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› Elektriciteit, toegang tot internet, drinkwater 
en betalingsverkeer

› We worden er steeds afhankelijker van

› Geheel van vitale processen en diensten

› Nederland beschikt over een hoogwaardige 
vitale infrastructuur

› De vitale infrastructuur draagt onze
samenleving en economie

› Onze maatschappij is afhankelijk van het 
goed en veilig functioneren van deze vitale 
processen

› Cybercriminelen & digitale verwevenheid zetten de 
vitale infrastructuur onder druk.

› Toenemende dreigingen statelijke actoren,

› klimaatverandering (extremer weer)

› energietransitie (afhankelijkheden energiebronnen)  

› Uitval of verstoring van de continuïteit, integriteit of 
vertrouwelijkheid van vitale processen kan tot 
dusdanig ernstige effecten leiden dat dit een 
bedreiging kan vormen voor de nationale veiligheid

› De bescherming en weerbaarheid van de 
vitale infrastructuur is daarom een essentiële factor 
voor de nationale veiligheid

Onze vitale infrastructuur



› De NIB2-richtlijn opvolger van huidige NIB-richtlijn uit 2016 

› NIB in 2018 door Nederland geïmplementeerd in Wbni

› Doel is het verhogen van de digitale veiligheid van aanbieders binnen de EU

› EU werkt sinds 2020 aan NIS en CER om de vitale infrastructuur verder te beschermen 

– De Netwerk en informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2 richtlijn)

– En de Veerkracht Kritieke Entiteiten (CER richtlijn)

› Doel van de richtlijnen is om de weerbaarheid van vitale aanbieders binnen de EU zowel in 
het digitale als in het fysieke domein naar een hoger gemeenschappelijk niveau te brengen

› De NIB2-richtlijn betreft een forse uitbreiding van het aantal entiteiten

› De richtlijnen worden in samenhang met sectorale regelgevingen geïmplementeerd

Wat is de NIS2 Richtlijn



› Vrijwel alle entiteiten door NIS2 aangewezen sectoren vallen onder richtlijn

› Uitzondering voor micro en kleine bedrijven

› Uitbreiding van sectoren waarvan entiteiten onder de richtlijn vallen

› Onderscheid essentiële & belangrijke entiteiten

› Verplichtingen en toezicht nader voorgeschreven

Voornaamste wijzigingen t.o.v. NIS1



NIS2 is van toepassing op
› Van toepassing op essentiële en belangrijke entiteiten.

– Essentiële entiteiten: Actief in de sectoren uit bijlage 1

– Belangrijke entiteiten: Actief in sectoren uit bijlage 2

› Op voorspraak van de Raad is in het compromis opgenomen dat alleen grote bedrijven (>250 
werknemers en 50 miljoen euro jaaromzet) in bijlage 1 automatisch als essentiële entiteit 
worden aangemerkt.

› In tegenstelling tot de huidige NIB-richtlijn worden middelgrote en grote bedrijven automatisch 
onder de reikwijdte van de richtlijn gebracht

› Micro- en kleine bedrijven zijn in beginsel uitgezonderd van de richtlijn

› Kleine onderneming: minder dan vijftig werknemers en een jaarlijkse omzet of balans van 
minder dan tien miljoen euro;



Overzicht scope uit de NIS2 bijlage I;

Binnenvaart-, zee- en 
kustvaartondernemingen voor passagiers- en 
goederenvervoer over water, bedoeld voor 
zeevervoer in bijlage I bij Verordening (EG) 
nr. 725/2004 (41), exclusief de afzonderlijke 
vaartuigen die door deze ondernemingen 
worden geëxploiteerd.

Beheersorganen van havens als bedoeld in 
artikel 3, punt 1, van Richtlijn 2005/65/EG 
(42), met inbegrip van hun havenfaciliteiten 
als bedoeld in artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EG) nr. 725/2004; en entiteiten 
die werken en uitrusting in havens 
exploiteren.

Exploitanten van verkeersdiensten als 
bedoeld in artikel 3, onder o), van Richtlijn 
2002/59/EG (43).

Scope NIS2 Relatie met ISPS
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Zorgplicht:

› Entiteiten moeten passende en evenredige maatregelen nemen om de risico's voor de 
beveiliging van hun netwerk en informatiesystemen die zij gebruiken voor hun 
werkzaamheden of voor het verlenen van hun dienst te beheersen.

› Deze maatregelen omvatten o.a. afhandeling van incidenten, bedrijfscontinuïteit en de 
beveiliging van toeleveringsketens (supply chain security).

Meldplicht:

› Meldplicht voor significante incidenten bij CSIRT of bevoegde autoriteit 
(toezichthouder).

› Getrapte melding : early warning ” binnen 24 uur, melding binnen 72 uur, eindverslag 
binnen een maand.

NIS2: Zorgplicht & Meldplicht



CSIRT
Lidstaten zorgen ervoor dat alle entiteiten 
terecht kunnen bij een Computer Security 
Incident Response Team (CSIRT) 
CSIRTs kunnen bijstand en advies leveren, 
zowel proactief als na een melding

Toezicht
Toezichthouders zien toe op de naleving van de 
verplichtingen uit de richtlijn
Essentiele entiteiten vallen onder proactief 
toezicht
Belangrijke entiteiten vallen onder reactief 
toezicht

NIS2: CSIRT & Toezicht
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Verplichtingen lidstaten
› CSIRTs

Lidstaten dienen één of meerdere Computer Security Incident Response Teams 
(CSIRTs), zoals nu al het NCSC in te richten om de entiteiten bij te staan met het 
verstrekken van voor hen relevante dreigingsinformatie en overige incidentrespons.

› Toezicht
Nationale toezichthouders (bevoegde autoriteiten) moeten toezien op de naleving van de 
verplichtingen uit de richtlijn.

› De NIB2-richtlijn stelt daarnaast o.a. eisen aan de nationale cybersecuritystrategieën van 
de lidstaten, en regelt Europese samenwerking op het gebied van cybersecurity via 
gremia zoals het CSIRTs Netwerk en de NIB Samenwerkingsgroep. 



› CSIRT
Is er sprake van een dreiging of een incident in netwerk-
en informatiesystemen van vitale aanbieders, onderdelen 
van het Rijk of digitale dienstverleners, dan zijn er 
computercrisisteams die hulp verlenen. In de Wbni wordt 
zo'n team Computer Security Incident Response Team 
(CSIRT) genoemd.

› Voor aanbieders van essentiële diensten (AED’s) is het 
NCSC op grond van de Wbni het aangewezen CSIRT.

› Meldplicht
Op grond van de Wbni hebben vitale aanbieders en 
(AED’s) in geval van ernstige incidenten een meldplicht 
bij het NCSC.

taak van het NCSC



Verbinden: Het DTC

› Het Digital Trust Center ondersteunt 
ondernemend Nederland cyber 
weerbaarder te worden

– Voorlichting & educatie
– Stimuleren van cybersecurity 

samenwerkingsverbanden tussen 
bedrijven. 

– Delen van Dreigingsinformatie
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Website: https://www.versterkencyberweerbaarheid.nl/sectoren/maritiem
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Website: https://digitaltrustcommunity.nl/maritiemesector/



Interdepartementale samenwerking

› Interdepartementale implementatiestraject onder leiding van Min. JenV

› Januari 2023 de nodige concept wetsteksten gereed 

› Twee wetgevingstrajecten nodig voor de implementatie 

› Onderlinge samenhang

› Fundamentele keuzes moeten worden gemaakt over de inrichting van ondersteuning en 
toezicht en de nadere invulling van de verplichtingen. 

› Min. JenV/NCTV levert de voorzitter en de secretaris.

› Min. JenV ontwikkelt ook het stakeholdermanagement en stemt dat interdepartementaal 
af. Op deze wijze worden sectoren op structurele en planmatige wijze betrokken. 
Scheepvaart heeft een bandbreedte van 400-500 entiteiten die onder de scope van de 
beide richtlijnen komen te vallen.

Implementatie en Wetstraject



Fase Begin periode Einde periode

Publicatie NIS2 richtlijn en in werking treding 01-11-2022 10-12-2022

Wetsvoorstel opstellen, inter- en intradepartementale afstemming … 23-12-2022

Concept wetsvoorstel gereed 06-02-2023

Consultatie 16-02-2023 30-03-2023

Verwerken en afstemmen consultatiereacties en toetsen 30-03-2023 27-04-2023 

Ministerraad 23-05-2023 06-06-2023

Advies Afdeling advisering van de Raad van State 13-06-2023 08-08-2023

Plenaire behandeling TK 28-11-2023 23-01-2024

Stemming TK en indiening EK 23-01-2024 30-01-2024

Voorlopig verslag EK 30-01-2024 26-03-2024

Opstellen memorie van antwoord en voorleggen aan minister van JenV 26-03-2024 07-05-2024

Plenaire behandeling EK 07-05-2024 02-07-2024

Stemming EK 02-07-2024 09-07-2024

Bekrachtiging, bekendmaking, inwerkingtreding 09-07-2024 30-07-2024
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