veilige hard- en software vormen een belangrijke barrière in het voorkomen van digitale
dreigingen.
“Veilige hard- en software vormen een belangrijke barrière in het voorkomen van
digitale dreigingen. Wanneer door kwetsbaarheden deze hard- en software wordt
misbruikt, speelt dit cybercrime in de hand. De veiligheid hiervan is van groot belang
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en hier zal samen met de aanbieders van hard- en software invulling aan gegeven
moeten worden. Dit staat meer uitgebreid omschreven in ambitie 3 van de NCSA.
Dat geldt evenzeer voor het veilige gebruik van burgers en bedrijven van dergelijke
hard- en software. Dit staat ook beschreven in ambitie 6.” [1]
Verdere onderbouwing is te vinden in de probleemstelling van ambitie 3, die als volgt kan
worden samengevat (zie ook paragraaf 5.1):
“Door kwetsbaarheden in hard- en software kunnen kwaadwillende partijen zich eenvoudig
toegang verschaffen tot een apparaat en het betreffende netwerk. Dit kan leiden tot gevolgen als misbruik van het apparaat voor DDoS-aanvallen, het manipuleren van de werking
van het apparaat of de diefstal van informatie die erop is opgeslagen.” [1]

7.4.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel hangt direct onder doelstelling 5.1: Er zijn effectieve barrières die cybercriminelen tegenhouden.
Zoals de maatregel aangeeft, is er tevens een link met ambitie 3 (Nederland loopt voorop in
het bevorderen van digitaal veilige hard- en software). De doelstellingen en maatregelen in
ambitie 3 noemen niet specifiek het voorkomen van cybercrime, maar er is een duidelijke
link met doelstelling 3.1 (het voorkomen van digitale veiligheidsrisico’s in hard- en software)
en doelstelling 3.3 (het mitigeren van digitale veiligheidsrisico’s).

7.4.3 Concrete doelen van de maatregel
Uit de formulering van de maatregel blijkt dat het voorkomen van cybercrime het primaire
doel van deze maatregel is.

7.4.4 De beleidsinstrumenten en de wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Het doel moet gerealiseerd worden door het gebruik van veilige hard- en software te stimuleren. Net als bij maatregel 5.2, is het niet duidelijk hoe hier precies op ingezet gaat worden.
Aannemelijk is om ervan uit te gaan dat er tevens bewustwordingscampagnes mee bedoeld
worden. Een voorbeeld van een campagne die uitstekend aansluit op dit onderwerp is ‘Doe
je updates’, gestart in 2019. [61] Deze campagne is specifiek gericht op de noodzaak van
het regelmatig updaten van slimme apparaten.
Tevens wordt er ingezet op het gebruik van veilige hard- en software via de integrale aanpak
cybercrime. [6] Deze aanpak richt zich op vier zogenaamde sporen (onderwerpen), waarvan
de eerste luidt: Er wordt geïnvesteerd in preventie (zie ook paragraaf 7.3.4). De verantwoordelijkheid ligt bij burgers en bedrijven zelf, maar de overheid ondersteunt bijvoorbeeld door
het stimuleren van veilige hard- en software (rekening houdend met verschillen in behoeften
en mogelijkheden van mensen). Daarnaast wordt de samenwerking aan gegaan met diverse
partners om iedereen te kunnen bereiken.
Uit de voortgangsbrief integrale aanpak cybercrime blijkt dat er in 2019 verschillende campagnes uitgevoerd: over de strafbaarheid van cybercriminaliteit en phishing. [59] Op de
grote publiekscampagne tegen phishing is een gevolg gegeven door het ministerie van EZK
en JenV met de focus op digitale veilige hard- en software.
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7.4.5 Betrokken organisaties
Veiliginternetten.nl is één van de initiatieven die het gebruik van veilig internet stimuleert.
Dit is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZK, JenV/NCSC en ECP (platform
voor de InformatieSamenleving). Daarnaast belooft EZK zich in te zetten voor de realisatie
van de maatregelen om het algehele niveau van digitale veiligheid in de markt van hard- en
software en IoT te versterken. [43]

7.4.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Figuur 19. Meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is het gebruik van veilige harden software gestimuleerd?

Objectief,
meervoudig

Beperkingen. Indien bijgehouden wordt hoe veilige hard- en
software gestimuleerd wordt, is
na te gaan of hierop ingezet is.
Eventueel zouden interviews
met stakeholders hierin kunnen
ondersteunen.

Redelijk
goed

Output

Is cybercrime voorkomen?

Objectief,
enkelvoudig

Laag, omdat nooit met zekerheid gezegd kan worden dat
een eventuele daling in cybercrime betekent dat er minder
cybercriminaliteit is of dat daders beter onder de radar
weten te blijven.

Slecht

Doelbereik

Zijn er effectieve barrières die
cybercriminelen tegenhouden?

Subjectief,
meervoudig

Laag, het verkrijgen van inzicht
in het effect van dit soort preventiemaatregelen is per
definitie lastig. Er ontstaat een
self-defeating prophecy: Als er
goede barrières zijn, dan worden cybercriminelen
ontmoedigd en gaan ze de uitdaging niet aan.

Slecht

Effectiviteit

Zijn er effectieve barrières die
cybercriminelen tegenhouden
door deze maatregel?

Subjectief,
meervoudig

Laag. Het is lastig te isoleren of
een eventuele vermindering van
cybercrime kan toegeschreven
worden aan deze maatregel.

Slecht

7.5 Kritische reflectie op de beleidstheorie
Nu de afzonderlijke maatregelen geanalyseerd zijn, kunnen we een beter beeld schetsen van
de logica van de beleidstheorie. Helemaal aan het begin van dit hoofdstuk presenteerden we
middels een afbeelding de logische relaties die we op basis van de NCSA hebben kunnen
reconstrueren. Nu kijken we kritischer naar de beleidstheorie en stellen ons verschillende
vragen: Zijn de veronderstelde relaties logisch? Worden alle verbanden genoemd of zijn er
omissies? Zijn de relaties krachtig genoeg om het beoogde effect te sorteren? Op basis van
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onze analyse komen we op onderstaande kritiekpunten. In de afbeeldingen is met genummerde cirkels aangegeven op welke locatie het kritiekpunt betrekking heeft.

7.5.1 Te zwakke relaties
In de beleidstheorie van deze ambitie zien we drie zwakke relaties.
1 en 2. Het ontwikkelen van voorstellen om burgers en bedrijven digitaal meer
vaardig te maken is geen garantie dat cybercriminelen minder kans maken, en het
stimuleren van het gebruik van veilige hard- en software is geen garantie dat cybercrime wordt voorkomen
“Meer vaardig” en “Stimuleren” zijn vrijblijvend. In het eerste geval (“Meer vaardig”): de
vaardigheden die burgers en bedrijven leren, moeten wel voldoende bestand zijn tegen de
aanvallen van cybercriminelen. Daarnaast moeten de vaardigheden ook onderhouden worden. In de voorstellen moet dus rekening worden gehouden met hoe burgers en bedrijven
digitaal vaardig blijven. In het tweede geval (“Stimuleren”): Mensen moeten ook daadwerkelijk veilige hard- en software gaan gebruiken. Daarvoor moeten ze inzien dat het belangrijk
is én het moet makkelijk te implementeren zijn.
3. Het voorkomen van cybercrime door het stimuleren van het gebruik van veilige
hard- en software is niet voldoende als effectieve barrière voor het tegenhouden
van cybercriminelen
Het moet ook daadwerkelijk gebruikt worden, daarin spelen toegankelijkheid en betaalbaarheid ook een belangrijke rol. Daarnaast moeten gebruikers ook weten hoe ze om moeten
gaan met hard- en software om het veilig te houden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van
updates en het begrijpen van eventuele beveiligingswaarschuwingen.

7.5.2 Omissies
In de beleidstheorie hebben we geen omissies geïdentificeerd.

7.5.3 Onlogische relaties
In de beleidstheorie hebben we één onlogische relatie geïdentificeerd.
1. Het ontwikkelen van voorstellen om burgers en bedrijven digitaal meer vaardig
te maken zodat cybercriminelen minder kans maken, zorgt niet per se voor een
versterking van cybersecurity en een aanpak die in samenwerking van de overheid,
het bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke organisaties wordt vormgegeven.
Indien de voorstellen zonder overleg door de overheid worden opgelegd of voorgesteld, hoeft
er helemaal geen samenwerking te zijn tussen de partijen.

7.6 Conclusie
Deze ambitie draait om succesvolle barrières tegen cybercrime. Op drie manieren wordt
hieraan gewerkt: versterking van opsporingsmogelijkheden, meer digitale vaardigheden en
het stimuleren van veilige hard- en software. Wat direct opvalt is dat deze ambitie, net als
ambitie 6, maar drie maatregelen heeft. Dit is aanzienlijk minder dan de overige ambities.
Twee van de drie maatregelen focussen zich op onderwerpen waar in ambities 3 en 6 al
aandacht aan wordt besteed. Dit is goed te verklaren, er is namelijk veel overlap tussen het
opwerpen van barrières tegen cybercrime en bijvoorbeeld het voorop willen lopen in het
bevorderen van veilige hard- en software. Daarbij komt dat deze ambitie pas laat in het
totstandkomingsproces aan de NCSA is toegevoegd. De verhouding tussen de ambities blijft
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echter enigszins onduidelijk, doordat de overlap tussen de ambities enkel wordt ondervangen
door in de maatregelen de zinsnede “zie ook de doelstellingen en maatregelen bij ambitie…”
op te nemen.
Voor deze ambitie is ook de integrale aanpak van cybercrime van belang, welke tegelijkertijd
met de NCSA naar de kamer is gestuurd en waarnaar in een apart kader in de NCSA wordt
verwezen. [6] De integrale aanpak bestaat uit vier sporen die deels overlappen met de NCSA:
1. Er wordt geïnvesteerd in preventie (maatregel 5.2 en 5.3);
2. De opsporing wordt versterkt, criminele activiteiten worden verstoord en daders worden aangepakt (maatregel 5.1);
3. De ondersteuning van slachtofferschap wordt toegesneden op cybercrime;
4. De wetenschappelijke kennis over cybercrime wordt vergroot.
Via de integrale aanpak wordt indirect gewerkt aan de maatregelen van ambitie 5 en wordt
duidelijk dat er meer gebeurt op dit gebied dan het beperkt aantal maatregelen doet vermoeden.
De meetbaarheid van deze ambitie is voornamelijk slecht, dit heeft met name te maken met
de aard van doelstellingen 5.1 (er zijn effectieve barrières die cybercriminelen tegenhouden)
en 5.3 (opsporingsbevoegdheden houden gelijke tred met de ontwikkelingen in de cybercriminaliteit). Er kan nooit 100% in beeld worden gebracht op welk niveau cybercriminelen
opereren en hoeveel we er weten tegen te houden.
Tabel 43. Overzicht van de meetbaarheid van maatregelen in verschillende fases.
Maatregel

Activiteiten

Output

Doelbereik

Effectiviteit

5.1 Versterking opsporingsmogelijkheden
van politie en Justitie van digitale aanvallen

Redelijk goed

Goed

Slecht

Slecht

5.2 Ontwikkelen voorstellen om burgers
en bedrijven digitaal meer vaardig te maken.

Goed

Slecht

Goed

Goed

5.3 Gebruik van veilige hard- en software
wordt gestimuleerd om cybercrime te
voorkomen

Redelijk goed

Slecht

Slecht

Slecht
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Ambitie 5
Nederland werpt door middel van
cybersecurity succesvolle barrières
op tegen cybercrime

Doelstelling 5.1

Doelstelling 5.3

Doelstelling 5.2

Er zijn effectieve barrières die
cybercriminelen
tegenhouden

Ambitie 3

De versterking van cybersecurity en de
aanpak van cybercrime worden in
samenhang met elkaar vormgegeven.
Hiervoor is samenwerking van de
overheid met het bedrijfsleven, burgers
en maatschappelijke organisaties van
groot belang.

Dreigingen voor de nationale veiligheid
kunnen geadresseerd worden
Doelstelling 6.3
Burgers en bedrijven zijn in
staat en zien het belang om
veel voorkomende digitale
dreigingen het hoofd te
bieden en meer weerbaar
te zijn tegen cybercrime

Nederland beschikt over
een integrale, publiekprivate aanpak van
cybersecurity

Opsporingsbevoegdheden
houden gelijke tred met de
ontwikkelingen in de
werkwijze van cybercriminelen

1

3

Maatregel 5.3

Maatregel 5.2

Maatregel 5.1

Voorkomen
cybercrime

Cybercriminelen maken minder kans

2

1

Stimuleren gebruik
veilige hard- en
software

Ontwikkelen voorstellen om burgers en
bedrijven digitaal meer vaardig maken

Voorkomen en bestrijden van strafbare feiten
en beperken van slachtofferschap, daderschap
en recidive
en
Burgers en bedrijven zijn onvoldoende bewust
van de gevaren van digitaal handelen en
mogelijke maatregelen die ze kunnen nemen

Veilige hard- en
software vormen
een belangrijke
barrière in het
voorkomen van
digitale dreigingen

Versterking
opsporingsmogelijkheden van politie en
Justitie van digitale
aanvallen door
criminelen

De wet
Computercriminaliteit
III wordt voortvarend
geïmplementeerd

Evaluatie wet
Computercriminaliteit
III na twee jaar

Het opsporen van cybercriminelen en het verstoren
van hun verdienmodel draagt bij aan cybersecurity.
en
Cybercriminelen blijven hun werkwijzen ontwikkelen.
Daar moeten de bevoegdheden van politie en Justitie
gelijke tred mee kunnen houden.

Onderbouwing keuze voor de maatregel

1
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Te zwakke relaties

1

Omissies

1

Onlogische relaties
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Figuur 20. Beleidstheorie van ambitie 5. Nederland werpt door middel van cybersecurity succesvolle barrières op tegen cybercrime.

8 Ambitie 6. Nederland is toonaangevend op het gebied van
cybersecurity kennisontwikkeling
8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt ambitie 6 aan bod: Nederland is toonaangevend op het gebied van
cybersecurity kennisontwikkeling. [1] In de NCSA wordt kort aangegeven waarom deze ambitie is opgenomen: Kennis is in Nederland een groot goed. Onze maatschappij is afhankelijk
van het ontwikkelen en toepassen van kennis. Dit geldt in het bijzonder voor een digitaal
veilige maatschappij en daarom zijn ambities op het gebied van kennisontwikkeling onmisbaar in de NCSA. [1] Er wordt hier kennisontwikkeling op verschillende niveaus bedoeld. Van
fundamenteel en toegepast (wetenschappelijk) cybersecurityonderzoek tot het ontwikkelen
van (basis) kennis bij burgers en bedrijven. Hoogwaardige cybersecurity kennisontwikkeling
in de breedste zin van het woord moet in stand worden gehouden en worden verdiept. Om
invulling te geven aan de ambitie zijn de volgende drie doelstellingen geformuleerd: [1]
6.1 Nederland verricht hoogwaardig cybersecurity onderzoek.
6.2 Nederland beschikt over een meerjarig kennisontwikkelingsprogramma waarbinnen de
wetenschap hoogwaardige kennis ontwikkelt en vergroot, en er voldoende wetenschappers
beschikbaar zijn om een eigenstandige kennispositie op cybersecurity te verwerven.
6.3 Burgers en bedrijven zijn in staat en zien het belang om veel voorkomende digitale
dreigingen het hoofd te bieden en meer weerbaar te zijn tegen cybercrime.
Op de volgende pagina staat een schematisch overzicht van de beleidstheorie die bij deze
ambitie past.
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Ambitie 6
Nederland is toonaangevend op het gebied
van cybersecurity kennisontwikkeling

Doelstelling 6.1
Nederland verricht hoogwaardig cybersecurity onderzoek

Doelstelling 6.2
Nederland beschikt over
een meerjarig
kennisontwikkelingsprogramma waarbinnen de
wetenschap hoogwaardige
kennis ontwikkelt en
vergroot

Doelstelling 6.3

Er zijn voldoende
wetenschappers
beschikbaar zijn om een
eigenstandige kennispositie
op cybersecurity te
verwerven

Burgers en bedrijven zijn in staat en zien het belang om veel
voorkomende digitale dreigingen het hoofd te bieden en meer
weerbaar te zijn tegen cybercrime.

Maatregel 6.1

Maatregel 6.2

Nederland investeert structureel in fundamenteel en toegepast cybersecurity
onderzoek

Digitale vaardigheden, waaronder
mediawijsheid en cybersecurity, zijn
nadrukkelijk aandachtspunten in de integrale
curriculumherziening in het po en vo

Eerste financiële
impuls ten behoeve
van cybersecurity
onderzoek

Maatregelen kunnen
treffen tegen digitale
dreigingen

Een meerjarige publiek-private aanpak wordt vormgegeven,
als impuls voor hoogwaardige cybersecurity
kennisontwikkeling
Verkenning hoe verschillende initiatieven, trajecten en
instrumenten mbt cybersecurity onderzoek beter op elkaar
aan kunnen sluiten

Voorkomen te grote
afhankelijkheid van
expertise en
oplossingen uit andere
landen

Voorkomen van
braindrain

Uitwerking in weten regelgeving
(vanaf 2019)

Scholen worden
door Kennisnet
ondersteund om te
anticiperen op de
herziening

Aandacht voor cybersecurity risico’s voor
kinderen

Maatregel 6.3
Digitale
vaardigheden van
burgers en
werknemers
worden verder
ontwikkeld

Het effect van de
bewustwordingscampagnes wordt
vergroot

Stimuleren van het
bedrijfsleven en
maatschappelijke
organisaties

Zorgen voor
continuïteit en
samenhang tussen
verschillende
bewustwordingscampagnes

Burgers en
bedrijven bewuster
maken van digitale
dreigingen en
handelingsperspectieven

Onderbouwing keuze voor maatregel

Figuur 21. Beleidstheorie van ambitie 6 “Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling”
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8.2 Maatregel 6.1: Structurele investering in fundamenteel en
toegepast cybersecurityonderzoek
Maatregel 6.1 luidt als volgt: Nederland zal structureel investeren in fundamenteel en toegepast cybersecurity onderzoek. Dit zal in een meerjarige publiek-private aanpak worden
vormgegeven, als impuls voor hoogwaardige cybersecurity kennisontwikkeling. Hiertoe
wordt verkend hoe verschillende initiatieven, trajecten en instrumenten met betrekking tot
cybersecurity onderzoek beter op elkaar aan kunnen sluiten. Hierin zal de motie Verhoeven/Rutte69 worden meegenomen. Vooruitlopend op de verkenning zal een eerste financiële
impuls worden georganiseerd ten behoeve van cybersecurity onderzoek. [1]

8.2.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA staat dat er urgentie is geboden om hoogwaardige cybersecurity kennisontwikkeling in Nederland in stand te houden en te verdiepen. [1] Het versterken van voldoende
en hoogwaardige ontwikkeling van zowel fundamenteel als toegepast cybersecurityonderzoek is hiervoor cruciaal. Cybersecurity kennisontwikkeling is nodig om maatregelen te
kunnen treffen tegen bestaande en nieuwe digitale dreigingen. Bovendien voorkomt een
hoogwaardige eigen autonome kennispositie een te grote afhankelijkheid van cybersecurity
expertise en cybersecurityoplossingen uit andere landen.
De Nederlandse thuismarkt is te klein voor de private sector om verder uit te groeien en
zonder sterk ecosysteem komt het koppelen van vraag en aanbod naar kennis slechts beperkt tot stand, aldus de interviewrespondenten. Succesvolle landen in cybersecurity (bijv.
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Israël) kennen een dergelijk sterk ecosysteem
waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid de krachten bundelen. Nederland zal ook
moeten streven naar een snellere overdracht van kennis en kunde naar de private, toeleverende industrie om state-of-the-art producten en diensten te ontwikkelen die schade moet
voorkomen en verkleinen en exportpotentieel zal verzilveren.
Uit de interviews met gesprekspartners betrokken bij het opstellen van de NCSA blijkt dat
braindrain op het onderwerp cybersecurity en het tekort aan ICT-ers een grote zorg was (en
nog steeds is). Om een autonome positie te creëren in Nederland moet er geïnvesteerd
worden in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast wordt in het regeerakkoord
gerefereerd aan het stimuleren van cybersecurityonderzoek als doel. [62]

8.2.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt direct bij aan doelstelling 6.1: “Nederland verricht hoogwaardig cybersecurityonderzoek”. Daarnaast draagt het bij aan doelstelling 6.2: “Nederland beschikt
over een meerjarig kennisontwikkelingsprogramma waarbinnen de wetenschap hoogwaardige kennis ontwikkelt en vergroot, en er voldoende wetenschappers beschikbaar zijn om
een eigenstandige kennispositie op cybersecurity te verwerven.” [1]

8.2.3 Concrete doelen van de maatregel
Het concrete doel van deze maatregel is uiteraard dat “Nederland structureel zal investeren
in fundamenteel en toegepast cybersecurityonderzoek”. [1]

69

De motie Verhoeven/Rutte verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken om een instituut
voor onderzoek op het gebied van cybersecurity op te richten. [79]
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8.2.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Om te komen tot het bovenstaande doel worden er twee activiteiten ontplooid:
1. Financiële impuls ten behoeve van cybersecurityonderzoek
2. Een meerjarige publiek-private aanpak als impuls voor hoogwaardige cybersecurity
kennisontwikkeling. Hiervoor wordt verkend hoe verschillende initiatieven, trajecten
en instrumenten met betrekking tot cybersecurityonderzoek beter op elkaar aan
kunnen sluiten.
Hieronder werken we deze aspecten nader uit.
Financiële impuls
Als we kijken naar de financiële impuls, dan komt het volgende naar voren uit de voortgangsrapportage: [16]
“Het kabinet heeft het afgelopen jaar via diverse impulsen cybersecurity kennisontwikkeling in Nederland versterkt. Zo is er in het afgelopen jaar in samenwerking
tussen diverse departementen in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda
(NWA) meer dan € 20 miljoen euro beschikbaar gekomen dat geïnvesteerd is en
wordt in cybersecurity kennisontwikkeling.”
De volgende instrumenten worden genoemd:
•
•
•

“Als gevolg van de samenwerking in de NWA is er in december een call geopend van
circa € 8 miljoen over cybersecurity-, governance- en cryptologievraagstukken.
NWO heeft eind 2019 ruim € 4 miljoen gehonoreerd aan 10 onderzoeksprojecten die
binnen de call cybersecurity- digitale veiligheid & privacy zijn ingediend.
In juni 2019 is er vanuit de NWA € 8 miljoen gehonoreerd aan het onderzoeksproject
INTERSECT.

Verkenning aansluiting
Ook wordt er ingezet op de verkenningen omtrent de beste aanpak voor de toekomst:
“Tegelijkertijd zijn in 2018 en 2019 door de betrokken departementen verkenningen
uitgevoerd hoe de aanpak en samenwerking in Nederland verder versterkt kan worden. [...] De essentie die uit al deze onderzoeken wordt gehaald, is de noodzaak om
samenwerking over de hele keten heen te stimuleren door onder andere vraag en
aanbod van kennis beter aan elkaar te verbinden en beter te coördineren.” [16]
In de kamerbrief over de resultaten van de verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity
kennisontwikkeling en innovatie worden de onderzoeken individueel toegelicht. [10]
Meerjarige publiek-private aanpak
Ten aanzien van de meerjarige publiek-private aanpak worden de volgende beleidsinstrumenten ingezet: [16]
•

•
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Ten aanzien van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid is het afgelopen
jaar zowel de KIA Veiligheid met de missie Cyberveiligheid, als de KIA Sleuteltechnologieën met een meerjarenprogramma cybersecurity ontwikkeld.
Samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen is versterkt, via
het missiegedreven topsectoren beleid, de nationale wetenschapsagenda, de uitgezette verkenningen en het Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education and
Research (Dcypher).
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•

Er is een kwartiermaker aangesteld en gestart om de plannen voor een Cyber Innovation Hub nader vorm te geven. Dit volgt op de eerder uitgevoerde studie hiernaar.”

Dcypher was een tijdelijk platform binnen de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) dat was opgericht voor het stimuleren en agenderen van cybersecurityonderzoek en innovatie. Het platform Dcypher bestaat per 1 oktober 2020 niet meer. Wel
wordt er gewerkt aan een nieuw samenwerkingsplatform met een vervolgaanpak voor het
versterken van cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie, dat voortbouwt op Dcypher.
“De aanpak ten aanzien van het versterken van het ecosysteem waar de staatssecretaris van EZK uw Kamer over heeft geïnformeerd, moet voorzien in een bredere,
ketengeoriënteerde aanpak waarin bedrijven, kennisinstellingen en de overheid gezamenlijk inzetten op cybersecurityonderwijs, onderzoek en innovatie. De kern van
deze nieuwe aanpak is dat het kabinet de ambities uit de verschillende beleidskaders,
de Nederlandse Cybersecurity Agenda, de Defensie Cyber Strategie en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, voor cybersecurity wil realiseren door verschillende
instrumenten, waaronder de Nationale Wetenschapsagenda en het missiegedreven
topsectoren- en innovatiebeleid, in te zetten. De basis voor de gezamenlijke vervolgaanpak zal bestaan uit een nieuw samenwerkingsplatform dat de krachten op het
terrein van cybersecurityonderzoek, innovatie en onderwijs verder moet bundelen.
Binnen dit samenwerkingsplatform komen alle relevante partijen, expertise, instrumenten en middelen uit het cybersecuritydomein bij elkaar. Deze aanpak bouwt
voort op de ervaringen met en activiteiten van het Dutch Cybersecurity Platform for
Higher Education and Research (Dcypher). Het samenwerkingsplatform zal door het
ministerie van EZK verder uitgewerkt worden in samenwerking met de relevante
departementen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.” [16], [10]
In een recente kamerbrief wordt de stand van zaken omtrent dit nieuwe samenwerkingsplatform toegelicht. [63]
“In vervolg op de hierboven genoemde verkenningen en een informatiebijeenkomst
met betrokken maatschappelijke partners, zijn vóór de zomer vijf kwartiermakers
gevraagd om advies uit te brengen over de vormgeving van het nieuwe samenwerkingsplatform. Medio augustus jl. is het definitieve adviesrapport opgeleverd. Hierin
worden voorstellen gedaan voor een strategisch narratief, een thematische werkwijze, de organisatie en de financiering.”
“Er wordt gezocht naar kandidaten voor een bestuursfunctie binnen het nieuwe platform. [...] Sinds 1 oktober 2020 wordt gewerkt aan de processen rondom de
agendering en programmering van de inhoudelijke thema’s. Samen met verschillende kennisinstellingen en een aantal partners uit bedrijfsleven en overheid wordt
gewerkt aan concrete thematische routekaarten. Naarmate de agenderings- en programmeringsprocessen vorderen zal het platformbureau zich verder ontwikkelen.
Over twee jaar zal het functioneren van het samenwerkingsplatform geëvalueerd
worden.” [63]
Er worden zeven thematische routekaarten of roadmaps opgesteld. Volgens gesprekspartners wordt er tijdens het schrijven van dit rapport gewerkt aan twee pilot roadmaps. De
roadmaps kunnen onderwerpen betreffen als Automated Vulnerability Research, cryptocommunicatie, veilige digitale infrastructuur, cybersecurity in de energiesector (bijv. smart
energy grids), IoT, quantum-computing en AI. Een roadmap voorziet in alle stappen van het
valorisatieproces: het ontwikkelen van fundamentele kennis, het vertalen van deze kennis
middels toegepast onderzoek en het ontwikkelen en vermarkten van een concreet cybersecurityproduct. De roadmaps hebben een tijdsindicatie van vijf tot zes jaar. In die periode
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moet er een werkbaar product zijn opgeleverd. Ook zullen er concrete tussentijdse doelen
worden gesteld.
Om de roadmaps verder uit te werken en alle relevante partijen te betrekken, zal gebruik
worden gemaakt van het recent opgerichte Samenwerkingsplatform Cybersecurity Kennis en
Innovatie. De oprichting van het samenwerkingsplatform wordt gefinancierd met middelen
(5,5 mln. structureel) uit de EZK-begroting. Deze middelen zijn te beperkt voor het opzetten
van een gezamenlijke agenda voor onderzoek en innovatie. Via aansluiting op het Europese
Recovery and Resilience Fund (RRF) kan een gerichte impuls gegeven worden aan de inhoudelijke doelen van het samenwerkingsplatform.
Het ministerie van Defensie heeft daarnaast de Cyber Innovation Hub opgericht in 2019. Ook
hierin werken departementen, onderzoeksinstellingen en bedrijven samen aan gezamenlijke
en geprioriteerde veiligheidsvraagstukken op het gebied van cyber. [16] Het doel van de
Cyber Innovation Hub is cyberkennis en -kunde in Nederland te versterken, innovaties en
experimenten te faciliteren en een ecosysteem van partners te bouwen, om zo bij te dragen
aan het reduceren van cyberdreigingen. De Cyber Innovation Hub is uitsluitend bedoeld voor
Defensie.
Hiernaast is de National Cyber Security Research Agenda (NCSRA) een belangrijk kader voor
cybersecurityonderzoek. De derde versie is in 2018 uitgekomen. De agenda wordt gepositioneerd als referentiekader voor (thematische) cybersecurity R&D-programma's, zoals de
SBIR-aanbestedingen en de NWO-onderzoeksprogramma's. De NCSRA III specificeert de
uitdagingen in onderzoek en innovatie zoals geschetst door de overheid in de NCSA en de
Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De agenda is tot stand gekomen middels breed veldoverleg en met coördinatie van Dcypher. Andere gerelateerde agenda’s/programma’s zijn de
NWA-routes, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) Digital Society Agenda, Security and
Defence Systems Roadmap en de Topsectoren (specifiek High Tech Systemen en Materialen;
HTSM).

8.2.5 Betrokken organisaties
EZK (Dictatuur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie; DGBI, stelselverantwoordelijkheid voor
innovatie) is primair verantwoordelijk voor deze maatregel. Dit is echter wel op basis van
samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW; stelselverantwoordelijkheid voor onderzoek en onderwijs) en JenV (stelselverantwoordelijkheid voor
cybersecurity in de breedte). Ook BZK en het ministerie van Defensie (MinDef) zijn aangehaakt.
De uitvoerders en/of doelgroep van de maatregel zijn NWO, kennisinstituten als universiteiten, TNO, Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Centrum Wiskunde & Informatica (CWI),
publieke en particuliere ondernemingen met R&D-afdelingen of partijen die deelnemen aan
(deels) door de overheid gefinancierde R&D-projecten.
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8.2.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 44. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is een eerste financiële impuls
georganiseerd?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, doordat begrotingen geraadpleegd kunnen worden.

Goed

Activiteiten

Is verkend hoe initiatieven/trajecten/ instrumenten beter op
elkaar kunnen aansluiten?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd hiernaar.

Goed

Activiteiten

Is een meerjarige publiek-private aanpak vormgegeven?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, dit is al uitvoerig beschreven in verschillende
kamerbrieven.

Goed

Output

Wordt er structureel geïnvesteerd in fundamenteel en
toegepast cybersecurityonderzoek?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, dit is al uitvoerig beschreven in verschillende
kamerbrieven.

Goed

Doelbereik

Is er (meer) hoogwaardig cybersecurityonderzoek verricht?

Meervoudig,
objectief

Hoog. Kwaliteit is vooral meetbaar door interviews onder de
doelgroep. Kwantiteit is vooral
meetbaar door het raadplegen
van gehonoreerde projecten
van de tweede geldstroom. De
eerste geldstroom is vermoedelijk minder inzichtelijk omdat
middelen niet direct gekoppeld
zijn aan projecten, eventueel is
de inzet van interviews nodig.

Goed

Doelbereik

Beschikt Nederland over een
meerjarig kennisontwikkelingsprogramma, waarbinnen de
wetenschap hoogwaardige kennis ontwikkelt en vergroot?

Meervoudig,
objectief

Hoog, door het raadplegen van
kamerbrieven en bijbehorende
documenten.

Goed

Doelbereik

Zijn er voldoende wetenschappers beschikbaar om een
eigenstandige kennispositie op
cybersecurity te verwerven?

Enkelvoudig,
subjectief70.

Hoog. Het aantal (en de toename van) cybersecurity
wetenschappers is meetbaar
door het aantal aanstellingen
aan universiteiten, hogescholen
en daaraan gelieerd op te vragen.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Is er (meer) hoogwaardig cybersecurityonderzoek verricht
als gevolg van het structureel
investeren in fundamenteel en
toegepast cybersecurity onderzoek?

Meervoudig,
objectief

Beperkingen, kan onderzocht
worden door 2e en 3e geldstroom projecten en aantallen
publicaties, promoties, etc.,
aangevuld met interviews onder
de doelgroep. Cybersecurityonderzoek komt echter terug in

Redelijk
goed

70

Wanneer zijn dit er echter voldoende voor dit doel?
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

meerdere agenda’s en programma’s en hoewel de
investeringen tot op zekere
hoogte te isoleren zijn door toegekende projecten, is het lastig
de causaliteit van hoogwaardig
onderzoek te bepalen in het
licht van een sterk ontwikkelend
onderzoeksveld.
Effectiviteit

Is een meerjarig kennisontwikkelings-programma opgezet als
gevolg van het structureel investeren in fundamenteel en
toegepast cybersecurityonderzoek?

Meervoudig,
objectief

Beperkingen. Dit zou terug te
vinden moeten zijn in documenten behorend bij de start van
het programma. Echter, andere
agenda’s en ontwikkelingen
kunnen ook meespelen bij het
besluit tot de start van een dergelijk programma en daarom is
causaliteit lastig te bepalen.

Redelijk
goed

Effectiviteit

Is de beschikbaarheid van voldoende cybersecurity
wetenschappers toe te schrijven
aan het structureel investeren
in fundamenteel en toegepast
cybersecurityonderzoek?

Meervoudig,
subjectief.
Wanneer
zijn dit er
echter voldoende?

Beperkingen. Of een toename
van het aantal wetenschappers
is toe te schrijven aan de structurele investeringen is wel
meetbaar door begrotingen
voor posities van onderzoekers
(o.a. van onderzoeksprogramma’s voortkomend uit deze
maatregel) te raadplegen. Het
betreft echter een sterk ontwikkelend onderzoeksveld, waarbij
tal van andere aspecten (zoals
reputatie en onderwijs) een rol
spelen in het aantrekken van
voldoende wetenschappers.

Matig

8.3 Maatregel 6.2: Digitale vaardigheden als aandachtspunten in
de integrale curriculumherziening in het po en vo
Maatregel 6.2 luidt als volgt: Digitale vaardigheden, waaronder mediawijsheid en cybersecurity, zijn nadrukkelijk aandachtspunten in de integrale curriculumherziening in het primair
en voortgezet onderwijs. In 2018 zullen hiervoor voorstellen worden ontwikkeld, die vanaf
2019 in wet- en regelgeving uitgewerkt zullen worden. Scholen worden door Kennisnet (dat
wordt gefinancierd door het ministerie van OCW) ondersteund om hierop te anticiperen. [1]

8.3.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA staat het volgende:
“Digitale geletterdheid maakt inmiddels deel uit van het curriculum van het primair
en voortgezet onderwijs maar gelet op de risico’s voor (jonge) kinderen is het noodzakelijk dat het onderwijs hierop blijft vernieuwen en anticiperen.” [1]
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8.3.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Kinderen ontwikkelen hun kunnen op het gebied van cybersecurity om zich (nu en later) te
kunnen beschermen tegen digitale dreigingen. Deze maatregel draagt dus bij aan doelstelling 6.3: Burgers en bedrijven zijn in staat en zien het belang om veel voorkomende digitale
dreigingen het hoofd te bieden en meer weerbaar te zijn tegen cybercrime.

8.3.3 Concrete doelen van de maatregel
In de NCSA staat dat digitale vaardigheden, waaronder mediawijsheid en cybersecurity, nadrukkelijk terug moeten komen in de integrale curriculumherziening in het primair (po) en
voortgezet onderwijs (vo). Dat is het doel van deze maatregel.
In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 wordt hier eveneens naar verwezen: [20]
“In het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs komt aandacht voor
digitale geletterdheid en praktische vaardigheden om leerlingen beter toe te rusten
voor de toekomst”

8.3.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Samen met onderwijzers, leerlingen, ouders, het vervolgonderwijs en het beroepenveld moet
de afgesproken herziening van het curriculum (waarbij digitale geletterdheid één van de
thema’s is) worden doorgezet. Deze curriculumherziening wordt vanaf 2019 wettelijk verankerd. [1] Het ministerie van OCW heeft op 21 maart 2019 de digitaliseringsagenda voor het
primair en voortgezet onderwijs gelanceerd met onder meer als doel leerlingen van jongs af
aan digitaal vaardig te maken. [16] Door teams van leraren en schoolleiders wordt onder de
naam Curriculum.nu gewerkt aan een curriculumherziening in het onderwijs. [16]
“Met curriculum.nu wordt voor de eerste keer het gehele curriculum van primair en
voortgezet onderwijs integraal en in samenhang tegen het licht gehouden. Opgenomen is het leergebied Digitale geletterdheid. [15] Op dit moment vindt de concrete
uitwerking plaats. In deze plannen is in ieder geval aandacht voor de opvolging van
het advies van de Coördinatiegroep om digitale geletterdheid een integraal onderdeel
van het curriculum voor het funderend onderwijs te maken en de lerarenopleidingen
hier nauw in te betrekken. Het streven is om in samenwerking met lerarenopleidingen voorbeeldmaterialen en scholingsaanbod voor leraren te laten ontwikkelen.”
Uit interviews blijkt dat het proces enigszins uitloopt, maar dat het doel is in 2022 (Q3) een
pilot te starten bij een aantal scholen. In 2024 wordt dan een beslissing gemaakt over de
nieuwe kerndoelen van het curriculum. Het betreft een omvangrijke herziening met diverse
stappen. Een wetenschappelijke curriculumcommissie adviseert over de landelijke bijstelling
van het curriculum po en vo. Digitale vaardigheden is uiteraard maar één onderwerp dat
aandacht vraagt binnen het curriculum.

8.3.5 Betrokken organisaties
Uit interviews blijkt dat deze maatregel primair op het domein van OCW ligt. Zij gaan over
curricula en zijn stelselverantwoordelijk voor deze maatregel. Het curriculum wordt echter
hoofdzakelijk ingevuld door werkgroepen ingesteld door OCW. Kennisnet (gefinancierd door
OCW) ondersteunt scholen zowel om te anticiperen op het opnemen van digitale vaardigheden als op aandachtspunten in de integrale curriculumherziening.
De doelgroep betreft kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.
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8.3.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 45. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is de wet- en regelgeving uitgewerkt?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, door raadplegen van wetteksten.

Goed

Activiteiten

Heeft Kennisnet ondersteuning
geboden?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, door bevragen van zowel
Kennisnet als scholen.

Goed

Output

Komen mediawijsheid en cybersecurity (nadrukkelijk) voor in
de nieuwe curricula van het po
en vo?

Meervoudig,
subjectief. 71

Hoog, het is mogelijk om de
nieuwe curricula te raadplegen
en na te gaan of de nieuwe
thema’s voorkomen.

Redelijk
goed

Doelbereik

Zijn burgers en bedrijven in
staat en zien ze het belang om
veel voorkomende dreigingen
het hoofd te bieden en zijn ze
meer weerbaar tegen cybercrime?

Meervoudig,
subjectief

Beperkingen. Er zijn enkele onderzoeken gedaan naar
vaardigheden, zie bijvoorbeeld
[64] Om hier echter betrouwbare uitspraken over te kunnen
doen, moet beoordeeld worden
of het een nulmeting kan betreffen en dient een dergelijk
onderzoek opnieuw te worden
uitgevoerd.

Matig

Bewustwording is beter te meten en wordt bijvoorbeeld
onderzocht door AlertOnline en
het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).
Effectiviteit

Is het weerbaarder worden tegen cybercrime van burgers en
bedrijven toe te schrijven aan
deze maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Laag, omdat er slechts indirecte
verbanden te meten zijn (bijv.
statistieken van de weerbaarheid voor en na aanpassingen in
de curricula). Ook interviews
zullen vooral gebaseerd zijn op
vermoedens. Daarnaast moet
rekening worden gehouden met
de invloed van andere ontwikkelingen.

Slecht

Bij het invullen van bovenstaand schema worden enkele hiaten in de beleidslogica duidelijk.
Zo worden harde en zachte formuleringen door elkaar gebruikt en lijken sommige stappen
wel erg groot. Zie hiervoor paragraaf 8.5.

71

Het gebruik van het woord ‘nadrukkelijk’ in deze maatregel maakt de meetbaarheid lastiger en brengt
er subjectiviteit in. Wanneer komen de thema’s nadrukkelijk voor?
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8.4 Maatregel 6.3: Stimulering van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheden van burgers en
werknemers verder te ontwikkelen
Maatregel 6.3 luidt als volgt: “De overheid stimuleert het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties om de digitale vaardigheden van burgers en werknemers verder te ontwikkelen,
en zorgt voor continuïteit en samenhang tussen verschillende bewustwordingscampagnes
om het effect daarvan te vergroten. Daarbij wordt rekening gehouden met de meest recente
gedragswetenschappelijke inzichten.” [1]

8.4.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA staat dat het belangrijk is dat burgers en bedrijven hun kennis blijven ontwikkelen om zich te kunnen beschermen tegen digitale dreigingen en dat voor huidige generaties
een inhaalslag nodig blijft.
“Uit onderzoek [44] blijkt dat burgers en bedrijven zich nog onvoldoende bewust zijn
van de gevaren van digitaal handelen en de maatregelen die ze kunnen nemen om
te voorkomen dat zij slachtoffer worden in het digitaal domein. In de afgelopen jaren
hebben het bedrijfsleven en de overheid al stevig ingezet op bewustwording onder
het algemeen publiek en kleinere bedrijven van digitale dreigingen, en zijn handelingsperspectieven aangereikt, onder meer via veiliginternetten.nl en Alert Online
maar ook via campagnes als maakhetzeniettemakkelijk.nl (‘boefproof’) of veiligbankieren.nl (‘hang op, klik weg’). De effecten van de verschillende inspanningen kunnen
worden verbeterd door meer publiek-private samenwerking en samenhang aan te
brengen in communicatiecampagnes in het publieke domein. Dit geldt ook voor de
inspanningen van werkgevers om hun werknemers digitaal vaardig te maken en upto-date te houden. Daarbij is het noodzakelijk om zowel ten behoeve van burgers als
kleinere bedrijven een handreiking te ontwikkelen met basisveiligheidsmaatregelen.
Deze set van veiligheidsmaatregelen biedt geen bescherming tegen alle denkbare
digitale dreigingen, maar is een belangrijke stap waarmee burgers en kleine bedrijven hun digitale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.” [1]
Het thema cybersecurity awareness staat ook in het regeerakkoord. [62] Daarom is – volgens interviewrespondenten – ingezet op een betere samenwerking op dit onderwerp tussen
de departementen.

8.4.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt duidelijk bij aan doelstelling 6.3: Burgers en bedrijven zijn in staat
en zien het belang om veel voorkomende digitale dreigingen het hoofd te bieden en meer
weerbaar te zijn tegen cybercrime.
Daarnaast is er volgens interviewrespondenten een link met de tweede doelstelling van ambitie 5 (doelstelling 5.2): De versterking van cybersecurity en de aanpak van cybercrime
worden in samenhang met elkaar vormgegeven. Hiervoor is samenwerking van de overheid
met het bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke organisaties van groot belang.
De campagne Doejeupdates vanuit EZK richt zich op veilige slimme (IoT) apparaten. Daarom
is er volgens interviewrespondenten ook een koppeling met ambitie 3. De laatste maatregel
van ambitie 3 (maatregel 3.11) is eveneens gericht op publiekcampagnes: Bewustwording
en empowerment leveren een belangrijke bijdrage aan de digitale veiligheid van hard- en
software, onder meer omdat aanbieders hierdoor rekening kunnen houden met digitale
kwetsbaarheden en gebruikers zich bewust zijn van mogelijke risico’s. Als onderdeel van de
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cybersecuritybewustwordingscampagnes van veiliginternetten.nl lanceert de overheid een of
meer beleidsondersteunende publiekscampagnes voor digitaal veilige hard- en software.
Beide maatregelen dragen bij aan doelstelling 3.3: Nederland zet in op het mitigeren van
digitale veiligheidsrisico’s door het aansprakelijkheidsregime, en het versterken van het bewustzijn en handelingsperspectief voor burgers en bedrijven.

8.4.3 Concrete doelen van de maatregel
Het doel van deze maatregel is het verder ontwikkelen van de digitale vaardigheden van
burgers en werknemers. Een ander doel is het vergroten van het effect van bewustwordingscampagnes.

8.4.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Bovenstaande doelen moeten via twee routes gerealiseerd worden:
1. Er wordt gezorgd voor continuïteit en samenhang tussen verschillende bewustwordingscampagnes
2. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden door de overheid gestimuleerd om de digitale vaardigheden van burgers en werknemers verder te
ontwikkelen
Bewustwordingscampagnes
Het ministerie van JenV en van EZK werken samen aan hun campagnes om meer bewustwording te creëren over veilig digitaal gedrag bij een breed publiek, zo blijkt uit de
voortgangsrapportages van 2019 en 2020.
“Ook dit jaar is door het ministerie van JenV in samenwerking met het ministerie van
EZK ingezet op het creëren van meer bewustwording over veilig digitaal gedrag bij
een breed publiek, bijvoorbeeld middels de campagnes ‘Eerst checken dan klikken’
en ‘Doe je updates’.” [16]
“Doordat JenV en EZK hun campagnes in samenhang ontwikkelen wordt het gewenste effect vergroot.” [15]
Alert Online, dat sinds 2012 bestaat, blijft ook een belangrijk platform en krijgt jaarlijks meer
partners. [15] Cybersecuritymaand oktober is daarbij een jaarlijkse piekperiode. [16]
Alle initiatieven worden verzameld op de website www.veiliginternetten.nl. Hierbij wordt nagedacht over samenhang van de campagnes.
“In het kader van de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software is in november
vorig jaar het kabinet begonnen met een campagne over de noodzaak van het regelmatig updaten van slimme apparaten. Verreweg de meeste slimme apparaten zijn
te beveiligen met het doen van updates. Consumenten zijn hiervan maar beperkt op
de hoogte. Mede daarom vormt het overbrengen van deze kennis een belangrijk
onderdeel van de campagne en is van belang voor de digitale weerbaarheid van
Nederland.” [16]
Stimuleren digitale vaardigheden ontwikkelen
Hoe de overheid het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties precies stimuleert om
de digitale vaardigheden van burgers en werknemers verder te ontwikkelen is onduidelijk.
Hoewel het DTC niet direct genoemd wordt in relatie tot deze ambitie, lijkt het echter onvolledig deze organisatie hier niet te noemen. Het DTC valt onder het ministerie van EZK en zet
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in op advies over cyberweerbaarheid gericht op ondernemers. In de NCSA wordt wel gerefereerd aan een handreiking met basisveiligheidsmaatregelen:
“Daarbij is het noodzakelijk om zowel ten behoeve van burgers als kleinere bedrijven
een handreiking te ontwikkelen met basisveiligheidsmaatregelen. Deze set van veiligheidsmaatregelen biedt geen bescherming tegen alle denkbare digitale dreigingen,
maar is een belangrijke stap waarmee burgers en kleine bedrijven hun digitale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.” [15]
Mogelijk wordt daarmee de basisscan cyberweerbaarheid (of de 5 basisprincipes van veilig
digitaal ondernemen) van DTC bedoeld.

8.4.5 Betrokken organisaties
Bij de ontwikkeling van de NCSA was dit thema volgens interviewrespondenten versnipperd
tussen het ministerie van EZK en van JenV via eigen trajecten van verschillende onderdelen.
Met deze maatregel wordt in samenwerking ingezet op het creëren van meer bewustwording
over veilig digitaal gedrag bij een breed publiek, maar is ook de rol van awareness steeds
meer naar het ministerie van EZK verschoven. Zo werd DTC opgericht en is ook Alertonline
(voorheen van NCTV) onder veiliginternetten.nl (van EZK) geplaatst. Veiliginternetten.nl
vormt de centrale landingspagina voor al deze initiatieven. Het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) van het ministerie van JenV beheert dan weer
HarmAlarm/maakhetzeniettemakkelijk en is gericht op het vergroten van de eigen veiligheid.
Deze site verwijst ook door naar veiliginternetten.nl.
De doelgroep van deze maatregel zijn burgers en bedrijven.

8.4.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 46. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Heeft de overheid het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties gestimuleerd?

Meervoudig,
subjectief

Hoog. Deze vraag kan bijvoorbeeld beantwoord worden door
het raadplegen van kamerbrieven en interviews.

Redelijk
goed

Activiteiten

Is continuïteit en samenhang
tussen bewustwordingscampagnes bereikt? Is daarbij rekening
gehouden met de meest recente gedragswetenschappelijke
inzichten?

Meervoudig,
subjectief72.

Hoog, kan bijvoorbeeld door het
raadplegen van kamerbrieven
en interviews.

Redelijk
goed

Output

Zijn de digitale vaardigheden
van burgers en werknemers
verder ontwikkeld?

Meervoudig,
subjectief

Beperkingen. Er zijn enkele onderzoeken gedaan naar
vaardigheden, zie bijvoorbeeld
[64]. Om hier echter betrouwbare uitspraken over te kunnen
doen, moet beoordeeld worden

Matig

72

Het is vooral lastig om ‘continuïteit’ en ‘samenhang’ te operationaliseren.
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

of het een nulmeting kan betreffen en dient een dergelijk
onderzoek opnieuw te worden
uitgevoerd.
Output

Is het effect van de bewustwordingscampagnes vergroot?

Meervoudig,
subjectief

Laag, bewustwording wordt onderzocht door AlertOnline en
CBS, maar het is complex dit
toe te schrijven aan de betreffende campagnes.

Slecht

Doelbereik

Zijn burgers en bedrijven in
staat en zien ze het belang om
veel voorkomende dreigingen
het hoofd te bieden en meer
weerbaar te zijn tegen cybercrime?

Meervoudig,
subjectief

Beperkingen. Er zijn enkele onderzoeken gedaan naar
vaardigheden, zie bijvoorbeeld
[64]. Om hier echter betrouwbare uitspraken over te kunnen
doen, moet beoordeeld worden
of het een nulmeting kan betreffen en dient een dergelijk
onderzoek opnieuw te worden
uitgevoerd.

Matig

Bewustwording is beter te meten en wordt bijvoorbeeld
onderzocht door AlertOnline en
het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).
Effectiviteit

Zijn burgers en bedrijven in
staat en zien ze het belang om
veel voorkomende dreigingen
het hoofd te bieden en meer
weerbaar te zijn tegen cybercrime als gevolg van deze
maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Laag, want de ontwikkeling van
de vaardigheden is al nauwelijks te meten, laat staan dat
het kan worden toegeschreven
aan de betreffende inspanningen. Bewustwording is beter te
meten, maar ook hier geldt dat
het nauwelijks is toe te schrijven aan deze maatregel. Beter
inzicht in dreigingen betekent
ook niet per se dat mensen
weerbaarder zijn.

Slecht

Ook bij deze maatregel missen wij enkele stappen in de beleidstheorie (zie paragraaf 8.5)
die de meetbaarheid bemoeilijken. Zo zouden we eigenlijk ook willen meten in hoeverre het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich daadwerkelijk hebben ingezet op het
verder ontwikkelen van digitale vaardigheden van burgers en werknemers. En willen we
meten in welke mate burgers en werknemers daarmee aan de slag zijn gegaan en daardoor
hun vaardigheden hebben verbeterd.

8.5 Kritische reflectie op de beleidstheorie
Net als in de vorige hoofdstukken reflecteren we in deze paragraaf op de beleidstheorie. Op
basis van onze analyse komen we op onderstaande kritiekpunten. In de afbeelding aan het
eind van deze paragraaf is met genummerde cirkels aangegeven op welke locatie het kritiekpunt betrekking heeft.
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8.5.1 Te zwakke relaties
In de beleidstheorie van deze ambitie zien we twee zwakke relaties. De richting van de
oorzaak-gevolg relatie is correct, maar de omvang van de relatie is niet groot genoeg om
het beoogde effect te sorteren. Een kanttekening daarbij is wel dat het nog maar de vraag
is hoe ver de verantwoordelijkheid van de overheid reikt met betrekking tot dit doel. Burgers
en bedrijven hebben in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid daarin. De maatregelen hieronder helpen om bedrijven en burgers die verantwoordelijkheid te laten nemen.
1. Aandacht voor cybersecurity in het po en vo is niet voldoende om burgers en
bedrijven weerbaar te maken
Het strekt wel erg ver om te beweren dat een plaats voor cybersecurity in het curriculum in
het po en vo leidt tot burgers en bedrijven die in staat zijn digitale dreigingen het hoofd te
bieden. De crux zit hem vooral in de (interpretatie van de) breedte van de doelgroep. Kinderen zijn uiteraard burgers en hen moet geleerd worden verantwoord te internetten. Nu
kan aandacht voor dit thema op het po en vo wel degelijk het gewenste effect hebben.
Kijkend naar oudere burgers en werknemers/werkgevers is dat effect echter veel minder
logisch. De kans dat lessen op het po en vo zoveel invloed hebben op de (veel) latere weerbaarheid achten we gering. Er gaan heel wat jaren overheen voordat een basisschoolkind
een werknemer of werkgever is. Ook zullen de digitale dreigingen in de tussentijd vermoedelijk flink veranderd zijn gezien de snelheid van de huidige ontwikkelingen. Uiteraard geldt
hier ‘jong geleerd is oud gedaan’, maar er is toch echt meer voor nodig om te kunnen spreken
van een krachtige relatie.
2. Het stimuleren van bedrijven en maatschappelijke organisaties om aan digitale
vaardigheden van burgers en werknemers te werken is geen garantie dat deze
vaardigheden daadwerkelijk verbeteren
Ten eerste zijn er verschillende gradaties van stimuleren: geeft de overheid enkel het belang
van het thema aan bij de betreffende organisaties of wordt er flink geïnvesteerd in projecten?
Ten tweede moeten de organisaties actie ondernemen op het verzoek van de overheid. Ten
derde moeten de burgers en werknemers ook daadwerkelijk hun digitale vaardigheden verder gaan ontwikkelen en dus aan de slag gaan met hetgeen de bedrijven en maatschappelijke
organisaties hebben opgezet. Kortom, aan deze veronderstelde relatie zitten veel voorwaarden en tussenstappen en daarmee is de relatie in die zin zwak.

8.5.2 Omissies
In de beleidstheorie hebben we één omissie geïdentificeerd.
1. Ineffectieve bewustwordingscampagnes?
Onder maatregel 6.3 wordt ingezet op het vergroten van het effect van de bewustwordingscampagnes. Er wordt echter nergens een onderbouwing voor die keuze gegeven. Zijn de
huidige campagnes niet effectief? Is er geen continuïteit en samenhang in de campagnes?
Is er onderzoek gedaan naar de uitvoering en effecten van campagnes die dit aantonen? Op
deze vragen kunnen wij geen antwoord geven en het is niet duidelijk waarom deze maatregel
gekozen is. (Al is het uiteraard logisch dat bewustwordingscampagnes zo effectief mogelijk
ingevuld moeten worden).
Zorgen voor continuïteit en samenhang tussen verschillende bewustwordingscampagnes’ is
in het schema opgenomen als activiteit, vanwege de ingezette beleidsinstrumenten/acties.
Er worden wel degelijk activiteiten ondernomen om continuïteit en samenhang te bereiken,
wat ons doet concluderen dat die zin bedoeld is als activiteit. In theorie zou het echter ook
kunnen gaan om een onderbouwing voor de maatregel.
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8.5.3 Onlogische relaties
In de beleidstheorie hebben we twee onlogische relaties geïdentificeerd.
1. Weerbaarheid van burgers en bedrijven leidt niet per se tot hoogwaardige kennisontwikkeling
De ambitie Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling
en de toelichting daarvan in de NCSA is vooral gericht op onderzoek. Afhankelijk van de
interpretatie van de term ‘kennisontwikkeling’ vragen wij ons af in hoeverre hoogwaardige
(wetenschappelijke) kennisontwikkeling (doelstellingen 6.1 en 6.2) en het streven naar een
minimale basis weerbaarheid voor burgers en bedrijven bereikt door aandacht voor het onderwerp op school en door bewustwordingscampagnes (doelstelling 6.3) onder dezelfde
noemer vallen. Echter als we lezen toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling, dan denken we zeker niet aan burgers en bedrijven die weerbaar worden tegen
cybercrime.
2. Wet- en regelgeving voor aandachtspunten
De uitwerking in wet- en regelgeving is een duidelijke en ‘harde’ activiteit, terwijl aandacht
voor digitale vaardigheden in de curricula veel vager is (‘zachte’ formulering). Dat bemoeilijkt
de meetbaarheid. Feitelijk staat er nu namelijk dat de thema’s aandachtspunten moeten zijn
bij de herziening. Betekent dat dan ook dat ze daadwerkelijk opgenomen moeten worden in
de curricula? Duidelijker was geweest om als maatregel op te nemen dat digitale vaardigheden opgenomen worden in de integrale curriculumherziening.
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Ambitie 6
Nederland is toonaangevend op het gebied
van cybersecurity kennisontwikkeling

1
Doelstelling 6.1

Doelstelling 6.2

Nederland verricht hoogwaardig cybersecurity onderzoek

Nederland beschikt over
een meerjarig
kennisontwikkelingsprogramma waarbinnen de
wetenschap hoogwaardige
kennis ontwikkelt en
vergroot

Doelstelling 6.3

Er zijn voldoende
wetenschappers
beschikbaar zijn om een
eigenstandige kennispositie
op cybersecurity te
verwerven

Burgers en bedrijven zijn in staat en zien het belang om veel
voorkomende digitale dreigingen het hoofd te bieden en meer
weerbaar te zijn tegen cybercrime.

1
Maatregel 6.1

Maatregel 6.2

Nederland investeert structureel in fundamenteel en toegepast cybersecurity
onderzoek

Digitale vaardigheden, waaronder
mediawijsheid en cybersecurity, zijn
nadrukkelijk aandachtspunten in de integrale
curriculumherziening in het po en vo

2

Eerste financiële
impuls ten behoeve
van cybersecurity
onderzoek

Maatregelen kunnen
treffen tegen digitale
dreigingen

Een meerjarige publiek-private aanpak wordt vormgegeven,
als impuls voor hoogwaardige cybersecurity
kennisontwikkeling

Voorkomen te grote
afhankelijkheid van
expertise en
oplossingen uit andere
landen

Voorkomen van
braindrain

Digitale
vaardigheden van
burgers en
werknemers
worden verder
ontwikkeld

Het effect van de
bewustwordingscampagnes wordt
vergroot

2
Scholen worden
door Kennisnet
ondersteund om te
anticiperen op de
herziening

Uitwerking in weten regelgeving
(vanaf 2019)

Verkenning hoe verschillende initiatieven, trajecten en
instrumenten mbt cybersecurity onderzoek beter op elkaar
aan kunnen sluiten

Maatregel 6.3

Aandacht voor cybersecurity risico’s voor
kinderen

Stimuleren van het
bedrijfsleven en
maatschappelijke
organisaties

Burgers en
bedrijven bewuster
maken van digitale
dreigingen en
handelingsperspectieven

Zorgen voor
continuïteit en
samenhang tussen
verschillende
bewustwordingscampagnes

1

Onderbouwing keuze voor maatregel

1

Te zwakke relaties

1

Omissies

1

Onlogische relaties

Figuur 22. Kritische reflectie op de beleidstheorie
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8.6 Conclusie
In ambitie 6 staat kennisontwikkeling centraal. Het gaat daarbij om kennisontwikkeling op
verschillende niveaus. Van fundamenteel en toegepast (wetenschappelijk) cybersecurityonderzoek tot het ontwikkelen van (basis)kennis bij burgers en bedrijven. Hoogwaardige
cybersecurity-kennisontwikkeling in de breedste zin van het woord moet in stand worden
gehouden en worden verdiept. De beleidstheorie onder ambitie 6 is enigszins versnipperd.
Het is duidelijk dat de maatregel en doelstellingen gericht op cybersecurityonderzoek tot in
de puntjes zijn uitgewerkt en als kern van deze ambitie dient. De logica klopt, de activiteiten
zijn concreet, de onderbouwing is solide en de link met de doelstellingen waar de maatregel
betrekking op heeft is helder. Dat heeft ook effect op de meetbaarheid van de maatregel.
Een goed uitgewerkte theorie maakt de uitkomsten ook beter te meten. De doelstelling omtrent weerbaarheid van burgers en bedrijven, bereikt door aandacht voor het onderwerp op
school en door bewustwordingscampagnes staat verder af van de kern van de ambitie (toonaangevend willen zijn in cybersecurity kennisontwikkeling). Dat wekt de illusie dat de
maatregelen weinig samenhang hebben, en vooral bijeengeraapt zijn omdat ze over kennis
van cybersecurity gaan in de breedste zin van het woord. De beleidstheorie achter de maatregelen over de curriculumherziening in het primair & voortgezet onderwijs en het inzetten
op de ontwikkeling van digitale vaardigheden van burger en werknemers is dan ook minimaal
uitgewerkt in de NCSA. Als gevolg is ook de meetbaarheid een stuk minder.
De meetbaarheid van de maatregelen verschilt, maar ook binnen de maatregelen verschilt
de meetbaarheid van de verschillende onderdelen. In onderstaande tabel wordt direct duidelijk dat de beleidstheorie achter maatregel 6.1 beter doordacht is dan die achter 6.2 en
6.3. Een goed uitgewerkte theorie maakt de uitkomsten ook beter te meten. Verder geldt
dat de activiteiten voor alle maatregelen (redelijk) goed meetbaar zijn. Doelbereik en effectiviteit zijn voor maatregel 6.2 en 6.3 matig of slecht te meten. Dat heeft vooral te maken
met de meetbaarheid van vaardigheden onder burgers en de ontwikkeling van die vaardigheden. Het is daarnaast bijna onmogelijk om te bepalen wat ertoe heeft geleid dat men die
vaardigheden opdeed.
Tabel 47. Overzicht van de meetbaarheid van maatregelen in verschillende fases
Maatregel

Activiteiten

Output

Doelbereik

Effectiviteit

6.1: Structurele investering in fundamenteel en toegepast cybersecurityonderzoek

Goed

Goed

Goed/redelijk
goed

Redelijk
goed/matig

6.2: Digitale vaardigheden als aandachtspunten in de integrale
curriculumherziening in het po en vo

Goed

Redelijk goed

Matig

Slecht

6.3: Stimulering van bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheden van burgers en
werknemers verder te ontwikkelen

Redelijk goed

Matig/slecht

Matig

Slecht
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9 Ambitie 7: Nederland beschikt over
een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity
9.1 Inleiding
De afgelopen jaren zijn vele initiatieven ontplooid door diverse partijen om de cybersecurity
in Nederland te versterken, waardoor versnippering dreigt en mogelijk niet alle (markt)initiatieven voldoende in beeld zijn. Daarnaast neemt de complexiteit en breedte van het
cybersecuritydomein verder toe en moet er duidelijkheid worden geschept over de rolverdeling en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Er is dus regie nodig op de
koers en de snelheid van de aanpak. Dat is de aanleiding voor de zevende ambitie: Nederland
beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity. [1]
De volgende doelstellingen horen bij deze ambitie: [1]
7.1 De regierol van de overheid op de integrale aanpak van cybersecurity wordt versterkt.
7.2 Nederlandse bedrijven, burgers en overheidsorganisaties geven invulling aan hun verantwoordelijkheden, rechten en plichten ten aanzien van cybersecurity.
7.3 Voor informatiebeveiliging van de digitale overheid bestaat een samenhangend pakket
van maatregelen, ter verhoging van de informatiebeveiliging van de digitale basisinfrastructuur, het verder uniformeren en harmoniseren van normenkaders op informatiebeveiliging,
waaronder de totstandkoming en implementatie van een Baseline Informatiebeveiliging
Overheid. Hierbij is aandacht voor het terugbrengen van de administratieve lasten voor gemeenten op informatiebeveiliging en het bundelen van audits en assessments in één
verantwoordingstraject. Verankering van informatiebeveiliging en cybersecurity in de Wet
Digitale Overheid is hier onderdeel van.
Op de volgende pagina staat een schematisch overzicht van de beleidstheorie die bij deze
ambitie past.
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Ambitie 7
Nederland beschikt over een integrale,
publiek-private aanpak van cybersecurity

Doelstelling 7.1

Doelstelling 7.2

De regierol van de overheid op de integrale aanpak van
cybersecurity wordt versterkt

Maatregel 7.1
De versterkte regie
op de integrale
aanpak is belegd bij
de NCTV

Maatregel 7.2
Publieke en private
partijen worden
verbonden om
maatregelen uit de
NCSA vorm te
geven

Nederlandse bedrijven, burgers en overheidsorganisaties
geven invulling aan hun verantwoordelijkheden, rechten en
plichten ten aanzien van cybersecurity

Maatregel 7.3
Monitoring van de voortgang van de
cybersecurity aanpak onder
coördinatie van de NCTV en in
samenwerking met alle betrokken
partijen. Waar nodig herrijken
aan de hand van technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen

In 2021 wordt
de uitvoering
van de agenda
integraal
geëvalueerd

De aanpak kan
alleen succesvol
zijn als zij in nauwe
publiek-private
samenwerking
wordt vormgegeven

Voor informatiebeveiliging van de digitale overheid bestaat een
samenhangend pakket van maatregelen, met aandacht voor het
terugbrengen van de administratieve lasten en het bundelen
van audits en assessments in één verantwoordingstraject.
Verankering van informatiebeveiliging en cybersecurity in de
Wet Digitale Overheid is hier onderdeel van.

Maatregel 7.4

Maatregel 7.5

Versterking van de samenwerking
tussen overheid en bedrijfsleven

Een samenhangend pakket van
maatregelen voor informatiebeveiliging en
cybersecurity in het openbaar bestuur
wordt geadresseerd in de brede agenda
Digitale Overheid. De sturing hierop vindt
plaats vanuit het Overheidsbrede
Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

Inrichting van het landelijk
dekkend stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden

Er komt een
cybersecurity
alliantie

Er is regie nodig op
de koers en op de
snelheid van de
aanpak

Doelstelling 7.3

De toenemende complexiteit en breedte van het
cyberdomein vragen om continue verheldering van de
rolverdeling en verantwoordelijkheden, en bijstelling van
de aanpak

Ook aan de private kant moet er
meer in samenhang gewerkt
worden aan de integrale
Nederlandse cybersecurity
aanpak

Naast veilige dienstverlening aan burgers
en bedrijven is het ook noodzakelijk de
eigen informatiebeveiliging van de overheid
op orde te hebben en te houden, en
weerbaar te zijn tegen digitale aanvallen

Onderbouwing keuze voor maatregel

Figuur 23. Beleidstheorie van ambitie 7 “Nederland beschikt over een integrale publiek-private aanpak van cybersecurity”
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9.2 Maatregel 7.1: Versterkte regie op de integrale aanpak is belegd bij de NCTV
Maatregel 7.1 luidt als volgt: De versterkte regie op de integrale aanpak is belegd bij de
NCTV. [1]

9.2.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA staat het volgende:
“Afgelopen jaren zijn vanuit publieke, private en de publiek-private sectoren diverse
initiatieven genomen om cybersecurity in Nederland te versterken. Om die richting
te bewaken is regie nodig op de koers en op de snelheid van de aanpak. Die regie
kan en moet steviger en die ligt nadrukkelijk bij de overheid.” [1]
Ook uit meerdere interviews blijkt dat tactische sturing op dit onderwerp noodzakelijk is
vanwege de breedte van het onderwerp en de toenemende druk op cybersecurityorganisaties
als gevolg van steeds meer en steeds complexere cyberincidenten.

9.2.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Feitelijk is deze maatregel een directe vertaling van doelstelling 7.1: de regierol van de
overheid op de integrale aanpak van cybersecurity wordt versterkt. Met het uitvoeren van
deze maatregel wordt invulling gegeven aan tactische coördinatie voor cybersecurity.

9.2.3 Concrete doelen van de maatregel
Het doel van deze maatregel is dat de NCTV (en in die zin de overheid) een sterkere regierol
krijgt in de cybersecurity aanpak.

9.2.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Bij de NCTV wordt ingezet op het bewaken van het nationale cyberbeleid en de samenhang
van de nationale vitale infrastructuur. Het NCSC73 is opgericht als centraal informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland (NCTV is opdrachtgever). Het
NCSC is het incident response-team voor de Rijksoverheid en de vitale sectoren in Nederland.
Daarnaast coördineert het NCSC de operationele aanpak van incidenten met een grote impact voor de Nederlandse samenleving en is het point-of-contact voor andere landen en
multinationale organisaties op het gebied van cybersecurity.
Het NCSC werkt nauw samen met de verschillende computercrisisteams (CERT’s) en organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te
voorzien van dreigingsinformatie (OKTT’s) en het Digital Trust Center (DTC). Het DTC is
opgezet door het ministerie van EZK en heeft als doel het ondersteunen van Nederlandse
bedrijven op het gebied van cybersecurity.

73

Het NCSC is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland,
voor zowel tactische als operationele kennis en expertise uit de publieke en private sectoren. Vanaf 1
januari 2019 is het NCSC een zelfstandig uitvoerend onderdeel van het ministerie van Justitie en
Veiligheid. De NCTV fungeert als opdrachtgever van het NCSC.
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Uit een kamerbrief blijkt dat het NCSC al diverse stappen heeft ondernomen om daadwerkelijk de centrale partij op het gebied van cybersecurity te worden:
“NCSC heeft de handreiking ‘Haal meer uit je ISAC’ ontwikkeld. Op basis van de
ervaringen van andere ISAC’s heeft TNO in opdracht van het NCSC een ISAC-ontwikkelmodel opgesteld. Aan de hand van een checklist kan een ISAC een beeld
krijgen van het huidige niveau en bepalen welke ambitie men nastreeft. [...] Ook is
het NCSC als expert betrokken bij het vormgegeven van een EU ISAC model o.l.v.
de Europese Commissie.” [16]
“Het NCSC heeft samen met partnerorganisaties in Denemarken en de Verenigde
Staten het initiatief genomen om met diverse andere landen een internationale coalitie te starten ter bevordering van de digitale weerbaarheid van de maritieme sector,
waarin zowel publieke als private partijen betrokken zijn. [...] Vanwege de interconnectiviteit van het internationale maritieme transportsysteem is internationale
samenwerking is cruciaal. Vanuit Nederland hebben veel verschillende publieke en
private organisaties bijgedragen (Min IenW, RWS, Kustwacht, Defensie, NCTV, Havenbedrijf Rotterdam & Amsterdam).” [16]

9.2.5 Betrokken organisaties
In de NCSA staat dat de NCTV als coördinator het voortouw neemt om de versterking op
cybersecurity op samenhangende wijze en in verbondenheid met alle betrokken partijen
(overheid, bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijk middenveld) stevig vorm te geven.
[1] De NCTV is opdrachtgever voor het NCSC. De doelgroep van het NCSC is de Rijksoverheid
en vitale sectoren. Het DTC kent als doelgroep bedrijven die niet tot de vitale sectoren behoren en valt onder het ministerie van EZK.

9.2.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 48. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

-

-

-

-

Output

Is de regie daadwerkelijk belegd bij de NCTV?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, door raadplegen van wetteksten en beleidsdocumenten

Goed

Doelbereik

Is de regierol van de overheid
op integrale aanpak van cybersecurity versterkt?

Enkelvoudig,
subjectief. 74

Beperkingen. Evt. te bepalen
door interviews onder het gehele cybersecurityveld.

Matig

Effectiviteit

Als de overheid daadwerkelijk
een sterkere regierol heeft gekregen op de integrale aanpak
van cybersecurity, is dit dan toe
te schrijven aan het beleggen
hiervan bij de NCTV?

Meervoudig,
subjectief

Laag. In hoeverre zijn de taken
en activiteiten die hebben geleid
tot de versterkte regie toe te
schrijven aan de beleidsmatige
belegging hiervan? Had de
NCTV of bijv. EZK (i.h.k.v. DTC)
deze taken anders ook uitgevoerd. Mogelijke bronnen zijn

Slecht

74

Het is niet duidelijk is wat er kan worden verstaan onder een ‘versterkte regie’.
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Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

beleidsdocumenten en interviews, maar ook hier zal
causaliteit lastig kunnen worden
aangetoond.

9.3 Maatregel 7.2: Cybersecurity alliantie die publieke en private
partijen verbindt
Maatregel 7.2 luidt als volgt: “Er komt een cybersecurity alliantie, die publieke en private
partijen verbindt om de maatregelen uit de NCSA vorm te geven.” [1]

9.3.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA staat het volgende:
“Voor een veilig klimaat in het digitale domein mag en moet van alle partijen verwacht worden dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en hun bijdrage leveren om
Nederland samen digitaal veilig te maken en te houden. De aanpak kan alleen succesvol zijn als zij in nauwe publiek-private samenwerking wordt vormgegeven,
doorontwikkeld en geëvalueerd. De toenemende complexiteit en breedte van het cyberdomein vragen om continue verheldering van die rolverdeling en de
verantwoordelijkheden. Het is daarbij zaak om de succesvolle marktinitiatieven ook
in beeld te krijgen en aan deze agenda te verbinden.” [1]

9.3.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt rechtstreeks bij aan doelstelling 7.2: Nederlandse bedrijven, burgers
en overheidsorganisaties geven invulling aan hun verantwoordelijkheden, rechten en plichten ten aanzien van cybersecurity
Daarnaast is er een link met ambitie 1, maatregel 3: Nederland moet voorbereid zijn op
grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen. Hiertoe wordt het Nationaal Crisisplan ICT geactualiseerd. Daarnaast zal een integraal ICT-crisisoefenbeleid
worden opgesteld. Daarin worden afspraken gemaakt tussen overheidspartijen en private
organisaties over een gezamenlijke oefenagenda en beschikbare capaciteiten hiervoor bij de
betrokken partijen. Binnen de cybersecurity-alliantie is een werkgroep oefenen actief.

9.3.3 Concrete doelen van de maatregel
Het doel van deze maatregel is dat publieke en private partijen samenwerken aan kortlopende concrete projecten om de maatregelen uit de NCSA vorm te geven. [16]

9.3.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Bovenstaand doel moet gerealiseerd worden door het opzetten van een publiek-private samenwerking in de vorm van een cybersecurity alliantie waarbinnen projecten worden
uitgevoerd.
De Cybersecurity Alliantie is het platform van de publiek-private samenwerking waarin wordt
gewerkt aan een weerbaar en digitaal veilig Nederland. In mei 2018 sloten publieke en private organisaties een intentieverklaring. Onder het credo ‘We sign up for cybersecurity’
verbonden zij zich aan het doel om maatregelen uit de NCSA samen vorm te geven en grote
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en kleine organisaties te ondersteunen in het vinden van concrete oplossingen voor complexe
cybervraagstukken. [65]
De Cybersecurity Alliantie heeft al diverse projecten afgerond of voortgezet:
“De Cybersecurity Alliantie identificeert samen met haar deelnemers prioritaire
thema’s. Deze worden middels bundeling van de krachten verder ontwikkeld en leiden tot concrete output per thema in de komende periode. Afgelopen jaar heeft de
Cyber Security Alliantie diverse projecten afgerond of voortgezet waaronder; het opstellen van een roadmap t.b.v. de cyber weerbaarheid van ICS/SCADA-systemen,
cybersecurity woordenboek, veilige e-mailstandaarden en vulnerability management, TIBER-NL en Connect2Trust.” [16]
Uit interviews blijkt dat de onderwerpen waaraan wordt gewerkt binnen de Alliantie niet
direct uit de NCSA voortkomen. Aangezien deze werkvorm geen subsidie-instrument is,
moest er gekeken worden waar draagvlak voor was bij de aangesloten partijen. De projecten
betreffen dus voornamelijk onderwerpen waar de betrokken partijen direct belang bij hebben.
Een publiek-privaatoverleg op het gebied van cybersecurity is niet nieuw volgens interviewrespondenten (er was al een PPDOCS - Publiek-Privaat Directeuren Overleg Cybersecurity),
maar vanuit die vorm werd maar weinig daadwerkelijk ontwikkeld.

9.3.5 Betrokken organisaties
Het ministerie van JenV is de verantwoordelijke partij. Het ministerie van EZK is ook betrokken bij de Alliantie.
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving zorgt voor het dagelijks functioneren van de
Cybersecurity Alliantie. ECP faciliteert het netwerk, ondersteunt bij de uitvoering van projecten, verzorgt de communicatie en organiseert evenementen. [66]
De aangesloten publieke en private partijen, de doelgroep van deze maatregel, voeren de
projecten uit. Alle deelnemers van de Cybersecurity Alliantie kunnen zich aansluiten bij een
bestaand project of een nieuw project opzetten. Een groep van adviseurs van publieke en
private partijen (de kernadviseurs) komt periodiek bijeen om nieuwe projecten te selecteren
en de voortgang van projecten in uitvoering te bewaken.

9.3.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 49. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

Is er een cybersecurity alliantie
opgericht?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, het is makkelijk na te
gaan en tevens al duidelijk dat
de alliantie inderdaad opgericht
is.

Goed

Output

Zijn publieke en private partijen
verbonden? Wordt er binnen de
alliantie gewerkt aan de maatregelen van de NCSA? Werken

Meervoudig,
subjectief

Hoog, na te gaan door de website, bijbehorende documenten,
lijst met deelnemende organisaties en lijst met projecten te

Redelijk
goed
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Dimensie

Vraag

Type

ze effectief samen met goed gedefinieerde
verantwoordelijkheden?

Haalbaarheid

Meetbaarheid

raadplegen. Of er effectief samen wordt gewerkt is vooral
subjectief vast te stellen door
interviews.

Doelbereik

Geven bedrijven, burgers en
overheidsorganisaties invulling
aan hun verantwoordelijkheden,
rechten en plichten ten aanzien
van cybersecurity?

Meervoudig,
subjectief75.

Laag. Deze vraag is niet goed te
beantwoorden met vragenlijsten/interviews en er zijn geen
databronnen beschikbaar die
precies deze concepten meten.

Slecht

Effectiviteit

Wordt er (beter) invulling gegeven aan verantwoordelijkheden,
rechten en plichten als gevolg
van de Cybersecurity Alliantie?

Meervoudig,
subjectief

Beperkingen. Causaliteit lastig
aan te tonen, want mogelijk
stonden de gekozen onderwerpen sowieso al op de agenda
van de deelnemers of waren ze
er sowieso op gekomen zonder
de alliantie. Tot op zeker hoogte
na te gaan d.m.v. interviews
met de betrokken partijen.

Matig

9.4 Maatregel 7.3: Voortgang van de cybersecurity aanpak wordt
gemonitord, waar nodig herijkt en geëvalueerd
Maatregel 7.3 luidt als volgt: “De voortgang van de cybersecurity aanpak zal onder coördinatie van de NCTV en in samenwerking met alle betrokken partijen worden gemonitord en
waar nodig worden herijkt aan de hand van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In 2021 wordt de uitvoering van de agenda integraal geëvalueerd.” [1]

9.4.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
Vanwege de complexiteit van het onderwerp cybersecurity en razendsnelle ontwikkelingen
op dit gebied, is het nodig de aanpak regelmatig te monitoren en mogelijk bij te stellen.
Daarbij moet ook gekeken worden naar de rolverdeling en verantwoordelijkheden van de
verschillende partijen.

9.4.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 7.1: de regierol van de overheid op de integrale
aanpak van cybersecurity wordt versterkt. Monitoring is onderdeel van het hebben van regie
op de aanpak.

9.4.3 Concrete doelen van de maatregel
Beoordelen van de effectiviteit van de cybersecurity aanpak en wanneer nodig het bijstellen
of herijken van deze aanpak.

75

Hoe meten we verantwoordelijkheden, rechten en plichten exact?
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9.4.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Voor de effectiviteit van de NCSA wordt onder coördinatie van de NCTV een interdepartementale monitoringssystematiek opgesteld. In 2021 wordt de uitvoering van de agenda
integraal geëvalueerd.
De volgende instrumenten moeten dus worden ingezet:
•
•

De door de NCTV opgestelde interdepartementale monitoringssystematiek
Integrale evaluatie van de agenda

9.4.5 Betrokken organisaties
Voor deze maatregel geldt een sectorale verantwoordelijkheid voor iedere minister en een
coördinerende verantwoordelijkheid voor de minister van JenV, i.c. de NCTV. Er is geen duidelijke doelgroep.

9.4.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 50. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteiten

-

-

-

-

Output

Is de monitor en evaluatie uitgevoerd? Is de aanpak herijkt
aan de hand van de uitkomsten?

Meervoudig,
objectief

Hoog, bijvoorbeeld door raadplegen van kamerbrieven en
interviews

Goed

Doelbereik

Is de regierol van de overheid
op integrale aanpak van cybersecurity versterkt?

Enkelvoudig,
subjectief. 76

Beperkingen. Evt. te bepalen
door interviews onder het gehele cybersecurityveld.

Matig

Effectiviteit

Heeft de overheid een sterkere
regierol gekregen op de integrale aanpak van cybersecurity
door de monitoring en evaluatie?

Meervoudig,
subjectief

Beperkingen. In hoeverre leidt
monitoring en evaluatie tot
meer regie?

Matig

9.5 Maatregel 7.4: Inrichting landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden
Maatregel 7.4 luidt als volgt: “De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wordt versterkt door de inrichting van het landelijk dekkend stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden. Het groot-helpt-klein principe wordt hierin geoperationaliseerd.
Er is ruimte voor verschillende modaliteiten in publiek-private samenwerking.” [1]

76

Het is niet duidelijk is wat er kan worden verstaan onder een ‘versterkte regie’.
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9.5.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
De overheid is niet in staat op zichzelf een veilig digitaal domein te creëren. Zoals in de NCSA
staat:
“Tegelijkertijd geldt dat de overheid dit niet alleen kan doen. Voor een veilig klimaat
in het digitale domein mag en moet van alle partijen verwacht worden dat zij hun
verantwoordelijkheid nemen en hun bijdrage leveren om Nederland samen digitaal
veilig te maken en te houden.” [1]
Zowel in de CSBN 2020 [49] als in het rapport van de WRR [32] wordt benadrukt dat digitale
weerbaarheid aandacht blijft vragen. Incidenten met digitale componenten kunnen zich snel
verspreiden en de impact kan dan groot zijn. Dit geldt ook voor organisaties die niet als
vitaal aangemerkt zijn (zoals duidelijk werd na de Citrix-problematiek). Daarom is een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden nodig waarin informatie effectief wordt
uitgewisseld. In een kamerbrief hierover staat het volgende: [56]
“Alle bedrijven en organisaties in Nederland moeten hun verantwoordelijkheid op het
gebied van cybersecurity kennen en nemen. Dit betekent dat zij zelf moeten investeren in hun digitale veiligheid, maar ook dat ze moeten kunnen rekenen op
informatie en advies wanneer er sprake is van een ernstige dreiging. Het NCSC is
het expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland en stelt- mede gebaseerd op
dreigingsinformatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten actuele beveiligingsadviezen op. Hierbij geldt het uitgangspunt dat het NCSC informatie zoveel als
mogelijk deelt met partijen binnen het landelijk dekkend stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden (LDS). Dit stelsel is volop in ontwikkeling. De verdere opbouw en uitbreiding ervan zijn van groot belang.”
In een brief van de minister van EZ aan de Tweede Kamer werd (voor het opstellen van de
NCSA) al het volgende gesteld: [67]
“In lijn met de conclusies van TNO [68], herken ik het belang een cybersecurity
informatie-uitwisselingsstructuur op te zetten voor de kennisintensieve bedrijven.
Het is van belang dat deze infrastructuur goed aansluit bij de huidige ISAC-structuur
voor de overheid en de vitale infrastructuur, zoals reeds door TNO geschetst.”

9.5.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 7.2: “Nederlandse bedrijven, burgers en overheidsorganisaties geven invulling aan hun verantwoordelijkheden, rechten en plichten ten
aanzien van cybersecurity.”
Het LDS kent ook een sterke link met ambitie 1: Nederland heeft zijn digitale slagkracht op
orde. Doelstelling 1.4 luidt: “Er wordt een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden ingericht waarbinnen informatie over cybersecurity breder,
efficiënter en effectiever wordt gedeeld tussen publieke en private partijen. Dit dekkende
stelsel heef tot doel de slagkracht van publieke en private partijen te versterken.” [1]

9.5.3 Concrete doelen van de maatregel
Het doel van deze maatregel is het verder versterken van de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. Op die manier wordt bijgedragen aan het invulling geven aan de
betreffende verantwoordelijkheden, rechten en plichten van alle partijen ten aanzien van
cybersecurity.
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Een punt ter overweging is dat deze maatregel ook terugkomt als doelstelling in ambitie 1
en daar breder is ingestoken. Onder die ambitie heeft het doel vooral betrekking op effectieve
informatie-uitwisseling (wat overigens ook een onderdeel van een sterkere samenwerking
is).

9.5.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
Het landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden is een beleidsinstrument dat werkt als een soort koepel waar verschillende instrumenten of initiatieven
onder vallen (zie ambitie 1). Onder deze pps-vorm wordt door alle partijen gewerkt aan het
delen van informatie en samenwerken op het thema cybersecurity an sich. NCTV en NCSC
werken aan hun positie als informatieknooppunt. DTC jaagt samenwerkingsverbanden in
sectoren, branches en regio’s aan. Daarnaast zijn er computercrisisteams (CERT’s) en organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te
voorzien van dreigingsinformatie (OKTT’s), en neemt dit aantal langzaamaan toe. [69], [31]
Dat het verbeteren van de informatie-uitwisseling binnen het LDS prioriteit heeft blijkt uit
verschillende kamerbrieven:
“Het afgelopen jaar heeft dit kabinet al verschillende stappen gezet om de informatiepositie van organisaties binnen het LDS te versterken, onder meer door het
krachtens de Wbni aanwijzen van verschillende van deze organisaties als computercrisisteams en andere koepelorganisaties met een cybersecurity-taak” [56]
“Binnen het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) van cybersecuritysamenwerkingsverbanden zijn stappen gezet om ook de informatie-uitwisseling met niet-vitale
organisaties te verbeteren. Dit gebeurt onder meer via het aanwijzen van computercrisisteams krachtens de Wbni voor bijvoorbeeld de zorg en het hoger onderwijs
waarmee het NCSC ook bepaalde vertrouwelijke informatie kan delen, en het omzetten van het Digital Trust Center voor het niet-vitale bedrijfsleven naar een
permanente organisatie. Dit stelsel zal het komende jaar nog verder worden versterkt.” [16]
De kracht van een LDS is dat er ruimte is voor expertise en eigen verantwoordelijkheid. Daar
staat echter tegenover dat er gewaakt moet worden voor een te versnipperd landschap voor
wat betreft regie en informatievoorziening vanuit de overheid. In een kabinetsreactie zijn
dan ook verschillende maatregelen opgenomen die als doel hebben het huidige stelsel in
kaart te brengen, tekortkomingen te signaleren en indien nodig wetswijzigingen door te voeren. [56] Belangrijk daarbij is dat door de onderlinge afhankelijkheid door digitalisering het
onderscheid tussen vitaal en niet-vitaal steeds verder toeneemt. [16]

9.5.5 Betrokken organisaties
De NCTV staat beleidsmatig aan de wieg van het landelijk dekkend stelsel. De uitvoering van
het landelijk dekkend stelsel is binnen de Rijksoverheid verder opgedeeld. Op hoofdniveau
is er (a) het NCSC voor de Rijksoverheid en private, vitale partijen en (b) het DTC voor
private, niet-vitale partijen. Daarnaast zijn er tal van andere relevante (private) spelers,
initiatieven en samenwerkingsverbanden (al dan niet aangejaagd door het DTC) in sectoren,
branches en regio’s die zich voortdurend verder ontwikkelen. Onder het landelijk dekkend
stelsel vallen ook CERT’s en OKTT’s. [31]
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9.5.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 51. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel.
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteit

Is het landelijk dekkend stelsel
van cybersecurity samenwerkingsverbanden ingericht?

Enkelvoudig,
subjectief.77

Beperkingen, er kan gemeten
worden hoeveel samenwerkingsverbanden en zijn en er
worden/zijn onderzoeken uitgevoerd naar blinde vlekken. In
interviews kan besproken worden wanneer het stelsel
landelijk dekkend is.

Matig

Output

Is de samenwerking tussen
overheid en bedrijfsleven versterkt?

Enkelvoudig,
subjectief

Hoog, na te gaan door interviews met zowel overheid als
bedrijfsleven.

Goed

Doelbereik

Geven bedrijven, burgers en
overheidsorganisaties invulling
aan hun verantwoordelijkheden,
rechten en plichten ten aanzien
van cybersecurity?

Meervoudig,
subjectief. 78

Laag. Deze vraag is niet goed te
beantwoorden met vragenlijsten/interviews en er zijn geen
databronnen beschikbaar die
precies deze concepten meten.

Slecht

Effectiviteit

Wordt er (beter) invulling gegeven aan verantwoordelijkheden,
rechten en plichten als gevolg
van het landelijk dekkend stelsel?

Meervoudig,
subjectief

Laag, het is alleen enigszins na
te gaan d.m.v. interviews met
de betrokken partijen.

Slecht

Het landelijk dekkend stelsel is een veelbesproken maatregel en onderwerp (geweest) van
diverse werkgroepen. Lastig aan de evaluatie hiervan is dat geen stip op de horizon is afgesproken. Er is geen einddoel gedefinieerd (bijv. 500 samenwerkingsverbanden), maar het
gaat om het zelforganiserend vermogen van het bedrijfsleven en de versterking van samenwerking en informatie-uitwisseling.

9.6 Maatregel 7.5: Samenhangend pakket van maatregelen voor
informatiebeveiliging en cybersecurity in het openbaar bestuur
Maatregel 7.5 luidt als volgt: “Een samenhangend pakket van maatregelen voor informatiebeveiliging en cybersecurity in het openbaar bestuur wordt geadresseerd in de brede agenda
Digitale Overheid. De sturing hierop vindt plaats vanuit het Overheidsbrede Beleidsoverleg
Digitale Overheid (OBDO).” [1]

77

Wanneer is dit stelsel landelijk dekkend?

78

Hoe meten we verantwoordelijkheden, rechten en plichten exact?

Dialogic innovatie ● interactie

201

9.6.1 Onderbouwing van (de keuze voor) de maatregel
In de NCSA staat het volgende:
“Het belang van informatiebeveiliging en cybersecurity bij de overheid neemt toe,
doordat burgers en bedrijven de dienstverlening bij de overheid steeds meer digitaal
afnemen. Uitval, sabotage of verstoring van de digitale dienstverlening zal daarom
direct leiden tot aantasting van vitale dienstverleningsprocessen. Om de digitale
dienstverlening door overheden aan burgers en bedrijven te optimaliseren en hoogwaardige dienstverlening te kunnen garanderen, is het zaak dat het openbaar
bestuur blijvend investeert in informatiebeveiliging en cybersecurity. Het borgen van
de beschikbaarheid en de continuïteit van dienstverlening hebben daarbij prioriteit.
[...] Naast veilige dienstverlening aan burgers en bedrijven is het ook noodzakelijk
de eigen informatiebeveiliging van de overheid op orde te hebben en te houden, en
weerbaar te zijn tegen digitale aanvallen.” [1]

9.6.2 Vooraf verwachte bijdrage aan doelstellingen/ambities
Deze maatregel draagt bij aan doelstelling 7.3: Voor informatiebeveiliging van de digitale
overheid bestaat een samenhangend pakket van maatregelen, ter verhoging van de informatiebeveiliging van de digitale basisinfrastructuur, het verder uniformeren en harmoniseren
van normenkaders op informatiebeveiliging, waaronder de totstandkoming en implementatie
van een Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Hierbij is aandacht voor het terugbrengen
van de administratieve lasten voor gemeenten op informatiebeveiliging en het bundelen van
audits en assessments in één verantwoordingstraject. Verankering van informatiebeveiliging
en cybersecurity in de Wet Digitale Overheid is hier onderdeel van.

9.6.3 Concrete doelen van de maatregel
Het doel van de maatregel is letterlijk dat maatregelen voor informatiebeveiliging en cybersecurity worden geadresseerd. Vermoedelijk wordt hiermee bedoeld dat er ook
daadwerkelijk maatregelen (zoals benoemd in doelstelling 7.3) moeten komen.

9.6.4 De beleidsinstrumenten en wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden
In de NCSA staat:
“In de brede agenda Digitale Overheid (BZK) wordt nader ingegaan op onder meer
deze onderwerpen, alsook op de maatregelen om als overheid interbestuurlijk verder
in te zetten op informatiebeveiliging en cybersecurity.” [1]
Het genoemde pakket van maatregelen is er inmiddels. Sinds 1 januari 2019 is de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. [70] Tot 2019 hadden alle bestuurslagen
een eigen baseline, de BIR (Rijk), BIG (gemeenten), IBI (provincies) en BIWA (waterschappen). De BIO vervangt al deze baselines. Hiermee is één gezamenlijk normenkader voor
informatiebeveiliging binnen de overheid vormgegeven, gebaseerd op de actuele, internationale standaard voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002).
Om organisaties in alle overheidslagen te ondersteunen bij de implementatie is er een tweejarige aanpak (2019 en 2020) ingericht. [21]
In een kamerbrief over het verhogen van de informatieveiligheid bij de overheid wordt hierover het volgende gesteld: [71]
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“De BIO wordt dit jaar nog vastgesteld en alle overheidslagen starten hierna met de
implementatie. Hiervoor is het van belang dat bestuurders, ambtelijke top, middenmanagement, (ICT-)professionals en stakeholders op adequate wijze invulling geven
aan de gestelde eisen en principes uit de BIO. Om de verschillende doelgroepen
hierin zo goed mogelijk te faciliteren is voorzien in een interbestuurlijk ondersteuningsprogramma, waarbij het de bedoeling is dat overheden per 2021 zelf voorzien
in die ondersteuning voor de eigen organisatie. Verkend wordt of de systematiek van
de BIO in een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), horende bij de aanstaande
Wet Digitale Overheid, kan worden opgenomen.”
Interviewpartners bevestigen dat er nog enige discussie is over het monitoren van de implementatie en over de vraag of het verplichten van de BIO kan worden geregeld krachtens de
Wet Digitale Overheid (zie ook doelstelling 7.3).
De OBDO is het middel waarmee sturing op de maatregelen plaats kan vinden. In dit overleg
wordt ook de agenda NL DIGIbeter besproken. Dit is de agenda voor de digitale overheid en
geeft invulling aan de digitalisering door overheden voor de publieke zaak. [21] Deze agenda
richt zich expliciet op de overheid en het contact met burgers en ondernemers en bestaat uit
tientallen acties, projecten, onderzoeken en experimenten. De (implementatie van de) BIO
is ook opgenomen in de NL DIGIbeter agenda.
Verder wordt in de voortgangsrapportage over de NCSA nog het volgende gesteld: [16]
“In 2020 wordt door BZK een start gemaakt met een verkenning naar noodzakelijke
kaders en afspraken in het kader van lokale ontwrichting door digitale incidenten. Dit
wordt gedaan met gemeenten, provincies en waterschappen.”

9.6.5 Betrokken organisaties
De agenda NL DIGIbeter wordt uitgevoerd onder regie van BZK. Onder die paraplu verstrekt
BZK ook subsidie om overheden te helpen bij de implementatie van de BIO. Om de doelen
die in de agenda benoemd worden te kunnen bereiken is samenwerking met partners binnen
de overheid noodzakelijk. Daarom zijn er twee bestuurlijke overleggen ingericht, waaronder
het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).
De sturing op deze maatregel vindt plaats vanuit het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale
Overheid (OBDO). De directeur-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie
van BZK is de voorzitter van het OBDO. De overige leden zijn: [72]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Het Interprovinciaal Overleg (IPO)
De Unie van Waterschappen (UvW)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
De CIO-Rijk
De voorzitter van de Programmeringsraad Logius (PL)

De doelgroep van deze maatregel is het openbaar bestuur.
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9.6.6 Meetbaarheid
De onderstaande tabel toont de meetbaarheid van deze maatregel op verschillende dimensies.
Tabel 52. Analyse van de meetbaarheid van deze maatregel
Dimensie

Vraag

Type

Haalbaarheid

Meetbaarheid

Activiteit

-

-

-

-

Output

Is een samenhangend pakket
van maatregelen voor informatiebeveiliging en cybersecurity
in het openbaar bestuur geadresseerd in de brede agenda
Digitale Overheid? Vond sturing
hierop plaats vanuit het OBDO?

Meervoudig,
subjectief. 79

Hoog, raadplegen van relevante
stukken en interviews.

Goed

Doelbereik

Is er een samenhangend pakket
van maatregelen gekomen? Is
hierin rekening gehouden met
het terugbrengen van de administratieve lasten en het
bundelen van audits en assessments in één
verantwoordingstraject?

Meervoudig,
subjectief

Hoog, raadplegen van relevante
stukken (zoals de NL DIGIbeteragenda) en interviews.

Goed

Doelbereik

Is informatiebeveiliging en cybersecurity verankerd in de Wet
Digitale Overheid?

Enkelvoudig,
objectief

Hoog, raadplegen van de wettekst.

Goed

Effectiviteit

Is het gewenste pakket van
maatregelen er gekomen als
gevolg van deze maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Beperkingen. De causaliteit is
lastig vast te stellen. Meerdere
ontwikkelingen zijn relevant. Interviews kunnen hier wel inzicht
in geven.

Matig

Effectiviteit

Is informatiebeveiliging en cybersecurity verankerd in de Wet
Digitale Overheid als gevolg van
deze maatregel?

Meervoudig,
subjectief

Beperkingen. De causaliteit is
lastig vast te stellen. Meerdere
ontwikkelingen zijn relevant. Interviews kunnen hier wel inzicht
in geven.

Matig

9.7 Kritische reflectie op de beleidstheorie
Net als in de vorige hoofdstukken reflecteren we in deze paragraaf op de beleidstheorie. Op
basis van onze analyse komen we op onderstaande kritiekpunten. In de afbeelding aan het
eind van deze paragraaf is met genummerde cirkels aangegeven op welke locatie het kritiekpunt betrekking heeft.

9.7.1 Te zwakke relaties
Er zijn twee zwakke relaties geïdentificeerd.

79

Wat is een samenhangend pakket?
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1 en 2. Versterking van de samenwerking tussen publieke en private partijen leidt
er niet direct toe dat ze invulling geven aan hun verantwoordelijkheden, rechten
en plichten
Zowel maatregel 7.2 als 7.4 hebben als output dat publieke en private partijen beter samenwerken aan cybersecurity. Dat ze ‘verbonden worden’ (M7.2) wil nog niet zeggen dat ze
(meer?) invulling geven aan hun verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Het gebrek
aan een sterke relatie heeft vooral te maken met de brede en weinig specifieke formulering
van doelstelling 7.2.

9.7.2 Omissies
In de beleidstheorie hebben we meerdere omissies geïdentificeerd (rode cirkels 1 t/m 4 in
onderstaande figuur). Dit betreft allemaal hetzelfde type omissie: de maatregels 7.1, 7.3 en
7.5 zijn niet volgens de standaard ‘deze activiteit leidt tot die output’-regel geformuleerd,
maar lezen eerder als een mededeling (bijv. ‘de versterkte regie op de integrale is belegd bij
de NCTV’). Daardoor mist er een element in het schema. Dit heeft verder geen gevolgen
voor de relaties met de doelstellingen.

9.7.3 Onlogische relaties
In de beleidstheorie hebben we een onlogische relatie geïdentificeerd.
1. Een betere informatiebeveiliging van de digitale overheid leidt niet zozeer tot
een integrale publiek-private aanpak van cybersecurity
Doelstelling 7.3 gaat over de informatiebeveiliging van de digitale overheid. Het betreft een
samenhangend pakket van maatregelen binnen overheidsorganisaties en heeft weinig te
maken met de integrale publiek-private aanpak van cybersecurity.

Dialogic innovatie ● interactie

205

Ambitie 7
Nederland beschikt over een integrale,
publiek-private aanpak van cybersecurity

1
Doelstelling 7.1

Doelstelling 7.2

De regierol van de overheid op de integrale aanpak van
cybersecurity wordt versterkt

Doelstelling 7.3

Nederlandse bedrijven, burgers en overheidsorganisaties
geven invulling aan hun verantwoordelijkheden, rechten en
plichten ten aanzien van cybersecurity

2

1
Maatregel 7.1
De versterkte regie
op de integrale
aanpak is belegd bij
de NCTV

1

Er is regie nodig op
de koers en op de
snelheid van de
aanpak

Maatregel 7.2
Publieke en private
partijen worden
verbonden om
maatregelen uit de
NCSA vorm te
geven

Maatregel 7.3
Monitoring van de voortgang van de
cybersecurity aanpak onder
coördinatie van de NCTV en in
samenwerking met alle betrokken
partijen. Waar nodig herrijken
aan de hand van technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen

Er komt een
cybersecurity
alliantie

De aanpak kan
alleen succesvol
zijn als zij in nauwe
publiek-private
samenwerking
wordt vormgegeven

Voor informatiebeveiliging van de digitale overheid bestaat een
samenhangend pakket van maatregelen, met aandacht voor het
terugbrengen van de administratieve lasten en het bundelen
van audits en assessments in één verantwoordingstraject.
Verankering van informatiebeveiliging en cybersecurity in de
Wet Digitale Overheid is hier onderdeel van.

In 2021 wordt
de uitvoering
van de agenda
integraal
geëvalueerd

3

2

De toenemende complexiteit en breedte van het
cyberdomein vragen om continue verheldering van de
rolverdeling en verantwoordelijkheden, en bijstelling van
de aanpak

Maatregel 7.4

Maatregel 7.5

Versterking van de samenwerking
tussen overheid en bedrijfsleven

Een samenhangend pakket van
maatregelen voor informatiebeveiliging en
cybersecurity in het openbaar bestuur
wordt geadresseerd in de brede agenda
Digitale Overheid. De sturing hierop vindt
plaats vanuit het Overheidsbrede
Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

Inrichting van het landelijk
dekkend stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden

4

Ook aan de private kant moet er
meer in samenhang gewerkt
worden aan de integrale
Nederlandse cybersecurity
aanpak

Naast veilige dienstverlening aan burgers
en bedrijven is het ook noodzakelijk de
eigen informatiebeveiliging van de overheid
op orde te hebben en te houden, en
weerbaar te zijn tegen digitale aanvallen

Onderbouwing keuze voor maatregel

1

Te zwakke relaties

1

Omissies

1

Onlogische relaties

Figuur 24. Kritische reflectie op de beleidstheorie
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9.8 Conclusie
Ambitie 7 kan gezien worden als randvoorwaarde voor de rest van de aanpak opgesteld in
de NCSA. We werken integraal in publiek-private vorm aan de doelen van de NCSA. Door
een aparte ambitie te formuleren, is de werkvorm op zichzelf onderwerp en doel geworden.
In die zin is ambitie 7 wat vreemd en dat is terug te zien in de beleidstheorie. Relaties zijn
niet altijd sterk of logisch, er missen onderdelen in de logica en het niveau van de maatregelen (gezien vanuit de beleidstheorie) is verschillend. Zo zijn de eerste twee doelstellingen
(regierol van de overheid en alle partijen geven invulling aan hun verantwoordelijkheden)
breed geformuleerd, waardoor ze als een soort paraplu dienen voor de eerste vier maatregelen. Doelbereik en effectiviteit is voor deze maatregelen dan ook nauwelijks meetbaar. De
laatste maatregel en doelstelling (over informatiebeveiliging van de digitale overheid) gaan
over een ander onderwerp, zijn veel specifieker geformuleerd en zijn beter meetbaar.
De meetbaarheid van de maatregelen verschilt. Wat direct opvalt op basis van onderstaande
tabel, is dat doelbereik en effectiviteit voor maatregel 7.1 t/m 7.4 matig of slecht meetbaar
zijn. Dat heeft vooral te maken met de brede formulering van de doelstellingen. Opvallend
is nog dat de activiteiten van maatregel 7.4 matig meetbaar zijn. Dat heeft eveneens te
maken met de formulering (wanneer is het stelsel landelijk dekkend). Bijkomende moeilijkheid daarbij is dat het maar om één aspect van het landelijk dekkend stelsel gaat (de ppsconstructie), terwijl het stelsel onder ambitie 1 veel uitvoeriger aan bod komt.
Tabel 53. Overzicht van de meetbaarheid van maatregelen in verschillende fases
Maatregel

Activiteiten

Output

Doelbereik

Effectiviteit

7.1 Versterkte regie op de integrale aanpak is belegd bij de NCTV

Nvt

Goed

Matig

Slecht

7.2 Cybersecurity alliantie die publieke en
private partijen verbindt

Goed

Redelijk goed

Slecht

Matig

7.3 Voortgang van de cybersecurity aanpak wordt gemonitord, waar nodig herijkt
en geëvalueerd

Nvt

Goed

Matig

Matig

7.4 Inrichting landelijk dekkend stelsel
van cybersecurity samenwerkingsverbanden

Matig

Goed

Slecht

Slecht

7.5 Samenhangend pakket van maatregelen voor informatiebeveiliging en
cybersecurity in het openbaar bestuur

Nvt

Goed

Goed

Matig
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10

Conclusies en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk gaan we allereerst in op de conclusies. De eerste paragraaf geeft de
antwoorden op de onderzoeksvragen die betrekking hadden op de opbouw van de NCSA. De
tweede paragraaf draait om de meetbaarheid. In de derde paragraaf geven we een reflectie
op het doel van de NCSA. We sluiten af met aanbevelingen.

10.1 Opbouw NCSA
10.1.1

Onderzoeksvraag 1. Wat waren de doelen van de NCSA?

De NCSA kent een duidelijk gelaagd karakter. Figuur 25 geeft hier een overzicht van. Er is
een duidelijke overkoepelende doelstelling. Hieronder vallen zeven ambities die in Figuur 26
worden weergegeven. Onder de ambities vallen 24 doelstellingen. In hoofdstuk 2 worden
deze allemaal benoemd.
Overkoepelende doelstelling:
Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en
maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de
nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen

Impact

Ambitie 1

Ambitie …

Ambitie n

…

…

…

Doelstelling 1

Doelstelling …

Doelstelling m

…

…

…

Maatregel 1

Maatregel …

Maatregel…p

Output

…

…

…

Activiteiten

…

…

…

Onderbouwing
keuze voor de
maatregel

…

…

…

Outcome

Doelbereik

Effectiviteit

Figuur 25. Schematische weergave van de NCSA en de verschillende niveaus
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Overkoepelende doelstelling NCSA
Nederland is in staat om op een veilige
wijze de economische en maatschappelijke
kansen van digitalisering te verzilveren en
de nationale veiligheid in het digitale
domein te beschermen

Ambitie 1

Ambitie 3

Ambitie 5

Ambitie 7

Nederland heeft zijn
digitale slagkracht op
orde

Nederland loopt voorop in
het bevorderen van
digitaal veilige hard- en
software

Nederland werpt door
middel van cybersecurity
succesvol barrières op
tegen cybercrime

Nederland beschikt over
een integrale, publiekprivate aanpak van
cybersecurity

Ambitie 2

Ambitie 4

Ambitie 6

Nederland draagt bij aan
internationale vrede en
veiligheid in het digitale
domein

Nederland beschikt over
weerbare digitale
processen en een
robuuste infrastructuur

Nederland is
toonaangevend op het
gebied van cybersecurity
kennisontwikkeling

Figuur 26. De overkoepelende doelstelling van de NCSA en de zeven ambities

10.1.2

Onderzoeksvraag 2. Welke beleidsmaatregelen vallen onder de NCSA?

In totaal vallen er 42 maatregelen onder de NCSA. Bij de antwoorden op de meetbaarheidsvragen, onderzoeksvraag 4 & 5, is hiervan een overzicht te vinden.

10.1.3
Onderzoeksvraag 3. Wat kan voor iedere beleidsmaatregel – op beknopte
wijze - worden gezegd over: (a) de onderbouwing, (b) de vooraf verwachte bijdrage aan de realisatie van de strategiedoelen (c) de doelen (d) de vooraf
veronderstelde wijze waarop de doelen gerealiseerd moeten worden (e) de beleidsinstrumenten die er onder vallen en (f) de betrokken organisaties?
De bovenstaande vragen sluiten aan bij de visie op een planevaluatie van de NCSA die in
het rapport Verkenning brede evaluatie NCSA van Innovalor is gepresenteerd. [5] Het is
onmogelijk om dit bondig weer te geven. Het gaat om 252 (42 maatregelen en 6 aspecten)
antwoorden die veelal kwalitatief van aard zijn en nuanceringen kennen. In de hoofdstukken
3 t/m 9 van dit rapport worden deze vragen voor alle 42 maatregen systematisch beantwoord. Hieronder geven wij wel de rode lijn van de kritische reflectie van de opbouw van de
NCSA, waar deze vragen onderdeel van uitmaken. We doen dit op het niveau van de agenda
als geheel en op het niveau van de verschillende ambities.

10.1.4

Kritische reflectie op de opbouw van de NCSA

In aanvulling op de zeer specifieke antwoorden op de eerste drie onderzoeksvragen, is een
analyse uitgevoerd waarbij de opbouw van de NCSA kritisch geëvalueerd is. Hierbij is het
wel mogelijk om op een hoger abstractieniveau conclusies te trekken. Op basis hiervan komen we tot vijf conclusies, die we hieronder uitwerken.
1. Vanuit een breed perspectief kent de NCSA een logische opbouw.
Er is sprake van een duidelijke overkoepelende doelstelling, die uiteenvalt in verschillende
ambities, die verder uiteenvallen in doelstellingen en maatregelen, die activiteiten en een
onderbouwing kennen. In ons perspectief is het juiste aantal niveaus gekozen. Indien één
laag zouden worden verwijderd (bijvoorbeeld doelstellingen of ambities) dan zou de keten
van activiteiten naar impact onduidelijk worden. Eén laag toevoegen voegt weinig toe en
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zorgt vooral voor complexiteit. Op basis van de documentatie is deze piramide goed te reconstrueren. De link tussen maatregelen en doelstellingen is in de NCSA echter niet expliciet
gemaakt. Als dit wel was gebeurd hadden ‘zwevende’ maatregelen en doelstellingen waarschijnlijk kunnen worden voorkomen: in enkele gevallen lijkt een maatregel niet bij te dragen
aan de doelstellingen in de ambitie, of is er een doelstelling waar geen enkele maatregel in
de ambitie aan bij lijkt te dragen. Daarnaast zijn we in enkele gevallen gestuit op onlogische
relaties of maatregelen, maar dit is relatief kleinschalig en heeft een beperkte impact op de
gehele structuur.
2. De ambities sluiten goed aan bij de overkoepelende doelstelling, maar zijn noch
gelijksoortig, noch wederzijds uitsluitend.
Ambitie 1 en 7 kunnen gezien worden als randvoorwaarden voor de rest van de aanpak.
Ambitie 2 t/m 6 hebben daarbinnen vorm gekregen en hebben specifiekere beleidseffecten.
We zouden de ambities kunnen zien als een methode om elk departement zijn eigen ambitie
te geven. Uit de interviews met beleidsmakers komt dit beeld ook naar voren. Overigens
verschilt het per ambitie in welke mate het gekoppeld is aan één departement. Daarnaast is
het ook duidelijk dat er overlap is tussen ambities. Een goed voorbeeld zijn de ambities 3
(veilige hard en software), 4 (weerbare processen en robuuste infrastructuur) en 5 (barrières
tegen cybercrime). De overlap en relaties tussen de ambities is evident. Vanuit een methodologisch perspectief zouden we bij voorkeur een structuur van ambities hebben gehad die
MECE80 is. Wellicht maakt de complexe realiteit van cybersecurity(beleid) dit niet volledig
haalbaar, maar er zou wel naar gestreefd kunnen worden.
3. Door de bank genomen is opbouw van de ambities logisch, maar er zijn substantiële verschillen tussen de ambities
De verschillen liggen vooral in (1) het aantal maatregelen per ambitie en (2) de mate waarin
de opbouw logisch is. Hieronder gaan we hier per ambitie op in.
Ambitie 1 kent een logische opbouw van maatregelen en doelstellingen die de digitale slagkracht van Nederland op orde moeten brengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het detecteren
van aanvallen en de respons daarop, evenals om het effectief delen van informatie. We zien
dat sommige aspecten en maatregelen op papier van elkaar gescheiden zijn terwijl de processen in de praktijk sterk met elkaar verweven zijn. Verder identificeren we nauwelijks
zwakke punten in de beleidstheorie achter deze ambitie.
Ambitie 2 heeft betrekking op internationale vrede en veiligheid in het digitale domein. Via
internationale samenwerking en het versterken van eigen en andermans cybercapaciteit
moet hieraan worden gewerkt. Hoewel er maatregelen tussen zitten die erg omvangrijk zijn
en waar meerdere interpretaties mogelijk zijn, is er in elke maatregel een structuur en onderbouwing. Zowel de ambitie zelf als de meeste doelstellingen en sommige maatregelen
zijn geformuleerd in termen van ‘bijdragen aan’ of ‘bevorderen’. Dit is in dit geval goed te
verklaren, er is immers sprake van een internationaal speelveld waarin Nederland niet alles
zelf in de hand heeft. Een belangrijk punt van kritiek is dat er binnen en tussen departementen niet altijd overeenstemming is over (de interpretatie van) sommige doelstellingen.81 Dit

80

'MECE' (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive) staat voor wederzijds exclusief en gezamenlijk
compleet. Met dit groeperingsprincipe wordt een groep (in dit geval de overkoepelende doelstelling)
in subgroepen (in dit geval ambities) wordt opgedeeld die geen overlap kennen en gezamenlijk de
gehele groep (overkoepelende doelstelling) afdekken. [81]

81

Dit blijkt vooral uit de evaluatie van het internationale cybersecuritybeleid, uitgevoerd door de directie
Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De
evaluatie wordt waarschijnlijk kort na dit onderzoek gepubliceerd, zie [iob-evaluatie.nl].
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speelt met name bij de capaciteitsopbouw in de mondiale cybersecurityketen en bij het streven naar een open, vrij en veilig internet. Interdepartementale overeenstemming over
doelstellingen is bij uitstek iets waar de NCSA aan zou moeten bijdragen, dus dit is een
mogelijkheid die helaas niet benut is.
Ambitie 3 draait om het bevorderen van veilige hard- en software. De opbouw van de beleidstheorie van de ambitie is op zich logisch. Overal is duidelijk waarom maatregelen worden
genomen en de relatie tussen maatregelen en doelstellingen is, op een enkele uitzondering
na, helder. Er zijn echter erg veel zwakke relaties, doordat veel maatregelen niet verder
gaan dan onderzoek doen of gesprekken voeren. Wij beseffen ons uiteraard dat dit vaak
nuttige en zelfs nodige stappen zijn, maar het gat tot de doelstellingen en tot de ambitie zelf
blijft daardoor erg groot. De maatregelen binnen deze ambitie blijven vaak ook enigszins
non-committerend, denk aan het opdoen van kennis, maar ook aan het vaststellen van mogelijke vervolgstappen of het ‘voorstellen’ om een verplichting op te nemen.
In ambitie 4 staan weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur centraal. Omdat ICT steeds meer verweven is in de Nederlandse samenleving, zijn bedrijven en
overheden via slimme toepassingen steeds meer data-gedreven gaan functioneren. Dit gebeurt in ketens en ze zijn afhankelijk van andere organisaties voor gegevens of uitvoering.
Als gegevensuitwisseling met andere organisaties niet veilig en betrouwbaar verloopt kan
het bedrijfsprocesverstoord raken. Als dit gebeurt in ketens van vitale aanbieders dan leidt
dat tot verregaande uitval, aantasting van de fysieke veiligheid en maatschappelijke ontwrichting. De opbouw van de beleidstheorie die onder ambitie 4 valt is door de bank genomen
logisch. Er is sprake van een structuur waarin vanuit een ambitie logische doelstellingen
worden geformuleerd. Dit leidt op zijn beurt tot logische maatregelen die aansluiten bij specifieke uitdagingen. Ons voornaamste punt van kritiek is dat, vergelijkbaar met ambitie 3,
over de hele linie relatief veel zwakke relaties voorkomen waarbij we ons afvragen in welke
mate ze bijdragen aan het bovenliggende doel. Het gaat er nadrukkelijk niet om dat er sprake
zou zijn van onlogische verbanden, maar in veel gevallen schatten wij in dat de daadwerkelijk
effecten relatief klein zullen zijn. Het gat is groot tussen aan de ene kant “onderzoek naar
aanvullende maatregelen”, “bezien hoe ondersteuning kan plaatsvinden”, “verkenning met
private partijen”, “agendering in Europa” en aan de andere kant “het voorkomen van verregaande uitval, aantasting van de fysieke veiligheid en maatschappelijke ontwrichting”.
Ambitie 5 draait om succesvolle barrières tegen cybercrime. Op drie manieren wordt hieraan
gewerkt: versterking van opsporingsmogelijkheden, meer digitale vaardigheden en het stimuleren van veilige hard- en software. Wat direct opvalt is dat deze ambitie, net als ambitie
6, maar drie maatregelen heeft. Dit is aanzienlijk minder dan de overige ambities. Twee van
de drie maatregelen focussen zich op onderwerpen waar in ambities 3 en 6 al aandacht aan
wordt besteed. Dit is goed te verklaren, er is namelijk veel overlap tussen het opwerpen van
barrières tegen cybercrime en bijvoorbeeld het voorop willen lopen in het bevorderen van
veilige hard- en software. Daarbij komt dat deze ambitie pas laat in het totstandkomingsproces aan de NCSA is toegevoegd. De verhouding tussen de ambities blijft echter enigszins
onduidelijk, doordat de overlap tussen de ambities enkel wordt ondervangen door in de
maatregelen de zinsnede “zie ook de doelstellingen en maatregelen bij ambitie…” op te nemen. Voor deze ambitie is ook de integrale aanpak van cybercrime van belang, welke
tegelijkertijd met de NCSA naar de kamer is gestuurd en waarnaar in een apart kader in de
NCSA wordt verwezen. [6] De integrale aanpak bestaat uit vier sporen die deels overlappen
met de NCSA: 1. Er wordt geïnvesteerd in preventie (maatregel 5.2 en 5.3); 2. De opsporing
wordt versterkt, criminele activiteiten worden verstoord en daders worden aangepakt (maatregel 5.1); 3. De ondersteuning van slachtofferschap wordt toegesneden op cybercrime; 4.
De wetenschappelijke kennis over cybercrime wordt vergroot. Via de integrale aanpak wordt
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indirect gewerkt aan de maatregelen van ambitie 5 en wordt duidelijk dat er meer gebeurt
op dit gebied dan het beperkt aantal maatregelen doet vermoeden.
In ambitie 6 staat kennisontwikkeling centraal. Het gaat daarbij om kennisontwikkeling op
verschillende niveaus. Van fundamenteel en toegepast (wetenschappelijk) cybersecurityonderzoek tot het ontwikkelen van (basis)kennis bij burgers en bedrijven. Hoogwaardige
cybersecurity-kennisontwikkeling in de breedste zin van het woord moet in stand worden
gehouden en worden verdiept. De beleidstheorie onder ambitie 6 is enigszins versnipperd.
Het is duidelijk dat de maatregelen en doelstellingen gericht op cybersecurityonderzoek tot
in de puntjes zijn uitgewerkt en als kern van deze ambitie dienen. De logica klopt, de activiteiten zijn concreet, de onderbouwing is solide en de link met de doelstellingen waar de
maatregel betrekking op heeft is helder. Dat heeft ook effect op de meetbaarheid van de
maatregel. Een goed uitgewerkte theorie maakt de uitkomsten ook beter te meten. De doelstelling omtrent weerbaarheid van burgers en bedrijven, bereikt door aandacht voor het
onderwerp op school en door bewustwordingscampagnes staat verder af van de kern van de
ambitie (toonaangevend willen zijn in cybersecurity kennisontwikkeling). Dat wekt de illusie
dat de maatregelen weinig samenhang hebben, en vooral bijeengeraapt zijn omdat ze over
kennis van cybersecurity gaan in de breedste zin van het woord. De beleidstheorie achter de
maatregelen over de curriculumherziening in het primair & voortgezet onderwijs en het inzetten op de ontwikkeling van digitale vaardigheden van burger en werknemers is dan ook
minimaal uitgewerkt in de NCSA. Als gevolg is ook de meetbaarheid een stuk minder.
Ambitie 7 kan gezien worden als randvoorwaarde voor de rest van de aanpak opgesteld in
de NCSA. We werken integraal in publiek-private vorm aan de doelen van de NCSA. Door
een aparte ambitie te formuleren, is de werkvorm op zichzelf onderwerp en doel geworden.
In die zin is ambitie 7 wat vreemd en dat is terug te zien in de beleidstheorie. Relaties zijn
niet altijd sterk of logisch, er missen onderdelen in de logica en het niveau van de maatregelen (gezien vanuit de beleidstheorie) is verschillend. Zo zijn de eerste twee doelstellingen
(regierol van de overheid en alle partijen geven invulling aan hun verantwoordelijkheden)
breed geformuleerd, waardoor ze als een soort paraplu dienen voor de eerste vier maatregelen. Doelbereik en effectiviteit is voor deze maatregelen dan ook nauwelijks meetbaar. De
laatste maatregel en doelstelling (over informatiebeveiliging van de digitale overheid) gaan
over een ander onderwerp, zijn veel specifieker geformuleerd en zijn beter meetbaar.
4. De keten impact-outcome-doelbereik-output-activiteit kent vaak een zwakke
schakel.
Wil de overkoepelende doelstelling gerealiseerd worden, dan is het belangrijk dat er stevige
keten is. Zie Figuur 1 voor een weergave van deze keten. We zien echter relatief vaak dat
ergens in deze keten een relatie is die veel te zwak is. Soms draagt de maatregel maar heel
beperkt bij aan het doel, soms zijn de activiteiten niet geformuleerd als de daadwerkelijke
handeling, maar als een afgeleide ervan (bezien, verkennen, agenderen). Dit leidt ertoe dat
een situatie kan ontstaan dat alle maatregelen succesvol zijn uitgevoerd, maar de doelen
niet bereikt worden. Het lijkt erop dat er een schisma is tussen de (1) overkoepelende doelstelling, ambities en doelstellingen enerzijds en (2) de output en activiteiten anderzijds. De
eerste set kent een duidelijke samenhang en een focus op de langere termijn. De maatregelen hangen veel losser samen en kunnen in sommige gevallen snel gerealiseerd worden.
We zouden kunnen stellen dat het eerste deel vooral eigenschappen van een strategie kent
en het tweede deel op een agenda lijkt.
We zouden het hiaat ook kunnen zien als het gat tussen welke ambities wij als samenleving
hebben en welke middelen we hiervoor vrij willen maken. Als we dit hiaat weg willen nemen,
dan moeten onze ambities omlaag, de middelen omhoog of beiden. Vlak voor het voltooien
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van dit rapport kwam de Cyber Security Raad met het Adviesrapport 'Integrale aanpak cyberweerbaarheid'. [7] Zij maken duidelijk dat voor het realiseren van verbeterde
cyberweerbaarheid van de Nederlandse samenleving er de komende kabinetsperiode ruim
€800 miljoen extra middelen nodig zijn. Met andere woorden: de middelen moeten omhoog
als we deze ambities willen waarmaken.
5. Er zijn verschillende omissies op het niveau van maatregelen.
Om te komen tot een bepaalde doelstelling wordt een maatregel voorgesteld en het zou
duidelijk moeten zijn waarom deze maatregel gekozen wordt. Als dit niet wordt gedaan ontbreekt de logica waarom deze maatregel aansluit bij de doelstelling. Er ontbreekt een
logische stap in de redenering. Ook zou duidelijk moeten worden aangegeven welke activiteiten ontplooid gaan worden. Indien dit ontbreekt is de maatregel niet concreet genoeg. De
vraag “hoe dan?” en “waarom dan?” wordt dus niet altijd beantwoord als het gaat om maatregelen.

10.2 Meetbaarheid van de NCSA
De volgende twee onderzoeksvragen hebben betrekking op de meetbaarheid van de NCSA:
Onderzoeksvraag 4. Bij welke beleidsmaatregelen is het meten van het doelbereik al dan
niet ‘kansrijk’? Welke aspecten bemoeilijken het meten van het doelbereik?
Onderzoeksvraag 5. Welke beleidsmaatregelen zijn – uitgaande van de antwoorden op bovenstaande onderzoeksvragen – mogelijk geschikt om bij het eventuele vervolgonderzoek
te betrekken? Om welke redenen zijn deze mogelijk geschikt? En (voor zover mogelijk):
waarom zijn de andere maatregelen niet geschikt om bij het eventuele vervolgonderzoek te
betrekken?
Gezien de samenhangende aard van de vragen, worden deze vragen integraal beantwoord.

10.2.1

Analyse van de mate waarin meten kansrijk is

In de hoofdstukken 3 t/m 9 is per maatregel geanalyseerd in welke mate de activiteiten,
output, doelbereik en effectiviteit meetbaar is. De onderstaande tabel geeft hier een overzicht van.
Tabel 54. Overzicht van de meetbaarheid per niveau per maatregel
ActiviOutput
teiten
Redelijk
1.1: Versterken van responscapaciteit van publieke en private partijen
Matig
goed
1.2: Vitale organisaties zorgen voor eigen adequate responscapaciteit of maken Redelijk
Goed
afspraken hiervoor met een vertrouwde derde partij (certificeringsstelsel)
goed
1.3: Actualiseren van Nationaal Crisisplan ICT en opstellen van een integraal
Goed
Slecht
ICT-crisisoefenbeleid
Maatregel

Doel- Effectibereik viteit
Slecht

Slecht

Slecht

Slecht

Slecht

Slecht

1.4: Structureel versterken van inzicht in, signaleren van en verstoren van dreiGoed
gingen en digitale aanvallen

Redelijk
Slecht Slecht
goed
Redelijk
1.5: Het landelijk situationeel beeld wordt versterkt
Goed
Slecht Slecht
goed
1.6: Het landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden
Redelijk Redelijk Redelijk
Goed
krijgt vorm
goed
goed
goed
1.7: Oprichting en doorontwikkeling van cybersecuritysamenwerkingsverbanden Redelijk
Redelijk
Goed
Matig
voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
goed
goed
1.8: Kennis over wetgeving gericht op het beschermen van nationale veiligheid
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Redelijk
Goed
goed

Redelijk Redelijk
goed
goed
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2.1: Bestendigen en stimuleren van het internationaal recht en inzetten op het
Matig
vergroten van de internationale coalitie

Matig

Matig

Slecht

2.2: Ontwikkelen van breed strategisch kader en een instrumentarium, respectievelijk ten behoeven van respons op digitale aanvallen en voor een
Goed
diplomatieke respons.

Goed

Slecht

Slecht

2.3: Uitbouwen van offensieve cybercapaciteiten bij de krijgsmacht

Slecht

Slecht

Slecht

Goed

2.4: Een intensieve bijdrage leveren aan een vrij, open en veilig internet en het Redelijk Redelijk
Matig
bevorderen van de bescherming van mensenrechten online
goed
goed

Slecht

2.5: Versterken van de mondiale cybersecurity keten

Matig

Matig

Goed

Goed

3.1. Standaarden en certificering leveren een belangrijke bijdrage aan de digitale veiligheid van h&s

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

3.2 Vaststelling van de CSA en (verplichte) Europese certificeringen

Redelijk Redelijk Redelijk
Matig
goed
goed
goed
Redelijk
Redelijk
Goed
Slecht
goed
goed

3.3: Bredere toepassing van internationale standaarden, samenwerkingsverbanden en raamwerken
3.4. Een monitor met informatie over de digitale veiligheid van digitale proGoed
ducten
3.5. Internetaanbieders gaan bijdragen aan de bestrijding van onveilige IoT-apGoed
paraten & cross-sectoraal testplatform
3.6. Onderzoek dat zich richt op het ontwikkelen en marktrijp maken van innoGoed
vatieve oplossingen naar veilige H&S
3.7: Verplichting voor veiligheidsupdates opgenomen en mogelijke vervolgstapGoed
pen
3.8: Minimumeisen aan apparaten via de RED

Goed

Redelijk
goed

Goed

Nvt

Goed
Goed

3.9: Kennis over nodige en wenselijke aanvullende maatregelen bij inkoop binGoed
nen het Rijk

Goed

Goed

3.11: Consumenten en MKB zijn bewust van de digitale veiligheidsrisico’s van
IoT-apparaten, en van hun handelingsperspectief

Goed

4.1: Fors uitbreiden aantal vitale aanbieders dat zorg- en meldplichten krijgt

Goed

4.2: Methodiek voor het identificeren afhankelijkheidsrelaties van vitale aanbieGoed
ders
4.3: Impact beperken van verstoring van de dienstverlening van buitenlandse
aanbieders
4.4: Ondersteunen gemeenschappen die vrije software ontwikkelen en onderhouden
4.5: Leveranciers passen moderne internetprotocollen en -standaarden toe
4.6: Cybersecurity vereisten bij inkoop
4.7: Bekendheid bij welke partijen veilige dienstverlening kan worden afgenomen
5.1 Versterking opsporingsmogelijkheden van politie en Justitie van digitale
aanvallen
5.2 Ontwikkelen voorstellen om burgers en bedrijven digitaal meer vaardig te
maken.
5.3 Gebruik van veilige hard- en software wordt gestimuleerd om cybercrime te
voorkomen
6.1: Structurele investering in fundamenteel en toegepast cybersecurityonderzoek
6.2: Digitale vaardigheden als aandachtspunten in de integrale curriculumherziening in het po en vo
6.3: Stimulering van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheden van burgers en werknemers verder te ontwikkelen
7.1 Versterkte regie op de integrale aanpak is belegd bij de NCTV
7.2 Cybersecurity alliantie die publieke en private partijen verbindt

Nvt

Redelijk
Matig
goed
Redelijk
Matig
goed
Redelijk
Matig
goed

Redelijk Redelijk Redelijk
goed
goed
goed
Redelijk
Matig
Matig
goed
Redelijk Redelijk
Goed
goed
goed
Redelijk
Goed
Slecht
goed

Redelijk
Slecht
goed
Redelijk Redelijk Redelijk
Matig
goed
goed
goed
Redelijk
Goed
Goed
Slecht
goed
Redelijk
Nvt
Matig Matig
goed
Goed

Goed

Goed

Redelijk Redelijk Redelijk
goed
goed
goed

Redelijk
Goed
goed

Slecht

Slecht

Goed

Goed

Goed

Redelijk
Slecht
goed

Slecht

Slecht

Goed

Goed

Redelijk
Matig
goed

Goed

Redelijk
Matig
goed

Slecht

Slecht

Redelijk
Slecht
goed

Matig

Slecht

Nvt

Goed

Matig

Slecht

Goed

Redelijk
Slecht
Goed

Matig

Goed

Matig

7.3 Voortgang van de cybersecurity aanpak wordt gemonitord, waar nodig herNvt
ijkt en geëvalueerd
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Matig

Redelijk
Goed
goed

Goed

3.10: Inzet van toezichthouders

Matig

Matig
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7.4 Inrichting landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden
7.5 Samenhangend pakket van maatregelen voor informatiebeveiliging en cybersecurity in het openbaar bestuur

10.2.2

Matig

Goed

Slecht

Slecht

Nvt

Goed

Goed

Matig

Aspecten die de meetbaarheid negatief beïnvloeden

In het onderzoek zijn we op verschillende aspecten gestuit die de meetbaarheid van maatregelen negatief beïnvloeden. Hieronder gaan we daar nader op in.
1. Ontbreken van een termijn
Het SMART-principe wordt veel gebruikt om op een goede wijze doelstellingen te formuleren.
Doelen moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. [8] Binnen de NCSA ontbreekt tijdsgebondenheid op een enkele uitzondering volledig. Dit bekent
dat het bijna onmogelijk wordt om vast te stellen dat een doel niet gehaald is. Als het vandaag niet gelukt is, zou het morgen wel gelukt kunnen zijn.82 Ook in het onderzoek van
Innovalor komt naar voren dat het niet SMART geformuleerd zijn van doelstellingen en maatregelen een extra uitdaging met betrekking tot meetbaarheid met zich meebrengt. [5]
2. Ontbreken van duidelijke normen
Het hebben van een norm is een centraal aspect in meten. Alleen dan kan de vraag beantwoord worden of aan de norm voldaan wordt. We zien echter dat veel maatregelen een
subjectief en meervoudig karakter kennen. Hierdoor kan niet feitelijk worden vastgesteld of
aan maatregel wel of niet succesvol is uitgevoerd. We erkennen dat de aard van het vraagstuk het niet in alle gevallen mogelijk maakt om duidelijke normen te hanteren. Echter, ook
bij de maatregelen waarin het hanteren van concrete normen wel mogelijk is, wordt dit
zelden gedaan.
3. Praktische haalbaarheid
Naast de bovenstaande theoretische beschouwing over meetbaarheid is er een derde, veel
praktischer aspect van meetbaarheid: Is het in de praktijk ook echt haalbaar om de data te
verkrijgen die we kunnen toetsen aan het referentiepunt? Bij het bepalen van de meetbaarheid van de maatregelen van de NCSA hebben we dit aspect nadrukkelijk meegenomen. Er
liggen vaak grote methodologische uitdagingen om in een beleidscontext causale relaties
aan te tonen.83 Vaak is er sprake van een complexe context met veel interacterende relaties
en is het lastig om één dimensie te isoleren. We zijn bijvoorbeeld gestuit op meerdere varianten van het probleem dat niet te meten is hoeveel aanvallen niet gedetecteerd worden.
4. Inbedding in de structuur van de NCSA
In de bovenstaande tabel is op een aantal plekken de score “nvt” opgenomen. Dit doen we
als de maatregel niet op een waardevolle manier in de structuur van de NCSA is opgenomen.
Zo is maatregel 3.1 geen maatregel, maar eerder een constatering.

82

83

Hoewel het enigszins buiten meetbaarheid valt, constateren we ook dat ook het aspect specifiek te
beperkt is uitgewerkt. Er zou duidelijk moeten worden welke partij aan zet is om de actie te ondernemen. Bij het overgrote deel van de maatregelen ontbreekt dit echter.
Een goed overzicht van methodes is te vinden op [toolboxbeleidsevaluaties.nl] [2]
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10.2.3

Maatregelen die voor vervolgonderzoek in aanmerking komen

Over de hele linie zien we dat activiteiten vaak relatief goed meetbaar zijn. Het gaat vaak
om concrete acties die ondernomen moeten worden. Bij het meten van de output van een
maatregel zien we flinke verschillen tussen maatregelen, maar ook hier is vaak een relatief
hoge mate van meetbaarheid. De meetbaarheid wordt daar vooral slechter omdat het praktisch lastig (duur, tijdrovend) is om te meten. Desalniettemin is het voor alle ambities
mogelijk om een procesevaluatie uit te voeren. In enkele gevallen moet wel rekening gehouden worden dat bepaalde aspecten slecht te meten zijn.
Als we kijken naar het doelbereik dan zien we flinke verschillen tussen maatregelen en ambities. De maatregelen onder de ambities 3 en 4 scoren goed, bij de andere ambities zijn er
altijd meerdere maatregelen die slecht meetbaar zijn. Omdat doelstellingen vaak abstracter
geformuleerd zijn dan maatregelen is de meetbaarheid daarvan veelal complexer. In veel
gevallen is er simpelweg geen maat om te meten. De meetbaarheid van het doelbereik hangt
sterk af van de interpretatie of operationalisering van zachte formuleringen als ‘Nederland
zet in op’. Het feit dat er maatregelen worden genomen kan al voldoende zijn voor de conclusie dat een dergelijke doelstelling bereikt is, ongeacht de inhoud of het effect van de
maatregelen, of de moeite die daarin wordt gestoken. Deze redenering zou er echter toe
leiden dat bijna elke doelstelling bijna automatisch gehaald wordt, ongeacht of er echt iets
bereikt is. De meetbaarheid van de effectiviteit is het laagste. Dit vergt niet alleen goede
meetbaarheid van output en doelbereik, maar ook van de vermeende causaliteitsrelatie tussen deze twee concepten. Dit laatste wordt vaak ernstig beperkt doordat er sprake is van
een complexe omgeving met veel interacterende effecten. Daarnaast ontbreekt het in veel
gevallen ook aan een counter factual84. Slechts een deel van de maatregelen is te onderzoeken met een effectevaluatie. De maatregelen onder ambitie 3 en 4 lenen zich het best
om nader onderzocht te worden middels een effectevaluatie, maar ook hier kan bij veel
maatregelen het effect niet goed onderzocht worden. Ambitie 7 kent flinke uitdagingen met
meetbaarheid waardoor een effectevaluatie niet mogelijk is. Van ambitie 6 lijkt alleen de
eerste maatregel goed met een effectevaluatie te onderzoeken.

De meetbaarheid van de NCSA in breder perspectief
In de vorig paragrafen had de meetbaarheid van de NCSA betrekking op de maatregelen en
de hieraan gekoppelde doelstellingen. Omdat dit een van de centrale vragen is van dit onderzoek, ligt hierop de primaire focus. We zouden echter ook kunnen kijken naar de
meetbaarheid van de NCSA vanuit een breder perspectief. Hoe meetbaar is de overkoepelende doelstelling? “Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en
maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het
digitale domein te beschermen.”. En hoe meetbaar zijn de zeven ambities?
1.
2.
3.
4.
5.

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
crime
6. Nederland
7. Nederland

84

heeft zijn digitale slagkracht op orde
draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein
loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software
beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur
werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen cyberis toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling
beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity.

Een counter factual is de situatie waarin de maatregel niet is/was genomen. Door deze te vergelijken
met de situatie met maatregel, kan een uitspraak worden gedaan over het effect van de maatregel.
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Bij de zeven ambities hierboven zijn steeds enkele woorden onderstreept. Dit zijn criteria
waarop getoetst moet worden om te onderzoeken of de ambitie gehaald is. Voor de eerste
ambitie is dus de centrale vraag: in welke geval heeft Nederland de digitale slagkracht op
orde?85 Voor alle ambities, met uitzondering van de tweede, is het evident dat er sprake is
van een subjectieve norm die tevens verschillende dimensies behelst.86 Omdat het in alle
gevallen om brede concepten (digitale slagkracht, internationale vrede en veiligheid, et cetera) ontstaat er een attributievraagstuk. Het is lastig te bepalen in welke mate de NCSA
heeft bijgedragen aan de doelen. Het is derhalve lastig om te bepalen of de ambities gehaald
zijn en wat de rol van de NCSA hierin was.
Voor de overkoepelende doelstelling geldt grofweg hetzelfde. In welke gevallen is het veilig?
Wanneer worden kansen verzilverd? Wat bedoelen we exact met nationale veiligheid? We
sluiten aan bij de conclusie die Innovalor hierover trok:” Centraal […] staat het begrip ‘digitale weerbaarheid’. Dit is een complex begrip dat zich niet laat vatten in een eenduidige
definitie en verandert in de tijd onder andere doordat dreigingen en dus ook de aanpak
daarvan continu veranderen. Door het ontbreken van een nadere operationalisering van het
begrip digitale weerbaarheid in de NCSA is niet alleen de meetbaarheid ervan lastig te bepalen, maar ook de volledigheid. [5]

Reflectie op het doel van de NCSA
In de bovenstaande paragrafen zijn de onderzoeksvragen beantwoord. In dit onderzoek is
echter sterk naar voren gekomen dat er twee realiteiten zijn als het gaat om het doel van
de NCSA. Het eerste perspectief draait om de beleidstheorie en vormt de kern van dit rapport. Hierbij hanteren we het klassieke, rationeel-analytische perspectief van een
beleidstheorie met doelen, effecten, effectiviteit, et cetera. De NCSA wil middels allerlei
maatregelen het volgende doel bereiken Nederland is in staat om op een veilige wijze de
economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale
veiligheid in het digitale domein te beschermen. We redeneren in dit paradigma sterk bottom-up. Een ander perspectief dat we kunnen hanteren is veel meer top-down en draait
vooral om de toegevoegde waarde van de NCSA als geheel. Met andere woorden: Wat heeft
de NCSA toegevoegd aan de situatie met betrekking tot cybersecurity(beleid) in Nederland?
Of omgekeerd: Hoe had Nederland eruitgezien als we geen NCSA hadden gehad? Dit is ook
een vraagstuk wat we met verschillende geïnterviewden en in de validatiesessies hebben
besproken. Hieruit komen drie centrale aspecten naar voren die we hieronder nader toelichten.
Voor dat we hierop ingaan, willen we echter aangeven dat we altijd voorzichtig moeten zijn
met het achteraf herformuleren van de doelen van beleid. De overkoepelende doelstelling is
en blijft het doel van de NCSA. De aspecten die hieronder benoemd worden zijn (wellicht
beoogde) neveneffecten, maar kunnen nooit centraal staan in een beleidsevaluatie. Toch kan
het zeker waardevol om ook dit perspectief te verkennen

85

In lijn met de ideeën van Karl Popper over falsifieerbaarheid [80] zou je deze vraag wellicht beter
negatief kunnen formuleren als in welk exacte gevallen heeft Nederland de digitale slagkracht duidelijk
niet op orde?

86

Als we woordelijk naar ambitie 2 kijken, dan is er sprake van een objectieve norm. Als Nederland ook
maar het geringste heeft bijgedragen aan het doel, dan is de ambitie behaald. Interpreteren we deze
ambitie als Nederland draagt voldoende bij aan…dan is er weer sprake van een subjectieve, meervoudige norm.
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Onderlinge afstemming
Uit de interviews en validatiesessies komt duidelijk naar voren dat de voornaamste toegevoegde waarde van de NCSA ligt in onderlinge afstemming binnen de publieke sector. Het
hele proces rond het opstellen van de NCSA heeft gezorgd voor meer begrip bij betrokken
partijen over welke zaken voor andere partijen belangrijk zijn. Zou de NCSA er niet zijn
geweest dan zouden departementen wellicht hun beleid minder goed hebben afgestemd
waardoor er hiaten zouden zijn gevallen, zou er (meer) dubbel werk zou zijn uitgevoerd of
had beleid elkaar zelfs tegengewerkt. De NCSA heeft er (tot op zekere hoogte) bijvoorbeeld
aan bijgedragen dat er een duidelijkere afbakening is welke departementen voor welke activiteiten aan de lat staan en hoe verschillende andere agenda’s (op deelonderwerpen,
sectoren of dreigingen) zich tot elkaar verhouden. Dat wil niet zeggen dat de onderlinge
afstemming nu voldoende is, maar veel partijen geven wel aan dat sprake is van een verbetering. Er komt echter ook een signaal naar voren dat de NCSA te ‘verkokerd’ is opgesteld
om tot grote verbeteringen te leiden.
Hier wordt er een perspectief gehanteerd waarbij het doel van de NCSA het verbeteren van
het cybersecuritybeleid in Nederland is. Dit is veel smaller dan het doel van de NCSA, dat
betrekking heeft op het verbeteren van cybersecurity in Nederland in het algemeen. Ook in
de NCSA wordt hier tot op zekere hoogte naar verwezen: ”De gezamenlijke koers wordt
aangegeven en verschillende maatregelen worden in samenhang bezien. Dit versterkt de
impact van publieke en private acties.” Bij veel respondenten speelt dit aspect echter een
vrij prominente rol. In het verlengde van het bovenstaande zouden we de NCSA ook kunnen
zien als een uitkomst van het Nederlandse poldermodel. Alle stakeholders overleggen net zo
lang tot er een document wordt opgesteld waar consensus over is. Vanuit dit perspectief is
het goed te verklaren waarom ambities vrij sterk overeenkomen met de beleidsterreinen van
specifieke departementen. Ook verklaart het goed waarom deze NCSA zo ontzettend breed
is. De kracht van dit model is dat belangen goed worden afgewogen en alle partijen worden
meegenomen. Een nadeel hiervan is dat het risico bestaat dat er beperkt expliciete en uitgesproken keuzes gemaakt worden voor een bepaalde richting. In meerdere interviews en
ook in de validatiesessie met experts uit het veld kwam dit naar voren als zwak punt: doordat
zo veel partijen hebben kunnen inbrengen wat zij zelf belangrijk vinden is de agenda erg
breed, en doordat er binnen de agenda nauwelijks prioriteiten worden aangegeven zit de
lezer al snel met de vraag wat we als land nu écht belangrijk vinden en waar we ons écht op
gaan inzetten.

Gezamenlijk referentiepunt
Verschillende geïnterviewden die vanuit cybersecuritybeleid in brede zin redeneren, zowel
beleidsmedewerkers als geïnterviewden met een andere achtergrond, geven aan dat de
NCSA ervoor heeft gezorgd dat er een gezamenlijk referentiepunt met betrekking tot cybersecurity(beleid) is ontstaan. Ook in de validatiesessies kwam dit sterk naar voren. Het
document wordt gezien als een conversation starter en een agendasetting document.
Omdat cybersecurity een sterk dynamisch domein is, is het complex om één agenda te maken die bovendien een goede houdbaarheidsdatum heeft. In de NCSA wordt dit ook al
aangegeven: ”En uiteraard is deze agenda niet in beton gegoten. De komende jaren blijft
het zaak de vinger goed aan de pols te houden en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen…”. Doordat in de NCSA toch concrete ambities,
doelstellingen en maatregelen op papier zijn gezet, is er een referentiepunt waarover gesproken kan worden. Aspecten van de NCSA zijn een norm geworden en er kan per aspect
besproken worden of er meer, minder of ander beleid gevoerd zou moeten gaan worden. Uit
de kamerbrieven die de voortgang van de NCSA bespreken [9], [10] komt duidelijk naar
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voren dat bepaalde doelstellingen veel meer aandacht krijgen over de tijd, terwijl andere
relatief minder relevant worden.87 Met de kennis van nu kunnen we stellen dat de NCSA
toentertijd relatief te weinig aandacht had voor bepaalde aspecten (en te veel voor andere
aspecten), maar dat kan alleen maar doordat er toentertijd een bepaalde norm is afgegeven.

Additionaliteit
Een relevante vraag is uiteraard in welke mate maatregelen toch zouden zijn uitgevoerd
zonder dat er sprake was geweest van een NCSA. Er is brede consensus dat een aanzienlijk
deel van de maatregelen ook zou zijn uitgevoerd zonder dat er een NCSA zou zijn geweest.
Veel van de maatregelen die in de NCSA benoemd worden sloten al aan bij lopende trajecten.
In dit geval is de NCSA oude wijn in nieuwe kruiken. Aan de andere kant wordt ook aangegeven dat de NCSA kan hebben gezorgd dat deze maatregelen een andere vorm, uitvoering
en beschikbare middelen kenden.

Aanbevelingen
Op basis van het bovenstaande komen we tot de volgende aanbevelingen.
1. Om de NCSA nader te evalueren is het mogelijk om van alle ambities een procesevaluatie
te doen. Deze analyse kan waardevolle input bieden voor de opzet van mogelijke toekomstige agenda’s. Onderlinge afstemming binnen de publieke sector over dit dossier zou een
prominente rol in deze evaluatie moeten spelen.
2. Voor slechts een deel van de maatregelen is het mogelijk om een hoogwaardige effectevaluatie uit te voeren. Desondanks is onze verwachting dat deze evaluaties veel inzichten
kunnen bieden in de effectiviteit van dit beleid in brede zin. Hierbij moet ook aandacht zijn
voor neveneffecten.
3. Bij het opstellen van toekomstige cybersecurity agenda’s is het vanuit het perspectief van
evalueerbaarheid verstandig om een aantal aspecten beter uit te werken:
•
•

•
•

87

Explicieter zijn over achterliggende doelen of beoogde neveneffecten van de agenda.
Er zou veel meer aandacht voor meetbaarheid van de agenda moeten zijn. Dit speelt
op alle niveaus: van de overkoepelende doelstelling tot aan de maatregelen. Meer in
het bijzonder dienen normenkaders te worden vastgesteld rond de geherformuleerde
ambities van de agenda.
De koppeling tussen maatregelen en doelstellingen duidelijker aangeven.
Voorkomen van onlogische constructies in de beleidstheorie.

Zo is het landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden door de jaren steeds
verder ontwikkeld, terwijl de geformuleerde maatregelen (1.6 en 1.7) niet heel ver gingen, zie paragraaf 3.7. Een voorbeeld van een maatregel waar uiteindelijk toch niet op is ingezet, is het
intersectorale testplatform van maatregel 3.5, zie paragraaf 5.6.
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Bijlage 1. Interviewprotocol
Algemeen
1. Kunt u zichzelf kort introduceren en aangeven welke rol u inneemt/hebt ingenomen
ten aanzien van de NCSA?
2. Met welke ambities, doelen en/of beleidsmaatregelen heeft u vooral te maken?
3. Hoe zijn deze ambities, doelstellingen, en/of beleidsmaatregelen opgesteld? In samenwerking met wie?
4. In hoeverre zijn de doelgroepen van de maatregelen enerzijds en de verantwoordelijke partijen voor de uitvoering anderzijds van tevoren vastgelegd?
5. In hoeverre is stilgestaan bij de samenhang tussen ambities, doelstellingen en beleidsmaatregelen?
Beleidstheorie
Vragen over de maatregel(en) voortvloeiend uit de NCSA waar u kennis van heeft.
6. Aan welke doelen uit de NCSA moet deze maatregel bijdragen?
7. Hoe moet de maatregel hieraan bijdragen? Kunt u dit toelichten?
8. In welke mate verwacht u dat de maatregel bijdraagt aan de doelstelling [Nederland
is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van
digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen]?
9. Tot welke concrete resultaten (output) en welke impact (outcome) zou de maatregel
moeten leiden?
10. Welke beleidsinstrumenten zijn bij de maatregel betrokken?
11. Wie zijn de doelgroep enerzijds en de verantwoordelijke voor uitvoering anderzijds?
Is dat helder voor alle partijen?
12. Hoe wordt invulling gegeven aan de maatregel?
Meetbaarheid
Vragen over de maatregel(en) voortvloeiend uit de NCSA waar u kennis van heeft.
13. Hoe kan het doelbereik van de maatregel gemeten worden?
14. Welke concrete indicatoren zijn of komen hiervoor beschikbaar?
15. Is de maatregel in uw ogen geschikt om in 2021 te evalueren? Waarom wel/niet?
Afsluiting
16. Zijn er nog relevante documenten of rapporten die we mee moeten nemen in dit
onderzoek?
17. Heeft u nog aanvullende opmerkingen?
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Bijlage 2. Overzicht interviewrespondenten
Tabel 55. Overzicht interviewrespondenten

naam

Organisatie

Functie

Anita Wehmann

Ministerie van IenW

Senior adviseur integrale beveiliging

Anoniem

AIVD

Beleidsadviseur -

Anoniem

AIVD

Coördinerend beleidsadviseur -

Anoniem

MIVD

-

Anoniem

MIVD

-

Anoniem

NCTV

Senior beleidsmedewerker, voorheen: Senior Adviseur Cybersecurity (NCSC)

Anoniem

NCTV

Senior Beleidsmedewerker

Anoniem

NCTV

Analist

Anoniem

Ministerie van JenV

Coördinator cybercrime

Bibi van den Berg

Universiteit Leiden

Hoogleraar Cybersecurity Governance

Carmen Gonsalves

Ministerie van BZ

Hoofd internationaal cyberbeleid

Claire Wannee

Ministerie van EZK

Beleidsadviseur

Daen Smits

Ministerie van OCW

Beleidsmedewerker Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Donna Landa-Bronkhorst

Ministerie van JenV

Hoofd Advies Directie Bestuursondersteuning, voorheen: Strategisch Adviseur Cyber
Security & Nationale Veiligheid (Kerngroep
NCSA)

Els Abma

Ministerie van EZK

Senior beleidsmedewerker Digitale Economie, voorheen: Senior beleidsmedewerker
Cybersecurity (NCTV)

Gijs van Loon

IOB/Ministerie van BZ

Beleidsonderzoeker

Inge Quist

Ministerie van IenW

Clustercoördinator Toekomstbestendige en
vitale infrastructuur, voorheen: Programmamanager "Weerbare Vitale
Infrastructuur" (NCTV)

Kirsti Schuiling

Politie

Senior coördinerend Adviseur Korpsleiding

Marc van der Ham

OM

Senior adviseur High Tech Crime

Marloes Blonk

Ministerie van JenV

Programmamanager Bestuurlijke Informatie, Toezichtstelsel en Effectiviteit,
voorheen: Strategisch Adviseur Cyber Security (Kerngroep NCSA)

Mirjam Buisman

Ministerie van OCW

Programmamanager Veiligheid

Misha Omlo

Ministerie van Defensie

Senior financieel adviseur

Nelly Ghaoui

Ministerie van EZK

Senior Beleidsmedewerker Cybersecurity

Patricia Zorko

Rijkswaterstaat

Plaatsvervangend directeur-generaal, voorheen: plaatsvervangend Nationaal
Coördinator Terrorisme Bestrijding en directeur Strategie, cybersecurity en
Weerbaarheid (NCTV)

Petra Timmers

Ministerie van BZ

Coördinerend beleidsmedewerker Internationaal cyberbeleid

Pieter Rogaar

NCSC

Senior IT-beveiliging Adviseur

Pieter van den Berg

NCTV

Coördinator "Nederland Digitaal Veilig",
voorheen: Kerngroep NCSA

René Marchal

Ministerie van IenW

Programmamanager ‘Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector', voorheen:
Speciaal adviseur cybersecurity (gedetacheerd bij ministerie van JenV)

Sander van der Maden

Politie

Adviseur High Tech Crime

Suzie Kewal

Ministerie van BZK

Coördinator cluster cybersecurity

Timon Domela

Ministerie van EZK

Senior beleidsadviseur Cybersecurity

Wendy van der Neut

IOB/Ministerie van BZ

Senior beleidsonderzoeker

Willem Bloem

OM

Beleidsadviseur Parket-Generaal

Yoeri van Haaften

Ministerie van Defensie

Senior beleidsadviseur
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Bijlage 3. Overzicht deelnemers validatiesessies
Tabel 56. Overzicht deelnemers validatiesessies

naam

Organisatie

Sessie

Raymond Bierens

Connect2Trust

Sessie 1: 29 maart

Marjolijn Bonthuis

Cybersecurity Alliantie

Sessie 1: 29 maart

Liesbeth Holterman

Cyberveilig Nederland

Sessie 1: 29 maart

Oscar Koeroo

KPN

Sessie 1: 29 maart

Jan-Piet Barthel

NWO en voorheen: Dcypher

Sessie 1: 29 maart

Michel Verhagen

DTC

Sessie 2: 30 maart

Carmen Gonsalves

Ministerie van BZ

Sessie 2: 30 maart

Anoniem

AIVD

Sessie 2: 30 maart

Pieter van den Berg

NCTV

Sessie 2: 30 maart
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