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Het startpunt van de NIS-wetgeving:

De richtlijn Netwerk- en
informatiebeveiliging



Welke verplichtingen?

Minimale beveiligingsmaatregelen Melden van incidenten met aanzienlijke/substantiële gevolgen

Welke ondernemingen?

Aanbieders van essentiële diensten Digitaledienstverleners

Doelstelling?

een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk-
en informatiesystemen in de EU Minimumharmonisatie

Richtlijn 2016/1148 van 6 juli 2016
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Korte inhoud van de NIS-
richtlijn
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Welke sectoren?
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Op welke ondernemingen is de NIS-
wetgeving rechtstreeks van 

toepassing?

1. Aanbieders van essentiële diensten



• Definitie: 
• “een publieke of private entiteit die actief is in België in een van de 

sectoren opgenomen in bijlage I bij deze wet, die aan de criteria
bedoeld in artikel 12, § 1, voldoet en die als dusdanig is aangewezen 
door de sectorale overheid”

• Criteria: 
• Een dienst die van essentieel belang is voor de instandhouding van krititeke

maatschappelijke en/of economische activiteiten
• Een dienst die afhankelijk is van netwerk- en informatiesystemen
• Een incident kan aanzienlijke verstorende effecten hebben voor de verlening

van de dienst

• Toepassingsgebied:
• Alleen de OES “die minstens één vestiging op Belgisch grondgebied 

hebben en daadwerkelijk een activiteit uitoefenen die betrekking heeft 
op de verlening van minstens één essentiële dienst op Belgisch 
grondgebied” 6

Wie is aanbieder van 
essentiële diensten?
(of Operator of essential services = OES)
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Relatie tussen de OES en
de kritieke infrastructuren

Kritieke
infrastructuren



• Beveiligingsmaatregelen:
• Passende en evenredige technische en organisatorische

maatregelen + eventuele beveiligingsmaatregelen opgelegd bij
KB 

• Een beveiligingsbeleid voor network- en informatiesystemen
(IBB)
• Vermoeden van conformiteit: certificaat ISO/IEC 27001 Norm

• Aanwijzen van een contactpunt
• “te allen tijde beschikbaar”

• Meldplicht van incidenten:
• “met aanzienlijke gevolgen”
• “onverwijld”

• Jaarlijkse interne audit + driejaarlijkse externe audit 8

Verplichtingen van de OES
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Meldprocedure

• Melden via een secure reporting platform voor de OES
• Mogelijkheid om ook data breaches te rapporteren
• Vrijwillige melding: rechtstreeks bij CERT.be
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Auditcyclus

BELAC, CCB, 
Sectorale 
autoriteit 
bepalen criteria 
erkenning 
auditors

Verzoeken audits 
door CCB of een 
andere EU-
lidstaat
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Op welke ondernemingen is de NIS-
wetgeving rechtstreeks van 

toepassing?

2. Digitaledienstverleners



• Definitie:

• “elke rechtspersoon die een digitale dienst aanbiedt als
bedoeld in bijlage II van deze wet”
• Geen identificatie door de sectorale overheid (= FOD Economie)

• 3 soorten digitale diensten:
• onlinemarktplaats

• Onlinezoekmachines

• Cloudcomputerdiensten

(zoals gedefinieerd in de NIS-richtlijn)

• Toepassingsgebied:

• Alleen DSP met hoofdvestiging in België OF

• I.g.v. hoofdvestiging buiten de EU, DSP waarvan de 
vertegenwoordiger gevestigd is in België
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Wie is 
digitaledienstverlener? 
(of digital service provider = DSP)



• Beveiligingsmaatregelen:
• Evenredige technische en organisatorische

maatregelen cfr. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/151

• Aanwijzen van een contactpunt
• Meldplicht:

• “aanzienlijke gevolgen” voor de verlening van de 
digitale dienst in de EU

• “onverwijld”
• Informatie over eventuele grensoverschrijdende

impact

• Uitzondering: niet van toepassing op micro- en
kleine ondernemingen
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Verplichtingen van de DSP
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Meldprocedure
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Zijn andere ondernemingen dan dan
OES en DSP dan helemaal niet

betrokken bij de NIS-wetgeving?



• In de wettekst:
• “De onderneming die een digitale dienst verleent aan een 

aanbieder van essentiële diensten en die onderworpen is 
aan deze wet, meldt deze aanbieder onverwijld alle 
incidenten die aanzienlijke gevolgen, in de zin van artikel 
24, hebben voor de continuïteit van zijn essentiële 
diensten.”

• En wat met de leverancier van een OES/DSP die zelf
niet onderworpen is aan de NIS-wetgeving?
• Niet uitdrukkelijk vermeld in de wet
• Maar in de praktijk zal er wel een impact zijn
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Impact en verplichtingen
voor andere ondernemingen
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Timing en overgangsmaatregelen



In theorie

• Lidstaten moesten de richtlijn
omzetten tegen 9 mei 2018

• De nationale wetgeving moet
toegepast worden vanaf 10 
mei 2019

In de 
praktijk

• Wetsontwerp tot omzetting
van de NIS-richtlijn op 21 
maart 2019 goedgekeurd

• Ruimere overgangsperiodes
(berekend vanaf de 
inwerkingtreding), dus 10 mei
2019 is niet langer ‘D-day’ 
voor alle ondernemingen
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Timing



• Identificatie van OES: binnen de 6 maanden na de 
inwerkingtreding van de wet

• OES hebben vervolgens
• 12 maanden voor de opmaak van hun

beveiligingsbeleid
• 24 maanden voor de implementatie van hun

veiligheidsbeleid
• Interne en externe audits: 

• Intern: binnen 3 maanden na opmaak
beveiligingsbeleid

• Extern: 24 maanden na eerste interne audit
19

Overgangsmaatregelen
voor OES



• De wet treedt in werking op de dag van haar
publicatie in het Belgisch Staatsblad

• Geen voorafgaande identificatie door de 
sectorale overheid (= FOD Economie)
• De DSP moeten zelf nagaan of ze onder het 

toepassingsgebied van de NIS-wetgeving vallen
• Alleen ex post toezicht door de sectorale overheid
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Geen overgangsmaatregelen
voor DSP



Bedankt voor uw
aandacht!

Vragen?
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