
Uitnodiging bedrijfsleven cybersecurity: EZK wil 25 januari met u in gesprek over uw ideeën met
betrekking tot de onderzoeksprogrammering voor Cbersecurity

Geachte mijnheer/mevrouw,

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat neemt graag kennis van uw visie op de richting
van toekomstig onderzoek naar cybersecurity.

Het is voor het bedrijfsleven en de overheid van groot belang dat cybersecurity goed is geregeld in
Nederland. De Rijksoverheid heeft daarom behoefte aan een gedegen en samenhangende
onderzoeksprogrammering op het gebied van cybersecurity. Recente Kamervragen en een
aangenomen motie-Verhoeven/Rutte, waarin de regering wordt verzocht om de mogelijkheid om
een cyberinstituut op te richten te onderzoeken, versterken deze behoefte. Het Ministerie van
Economische zaken en Klimaat gaat daarom op korte termijn, 25januari aanstaande, in gesprek met
een vertegenwoordiging van cybersecuritybedrijven, feitelijk de eindgebruikers van dit onderzoek.

Wat is het doel van het overleg?
Wij zoeken naar een gedegen samenhangende onderzoeksprogrammering op de gehele
valorisatieketen, van fundamenteel onderzoek tot aan de overheid als launching customer voor het
bedrijfsleven. Een dergelijke programmering wordt relevanter naarmate meer stakeholders in de
gelegenheid zijn gesteld om mee te denken. Daarom willen wij graag met u in gesprek over uw
standpunten en ideeën.

Welke thema’s staan er op de agenda?
- De door de kamer aangenomen motie-Verhoeven/Rutte, waarin de regering wordt verzocht

te onderzoeken of een instituut voor onderzoek op het gebied van cybersecurity kan worden
opgericht.

- De brief ‘Behoud en Versterking Nederlandse Cybersecurity Capaciteit’ die aanleiding was tot
het indienen van deze motie. ,

- Beelden vanuit de ministeries op cybersecurityonderzoek.
- Uw ideeën ten aanzien van dit onderzoek en uw mogelijke bereidheid om hierin te

investeren.

We nemen u graag vroegtijdig mee in ons denkproces en bieden u de gelegenheid om aan te geven
waar toekomstig onderzoek zich op dient te focussen. Dit doen we via een open gesprek waarbij alle
ruimte is voor uw input.

U bent welkom om deel te nemen aan het overleg op 25 januari van 10.15 tot 12.00 uur op het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wanneer u deel wilt nemen aan het gesprek kunt u
zich aanmelden via SecretariaatRl@minez.nl
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