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Zoek aansluiting met het Business Continuity Management System

NETWERK- EN INFORMATIEBEVEILIGING… EN BCM!
Het Europees Parlement heeft in juli 2016 de nieuwe Europese cybersecurityrichtlijn aangaande Netwerk- en InformatieBeveiliging
(de NIB-richtlijn) gepubliceerd, die gericht is op het creëren van een gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging binnen Europa. Elke lidstaat dient in het kader van het maatschappelijk belang te zorgen voor betrouwbaar, betaalbaar en
veilig netbeheer. Op dit moment wordt in Nederland gewerkt aan de Cybersecuritywet (Csw) met als doel invulling te geven aan
de NIB-richtlijn. Op uiterlijk 9 mei 2018 moet de richtlijn zijn omgezet in wetgeving. We kunnen gerust stellen dat na de recente
cybercrime incidenten met onder andere hacks en ransomeware dit geen overbodige luxe is.
Door Gert Kogenhop, bcm+
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