Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
Het betreft hier een algemene maatregel van bestuur (AMvB) die verder uitvoering geeft aan een
Europese verordening: Verordening (EU) 2019/881 van het Europees Parlement en de Raad van
17 april 2019 inzake Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging), en
inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot
intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013 (de cyberbeveiligingsverordening). De
Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening (artikelen 3 tot en met 5) bevat de grondslag om,
indien nodig, nadere regels te stellen ter uitvoering van de goedkeuringsprocedure voor
certificaten met zekerheidsniveau hoog. In dit besluit worden deze nadere regels gesteld.
2. Wie zijn betrokken?
-

-

EZK is beleidsverantwoordelijk departement voor cyberbeveiligingscertificering. Daarnaast
zijn JenV, BZK, Agentschap Telecom (nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit voor
uitvoering en toezicht) en de Raad voor Accreditatie (vanuit haar rol bij accreditatie)
betrokken.
Aanbieders van ICT-producten, -diensten, -processen.
Conformiteitsbeoordelingsinstanties en testlaboratoria, cybersecurity-evaluatie bedrijven.
Afnemers van gecertificeerde ICT -producten, -diensten, -processen.

3. Wat is het probleem?
Het probleem betreft dat de uitvoeringswet nog niet heeft ingekaderd op welke wijze de markt
gegevens moet aanleveren aan de nationale cyberbeveiligingsautoriteit, hiermee is er nog geen
voldoende uniformiteit voor zowel markt als de autoriteit gecreëerd. De AMvB lost dit op door
voor te schrijven dat gegevens elektronisch aangeleverd moeten worden.
4. Wat is het doel?
Het doel van de AMvB is verder invulling en uitvoering te geven aan de goedkeuringsprocedure.
Van belang is dat de melding en aanvragen tot goedkeuring van het onderzoeksplan en het
onderzoeksrapport elektronisch worden ingediend. Door dit elektronisch te laten doen wordt een
uniform proces beoogd.
Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke gegevens moeten worden verstrekt bij de
melding of de aanvragen.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Nederland dient de bepalingen in de Europese verordening uit te voeren. Specifiek onderdeel van
de Europese cyberbeveiligingsverordening is de uitgifte van certificaten met zekerheidsniveau
hoog, waarbij Nederland het goedkeuringsmodel heeft gekozen. Om verder uitvoering te geven
aan de verordening, en de nationale autoriteit (Agentschap Telecom) voldoende handvaten te
geven om haar rol doelmatig en doeltreffend te vervullen worden in dit besluit nadere regels
gesteld.
6. Wat is het beste instrument?
Een AMvB, hiervoor is in de uitvoeringswet ook een delegatiegrondslag opgenomen.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Burgers en bedrijven
Het conceptbesluit heeft geen effecten voor burgers. Het conceptbesluit wel leidt tot meer
uniformiteit ten behoeve van het bedrijfsleven in de wijze van informatieverstrekking.
Overheid
Het Agentschap Telecom als nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit kan door het
conceptbesluit meer efficiënt opereren door de wijze van aanlevering van informatie.

