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Meerdere uitdagingen voor EU-cyberbeveiliging, 
waarschuwen controleurs 
Volgens een nieuw briefingdocument van de Europese Rekenkamer blijven er meerdere 
uitdagingen bestaan voor de versterking van EU-cyberbeveiliging, ondanks de geboekte 
vooruitgang. Gezien het toenemende risico dat men het slachtoffer wordt van 
cybercriminaliteit of een cyberaanval is het van essentieel belang de weerbaarheid op te 
bouwen door de governance te versterken, de vaardigheden en het bewustzijn te vergroten en 
de coördinatie te verbeteren, aldus de controleurs. Ze wijzen ook op het belang van zinvolle 
verantwoording en evaluatie om de EU te helpen haar doel — de veiligste digitale omgeving ter 
wereld worden — te bereiken. 

Dit briefingdocument heeft tot doel een overzicht te geven van het beleidslandschap met 
betrekking tot cyberbeveiliging in de EU, dat de auteurs als complex en ongelijk beschrijven, en 
de grootste uitdagingen voor een doeltreffende beleidsuitvoering bloot te leggen.  

“Gezien de huidige uitdagingen met betrekking tot cyberdreigingen is dit een cruciaal moment 
voor de EU om haar cyberbeveiliging en digitale economie te versterken, en is het noodzakelijk 
dat de kernwaarden van de EU verder worden geëerbiedigd”, aldus Baudilio Tomé Muguruza, 
het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit briefingdocument. 

De controleurs delen de uitdagingen voor het cyberbeleid in onder vier hoofdrubrieken: het 
beleids- en wetgevingskader; financiering en uitgaven; vergroten van de cyberweerbaarheid en 
doeltreffend reageren op cyberincidenten. 

Het beleids- en wetgevingskader: het cyberecosysteem van de EU is complex en bestaat uit 
meerdere lagen. Het is een belangrijke uitdaging te proberen al deze bewegende delen op een 
alomvattende, strategische, samenhangende en gecoördineerde manier samen te voegen. Het is 
een uitdaging om initiatieven te ontwikkelen die zijn afgestemd op de EU-strategie inzake 
cyberbeveiliging, aangezien meetbare doelstellingen ontbreken en betrouwbare gegevens 
schaars zijn. De resultaten worden zelden gemeten en op weinig beleidsterreinen zijn evaluaties 
uitgevoerd, waaronder de staat van de cyberbeveiliging en paraatheid in de EU. Daarom bestaat 
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de uitdaging erin te verschuiven naar een prestatiecultuur met geïntegreerde 
evaluatiepraktijken. 

Financiering en uitgaven: uit het document blijkt dat uitgaven voor cyberbeveiliging in de EU laag 
en gefragmenteerd zijn. De EU en haar lidstaten moeten weten hoeveel er collectief wordt 
geïnvesteerd om te achterhalen welke kloven moeten worden gedicht, maar hiervan is moeilijk 
een duidelijk beeld te krijgen. Er is geen specifieke EU-begroting om de strategie inzake 
cyberbeveiliging te financieren en geen duidelijk beeld van de bestemming van de middelen. 

De Commissie spant zich in om fragmentatie in het onderzoek naar cyberbeveiliging tegen te 
gaan, maar tot op heden worden resultaten van investeringen in onderzoek vaak onvoldoende 
gepatenteerd, gecommercialiseerd of opgeschaald, wat de weerbaarheid, het 
concurrentievermogen en de autonomie van de EU in de weg staat. 

Vergroten van de cyberweerbaarheid: het ontbreken van een samenhangend, internationaal 
governancekader inzake cyberbeveiliging belemmert het vermogen van de internationale 
gemeenschap om te reageren op cyberaanvallen en ze te voorkomen. De publieke en de 
particuliere sector in de hele EU vertonen tal van tekortkomingen op het gebied van 
cyberbeveiligingsgovernance. Dit vormt een uitdaging voor een samenhangende EU-brede 
benadering van cyberbeveiliging. Bovendien is het gezien het toenemende wereldwijde tekort 
aan cyberbeveiligingsvaardigheden van essentieel belang om vaardigheden en bewustzijn te 
vergroten in alle sectoren en lagen van de maatschappij. 

Doeltreffend reageren op cyberincidenten: digitale systemen zijn zo complex geworden dat het 
onmogelijk is elke aanval te voorkomen. De uitdaging bestaat daarom in snelle detectie en 
reactie. Cyberbeveiliging is nog niet volledig geïntegreerd in de bestaande 
coördinatiemechanismen voor crisisbestrijding op EU-niveau, hetgeen het vermogen van de Unie 
om te reageren op grootschalige, grensoverschrijdende cyberincidenten mogelijk zal beperken. 
De mogelijke inmenging in verkiezingsprocessen en desinformatiecampagnes vormt ook een 
kritieke uitdaging, met name met het oog op de verkiezingen van het Europees Parlement in 
mei 2019. 

Noot voor de redactie 

Een briefingdocument is een beschrijvend en analytisch document met betrekking tot een 
beleidsterrein. Het bevat geen controlebevindingen. De analyse in dit document is gebaseerd op 
een onderzoek van stukken waarvoor openbaar beschikbare informatie uit officiële documenten, 
standpuntnota's en studies van derden werd gebruikt. De werkzaamheden ter plaatse werden 
verricht tussen april en september 2018 en er is rekening gehouden met ontwikkelingen tot 
december 2018. De controleurs hebben hun werkzaamheden aangevuld met een enquête van de 
nationale rekenkamers van de lidstaten en met gesprekken met belangrijke belanghebbenden 
van EU-instellingen en vertegenwoordigers van de particuliere sector. 

Het briefingdocument “Uitdagingen voor een doeltreffend EU-beleid inzake cyberbeveiliging” van 
de ERK is beschikbaar op de ERK-website (eca.europa.eu) in 23 EU-talen.  
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