
NIS2 – gevolgen voor de 
Rotterdamse Haven
3 november 2022

Hugo van Aardenne en Jouko Barensen



SPREKERS

Advocaat
Bestuurs- en strafrecht

Advocaat
Bestuurs- en strafrecht

Hugo van Aardenne Jouko Barensen

Sprekers3



Inleiding

⬥Een groot deel van de bedrijven in de haven valt nu nog niet
onder de Wet beveiliging netwerk- en informatieystemen;

⬥Daar is nu geen toezicht op en zij hebben veelal geen (toegang
tot) dreigingsinformatie;

⬥Er zijn nu al verschillende toezichthouders die elk eigen kennis
bezitten - maar hoe zit dat met kennis van cybersecurity?

⬥Binnen sommige bedrijven in de haven zijn er personen die 
kennis bezitten over cybersecurity…maar dat geldt niet voor
iedereen.

Wat brengt de NIS2 ons?



Belangrijke en essentiële entiteiten

⬥Voorbeelden van essentiële entiteiten zijn:
Elektriciteitsbedrijven, raffinaderijen, 
luchtvaartmaatschappijen, 
spoorwegbedrijven, kredietinstellingen, 
ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven, 
aanbieders van cloudcomputingdiensten en 
datacenterdiensten.

⬥Voorbeelden van belangrijke entiteiten zijn:
Aanbieders van postdiensten, 
afvalstoffenbeheerders, 
levensmiddelenbedrijven en ondernemingen 
die machines, transportmiddelen, 
elektronica of medische hulpmiddelen 
vervaardigen.

⬥Essentiële entiteiten: preventief toezicht
⬥Essentiële en belangrijke entiteiten: toezicht 

achteraf

⬥De grootte van een bedrijf is niet van 
doorslaggevende invloed op het antwoord op 
de vraag of de NIS2-richtlijn op dat bedrijf van 
toepassing is. Het gaat er ook niet om waar 
een bedrijf is gevestigd, maar waar de 
bedrijfsactiviteiten worden ontplooid.



NIS2 ABC - essentie

⬥A - Accountability

⬥B – Business Continuity

⬥C – (Corporate) Governance



Accountability

⬥Eindverantwoordelijkheid / persoonlijke
verantwoordelijkheid

⬥Afdoende maatregelen nemen en aantonen dat
afdoende maatregelen zijn genomen

- Artikel 18 bevat de minimummaatregelen én
de algemene verplichting om 
passende/evenredige technische en
organisatorische maatregelen te nemen

- Hiertoe behoren beleid en procedures (tests 
en audits) om de effectiviteit van maatregelen
te beoordelen

- De lidstaten zien er op toe dat deze
maatregelen zijn genomen of onverwijld
worden genomen

⬥Melding doen van incidenten (24u) en indienen
van eindverslag (1 mnd) – artikel 20
- Betreft incidenten met 
aanzienlijke/significante gevolgen –
operationele storingen & financiële verliezen
voor de eigen entiteit of een andere entiteit





Business Continuity

⬥Business continuity gaat over alle stappen en
maatregelen die bij onvoorziene
omstandigheden worden gezet om continuïteit
van de dienstverlening te waarborgen

⬥Daar dient een plan voor te bestaan;
- Inventariseer kwetsbaarheden en mogelijke
gevolgen

- Hoe kunnen die worden opgevangen om 
continuïteit te waarborgen

⬥Dit komt terug in het reeds genoemde artikel 18, 
lid 2 onder c



Corporate Governance

⬥Bestuursorganen c.q. het bestuur van essentiële en 
belangrijke entiteiten moeten de genomen 
maatregelen op het gebied van risicobeheer 
goedkeuren. Maar ze zijn ook verantwoordelijk voor 
de eventuele niet-naleving van de verplichtingen. Om 
die reden moeten ze toezien op de naleving van de 
regels.

⬥Leden van bestuursorganen moeten verder 
voldoende kennis en vaardigheden hebben om de 
risico’s en de beheerspraktijken op het gebied van 
cybersecurity en de gevolgen voor de activiteiten van 
de entiteit te kunnen opsporen en beoordelen. Het 
gaat er dus in de toekomst ook om dat het juiste 
personeel op de juiste wijze is geschoold. 





NIS2 – Toezicht & handhaving
⬥Artikel 28 lid 1: De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten effectief toezicht houden op 

de naleving van deze richtlijn, en met name de verplichtingen van de artikelen 18 en 20, en nemen 
daartoe de nodige maatregelen.

⬥Artikel 31 lid 4: De lidstaten zorgen ervoor dat overtredingen van de verplichtingen van artikel 18 of 
artikel 20 overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel worden bestraft met administratieve boeten 
van ten minste 10 000 000 EUR of ten hoogste 2 % van de totale wereldwijde jaaromzet van de 
onderneming waartoe de essentiële of belangrijke entiteit in het voorgaande boekjaar behoorde, 
afhankelijk van welk bedrag hoger is.



NIS2 van toepassing ongeacht omvang als… 
(artikel 2 lid 2)

⬥2.Deze richtlijn is echter, ongeacht hun omvang, ook van toepassing op de in de bijlagen I en II bedoelde entiteiten, 
wanneer:

(a) de diensten worden verleend door een van de volgende entiteiten:

i) de in punt 8 van bijlage I bedoelde openbare elektronische-communicatienetwerken of openbare elektronische-
communicatiediensten;
ii) de in punt 8 van bijlage I bedoelde aanbieders van vertrouwensdiensten;
iii) de in punt 8 van bijlage I bedoelde registers voor topleveldomeinnamen en DNS-dienstverleners;

b) de entiteit een overheidsinstantie is zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 23;
c) de entiteit de enige aanbieder van een dienst in een lidstaat is;
d) een mogelijke verstoring van de dienstverlening door de entiteit gevolgen kan hebben voor de openbare veiligheid, de 
openbare beveiliging of de volksgezondheid;

e) een mogelijke verstoring van de dienstverlening door de entiteit systeemrisico’s met zich mee kan brengen, met name 
voor de sectoren waar een dergelijke verstoring een grensoverschrijdende impact kan hebben;
f) de entiteit kritiek is vanwege het specifieke belang ervan op regionaal of nationaal niveau voor de specifieke sector of het 
specifieke type dienst, of voor andere onderling afhankelijke sectoren in de lidstaat;
g) de entiteit wordt geïdentificeerd als een kritieke entiteit overeenkomstig Richtlijn (EU) XXXX/XXXX van het Europees 
Parlement en de Raad 29 [Richtlijn inzake de veerkracht van kritieke entiteiten], of als een entiteit die gelijkwaardig is aan 
een kritieke entiteit overeenkomstig artikel 7 van die richtlijn.



Moody's investors service
June 2022



Sectoren, autoriteiten & 
toezichthouders nu, 
met de NIS2 nog meer



Normalisatie in de NIS2

⬥Artikel 22
1. Om de convergente uitvoering van artikel 18, leden 1 en 2, te bevorderen, moedigen de 
lidstaten, zonder het gebruik van een bepaald type technologie op te leggen of te 
bevoordelen, het gebruik aan van Europese of internationaal aanvaarde normen en 
specificaties die relevant zijn voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.



Wbni Bbni Regeling (IenW)
⬥a. de beveiliging van systemen en 

voorzieningen;
⬥b. behandeling van incidenten;
⬥ c. het beheer van de bedrijfscontinuïteit;
⬥d. toezicht, controle en testen;
⬥e. inachtneming van de internationale 

normen.

⬥1. Risicogebaseerde aanpak
⬥ De aanbieder heeft een actueel overzicht van de netwerk- en informatiesystemen 

die zijn essentiële dienst ondersteunen. De aanbieder stelt een risicoanalyse op 
waarin hij de risico’s met betrekking tot de beveiliging beschrijft en ingaat op de 
wijze waarop hij de risico’s naar een passend niveau verkleint. Hij motiveert 
daarbij waarom dit niveau volgens hem proportioneel en aanvaardbaar is. In die 
motivering gaat hij in ieder geval in op de organisatiespecifieke en 
sectorspecifieke risico’s, het maatschappelijke belang van zijn essentiële dienst 
en de stand van de techniek. Hij legt de resultaten van de risicoanalyse 
schriftelijk vast en verwerkt de resultaten in beveiligings- en beheersmaatregelen.

⬥2. Organisatie van netwerk- en 
informatiebeveiligingsbeheer

⬥ De aanbieder heeft een informatiebeveiligingsbeleid en -strategie en past deze 
actief toe. Hij heeft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de 
beveiliging en beheer van zijn netwerk- en informatiesystemen in de organisatie 
belegd.

⬥3. Incidenten voorkomen
⬥ De aanbieder heeft een gelaagde beveiligingsstrategie die is gebaseerd op de 

risico’s die volgen uit de risicoanalyse. Defense in depth, lifecycle-, asset-, patch-
, identificatie- en toegangsmanagement vormen in ieder geval onderdeel van 
deze strategie. Wanneer hij door relevante instanties zoals leveranciers of 
betrokken overheidsinstanties geattendeerd wordt op beveiligingsadviezen en 
dreigingsinformatie, beoordeelt hij of op basis daarvan gegeven de stand der 
techniek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om geïdentificeerde risico’s 
te verkleinen naar een passend niveau. De aanbieder legt de bevindingen van 
zijn beoordeling schriftelijk vast.

⬥4. Detectie en respons
⬥ De aanbieder heeft de beveiliging van zijn netwerk- en informatiesystemen 

zodanig ingericht dat hij daarmee incidenten kan detecteren, analyseren en 
vastleggen en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk kan beperken. Hij monitort 
netwerk- en informatiesystemen structureel op kwetsbaarheden en mogelijke 
compromittatie en houdt hierbij rekening met de beschikbare dreigingsinformatie. 
Hij verzorgt het loggen van de handelingen op de netwerk- en 
informatiesystemen en bewaart deze gegevens lang genoeg om incidenten te 
kunnen analyseren. Hij hanteert procedures omtrent het optreden bij incidenten.

⬥5. Gevolgen van incidenten beperken
⬥ De aanbieder stelt een bedrijfscontinuïteitsbeleid en crisismanagementbeleid op 

voor de netwerk- en informatiesystemen. Het crisismanagementbeleid bestaat in 
ieder geval uit een plan om de essentiële dienst zo spoedig mogelijk te herstellen 
na een incident. Het crisismanagementbeleid wordt daartoe periodiek in de 
praktijk beoefend.

⬥ Artikel 3. ISMS
⬥ Artikel 4. Risicoanalyse
⬥ Artikel 5. Verbetercyclus
⬥ Artikel 6. Beschrijving taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden
⬥ Artikel 7. Kwalificaties functionarissen
⬥ Artikel 8. Gedrag van management en 

medewerkers
⬥ Artikel 9. Netwerk- en informatiesystemen
⬥ Artikel 10. Asset- en lifecyclemanagement
⬥ Artikel 11. Patchmanagement
⬥ Artikel 12. Leveringsmanagement
⬥ Artikel 13. Security by design
⬥ Artikel 14. Fysiek beveiligingsbeleid
⬥ Artikel 15. Logisch toegangsbeveiligingsbeleid
⬥ Artikel 16. Software beveiliging
⬥ Artikel 17. Gecontroleerd wijzigingenbeheer
⬥ Artikel 18. Melden van incidenten, 

tekortkomingen en kwetsbaarheden
⬥ Artikel 19. Loggen van beveiligingsgerelateerde

handelingen
⬥ Artikel 20. Monitoring van netwerk- en 

informatiesystemen
⬥ Artikel 21. Respons op incident
⬥ Artikel 22. Continuïteitsplannen
⬥ Artikel 23. Herstel door backups



Overige wet- en regelgeving

• Andere wetten kunnen ook verplichtingen bevatten die implicaties hebben op het gebied 
van cybersecurity – bv. Bepalingen over toezicht en handhaving, of bepalingen over het 
waarborgen van de continuïteit.

•Elektriciteitswet
•Gaswet
•Telecommunicatiewet
•Kernenergiewet
•Drinkwaterwet / Waterwet
•Wft
• (U)AVG



Wat betekent dit onder de NIS2

⬥Risk based aproach
⬥Meldplichten
⬥Beveiliging (Prevent, detect & respons)
⬥Normalisatie
⬥Governance (scholing en monitoring van maatregelen)

⬥En … informatievoorziening
⬥Ook onder de NIS2 is informatie delen belangrijk (artikel 26)
⬥ In 2026 één nationale cybersecurity autoriteit
⬥Tot die tijd het NCSC, CSIRT-DSP en het DTC
⬥Het NCSC verstrekt aan vitale sectoren (en overheden), en het DTC aan het bedrijfsleven
⬥Het NCSC kan via de OKTT’s (objectief kenbaar tot taak organisaties) informatie delen
⬥FERM is zo’n OKTT



Voorbeeld





Sanctie
(Bron https://www.scmagazine.com/)
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