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Cybersecurity staat steeds vaker hoog
op de agenda 

H2 biedt kansen,
6 en 10 maar nuance is nodig 3 6
Er wordt de laatste tijd enorm veel over
waterstof gesproken, ook in Process Control.
Hoewel waterstof enorm veel kansen biedt
voor de energietransitie, is enige nuance
in de discussie nodig, zo meent Prof.dr.ir.
Richard van de Sanden. Dat auto’s op waterstof gaan rijden, is volgens de hoogleraar
geen vanzelfsprekendheid en het gebruik
van waterstof op zolderverdiepingen binnen de gebouwde omgeving is volgens
hem vooralsnog te zot voor woorden.

Hoe staat cybersecurity er anno 2021 voor?
Volgens Hudson Cybertec (pag.6) is er
steeds meer aandacht voor certificering én
staat cybersecurity steeds vaker hoog op d
e agenda.
Juist het mkb kan volgens Kaspersky
(pag.10) schade voorkomen door cybersecuriy uit te besteden. Mkb-bedrijven zijn
namelijk interessante doelwitten voor
criminelen.

Machine- en robotveiligheid verbetert,
maar wordt ook complexer

14

Hoewel machine- en robotveiligheid steeds
serieuzer wordt genomen, zijn er op talloze
plaatsen, ook in de procesindustrie, onveilige situaties door een onjuist gebruik van
machines en robots. Fabrikanten leggen de
verantwoordelijkheid met betrekking tot de
veiligheid bij hun klant neer (middels een
inbouwverklaring) en door de toenemende
complexiteit in productielijnen wordt de
(integrale) aanpak van veiligheid ook steeds
complexer.

Bedrijfsleven vreest voor verplichting onrendabele
milieu-investeringen28
De Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) stelde in 2019 dat een lagere rentevoet
voor minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door bedrijven kan zorgen.
Het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW en
de VNCI, vreest nu dat de overheid bedrijven
tot onrendabele investeringen kan dwingen. “Wij willen zoveel mogelijk milieuwinst
per geïnvesteerde euro en pleiten voor integraal milieubeleid”, zegt beleidssecretaris
Jan Bessembinders van VNO-NCW
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