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MEMO 

CIO Platform Nederland (CIOPN) verwelkomt het wetsvoorstel Bevordering digitale weerbaarheid bedrijven 

(WBDWB).  

CIOPN heeft de afgelopen jaren meermaals erop aangedrongen dat informatie over kwetsbaarheden, 

incidenten en specifieke dreigingen op internet en in digitale technologie, waarover de overheid beschikt, 

breder moet worden gedeeld dan uitsluitend met de Rijksoverheid en aanbieders van vitale diensten. We 

juichen dan ook toe dat met dit wetsvoorstel WBDWB een proces in gang wordt gezet om dergelijke bredere 

informatiedeling mogelijk te maken. We dringen er bij alle betrokken instanties op aan deze voorgestelde 

wetgeving zo spoedig als mogelijk is aan te nemen en in werking te laten treden. Ook nu worden dagelijks 

bedrijven het slachtoffer van cybercriminaliteit, waarvan mogelijk een deel kan worden voorkomen door het 

beoogde delen van informatie vanuit de overheid.  

Voorts dringen we er bij de staatssecretaris en alle andere betrokken instanties op aan om de eventuele 

drempels en mogelijke drempels voor het delen van informatie zo laag mogelijk te houden. Een deel van de 

huidige problematiek komt immers voort uit de (in onze ogen té) restrictieve interpretatie van de wettelijke 

mogelijkheid tot het delen van informatie vanuit het NCSC met organisaties die niet tot haar doelgroep 

behoren. Een herhaling daarvan moet worden voorkomen! 

In dit licht vragen we ons af of artikel 4.1 niet het risico in zich draagt zo te worden uitgelegd, dat een 

verwerkersovereenkomst nodig is tussen Onze Minister en de organisaties waarmee de Minister informatie zou 

kunnen/willen/moeten delen. Indien dit risico bestaat, zou dit artikel anders dienen te worden verwoord. 

Bescherming van privacy is een groot goed, maar zou niet ertoe moeten leiden dat organisaties dagen, weken 

of zelfs definitief niet meer kunnen opereren, omdat hun digitale systemen onbruikbaar zijn geworden. Zeker 

als dit had kunnen worden voorkomen. 

Het CIO Platform Nederland verenigt 130+ Nederlandse publieke en private organisaties als grote zakelijke 

gebruikers van digitale technologie, waaronder software. Onze leden vertegenwoordigen wereldwijd zo’n 

€25 miljard aan uitgaven op gebied van IT. 
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