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samenwerkingsverbanden. Ook zijn er vragen over de uitvoering van het 

wetsvoorstel gesteld. 

• In antwoord op de gestelde vragen wordt u geadviseerd de volgende lijn aan 

te houden: 

1. Motivering instrumentkeuze en wettelijke grondslag  

In nauw overleg met de minister van Justitie en Veiligheid (hierna: de 

minister van JenV) is besloten om uw beleidsverantwoordelijkheden op 

het gebied van digitale weerbaarheid van het niet-vitale bedrijfsleven in 

een eigenstandige wet op te nemen en niet in de Wet beveiliging netwerk- 

en informatiesystemen (Wbni) te regelen. De redenen daarvoor zijn als 

volgt: de aard van dit wetsvoorstel is wezenlijk anders dan de Wbni, de 

rol van de minister van EZK in de Wbni verschilt van de rol die de minister 

van EZK heeft in onderhavig wetsvoorstel en de doelgroep van onderhavig 

voorstel is anders dan de doelgroep van de Wbni. Daarnaast wordt met 

een eigenstandige wet de beleidsverantwoordelijkheid van EZK als 

vakdepartement transparant gemaakt. 

i. De aard van de wetgeving: de Wbni bevat grotendeels de omzetting 

van de Europese richtlijn inzake beveiliging van netwerk- en 

informatie systemen (NIB-richtlijn, richtlijn (EU) 2016/1148) en de 

daarbij behorende meld- en zorgplicht en het toezicht daarop. Het 

voorliggende wetsvoorstel dient niet ter implementatie van 

Europeesrechtelijke regelgeving, bevat geen verplichtingen voor 

bedrijven en er is derhalve geen sprake van toezicht en 

handhaving. 

ii. De rol van de minister EZK: anders dan de Wbni, kent het 

wetsvoorstel u geen toezichthoudende bevoegdheden toe, maar ziet 

daarentegen op het informeren en adviseren van de niet-vitale 

bedrijven. 

iii. De doelgroep: de Wbni is gericht op de digitale veiligheid van vitale 

aanbieders, organisaties die deel uitmaken van de rijksoverheid en 

digitale dienstverleners. Het wetsvoorstel richt zich op alle andere 

bedrijven, het niet-vitale bedrijfsleven. Het NCSC (ministerie van 

JenV) adviseert en informeert haar doelgroep, te weten de vitale 

aanbieders en de rijksoverheid, en verleent daarnaast ook bijstand 

bij het treffen van maatregelen om incidenten te voorkomen en te 

verhelpen. Het DTC (minsterie van EZK) richt zich bij het 

informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten tot 

het niet-vitale bedrijfsleven. 

2. Verhouding DTC en het NCSC 

a. Het DTC en het NCSC hebben duidelijk te onderscheiden doelgroepen 

van organisaties waaraan informatie en advies worden verstrekt en ten 

behoeve waarvan analyses en onderzoek worden gedaan. Het DTC 

zoekt actief de samenwerking met het NCSC, bijvoorbeeld bij grote 

incidenten als Log4j eind 2021 werken beide organisaties nauw samen 

om informatie en adviezen op elkaar af te stemmen. 

b. Een tweetal fracties legt een verband tussen het wetsvoorstel en de  

integratie van het DTC, CSIRT voor digitale diensten en het NCSC. Dit 

zijn twee verschillende trajecten. Met dit wetsvoorstel worden de taken 

en bevoegdheden van de minister van EZK wettelijk geborgd en 

daardoor kan het DTC dreigingsinformatie die persoonsgegevens 

bevat, verwerken. Daarmee is dit wetsvoorstel voorwaardelijk voor de 

nieuwe organisatie om in de breedte informatie te kunnen delen. De 
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integratie van de drie organisaties naar een nieuwe organisatie heeft 

betrekking op een meer gestroomlijnde uitvoering van wettelijke taken 

op het gebied van digitale weerbaarheid.  




