Besluit van ……… , houdende regels ter uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2019/881
(Uitvoeringsbesluit cyberbeveiligingsverordening)
(1 juni 2022)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van …………, nr.
WJZ………….;
Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, vijfde lid, en 5, zesde lid, van de Uitvoeringswet
cyberbeveiligingsverordening;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ………. nr. ………..);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van ………, nr.
WJZ……….;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder wet verstaan: Uitvoeringswet
cyberbeveiligingsverordening.
Artikel 2
1. Een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet wordt elektronisch gedaan met
gebruikmaking van een door Onze Minister beschikbaar gesteld middel, tenzij technische
belemmeringen aan de zijde van Onze Minister dit tijdelijk onmogelijk maken.
2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de gegevens die worden verstrekt
bij de melding, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 3
1. Een aanvraag als bedoeld in de artikelen 4, derde lid, en 5, vierde lid, van de wet wordt
elektronisch gedaan met gebruikmaking van een door Onze Minister beschikbaar gesteld middel,
tenzij technische belemmeringen aan de zijde van Onze Minister dit tijdelijk onmogelijk maken.
2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de gegevens die worden verstrekt
bij de aanvraag tot goedkeuring, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit cyberbeveiligingsverordening.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

