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Onze referentie

2021-0000380674

Uiterlijk getekend
03 September 2021

AanleidingI
De nieuwe I-strategie Rijk staat geagendeerd voor de MR van 3 September a.s.

Geadviseerd besluit
Vooruitiopend op akkoord in de ministerraad wordt u gevraagd aivast de
kamerbrlef te tekenen, zodat de brief en de nieuwe I-strategie, na het akkoord in
de ministerraad van vrijdag 3 September a.s. kunnen worden verzonden aan de
Tweede Kamer.

Bijlage(n)
4 M
Aan'
de St,

et opmerkinge 1/9
nota (en eer

beslisnota's) openbaar

Van

CIO Rijk

Kernpunten
Op verzoek van JenV zijn een aantal tekstueie aanpassingen en toevoegingen
gedaan in hoofdstuk 2 (Digitaie weerbaarheid) van de I-strategie ten opzichte van
de MR-versie. Zie daarvoor de bijiage achter deze nota.

Communicatie
De samenvatting van de strategie staat in bijgevoegde flyer/poster; de QR-code
op de achterkant wordt geactiveerd zodra stukkenset naar de Kamer gaat. Dit
staat nu gepiand voor 06 September a.s. Vanaf dat moment kunnen
gemteresseerden ook de digitaie versie van de nieuwe I-strategie downloaden via
digitaieoverheid.nl.
In samenwerking met woordvoering van BZK is een kort persbericht voorbereid.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Geen.
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Bjjiage bij nota: aangepaste teksten in de I-strategle Datum
30 augustus 2021

Onze referentie

Hoofdstuk 2 'Versterken digitate weerbaarheid' 2021 oooo380674
Nagekomen minimale tekstuele aanpassingen op verzoek van de
afgestemd met

Pagina 22, alinea

De oude tekst

Het Cyber Security Beeld Nederland 2020 laat zien dat de overheid achterloopt In
de organisatle van digitate weerbaarheid. En 00k de aanpak van privacy is nog
niet op orde.

Is vervangen door

Het Cyber Security Beeld Nederland 2021 laat zien dat er acute dreiging is van
statelijke en criminele actoren op de overheid. Eerder signaleerde het CSBN dat
de overheid achterloopt in de organisatle van digitate weerbaarheid. En dat 00k
de aanpak van privacy nog niet op orde is.
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Kleine alinea toegevoegd

Digitale siagkracht op orde
Om de digitale weerbaarheid van Nederland te verhogen en daadkrachtig te
kunnen reageren op digitale dreigingen heeft het kabinet de Nederlandse
Cybersecurity Agenda (NCSA) opgesteld. Dit vormt sinds 2018 de basis van de

Nederlandse aanpak van cybersecurity. Met als ambitie om de digitale siagkracht
op orde te brengen wordt hierin de overheid opgeroepen om de cybersecurity van
de eigen processen op orde te houden en daarmee 00k als launching customer
het goede voorbeeld te geven.
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De oude tekst onder tweede kopje

Grote langdurige uitval is zeldzaam wanneer er genoeg aandacht voor de
continuiteit van de IV is. Bij een crisis is er ervaring met crisismanagement
(organisatle en techniek) om deze soepel op te pakken. Er wordt regelmatig
geoefend met de partners en met de bestuurlijke lijn: door samen te oefenen
staan we steviger bij een echte calamiteit.

Is vervangen door

Grote langdurige uitval is zeldzaam wanneer er genoeg aandacht voor de
continuiteit van de IV is. Door gezamenlijke planvorming binnen het Nationaal
Crisisplan Digitaal bereiden we ons voor indien er toch lets mis gaat. Bij een crisis
is er ervaring met crisismanagement (organisatle en techniek) om deze soepel op
te pakken. Er wordt regelmatig geoefend met de partners en met de bestuurlijke
lijn; door samen te oefenen staan we steviger bij een echte calamiteit.
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