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DE VOS & PARTNERS OVER EUROPESE CYBERSECURITYREGELGEVING

‘Regelgeving gaat straks
voor veel bedrijven gelden’
Europa is druk bezig met wetgeving op het gebied van cybersecurity zoals de
‘NIS2’. Een richtlijn die overal in de EU een bepaalde minimum cybersecurity
moet garanderen. Advocaat Jasper Hulsebosch van het Amsterdamse kantoor
De Vos & Partners roept bedrijven op om de gevolgen van cybersecurity regelgeving niet te onderschatten. Tekst: Jeroen van Trierum

D

igitale weerbaarheid staat
hoog op de agenda van de
Europese Unie. De lidstaten
moeten ‘cyber resiliant’ worden zodat minder sprake is van digitale
spionage en IT-incidenten en de economie er minder last van heeft. “De
bestaande regelgeving NIS1 is alleen
van toepassing voor essentiële aanbieders en digitale dienstverleners
met een zekere schaalgrootte”, zegt
Jasper Hulsebosch. NIS staat voor
‘Network and Information Security’.
“Essentiële aanbieders zijn bijvoorbeeld kerncentrales en Schiphol. De
digitale dienstverleners waarop NIS1
van toepassing is zijn onder meer
zoekmachines, online marktplaatsen
en Communications Service Providers of CSP’s (internetproviders en
telecomoperators).” De richtlijn verplicht hen om hun ICT passend te
beveiligen zodat hun producten of
diensten minders snel worden geraakt door incidenten als hacking,
ransomware of datalekken. “De
scope is nu nog redelijk beperkt”,
vertelt Hulsebosch. “Maar de EU is
bezig met een opvolger, de NIS2.
Regels zijn duidelijker opgesteld en
de lijst met industrieën die hieronder
vallen is een stuk langer. Wanneer
NIS wordt goedgekeurd vallen ook
fabrikanten van auto’s, makers van
medische hulpmiddelen en de chemische industrie onder deze nieuwe cybersecurityregelgeving.” Naar
zijn mening wordt dit qua impact
vergelijkbaar met de AVG. “Ook bij
NIS2 moeten passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen en
incidenten worden gemeld. Omdat

tuurlijk tijd om die nieuwe wet te implementeren.” Omdat ook ‘medium
sized’ ondernemingen eronder vallen kan het zijn dat veel bedrijven in
het MKB hierdoor rekening moeten
gaan houden met extra regels naast
de AVG, verwacht Hulsebosch. Intussen zijn er nog niet veel advocatenkantoren die zich toeleggen
op cybersecurity. Maar Hulsebosch
denkt dat dit in de toekomst gaat
veranderen. “Volgens mij praten we
hier over de stilte voor de storm. Het
zou mij niet verbazen als er steeds
meer aparte teams hiervoor binnen

“Ook bij NIS2 moeten
passende beveiligings
maatregelen worden
getroffen en incidenten
worden gemeld”
bij een IT-incident vaak persoonsgegevens zijn betrokken, verwacht ik
dat in de toekomst die twee onder
werpen in elkaar gaan overlopen.”
Tijd nodig voor implementatie
Hulsebosch hoopt dat de aangepaste regelgeving in de loop van
2022 wordt goedgekeurd. “Het
Europese Parlement bekijkt op dit
moment het voorstel. Als iedereen
ernaar gekeken heeft en de beslissing is genomen om hier mee door
te gaan, is de wet er niet meteen.
De lidstaten en bedrijven krijgen na-

de advocatuur in het leven worden
geroepen. Men weet dat dit eraan
komt, maar de bewustwording over
cybersecurity is er vaak nog niet.
Ons kantoor werkt voor veel software- en big tech-bedrijven. Aan
onze cliënten geven we onder meer
advies op het gebied van bescherming van IP, licensing en privacy en
ontwikkelen we strategieën tegen
cybercrime. Wij proberen hen ook
duidelijk te maken dat er cyber
securityregelgeving is en dat die in
de toekomst voor steeds meer partijen zal gelden.” ◾
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