
In 2022 vierde NOREA haar 30-jarig 
jubileum en organiseerde een 
‘Congrestival’. Kees Verhoeven werd 
uitgenodigd om mee te praten over de 
Vitale Infrastructuur. Kees sloot namens 
de OTC aan bij de sessie ‘De Hardware 
van Nederland.‘ 

In Tsjechië nam Michiel Steltman 
namens de OTC deel aan een 
Roundtable over de ontwikkelingen 
rondom Europese Cyberwetgeving. 
Het was een goede inhoudelijke 
discussie. 

 

Tijdens een dynamische paneldiscussie met 
Angeline van Dijk, Egon Berghout en Hans 
Verkruijsse werd in een volle zaal  besproken 
of Nederland binnenkort in een digitale 
vertrouwenscrisis terechtkomt 

In de ‘Diskassie’ werd onder begeleiding van 
Tom Vreeburg en Michiel Steltman een 
interactieve discusse gehouden met een klein 
gezelschap 

Omdat vertrouwen in de cloud 
vanzelfsprekend moet zijn 

 

Naar aanleiding van de Position 
Paper uit 2021 heeft Michiel Steltman 
een artikel geschreven voor de FIC. 
Dit artikel is ook gepubliceerd op 
inCyber 

Om te zorgen dat onze 
kernboodschap en de drie OTC-
pijlers overal en altijd goed over het 
voetlicht komen, hebben we een 
boilerplate ontwikkeld als basis voor 
onze kerncommunicatie. 

Door het Europees ontwikkelde 
cybersecurityschema voor clouddiensten 
en de NIS2 komt er veel af op zowel 
aanbieders als afnemers/gebruikers van 
clouddiensten.  

De OTC en de DTC organiseerden een verdiepende sessie om 
aanbieders en afnemers van clouddiensten te informeren over de 
achtergrond, de tijdlijnen en de inhoud van het schema.  

Het stuk ‘Wat is een Assurance-
opdracht?’ is in 2022 opgesteld en 
gefinaliseerd. Begin 2023 zal dit 
gepubliceerd worden. 

In december werd de Nationale 
Corporate Governance Code 
vernieuwd, waarin werd toegevoegd 
dat de verantwoordelijkheid om IT 
op orde te hebben nu bij besturen 
komt te liggen. 

 

In 2022 heeft de OTC veel 
voorbereidend werk gedaan om 
Use Cases te ontwikkelen. De Use 
Case SCSN is bijna afgerond in 
2022 en er is hard gewerkt aan 
een Use Case over ‘Cloud in de 
finanicële sector’  

 

• Certificeringen en normenkaders vergelijken voor 
betrouwbaarheid en het geven van zekerheid.  

• Een keuzehulp voor gebruikers ontwikkelen.  

• Regels opstellen voor het samenspel van aanbieders en 
afnemers van clouddiensten.  

• Inzetten van technologie voor het real-time monitoren van 
betrouwbaarheid van clouddiensten.  

• Standaardiseren van verantwoordingsinformatie.  

• Aansluiten bij Gaia-X, het Europese samenwerkingsverband 
met betrekking tot clouddiensten.  

 

 

https://onlinetrustcoalitie.nl/
https://onlinetrustcoalitie.nl/nieuws/persbericht-otc-over-nieuwe-corporate-governance-code/
https://incyber.org/en/for-netherlands-consolidating-eu-cloud-market-starts-with-risk-based-principle-based-approach/
https://smart-connected.nl/nl
https://onlinetrustcoalitie.nl/nieuws/terugblik-ecp-jaarfestival-2022/
https://onlinetrustcoalitie.nl/nieuws/terugblik-ecp-jaarfestival-2022/
https://onlinetrustcoalitie.nl/nieuws/de-otc-over-de-hardware-van-nederland/
https://onlinetrustcoalitie.nl/nieuws/de-impact-van-de-nis2-en-het-eucs/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937754227662336000
https://twitter.com/otcoalitie
https://www.linkedin.com/company/otcoalitie/
https://onlinetrustcoalitie.nl/
https://www.cio-platform.nl/en/
https://dutchcloudcommunity.nl/
https://www.dnb.nl/
https://ecp.nl/
https://www.eur.nl/
https://www.ey.com/nl_nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://about.google/
https://www.ibm.com/nl-en
https://www.zeker-online.nl/
https://www.mazars.nl/
https://www.microsoft.com/nl-nl
https://www.ncsc.nl/
https://www.oracle.com/nl/
https://www.philips.nl/
https://www.rdw.nl/zakelijk
https://www.verzekeraars.nl/
https://aws.amazon.com/
https://www.exact.com/nl
https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
https://www.mendix.com/
https://www.nen.nl/
https://www.nldigital.nl/
https://www.pvib.nl/
https://www.tno.nl/nl/
https://onlinetrustcoalitie.nl/wp-content/uploads/2023/01/OTC22001_assurance-opdracht_v2.pdf
https://www.cm.com/
https://cyberveilignederland.nl/
https://www.rdi.nl/
https://www.kiwa.com/nl/nl/
https://www.dutchdatacenters.nl/

