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Overzicht lopende dossiers en impact sector 
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Dossier EU/NL Wat is het Status Impact Toelichting impact bij ongewijzigd beleid of wetsvoorstel Opm

WOTZ NL Wet ongewenste zeggenschap Telecommunicatie Wetsvoorstel 2ek Hoog
Alle aanbieders van digitale diensten, ook datacenters, moeten bij EZK toestemming vragen voor 1) alle aandeelhouders 
transacties 2) inhuur van een externe dienstverlener die toegang krijgt tot systemen of data. Toestemmingstraject van EZK 
tussen 2 en 8 maanden

CDA wil dit koste wat 
kost

CPC NL NL implementatie Consumer protectie verordening Wetsvoorstel 2ek Middel

Alle aanbieders van digitale diensten moeten na een verzoek (vraag) of opdracht van NL toezichthouders verkeer blokkeren, 
DNS wijzigen, content verwijderen.  Juridische onduidelijkheid mbt vragen Vs vorderen; en onduidelijkheid als een aanbieder 
de vraag of vordering niet kan uitvoeren. verplichting "notice en staydown", onduidelijk hoe staydown (eenmaal verwijderde 
content mag nooit meer online komen bij die provider) moet worden gerealiseerd. 

KvI NL
Kindveilig Internet - aanpak KiPo, boete bepalingen voor hosters 
en datacenters en nieuwe toezichthouder

In ontwerp Middel
Boetes voor aanbieders die naar oordeel van nieuwe toezichthouder bij KiPo op NL grondgebied (hadden)  kunnen 
verwijderen, ook datacenters. Onduidelijk of de criteria "werkt onvoldoende mee" voldoende objectief zullen zijn, risico's mbt 
een verkeerde inrichting van de nieuwe toezichthouder

in PPS

Bad Hosting NL
Aanpak van hosters en datacenters die onvoldoende doen aan 
bestrijden cybercrime

Verkenning Hoog
Idem als KvI, mogelijke onduidelijkheid over definitie en beoordeling wie een "bad hoster" is. Het gaat hier ook om 
datacenters (colo DC's met eigen infra of netwerken)

in PPS

WBNI NL
NL Implementatie NIS, wet bescherming netwerken in infra, voor 
vitale aanbieders en DSP's, door het AT

Wet, uitwerking AT Middel
Veel ruimte voor AT om zelf beleid vast te stellen. Onduidelijk wie er onder valt. Onduidelijk welke criteria AT zal hanteren als 
"voldoende passende maatgeregen".  Meldplicht omslachtig. Plus  herziening op komst: iedereen die levert aan "vitaal" wordt 
zelf ook vitaal

Copyright NL INL implementatie van EU copyright verordening In ontwerp Hoog
Kans dat hosters zullen worden onderworpen aan bepalingen EU : i.e. aansprakelijk voor copyright schendingen, toestemming 
(licentie) nodig om copyrighted content te hosten, notice en staydown 

Dataretentie NL Hernieuwd wetsvoorstel data retentie In ontwerp Hoog Data retentie ook bij niet-telecom partijen. Zwaardere verplichtingen, langere bewaartijd, meer data

Terr. content EU Takedown en staydown van terroristische content na melding Ontwerp Hoog Zeer korte reactietijd na melding , notice en staydown, hoge boetes bij overschrijding takedown tijden

EU gedragen, NL tegen 
vanwege grijdgebied en 
grote impact op NL 
providers

Hate Speech EU Idem Hate speech Ontwerp Hoog Idem risico als Terr content Idem

Harmful content EU Idem Harmful content Ontwerp Hoog Idem risico als Terr content Idem

E-commerce EU Herziening van het e-commerce directive Verkenning Hoog Risico op uitholling van de vrijwaring van aansprakelijkheid voor  onrechtmatige content van klanten

E-Privacy EU
Additionele beperkingen bovenop GDPR voor netwerk verkeer van 
burgers

Wetsvoorstel Hoog
Grote gevolgen voor alles wat E-privacy ziet als "ingreep in data verkeer", denk aan spam, technical abuse, machine to 
machine communicatie

CSA EU Cyber security act, Cloud cyber security certificeringen
Wet, uitwerking 
ENISA

Laag
Onduidelijkheid hoe ENISA de certificeringen en schema's gaat invullen. Kan, bij een te laag niveau (wat sommige lidstaten 
willen), NL te duur maken : ISO met zeer geringe scope kan bijv al volstaan

E-evidence EU Recht van EU lidstaten rechtstreeks data te vorderen In ontwerp Hoog
Providers (ook DC's) zullen zelf moeten bepalen of een vordering van een van de honderden instanties in de lidstaten die 
rechtstreeks mogen vorderen, legitiem is. Risico op veel administratieve overhead door verschillen in werkwijzen.

P2B EU
Toestemming voor wijzigen van busines voorwaarden  en 
dienstverlening voor providers 

In ontwerp Hoog
Providers van hosting , cloud, platforms, colo, zullen voor elke wijziging van hun aanbod of voorwaarden toestemming 
moeten vragen aan hun klanten 

Encryptie NL/EU Continue heropening discussie over achterdeuren in encryptie 
voor overheid

Continue Hoog Achterdeuren verzwakken alle encryptie, risico dat providers moeten kunnen ontsleutelen

Privacy shield EU Diensten US bedirjven geschikt voor GDPR Rechtszaak Hoog Als Privacy shield ongeldig wordt verklaard kan er geen zaken meer worden gedaan met VS aanbieders, clouds, data delen etc Rechtszaak loopt

Brexit NL Gevolgen Brexit voor NL bedrijven Actief Hoog EU/UK privacy shield moet er nog wel komen. Risico dat dat net als bij VS niet wordt erkend 





“The Value Gap”
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The value gap -> controversial articles
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“The Internet”

Consumers

Gov, Science, Education

Businesses
“digital infra”
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The digital economy

Digital
Enabled 
Society Financial servicesManufacturing Logistics Healthcare Retail MobilityGovernment

Digital  
Services

Digital 
Infrastructure

Datacenters Hosting / Cloud Peering Global / Sea Access / ISP
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De stand van zaken: ons netwerk
Overheid: directe lijnen en uitgebreid netwerk op meerdere niveaus

- EZK: Staatsecretaris, DG, Directie digitale economie EZK; DTC
- V&J   Minister, NCSC/NCTV , OM, Nationale Politie en HTC ; beleidsniveau V&J
- BuZa Directie International Cyber policy
- BZK Stas (nu Minister), Forum standaardisatie, Logius, REOS, AIVD ; 
- AT, AP, ACM, SER, WRR, e.a

Politiek:
- Korte lijnen naar TK leden met de portefeuille Economie, Telecom, (cyber) Veiligheid & BZK van CDA, VVD, D66, Pvda, SP, GL
- Korte lijn naar vaste Kamercommissies EZK, V&J, nieuwe commissie digitale toekomst
- Korte lijnen met de Eerste Kamer fractie SP & PvdA. 

Pers:
- Journalisten FD, NRC, BNR, Rtl, NOS/NPO, Trouw, Parool en diverse vakmedia hebben ons in de rolodex

Sector:
- Samenwerking en frequente contacten met ECP, NL Digital, FCA, Cyber veilig NL , PvIB, DSA, VNO-NCW e.v.a.

DINL heeft een sterke en unieke positie in het veld van digitale vertegenwoordiging



DINL fingerprints
• Digitale mainport, gateway

• Digitale economie

• Digitale infrastructuur

• Doorbreken telecom-only denken

• Positief imago NL hosting 

• Gelaagde digitale economie 

• Waardenspanning – WIV, CC3, tegen DNS filteren kansspelwet

• Recente initiatieven: Mainport, MRA, licenties, KVI, zeekabels

• ICT beleid overheid: Assurance en certificering, Cloud first, …

• Betrokken bij moties, kamervragen

• Veranderende PPS aanpak

• Samenwerking law enforcement

• Internet standaarden

• Internationaal podium “NL aanpak”
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Digital 
Infrastructure, 
Including LIRs

Companies 
with digital 

presence Financial servicesManufacturing Logistics Healthcare Retail MobilityGovernment

Digital  
Services

Plan B: Detect, forward, action

Privatized:
“Prevent” 

Better:
Detect and

NtA
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De gedragscode NTD

Infrastructure

Services

Detectie

Notice

Notice

Notice

Beoordeling Actie

“Onmiskenbaar onrechtmatig”



Uitgangspunten bij PPS aanpak van abuse
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• E-commerce directive en intermediary liability

• CoC NTD

• Scheiding van Detectie – Beoordeling – Actie

• Afhankelijk van impact op VVM / privacy / vrijheid

• Detectie en beoordeling bij Not-for-profit organisaties

• Verankeren weging waarden bij beoordeling

• Takedown bij onmiskenbare onrechtmatigheid

• Flagging o.b.v. opt-in bij alle andere vormen, vergelijk Spam

• Onafhankelijke beoordeling van prestaties

• Overheid mandateert NtD proces

• Overheid faciliteert

• Overheid houdt light-weight toezicht



=>  towards: CRD & NTA on steroids
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Crawl and
scan

Crawl and
scan

Crawl and
scan

Crawl and
scan

Crawl and
scan

Crawl and
scan 

networks

Add
performance 
information

Collect and
aggregate

Forward 
& 

Policy

Members & Constituents of:
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Stichting 
Digitale Infrastructuur 
Nederland

www.dinl.nl


