
 

Postbus 401 T 0348 49 36 36 ING Bank      

3440 AK Woerden F 0348 48 22 88 Rek.nr. 66 25 90 546          

Pompmolenlaan 7 info@nederlandict.nl KvK 30174840                    

3447 GK Woerden                 www.nederlandict.nl   1/7 

             

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

De heer I.W. Opstelten 

Postbus 20301 

2500 EH  DEN HAAG  

 

 Woerden, 17 september 2013 

 

Betreft : ontwerpwetsvoorstel melding inbreuken elektronische informatiesystemen 

Kenmerk : 35853/ 

 

 

Geachte heer Opstelten, 

 

Graag dank ik u voor uw uitnodiging om te reageren op de consultatie van het ontwerpwetsvoorstel 

melding inbreuken elektronische informatiesystemen (hierna: het ontwerpwetsvoorstel). Met dit 

wetsvoorstel wordt een meldplicht voor een inbreuk op de veiligheid of een verlies van integriteit van 

elektronische informatiesystemen (ICT –inbreuken) geïntroduceerd. Nederland ICT heeft dit ontwerp 

enerzijds beoordeeld vanuit haar betrokkenheid bij de cybersecurity aanpak in Nederland anderzijds 

vanuit de doelgroep telecomaanbieders die bij Nederland ICT zijn aangesloten.  

 

Investeren in digitale veiligheid en het beschikbaar houden van ICT-voorzieningen is essentieel voor 

de netwerkeconomie. Nederland ICT beschouwt transparantie over cyberincidenten als een 

randvoorwaarde voor het creëren van vertrouwen rond de inzet en gebruik van ICT. Het delen van 

informatie en leren van incidenten is daar onderdeel van. Tegelijk vraagt Nederland ICT zich af of 

met een additionele meldplicht wel het doel van de wet wordt bereikt. Doel is immers om de 

gevolgen bij een incident zo beperkt mogelijk te houden en de overheid optimaal in staat te stellen 

hulp te bieden waar nodig. Een meldplicht sec legt eenzijdig de focus op het melden en voorschriften 

hoe de melding eruit moet zien in plaats van het beperken van de gevolgen van cyberincidenten.  

 

Wetsvoorstel stimuleert toezicht in plaats van hulp 

ICT Nederland ondersteunt de doelstelling van de wet, zijnde het bieden van hulp door het NCSC. De 

wet heeft niet tot doel additioneel toezicht in het leven te roepen. Een kernvraag is wie bepaalt dat 

hulp nodig is, op welk moment en op welke manier assistentie wordt verleend. Dit is in het ontwerp 

niet geregeld. De hoeveelheid informatie die moet worden aangeleverd roept de vraag op of de 

overheid niet toch een toezichtsfunctie inricht, als zodanig (onbedoeld) verpakt in het bieden van 

hulp. Nederland ICT is bezorgd dat de wet in de praktijk anders zal uitpakken ook al wordt in het 

ontwerpwetsvoorstel niet voorzien in sanctionering en handhaving.  

Het verdient aanbeveling dat in de MvT nader wordt omschreven dat de wet geen toezichthoudend 

karakter heeft 
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Bestaande en nieuwe meldplichten onduidelijk maken wet overbodig 

Sinds de motie Hennis-Plasschaert in oktober 2011 door de Tweede Kamer werd aanvaard zijn voor 

het digitale domein meerdere meldplichten in het leven geroepen. De telecomsector kent thans 

diverse meldplichten. Het ontwerpwetsvoorstel kent een aantal bepalingen waarvan de formulering 

niet aansluit op verordening 611/2013. Deze verordening heeft rechtstreekse werking en treedt 

daarmee in de plaats van nationale regelgeving. Daarnaast is onvoldoende duidelijk hoe het 

ontwerpwetsvoorstel zich verhoudt tot het wetsvoorstel gebruik meldplicht datalekken1. Deze nieuwe 

meldplicht heeft een algemene strekking. In Europa worden nieuwe meldplichten ingericht door 

middel van een databeschermingsverordening en een richtlijn voor netwerk en informatiebeveiliging 

(Cyber Security Directive).  

 

In algemene zin gelden thans de volgende meldplichten: 

1. meldplicht bij een inbreuk op persoonsgegevens op grond van verordening 611/2013 (in 

werking getreden op 25 augustus 2013); 

2. meldplicht bij ACM bij een inbreuk op beveiliging van persoonsgegevens op grond van artikel 

11.3a Tw2;  

3. meldplicht bij het Agentschap Telecom voor (mogelijke) verstoring van continuïteit bij het 

Agentschap Telecom op grond van artikel 11a.2 Tw3 en het Besluit continuïteit openbare 

elektronische communicatienetwerken4; 

4. meldplicht bij verstoring van vitale openbare telecommunicatie-infrastructuur en -diensten bij 

het Agentschap Telecom op grond van artikel 14.6 lid 2 Tw en de plicht aanwijzingen van de 

minister van Economische Zaken op te volgen in het geval van buitengewone 

omstandigheden als bedoeld in hoofdstuk 14 Tw. 

 

In voorkomend geval zijn dus drie verschillende instanties betrokken. Aan deze instanties zal 

informatie moeten worden gegeven over de aard, omvang en opvolging van het incident. De 

verhouding tot de bestaande sectorale meldplichten wordt in de MvT niet in voldoende mate 

toegelicht. Niet duidelijk is of beoogd wordt de aan te leveren informatie te stroomlijnen met de 

informatie die reeds in het kader van bestaande sectorale meldplichten en de toekomstige brede 

meldplicht dient te worden aangeleverd. Dat zou zonder meer het geval moeten zijn.  

 

Voorkomen dient te worden dat bedrijven meer bezig zijn met het informeren van toezichthouders 

dan het oplossen van het incident. Nederland ICT vreest een juridische lappendekken van 

meldplichten, doublures en onnodige administratieve lasten. De meldplicht dient inhoudelijk zoveel 

mogelijk met andere meldplichten te worden gestroomlijnd. De wet dient daarvoor een duidelijke 

grondslag te bieden. 

 

 

 

                                                           
1 Wetsvoorstel 33 662, nr.2 
2 Aanpassing van de Telecommunicatiewet per 5 juni 2012 
3 Aanpassing van de Telecommunicatiewet per 5 juni 2012 
4 Stb 2012, 514, in werking per 1 januari 2013 
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Daarnaast worden de volgende meldplichten verwacht: 

 

1. meldplicht voor verlies persoonsgegevens, nu nog bij ACM maar volgens het wetsvoorstel 

gebruik meldplicht datalekken straks bij het CBP; 

2. meldplicht bij ACM bij inbreuken op gekwalificeerde certificaten (wijziging Besluit 

elektronische handtekeningen, loopt vooruit op Verordening betreffende elektronische 

identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt5); 

3. meldplicht bij ACM/NCSC/CBP op grond van artikel 15 lid 2 ontwerp-Verordening betreffende 

elektronische identificatie en vertrouwensdiensten; 

4. meldplicht inbreuken vitale informatiesystemen op basis van het onderhavige 

ontwerpwetsvoorstel bij het NCSC; 

5. Meldplicht ontwerp-Richtlijn netwerk en informatiebeveiliging (Cyber Security Directive); 

6. Meldplicht op grond van ontwerp-Verordening gegevensbescherming. 

 

Nederland loopt in Europa voorop met het introduceren van meldplichten voor inbreuken op vitale 

informatiesystemen en de beveiliging van persoonsgegevens. Hoe voorkomt u dat binnen afzienbare 

tijd de meldplicht moet worden herzien in verband met de dan aangenomen Europese richtlijn 

netwerk en informatiebeveiliging? Hetzelfde geldt voor de Verordening gegevensbescherming die 

naar verwachting in 2015 in werking treedt en de nieuwe brede meldplicht datalekken en de Wet 

bescherming persoonsgegevens grotendeels zal vervangen. Ook in praktische zin voegt het 

wetsvoorstel weinig toe aangezien bedrijven thans ook zonder een wettelijke grondslag het NCSC om 

ondersteuning kunnen vragen. 

In het licht van de Europese ontwikkelingen is het onderhavige wetsvoorstel overbodig, mede gelet 

op de termijn waarop het in werking zal kunnen treden. Het is wenselijk dat aansluiting wordt 

gezocht bij de Europese voorstellen in plaats van het creëren van een additionele nationale 

meldplicht. 

 

De rol van het NCSC is onduidelijk 

Het wetsvoorstel is onduidelijk over de rolverdeling tussen het NCSC en bedrijven als actie op een 

incident moet worden ondernomen. Wat mag een bedrijf van het NCSC verwachten? Moet het NCSC 

communicatie afstemmen met de onderneming? Dat is ook relevant gelet op het feit dat 

multinationals veelal ICT-incidenten op basis van financiële regelgeving eerst bij de 

beurstoezichthouders moeten melden.  

Nader uitgewerkt dient te worden wat een bedrijf van het NCSC mag verwachten 

 

Effectiviteit twijfelachtig 

Een belangrijke kwestie is het aantal meldingen dat het NCSC zal ontvangen. In het 

ontwerpwetsvoorstel wordt een goede poging gedaan om de meldplicht af te bakenen tot alleen die 

incidenten die ernstig maatschappelijke gevolgen kunnen hebben, maar de afbakening is niet 

eenduidig. De ervaring met de huidige meldplichten leert dat bedrijven zekerheidshalve alle 

incidenten melden om te voorkomen dat het achterwege blijven van een melding wordt gezien als 

het 'opzettelijk niet naleven'. Het Agentschap Telecom heeft op basis van de meldplicht van  

                                                           
5 Voorstel van 4 juni 2012, COM (2012) 238 final 
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artikel 11.3a Tw binnen één jaar (5 juni 2012 t/m 4 juni 2013) 237 meldingen ontvangen. Voor de 

meldplicht op basis van artikel 11a.2 Tw betrof het 46 incidenten.6 Niet alleen kan door de 

hoeveelheid meldingen en de capaciteit bij het NCSC de effectiviteit in het gedrang komen, ook is de 

vraag of deze hoeveelheid meldingen bijdraagt aan het uiteindelijke doel: hulp verlenen. Het NCSC 

zal onmogelijk alle gevallen kunnen beoordelen en ondersteuning kunnen bieden. Zie verder de 

opmerkingen onder artikel 2– ernstige maatschappelijke gevolgen. 

 

Wet moet rekening houden met uitbesteding van informatiesystemen 

Vaak zijn ICT-bedrijven betrokken bij de ondersteuning en het beheer van informatiesystemen van 

andere bedrijven die diensten aan het publiek aanbieden (o.a. in geval van uitbesteding). De 

opdrachtgever zal over de meldplicht afspraken moeten maken met het ICT-bedrijf. Dit zal 

contractueel moeten worden geregeld, en bedrijven zullen dit tijdig, in de koude fase, dienen 

overeen te komen. Daartoe dient te zijner tijd voldoende gelegenheid te worden gegeven bij het 

bepalen van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet. 

 

Een termijn van zes maanden voor inwerkingtreding is noodzakelijk in verband met noodzakelijke 

contractuele aanpassingen in de bedrijfsketen 

 

Nationaal loket noodzakelijk – bestaande meldplichten uitzonderen 

Er dient één nationaal loket te komen voor alle meldplichten waarbij meldingen door middel van een 

eenduidig formulier kunnen worden gedaan. Telecomaanbieders dienen wegens bestaande 

meldplichten zouden voorlopig te uitgezonderd tot het moment dat er één loket is en een eenduidig 

administratief proces is vastgesteld. 

 

Er dient één nationaal meldplichtloket met eenduidige processen te komen, met een voorlopige 

uitzondering van de telecomaanbieders 

 

Handhaafbaarheid en rechtsonzekerheid: strijdigheid met AvdW 

Het wetsvoorstel is onvoldoende duidelijk over de consequenties van niet-naleving van de meldplicht. 

Het wetsvoorstel heeft evenwel geen vrijblijvend karakter. Dat neemt niet weg dat het ontbreken 

van directe handhavingsmogelijkheden niet in overeenstemming is met Aanwijzing 11 van de 

Aanwijzingen voor de regelgeving. Hierin is bepaald dat niet tot het treffen van een regeling wordt 

besloten dan nadat is nagegaan of handhaving in voldoende mate te realiseren valt. Het standpunt 

verwoord op pagina 5 van de MvT onder het kopje 'naleving', inhoudende dat wanneer mocht blijken 

dat de meldplicht onvoldoende vrijwillig wordt nageleefd alsnog kan worden besloten tot het 

inrichten van een stelsel van toezicht en handhaving, is daarmee niet in overeenstemming. Dit staat 

tevens op gespannen voet met het rechtzekerheidsbeginsel. Een stelsel van toezicht en handhaving 

moet worden ingericht voordat de wettelijke regeling in werking treedt.  

Conform de Aanwijzingen voor de regelgeving dient eerst te worden nagegaan of handhaving in 

voldoende mate valt te realiseren 

 

 

 

 

                                                           
6 Presentatie Ministerie van Economische Zaken in het OPT d.d. 4 juni 2013 
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Artikelsgewijze opmerkingen  

 

› Artikel 2 aan te wijzen aanbieders – In het ontwerp wordt voorgesteld om de afbakening van de 

aanbieders en vitale producten/ diensten die onder de meldplicht vallen, te bepalen in een AMvB. 

De schaalgrootte van het bedrijf en de marktverhoudingen spelen een belangrijke rol bij de vraag 

of een product of dienst een vitaal karakter heeft. Nederland ICT vindt dat hierbij dient te worden 

uitgegaan van afbakening conform de vastgestelde 31 vitale producten en diensten in Nederland 

(programma bescherming vitale infrastructuren). Aldus wordt optimaal aangesloten bij 

bestaande structuren.  

 

› Artikel 2 ernstige maatschappelijke gevolgen - Waar in de aanhef bij de wet en artikel 2 wordt 

gesproken over “ernstige maatschappelijke gevolgen” gaat het in artikel 6 lid 1 over “schadelijke 

maatschappelijke gevolgen”. Nederland ICT stelt voor om ook in artikel 6 lid 1 te spreken van 

‘ernstige maatschappelijke gevolgen’. Tegelijk stelt Nederland ICT voor om 'ernstige 

maatschappelijke gevolgen' in de MvT nader toe te lichten. Dit is nu zeer open geformuleerd 

waarbij bedrijven niet kunnen inschatten wat wel en wat niet gemeld hoeft te worden. 

Aansluiting kan worden gezocht bij de ENISA Technical Guidelines on Reporting Incidents7. In dit 

verband is van belang dat het NCSC open staat voor overleg of een incident mogelijk 

meldenswaardig is. Onnodige meldingen moeten worden voorkomen, maar te strikte 

interpretatie van de meldplicht ook. Het NCSC is geëquipeerd om bedrijven bij te staan 

voorafgaand aan het doen van een melding.  

 

› Artikel 3 onverwijlde melding - Het artikel spreekt van ‘onverwijld’ als termijn voor de melding. 

Ook artikel 34a Wbp en artikel 11.3a Tw bepalen dat de aanbieder de toezichthouder onverwijld 

in kennis dient te stellen van inbreuken. Het begrip 'onverwijld' is echter niet eenduidig en wordt 

in de regelgeving op onderscheiden wijze ingevuld. In de ontwerp-Verordening 

gegevensbescherming wordt voor de meldplicht van artikel 31 lid 1 uitgegaan van aanlevering 

'zonder onredelijke vertraging' en indien haalbaar, niet later dan 24 uur. Dit sluit aan bij de 

gangbare praktijk voor aanlevering van gegevens aan de overheid. Nederland ICT vindt het van 

belang dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op komende Europese regelgeving.  

 

› Artikel 3 in belangrijke mate – Bepaald is dat melding dient te worden gedaan als de 

beschikbaarheid of betrouwbaarheid van een dienst 'in belangrijke mate' wordt onderbroken. 

Voor de criteria voor het bepalen van de ernst van de inbreuk dient te worden uitgegaan van de 

criteria die zijn ontwikkeld door de ICT Response Board (IRB) als onderdeel van het NCSC. 

 

› Artikel 4 informatieplicht - Nederland ICT vindt dat het NCSC zich terughoudendheid moet 

opstellen bij het proactief opvragen van informatie. Een organisatie die getroffen wordt, heeft de 

handen vol aan de bestrijding van een incident en in die situatie moet de focus zoveel mogelijk 

liggen op incidentrespons en niet op administratieve handelingen of niet-noodzakelijke 

informatie-uitwisseling. Ook het verlenen van hulp dient in overleg te gebeuren. Bedrijven 

hebben een eigen verantwoordelijkheid en de overheid moet niet op de stoel van bedrijven gaan 

zitten. 

                                                           
7 http://www.enisa.europa.eu/ 
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› Artikel 6 gegevensverstrekking aan derden/openbaarmaking – De aanbieder zal het NCSC 

vergaand moeten informeren over de aard van het incident om het NCSC in staat te stellen hulp 

te bieden. Dat betekent dat het NCSC zal kunnen beschikken over bedrijfsvertrouwelijke en 

anderszins gevoelige informatie. Het eerste lid 1 onder c geeft de kaders voor het informeren van 

het publiek. Hierin wordt nadrukkelijk wel de veiligheid van de Staat als afwegingsgrond 

meegenomen maar niet de belangen van de betreffende organisatie. Het tweede lid bepaalt dat 

openbaarmaking van informatie die herleidbaar is tot afzonderlijke aanbieders, producten of 

diensten niet plaatsvindt, tenzij het maatschappelijk belang dat vergt. In dit kader is essentieel 

dat vertrouwelijke omgang met deze informatie wordt gewaarborgd. Artikel 6 beoogt dat te 

doen, maar gaat daarin niet ver genoeg, omdat (a) het wetsvoorstel weliswaar een materiële 

noodzakelijkheidstoets bevat, neergelegd in het tweede lid, maar onvoldoende duidelijk is wat 

onder 'maatschappelijk belang' zal moeten worden verstaan, (b) de bepaling in lid 3 door de 

zinsnede "onverminderd andere wetten" een open regeling bevat ten aanzien van het gebruik 

van de gegevens en (c) het wetsvoorstel de aanbieder geen voorafgaande inzagemogelijkheid 

geeft bij verstrekking van de gegevens aan derden. Nederland ICT acht het van belang dat de 

wet een uitdrukkelijke grondslag biedt voor het maken van een belangenafweging waarbij ook 

met de belangen van de betrokken organisatie rekening wordt gehouden, waarbij voorafgaand 

overleg plaatsvindt. 

 

› De zinsnede 'onverminderd andere wetten' in artikel 6 lid 3 lid roept tevens de vraag op of wordt 

beoogd dat ook informatie kan of desgevraagd dient te worden verstrekt aan ACM op basis van 

artikel 7 ACM Instellingswet. Dit is onwenselijk. Het NCSC is immers geen 'bestuursorgaan, 

dienst, toezichthouder en andere persoon, belast met de opsporing van strafbare feiten, 

onderscheidenlijk het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften'. De publiekrechtelijke 

status van het NCSC als onderdeel van het ministerie van V&J dient in dit verband in de MvT 

nader te worden toegelicht om misverstanden te voorkomen. 

 

 

Conclusie en aanbeveling 

Alles overziende is de onduidelijke verhouding ten opzichte van de overige (sectorale) meldplichten 

onbevredigend. Het wetsvoorstel staat op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel als 

bedoeld in artikel 18 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Niet duidelijk is wat de consequenties 

van niet-naleving zijn. Afwijking van de Aanwijzingen voor de regelgeving is alleen toegestaan indien 

onverkorte toepassing uit het oogpunt van goede regelgeving niet tot aanvaardbare resultaten zou 

leiden. Gelet op de ontwerp-Richtlijn netwerk en informatiebeveiliging en de ontwerp-Verordening 

voor gegevensbescherming, de reeds bestaande nationale sectorale wetgeving en de nieuwe wet 

gebruik meldplicht datalekken is het onderhavige ontwerpwetsvoorstel de facto overbodig. 

Nederland ICT stelt voor dat, wanneer toch gekozen wordt voor een nationale meldplicht vitale 

informatiesystemen, anderhalf jaar na invoering een evaluatie plaatsvindt om de effectiviteit ervan  

vast te stellen en de wet te herijken aan alsdan geldende nationale en Europese regelgeving. In ieder  

 

 

 



 

7/7 

 

geval dient de telecomsector van de wet te worden uitgezonderd gelet op de reeds bestaande 

sectorspecifieke meldplichten en de wet brede meldplicht datalekken.  

Met deze reactie hoopt Nederland ICT een constructieve bijdrage te leveren aan het versterken van 

de cyber security maatregelen in Nederland. Nederland ICT stimuleert samenwerking en de inzet van 

middelen om inbreuken op vitale informatiesystemen alsmede de gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken.  

 

De inhoud van deze reactie wordt tevens ondersteund door Tele2 en NLKabel. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nederland ICT 

 

 

 

 

Peter van Schelven  

Directeur a.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 


