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1. Documentmanagement
1.1 Auteurs en documenteigenaar
Esther Apperloo, coördinator informatiebeveiliging (documenteigenaar).
Daisy Djodikromo, coördinator privacy

1.2 Gerelateerde Documenten
Naam
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Hof van
Twente 2013
Handboek informatieveiligheid
Programma informatieveiligheid
Handboek informatiebeveiliging BRP en
waardedocumenten

Versie
1.0

Eigenaar
Jaap de Jonge

1.0

Esther Apperloo
Esther Apperloo
Henry Meerman

1.3 Bronnen
Trends2016 door trendwatcher/futurist R. van Hooijdonk; Trends wake-up call door de
Fountainheads; Cybersecuritybeeld 2016 Nederland door Nationaal Cyber Security Centrum

1.4 Vaststelling en periodieke actualisering
Dit document wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Voor
tussentijdse wijzigingen en/of aanvullingen geldt het volgende:
•
•

vaststelling door B&W als het beleidsmatige aanpassingen betreft;
vaststelling door stuurgroep Informatiebeveiliging bij overige, specifieke inhoudelijke
documenten en aanpassingen, onder andere de organisatie inrichtingen.

Eenmaal per jaar of zo nodig vaker beoordeelt documenteigenaar het document op actualiteit,
volledigheid, overbodigheid en relevantie van de diverse aspecten. De documenteigenaar voert
eventuele wijzigingen door en legt de gewijzigde versie vervolgens ter vaststelling voor aan het
bevoegde management. De wijzigingen worden in de organisatie uitgedragen door de betreffende
actiehouder, die door de stuurgroep wordt aangewezen.
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2. Inleiding
Informatie is een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van een gemeente. Bescherming van
persoonsgegevens en informatiebeveiliging is het fundament van de informatievoorziening.
Steeds vaker is informatie digitaal. De digitalisering van onze samenleving vindt in rap tempo plaats.
Steeds meer digitale informatie wordt gebruikt, gedeeld en aan elkaar gekoppeld.
Organisaties, apparaten en netwerken worden met elkaar verbonden. Digitale technologie is op het
werk en privé niet meer weg te denken, en deze werelden lopen steeds meer door elkaar. En alles
wordt slim, van slimme meters tot slimme steden. Bovendien zal digitalisering steeds sneller gaan.
Trends en ontwikkelingen met betrekking tot robotica, virtual reality, drones, 3D-printing, enzovoorts
zullen binnen afzienbare tijd ook hun intrede doen in de gemeentelijke processen.
Aan deze ontwikkelingen kleven ook risico’s. Zo staat de privacy vaak onder druk. En als de
informatie op enig moment niet beschikbaar is, zijn we direct onthand. Alternatieven voor digitale
gegevenswerking bestaan al bijna niet meer. Daarnaast zijn er dreigingen zoals cybercriminaliteit en
onbedoelde inzage of aanpassing van de gegevens door onbevoegden. Wereldwijd is het aantal
incidenten vanwege cybercriminaliteit de afgelopen jaren schrikbarend toegenomen. Ook de
gemeente Hof van Twente heeft al meerdere keren met cybercriminaliteit te maken gehad.
Als gevolg van al deze ontwikkelingen ontstaan er ook veel vragen:
•
Zijn de gegevens van onze burgers veilig?
•
Wat zijn de risico’s van big data?
•
Hebben we nog wel privacy?
•
Is mobiele apparatuur en werken in de “cloud” wel veilig?
•
Kunnen verschillende organisaties en/of onderdelen daarvan (veilig) gebruik maken van
elkaars gegevensbestanden?
•
Hebben we nog wel greep op onze informatiestromen?
•
Is de informatie ook in de toekomst nog beschikbaar?
•
Hoe kunnen we incidenten voorkomen?
Het informatiebeveiligingsbeleid bestrijkt alle factoren die de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van zowel de digitale als de niet-digitale informatievoorziening binnen gemeente
Hof van Twente bedreigen, of die het goed functioneren van de informatieverwerking kunnen
schaden.
Allereerst wil de gemeente Hof van Twente bijdragen aan een betrouwbare overheid. Mensen
moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Met de
komst van de meldplicht datalekken en nieuwe wet- en regelgeving rond bescherming van
persoonsgegevens is het overtreden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een serieus risico.
De boete op overtredingen maar ook de imagoschade kan hoog zijn. Dit alles betekent dat de
gemeente persoonsgegevens goed moet beveiligen tegen ongeoorloofde toegang. De gemeente is
daarbij niet alleen verantwoordelijk voor de gegevens die ‘in huis’ worden verwerkt, maar ook voor
bewerkingen die door dienstverleners worden gedaan.
In de afgelopen jaren zijn stappen gezet om de informatieveiligheid naar een hoger niveau te tillen.
Dit nieuwe plan, uitgebreid met het aandachtsgebied privacy, heeft de titel “continu verbeteren”. De
komende jaren zullen de al getroffen beheersmaatregelen op basis van (vernieuwde) wetgeving en
normenkaders nog verder worden verfijnd en verbeterd. Het uitgangspunt daarbij is een op risico’s
gebaseerde benadering waarbij het beheersen van risico’s met betrekking tot informatieveiligheid en
privacy als continu proces is ingericht. Voor het beschermen van persoonsgegevens is het
uitgangspunt dat te allen tijde aan wet- en regelgeving moet worden voldaan; voor bescherming van
4

overige gegevens is de mate van beveiliging een afweging tussen risico’s en slagkracht in
uitvoeringsprocessen. De mogelijke gevolgen van beveiligingsincidenten worden hiermee tot een
acceptabel niveau beperkt.

3. Trends, ontwikkelingen en Risico’s
Door technologische ontwikkelingen, innovaties, het koppelen van bestanden zoals met mobiel
werken, werken in de cloud, open data, big data en uitwisseling van gegevens in ketens beschikken
gemeenten over steeds meer doorzoekbare informatie. Via mobiele technologie hebben we vanaf
elke locatie ter wereld en op elk moment toegang tot die informatie. Dat heeft vele voordelen maar
het heeft echter ook een keerzijde, namelijk het risico op onbevoegde toegang tot en verwerking van
(persoons)gegevens.
De trends in informatievoorziening zijn voornamelijk digitaal. De ontwikkelingen gaan razendsnel.
Waar internet jaren geleden voor een revolutie heeft gezorgd, zal nu ‘het internet der dingen’ zorgen
voor een totale verandering in werk en toepassingen. Het is een eindeloos netwerk dat alles met
elkaar kan verbinden. En alles wordt slim, van slimme meters, slimme koelkasten en slimme
fabrieken die zichzelf organiseren tot slimme steden.
De lokale overheid blijft hierin niet achter. Op verschillende gebieden en met verschillende
ontwikkelsnelheden is ook de gemeente Hof van Twente betrokken bij deze ontwikkelingen.
Hieronder zijn de meest in het oog springende ontwikkelingen benoemd waarbij de overheid een rol
kan hebben.

3.1

Big data

Big data wordt een steeds belangrijkere schakel in elke sector, in de gezondheidszorg, marketing
maar ook in de overheid. Big data kan op allerlei terreinen worden ingezet om te voorspellen, te
voorkomen en te besparen. Binnen de lokale overheid lopen al diverse trajecten met innovatieve
projecten (fraudeonderzoeken, monitors). Naar verwachting wordt de komende jaren steeds meer
gebruik gemaakt van big data.

3.2

Robotica

Robots bieden eindeloos veel mogelijkheden. In de toekomst komen we ze overal tegen: in het leger,
in de gezondheidszorg, in de horeca en in fabrieken. Ook in de thuiszorg worden robots al ingezet. Zo
is er al een robotstofzuiger en een schoonmaakrobot, en worden robots ingezet tegen eenzaamheid.
In sommige hotels worden robots ingezet om taken van de receptionist over te nemen. De eerste
robot die dagelijkse, herhalende gemeentelijke taken overneemt moet nog gemaakt worden maar
die toekomst is waarschijnlijk niet meer ver weg.

3.3

Drones

Slimme drones kunnen meer dan alleen filmbeelden opnemen. Ze kunnen ingezet worden voor
politietaken, inspectie, bezorgtaken, fotografie en film. Drones zijn gekoppeld aan de slimme stad. In
de toekomst kunnen ze ingezet worden om opnamen te maken van de omgeving, waarna er
bijvoorbeeld gescand kan worden op mobiliteit, op verdachte bewegingen, of op personen.

3.4

3D-printing

Er zijn al ziekenhuizen die gewrichten kunnen printen, en er zijn bio-printers die levende cellen
printen. Naar verwachting zal ieder gezin binnenkort beschikken over een (zeer betaalbare) 3Dprinter. De toekomstige printer kan in alle sectoren worden ingezet: bouw, transport, overheid,
gezondheidszorg, landbouw, onderwijs. Ook voor stedelijke ontwikkeling zijn er toepassingen: voor
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snelle bouw van woningen kunnen al complete huizen geprint worden met behulp van een 3Dprinter.

3.5

Wearables

Wearables (intelligente draagbare toepassingen) zijn bijvoorbeeld slimme horloges, de FitBitpolsband, of Google Glass. Al dit soort draagbare intelligente is onderdeel van een ontwikkeling
waarbij iedereen al bewegend met elkaar verbonden wordt. Google Glass wordt al ingezet bij
verkeershandhaving, voor het nemen van foto’s van verkeersovertreders en het raadplegen van
informatie over auto-eigenaren. Klanten kunnen via wearables extra klantenservice krijgen, zoals
vluchtinformatie op de luchthaven. FitBit-achtige oplossingen kunnen in de gezondheidszorg worden
ingezet. Gemeentelijke toepassingen zijn nog niet gesignaleerd maar die zullen zeker volgen.

3.6

Sensoren

Sensoren vinden we straks overal: in hardloopschoenen, in je computer, in lampen, gebouwen en in
de auto. In je contactlenzen om bijvoorbeeld het glucoseniveau te meten. Binnen de lokale overheid
lopen al diverse trajecten met innovatieve projecten met sensoren (vuilnisbakken,
verkeersmetingen). Naar verwachting wordt de komende jaren steeds meer gebruik gemaakt van
sensoren.

3.7

Virtual reality

Technieken voor virtual reality (virtuele realiteit) en augmented reality (een virtuele laag bovenop de
‘realiteit’) die nu nog vooral zijn ingezet in de gaming-branche (PokémonGo), worden nuttig gemaakt.
Denk aan de Oculus Rift; als je deze vreemd uitziende bril op zet, waan je je in een driedimensionale
wereld. Toepassingen zijn er bijvoorbeeld voor training van hulpdiensten, of in het onderwijs. Het is
wachten op de apps.

3.8

Overig

Er zijn nog veel meer ontwikkelingen, zoals biotechnologie (bv. verlichting van wegen met
luminiscente eigenschappen van algen en planten) en nanotechnologie in de gezondheidszorg,
nieuwe energiebronnen (alternatieve energiebronnen, smart grids) in de energiemarkt, en ander
gebruik van media. Mediagebruik wordt nu al sterk beïnvloed door technologie en dit zal almaar
toenemen. Blockchain-technieken voor gegevensuitwisseling zijn in de maak. Informatie delen kan
met het Internet der Dingen op allerlei manieren (gadgets, smartphones, virtual reality etc.)

4. Externe dreigingen en afhankelijkheden
Door alle bovengenoemde trends en ontwikkelingen staat informatieveiligheid en privacy onder
druk. Daarnaast zijn er (inter)nationale dreigingen en afhankelijkheden. Deze zijn hieronder verder
beschreven. De gemeente Hof van Twente zal continu de risico’s die hieruit ontstaan moeten
afwegen en beoordelen of nadere beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.

4.1

Cybersecuritybeeld Nederland

Het Nationaal Cyber Security Centrum is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie en
brengt jaarlijks het NCSC1 het Cybersecuritybeeld Nederland uit. Hierin staan de dreigingen en trends
vermeld waar Nederland mee te maken heeft of krijgt. Aangezien cybercriminaliteit zich meestal niet
beperkt tot de stadsgrenzen of landelijke grenzen, zijn of worden deze dreigingen in meer of mindere
mate ook voor gemeenten van toepassing.
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4.1.1 Cryptoware – het cybercriminele businessmodel bij uitstek
Cryptoware2 en andere ransomware3 zijn het cybercriminele businessmodel bij uitstek. De
opbrengsten die criminelen realiseren met gijzelvirussen (cryptoware) zijn hoog. Door middel van
speciale computervirussen blokkeren de criminelen via versleuteling van computer- bestanden de
toegang tot gegevens. Na het betalen van losgeld (ransom) worden de bestanden meestal (maar niet
altijd) weer vrijgegeven. De bereidheid van mensen en organisaties om de criminelen te betalen,
zorgt voor hoge opbrengsten per doelwit. Ook meer geavanceerde vormen, bijvoorbeeld gericht op
webapplicaties, zijn inmiddels waargenomen. De verwachting is dat de komende jaren het aantal
gevallen van ransomware en vooral cryptoware verder toeneemt.
4.1.2 Geopolitieke spanningen en (dreigende) inbreuken op digitale veiligheid
Staten/landen en andere actoren die in lijn met het belang van deze staten lijken te acteren, maken
steeds vaker gebruik van digitale aanvallen en cyberoperaties. Het doel is om hun belangen te
behartigen en om geopolitieke verhoudingen of ontwikkelingen te beïnvloeden. Digitale aanvallen
zijn een aantrekkelijk alternatief voor en een aanvulling op de conventionele militaire en
spionagemiddelen. Ze hebben een grote omvang en impact tegen lage kosten en afbreukrisico’s.
Conflicten, aanslagen of politieke gevoeligheden waren het afgelopen jaar veelvuldig aanleiding voor
digitale aanvallen. Daarbij is vaak lastig te herleiden wie de actor is die de daadwerkelijke aanval
uitvoert, en in hoeverre een statelijke actor hierbij een aansturende rol speelt.
4.1.3 Phishing wordt veel gebruikt in gerichte aanvallen
Phishing (het ‘vissen’ naar toegangsgegevens en andere gegevens van gebruikers) speelt een
sleutelrol bij het uitvoeren van gerichte digitale aanvallen. Phishing-e-mails in gerichte aanvallen zijn
voor gebruikers vaak moeilijk te herkennen. Met een geslaagde phishing- campagne krijgen
aanvallers toegang tot interne netwerken van organisaties en de daar opgeslagen informatie.
Middelen om een authentieke e-mail als zodanig herkenbaar te maken, zoals met digitale
handtekeningen, en technieken om te garanderen dat een e-mail daadwerkelijk van de afzender
afkomstig is - Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM) en Domain-based
Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) - worden in de praktijk nog slechts
beperkt toegepast. Dit zorgt ervoor dat phishing een laagdrempelige en effectieve aanvalsmethode
blijft voor aanvallers.
4.1.4 Beschikbaarheid wordt belangrijker nu alternatieven voor ICT-systemen
verdwijnen
Belangrijke maatschappelijke processen vallen stil als de bijbehorende ICT-systemen en analoge
alternatieven niet beschikbaar zijn. Het verdwijnen van analoge alternatieven voor ICT-systemen
maakt de beschikbaarheid van deze systemen daarom nog belangrijker.
Dit is vooral het geval bij ICT-systemen die belangrijke maatschappelijke processen zoals transport,
financieel verkeer of energievoorziening ondersteunen. De maatregelen die banken hebben
getroffen tegen DdoS-aanvallen (Distributed denial of Service) tonen aan dat het mogelijk is
effectieve maatregelen te treffen om de beschikbaarheid van digitale voorzieningen te verhogen.
Organisaties treffen dergelijke maatregelen echter vaak pas als de ICT-systemen al
beschikbaarheidsproblemen hebben gekend.
4.1.5 Kwetsbaarheden in software nog altijd de achilleshiel van digitale veiligheid
Software is een cruciaal onderdeel van onze digitale infrastructuur, omdat software de
mogelijkheden van hardware en de steeds groeiende hoeveelheid data ontsluit. Elk jaar brengen
softwareleveranciers duizenden updates uit om de kwetsbaarheden in hun software te repareren. De
belemmeringen die organisaties ervaren bij het installeren van updates, zorgen ervoor dat ze het
installeren ervan soms achterwege laten. Zolang de updates niet geïnstalleerd zijn, blijven delen van
hun netwerk kwetsbaar. Actoren die bijvoorbeeld via phishing4 of zero-day5-kwetsbaarheden
binnendringen, bewegen zich door zulke kwetsbaarheden verder door het netwerk. Met software op
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nieuwe plaatsen en nieuwe apparatuur, zoals medische apparatuur of als onderdeel van het Internet
der Dingen, neemt het belang van veiligheid verder toe. Helaas blijkt de software in deze apparaten
regelmatig elementaire kwetsbaarheden te bevatten. Updates, die vaak handmatig geïnstalleerd
moeten worden, zijn door de aard van deze apparaten niet eenvoudig te installeren.

5. Interne dreigingen en kwetsbaarheden
5.1

Onvoldoende kennis en (digi)vaardigheden

Vooral kennis en digitale vaardigheden van personeel zijn essentieel om informatieveiligheid en
privacy naar een hoger niveau te tillen. Goed opgeleid personeel is een belangrijke randvoorwaarde
om incidenten te voorkomen. Continue aandacht voor opleidingseisen en vaardigheden is daarom
een vereiste.
Hiervoor is het van belang dat medewerkers van de gemeente trainingen krijgen en dat inwoners
ingelicht worden over de verwerking van hun persoonsgegevens en hun rechten daarbij. Voor de
gemeente Hof van Twente is het van belang dat professionals de ruimte krijgen om optimale
ondersteuning aan de inwoners te bieden en dat tegelijkertijd de privacy van inwoners is
gewaarborgd.

5.2

Onbewust gedrag

Onbewust gedrag veroorzaakt slordigheden en onzorgvuldige omgang met informatie. De uitdaging
is te zorgen voor een blijvend bewustzijn in de organisatie ten aanzien van privacy en
informatieveiligheid, en dat nadrukkelijk om te zetten in actie.
Concreet betekent dit dat die afdelingen die persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens
verwerken dit onderwerp frequent bespreken tijdens het werkoverleg. De coördinatoren
Informatieveiligheid en Privacy kunnen zorgen voor gemeentebrede voorlichting over deze
onderwerpen.

5.3

Niet duurzaam

Digitalisering wordt vaak in één adem genoemd met kostenbesparing en gebruiksgemak.
Duurzaamheid is een aspect dat hierbij vaak nog onvoldoende aandacht krijgt. Met duurzame
toepassingen wordt voor continuïteit en beschikbaarheid van informatie een hoger niveau aan
informatieveiligheid bereikt. Hiervoor is het nodig dat de gemeente beschikt over een
bewaarstrategie. Door te zorgen dat gegevens op langere termijn nog leesbaar en beschikbaar zijn,
voorkomt de gemeente informatieverlies.

5.4

Snel, altijd en overal

Door de verdergaande digitalisering en flexibilisering van de samenleving moet informatie liefst
altijd snel en overal vanaf iedere willekeurige (mobiele) werkplek beschikbaar zijn. Om ervoor te
zorgen dat privacy en informatieveiligheid gewaarborgd blijven moet de gemeente in de
informatiearchitectuur gebruik maken van informatiebeveiliging en privacy by design (dat wil zeggen
dat privacy in het ontwerp van elk werkproces meegenomen wordt), ook voor mobiele
toepassingen.

5.5

Onbevoegde toegang

Gebouwen, ruimten, apparatuur, netwerken, informatiesystemen en zowel analoge als digitale
informatie behoren te worden beschermd tegen onbevoegde toegang. Apparatuur behoort zo te
worden geplaatst en beschermd dat risico's van schade en storing van buitenaf en de gelegenheid
voor onbevoegde toegang wordt verminderd. Toegang tot informatiesystemen moet alleen mogelijk
zijn voor bevoegde gebruikers.
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6. Ambitie en reikwijdte
Informatiebeveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) van personen bestaat
uit een samenhangend geheel van maatregelen van procedurele, organisatorische, fysieke,
technische en juridische aard met als doel:
•
behoud van de beschikbaarheid van de informatie (geen uitval van systemen,
waarborgen continuïteit);
•
betrouwbaarheid/integriteit van de informatie (gegevens zijn juist, actueel en volledig);
•
vertrouwelijkheid van de informatie (onbevoegden hebben geen toegang tot informatie;
persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de daarvoor
geldende wetgeving).

Door alle ontwikkelingen rond gegevensverwerking wordt zorgvuldig omgaan met gegevens steeds
complexer. Met de komst van de meldplicht datalekken en nieuwe wet- en regelgeving rond
bescherming van persoonsgegevens is het overtreden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
een serieus risico.
Informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens is altijd een kosten-baten afweging,
waarbij 100% veiligheid een utopie is. In elk proces en in elke ketensamenwerking zit wel een zwakke
schakel. De gemeente Hof van Twente streeft een optimaal niveau van informatiebeveiliging en
privacy na waarbij voor het reduceren van risico’s voortdurend afwegingen worden gemaakt om de
juiste balans te vinden tussen enerzijds voldoende kwaliteit en anderzijds slagkracht in
uitvoeringsprocessen.
Informatiebeveiliging en privacy is het fundament van de informatievoorziening. Het is daarvoor
belangrijk uit te gaan van ‘privacy en informatiebeveiliging by design’, dat wil zeggen dat de
organisatie deze aspecten al bij het ontwerp van processen en systemen meeneemt. Hiermee wordt
voorkomen dat de gemeente achteraf extra kosten moet maken en extra inspanningen moet doen
om ontwerp- en inrichtingsfouten te herstellen. Door periodiek te toetsen of bestaande maatregelen
nog voldoen en verbeteringen door te voeren, richt de gemeente een proces in van continu
verbeteren.

6.1

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming als continu proces

De wereld rond informatiebeveiliging en gegevensbescherming is voortdurend in beweging en
veranderingen vinden in rap tempo plaats. Regelmatig moet gecontroleerd worden of de bestaande
maatregelen nog voldoen. Dit geldt voor zowel de basisinformatiebeveiliging, de
gegevensbescherming, als de aanvullende maatregelen die volgen uit risicoanalyses.
Bovendien moet voor al deze maatregelen gecontroleerd worden of ze nog goed werken. Het is dan
ook een herhalend proces dat een PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) doorloopt:
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Plan
1. Beleid informatiebeveiliging
en privacy
2. Programma informatieveiligheid, specifieke
acties voor het
lopende jaar/jaren
Act

Do

7. Rapportage(s)
8. Verbetermaatregelen en
plannen opstellen voor
komend jaar

3. Werken conform beleid
4. Uitvoeren van
risicoanalyses;
baselinetoetsen en privacy
impact assessments
Check
5
6

Evaluatie beleid en
jaarplan
Kwetsbaarheidsanalyses,
GAP-analyse, penetratietesten, interne en externe
audits

Plan (maatregelen selecteren)
1.
Het beleid informatiebeveiliging en privacy (looptijd 3 jaar) is vastgesteld. Dit vormt de
basis voor een jaarplan en/of meerjarige termijnagenda.
2.
Programma informatieveiligheid bevat alle acties die nodig zijn om de beveiliging en
processen m.b.t. informatieveiligheid en privacy te optimaliseren.
Do (maatregelen treffen)
3.
De medewerkers voeren de procedures/maatregelen uit conform het beleid en de
afspraken uit het programma informatieveiligheid.
4.
Bij elk project voert de gemeente een risicoanalyse uit op informatiebeveiliging en
privacy-aspecten.
Check ( maatregelen evalueren/controleren)
5.
Jaarlijks controleren de coördinatoren informatiebeveiliging en privacy of er gewerkt
wordt conform het beleid en stellen vast of dit nog actueel is.
6.
Jaarlijks controleren verschillende interne en externe partijen of de maatregelen uit de
plannen zijn uitgevoerd.
Act (maatregelen bijstellen)
7.
De bevindingen uit controles gerapporteerd aan het college van B&W, de
toezichthouders en de gemeenteraad
8.
De verantwoordelijke stelt aan de hand van incidenten, meldingen en bevindingen uit
controles verbetermaatregelen op voor het komende jaar.
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6.2 De informatiebeveiligingspiramide
De veiligheid van informatie speelt binnen een groot aantal gebieden van de gemeente een rol, zoals
SUWI, DigiD, BRP, WD, BAG etc. Teneinde de scope van dit document te verduidelijken, is in het
onderstaande figuur aangegeven welke niveaus van informatiebeveiliging zijn te onderkennen.

Bovenaan de piramide treffen we het informatiebeveiligingsbeleid aan, ookwel het beleidsplan
informatieveiligheid en privacy. Dit is een organisatiebreed beleid dat de uitgangspunten, de normen
en de kaders biedt voor de veiligheid van alle onderliggende gemeentelijke informatieprocessen.
De tweede laag van de piramide is gericht op het implementatietraject. De implementatiefase begint
met het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tijdens deze stap worden de
geconstateerde risico’s gewogen en eventueel van maatregelen voorzien, zodat een compact
overzicht ontstaat van risico’s en te treffen maatregelen.
Op het laagste niveau wordt een complete set aan maatregelen opgeleverd die gericht is op de
specifieke eisen van een onderdeel. Een onderdeel kan een applicatie zijn zoals de BRP, de BAG of
het financiële systeem, maar kan ook gericht zijn op de ICT-beheerprocessen, de inrichting van de
ICT-platformen of de juistheid van de crediteurenadministratie.

6.3 Raakvlakken
Informatiebeveiliging maakt een onlosmakelijk deel uit van de bedrijfsvoering en de primaire
processen van de organisatie en haar omgeving. In de uitwerking vormt het een samenhangend
geheel van maatregelen van procedurele, organisatorische, fysieke, technische, personele en
juridische aard.
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Raakvlakken:
•
Algemeen beveiligingsbeleid (bijv. deuren, kluizen, toegangscontrole, alarmering).
•
Personeelsbeleid (bijv. screening, opleiding en functietypering).
•
Organisatiebeleid (bijv. functiescheiding).
•
Informatiseringsbeleid (bijv. standaardisatie, internet en cloud computing).
•
Privacybeleid (bijv. correct gebruik van persoonsgegevens).
•
Juridisch beleid (bijv. afbreukrisico’s bij privacyschendingen, clausulering in
overeenkomsten met derden, third party mededelingen).
•
Dienstverleningsconcepten (bijv. website, het Nieuwe Werken, DigiD).

7.

Doel en doelgroepen

Informatiebeveiliging is meer dan ICT, computers en bestanden. Het gaat om alle uitingsvormen van
informatie: analoog, digitaal, tekst, video, geluid, kennis, alle mogelijke gegevensdragers (papier,
elektronisch, foto, film, cd, dvd, etc.), alle informatieverwerkende systemen (programmatuur,
databases, besturingssystemen, hardware, bedrijfsmiddelen) maar vooral ook mensen en processen.
Informatiebeveiliging helpt de gemeente bij het behalen van de organisatie-doelstellingen,
bijvoorbeeld door het faciliteren van organisatiecontinuïteit, het bijdragen aan het imago van een
betrouwbare, veilige overheid, het omgaan met verantwoording en rapportage, het reduceren van
kosten, en het bijdragen aan verbeterde interne controle over beveiliging. Goede sturing geven aan
informatieveiligheid en privacy blijft complex omdat er veel afhankelijkheden zijn en het veel
facetten betreft, van het gedrag van medewerkers tot aan werkprocedures, personele eisen,
beveiliging van middelen en gebouwen, en technologie.
Dit beleid is van toepassing op de uitvoering van alle gemeentelijke taken en heeft betrekking op de
geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van (persoons)gegevens, en de niet
geautomatiseerde verwerking van (persoons)gegevens die in een bestand zijn opgenomen of
bestemd om daarin te worden opgenomen.
Het beleid informatiebeveiliging en privacy is bedoeld voor alle interne en externe medewerkers van
de gemeente:
Doelgroep
Gemeenteraad
College van B&W
Gemeentesecretaris
Managementeam (proceseigenaren)
Medewerkers
Gegevenseigenaren
Beleidmakers
Coördinatoren informatiebeveiliging en
privacy (CISO & FG)
Personeelszaken
Facilitaire zaken
ICT-medewerkers
Auditors
Leveranciers en ketenpartners

Relevantie informatiebeveiliging en
privacy
Kaderstellend en controlerend
Integrale verantwoordelijkheid
Ambtelijk eindverantwoordelijk
Sturing op informatieveiligheid en privacy en
controle op naleving
Gedrag en naleving
Classificatie: bepalen van
beschermingseisen van informatie
Planvorming binnen kaders
informatiebeveiliging en privacy
Dagelijkse coördinatie,
informatieverstrekking, gemeentebrede
bewustwording en controle
Personele zaken m.b.t. integriteit personeel
en functie-eisen
Fysieke toegangsbeveiliging
Technische beveiliging
Onafhankelijke toetsing
Compliance
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8.

Organisatie en verantwoordelijkheden

Randvoorwaardelijk voor de PDCA-cyclus voor informatiebeveiliging en privacy is het organiseren
ervan. Uiteindelijk moeten eerst mensen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgen
voordat de stappen uit de PDCA-cyclus gezet kunnen worden.

8.1 Rolverdeling
Rol

Naam
Ellen Nauta-van Moorsel, Wim Meulenkamp,
Harry Scholten, Pieter van Zwanenburg
Boudewijn Marinussen*
Richard Klein Tank
N.T.B

Het College van B&W
Gemeentesecretaris
De CISO
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
De Beveiligingscontroller
(Beveiligingsfunctionaris reis- en
waardedocumenten)
Beveiligingsbeheerder BRP en WD
Beveiligingsbeheerder BAG
Beveiligingsbeheerder SUWI
Beveiligingsbeheerder DigiD
Beveiligingsbeheerder FZ
Beveiligingsbeheerder ICT
Beveiligingsbeheerder DIV
Security Officer (SUWI)
Privacy Officer

Esther Apperloo
Henry Meerman
Gerben de Groot
Gerard Kokhuis
Jaap de Jonge
Michiel Mensink
Remko Oonk
Petra ten Dam – Nijland
Esther Apperloo
Daisy Djodikromo
Boudewijn Marinussen*, Michelle Mengerink,
Richard Klein Tank, Esther Apperloo & Daisy
Djodikromo

Stuurgroep

VCIB IBD
Jaap de Jonge & Remko Oonk
ACIB IBD
Esther Apperloo & Richard Klein Tank
*Vanaf 1 september vervangen door Dennis Lacroix.

8.2 Verantwoordelijkheden
Het college van B en W draagt als eigenaar van gemeentelijke informatieprocessen en
(informatie)systemen de politieke verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van een passend
niveau van informatiebeveiliging.
De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de juiste implementatie van de beveiliging binnen
de bedrijfsprocessen en de interne en externe (informatie)systemen en wijst voor ieder
(informatie)systeem een procesverantwoordelijke of systeemeigenaar aan.
De CISO is verantwoordelijk voor het actueel houden van het beleid, het adviseren bij projecten en
het managen van risico’s evenals het opstellen van rapportages..
Functionaris Gegevensbescherming is de interne toezichthouder op de verwerking van
persoonsgegevens binnen de organisatie. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de
toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
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De beveiligingscontroller is verantwoordelijk voor de verbijzonderde interne controle op de naleving
van het informatiebeveiligingsbeleid, de realisatie van voorgenomen veiligheidsmaatregelen en de
escalatie van beveiligingsincidenten.
De beveiligingsbeheerder (BRP, WD, BAG, SUWI, DigiD, etc.) is verantwoordelijkheid voor het
beheer, de coördinatie en het advies ten aanzien van de informatieveiligheid van specifieke
gegevensverzamelingen.
De Security Officer SUWI beheert beveiligingsprocedures en -maatregelen in het kader van Suwinet,
zodanig dat de beveiliging van Suwinet overeenkomstig wettelijke eisen wordt geïmplementeerd.
De Privacy Officer is gericht op de uitvoering en de naleving van de Wet bescherming van
persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast adviseert de medewerker over privacybescherming en over
activiteiten ter bescherming van persoonsgegevens
De specifieke taken en verantwoordelijkheden per rol staan uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2.2
van het handboek informatiebeveiliging.

8.3

IBD – Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten

Door de VNG/KING is in 2013 de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) opgericht. De
missie van de IBD is om ICT- en informatiegerelateerde veiligheidsincidenten die kunnen optreden bij
gemeenten in samenwerking met andere gemeenten, partners en leveranciers te bestrijden en waar
mogelijk te voorkomen.
8.3.1 Contactpersonen IBD
Binnen elke gemeente is een functionaris nodig die de verantwoordelijkheid heeft om
beveiligingsincidenten te melden vanuit de gemeente aan de IBD en de coördinatie van
waarschuwingen vanuit de IBD naar de gemeente stroomlijnt. Bij de gemeente Hof van Twente is dat
de coördinator informatiebeveiliging.
Daarnaast zijn er verschillende contactpersonen in een gemeente nodig in relatie tot de IBD. Deze
zijn:
 ACIB Algemeen Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB). De ACIB krijgt algemene
waarschuwingen en informatie met een niet vertrouwelijk karakter over algemene
bedreigingen en incidenten.
 VCIB Vertrouwde Contactpersonen Informatiebeveiliging (VCIB). De VCIB krijgt
waarschuwingen en informatie met een vertrouwelijk karakter over mogelijke bedreigingen
en incidenten die niet met anderen gedeeld mogen worden.
De ACIB en VCIB (maximaal 2 personen) hebben als taak de impact van de ontvangen
waarschuwingen te (laten) afwegen en daarop maatregelen te treffen.

8.4

Autoriteit Persoonsgegevens

Sinds 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Er is sprake van een datalek als er inbreuk is op de
beveiliging van persoonsgegevens. Bij een datalek zijn persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of
(gerede kans op) onrechtmatige verwerking. Elke gegevensverwerking met persoonsgegevens en
ieder datalek moet gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
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8.4.1 Contactpersoon AP
Elke gemeente moet beschikken over een functionaris die gegevensverwerkingen en datalekken
meldt en verdere communicatie en opschaling stroomlijnt. Bij de gemeente Hof van Twente is dat op
dit moment de coördinator privacy.

9.

Beleidsuitgangspunten

9.1 Algemene uitgangspunten
Een aantal beheersmaatregelen kan worden beschouwd als een goed uitgangspunt voor het
implementeren van informatiebeveiliging. Ze zijn gebaseerd op wettelijke eisen of worden algemeen
beschouwd als gebruikelijke praktijk voor informatiebeveiliging.
Tot de beheersmaatregelen die vanuit wettelijk oogpunt van essentieel belang zijn voor de gemeente
behoren, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving:
•
Bescherming van persoonsgegevens
•
Bescherming van specifieke bedrijfsdocumenten
•
Intellectuele eigendomsrechten
Tot de beheersmaatregelen die worden beschouwd als gebruikelijke praktijk voor
informatiebeveiliging en privacy behoren:
•
Beleidsdocument voor informatiebeveiliging en privacy
•
Toewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging en privacy
•
Bewustmaken van informatiebeveiliging en privacy en opleiden en trainen
•
Correcte verwerking in toepassingen
•
Beheer van technische kwetsbaarheden
•
Beheer van organisatiecontinuïteit
•
Beheer van incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy
•
Verbeteringen ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy
De algemene organisatorische uitgangspunten zijn:
•
Informatiebeveiliging en privacy is en blijft een verantwoordelijkheid van het
lijnmanagement, met het college van B&W als eindverantwoordelijke.
•
Informatieveiligheid en privacy vormen samen het fundament van een betrouwbare
informatievoorziening;
•
Het uitgangspunt voor informatiebeveiliging en privacy is en blijft risicomanagement;
•
Alle informatiesystemen en informatie zijn van kritiek en vitaal belang voor de gemeente.
•
De klassieke beveiligingsaanpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert,
maakt plaats voor veilig faciliteren, waarbij kennis en expertise essentiële randvoorwaarden
zijn.
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10.

Normenkaders

10.1 Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
In 2013 is tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG de resolutie
Informatieveiligheid aangenomen. Dit betekent dat elke gemeente onderschrijft
informatieveiligheidsbeleid vast te stellen aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG). Verder stelt de resolutie dat gemeenten informatieveiligheid zowel
bestuurlijk als ambtelijk borgen en transparant maken voor burgers, bedrijven en ketenpartners.
Naleving van de BIG zorgt voor een hoger niveau aan informatieveiligheid, wat een eerste
voorwaarde is voor gegevensbescherming in het kader van privacy. De gemeente Hof van Twente
streeft ernaar uiterlijk in 2018 te voldoen aan de BIG, en weegt via het principe ‘pas toe of leg uit’ af
of een maatregel wordt doorgevoerd.
De BIG bestaat uit een strategisch en tactisch normenkader. Deze baseline is een algemeen
basisniveau voor informatiebeveiliging dat organisatie breed van toepassing is. De kaders en
aandachtsgebieden zijn beschreven in de bijlage. De uitgebreide versie bevindt zich in het handboek
informatiebeveiliging.

10.2 Specifieke normenkaders informatiebeveiliging
Dit beleid is een algemene basis. Specifieke normenkaders met hogere beveiligingseisen, zoals de
Suwi-verantwoordingsrichtlijn of specifieke beveiligingseisen voor de basisregistratie Personen zoals
vastgelegd in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland maken geen onderdeel uit van dit algemene
beleid. Hiervoor is er een aparte document opgesteld, namelijk het ‘’handboek informatiebeveiliging
BRP en waardedocumenten’’. De rijksoverheid werkt eraan de verschillende normenkaders op de
punten informatieveiligheid en gegevensbescherming meer op elkaar af te stemmen.

10.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming
Organisaties moeten uiterlijk 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe privacywetgeving zoals vastgelegd
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente Hof van Twente wil intern
en extern bewustzijn creëren om de persoonsgegevens van de inwoners van Hof van Twente zo goed
mogelijk te beschermen en schendingen te voorkomen. De gemeente moet daarom de waarborgen
die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG zoveel mogelijk verwerken in
alle werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van een veelheid aan (wettelijke) regelingen. Voor
de uitvoering daarvan is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.
Gemeenten moeten rekenschap kunnen afleggen voor het naleven van maatregelen die zij hebben
genomen voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Binnen de gemeente Hof van
Twente wordt een verantwoordingsstructuur gecreëerd voor de verwerking van persoonsgegevens.
Hiervoor is de ontwikkeling van handboek privacy en een afwegingskader een belangrijke stap.
De gemeente Hof van Twente schept met dit beleid een kader waarbinnen de individuele en
gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op
een uniforme en rechtmatige wijze plaatsvindt.
De belangrijkste wijzigingen als gevolg van de AVG zijn hieronder weergegeven:
Functionaris gegevensbescherming (FG) (Afdeling 4 AVG, art. 37e.v.)
De aanwijzing van een FG is niet langer vrijblijvend, maar verplicht voor organisaties die veel
persoonsgegevens verwerken zoals gemeenten. De FG is onder meer verantwoordelijk voor het
naleven van de AVG. Als een verantwoordelijke of bewerker een publieke autoriteit is, mag ook één
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functionaris worden aangewezen voor meer dan één organisatie. Gemeenten kunnen er dan voor
kiezen gezamenlijk een functionaris aan te wijzen;
Rechtmatigheid en transparantie (art. 5 lid 1 sub a en art. 6)
Transparantie is in de AVG opgenomen als een apart beginsel. Het dient transparant te zijn voor een
natuurlijk persoon dat zijn persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd, oftewel
worden verwerkt. Daarnaast dient het duidelijk te zijn in hoeverre dit gebeurt en op basis van welke
wettelijke grondslag;
Accountability (art. 24)
Bedrijven en overheden moeten actief beleid voeren en maatregelen treffen waaruit blijkt dat de
AVG wordt nageleefd. Het is dus niet langer voldoende enkel (passief) te informeren over het doel en
de middelen van verwerking;
Vergeetrecht (art. 17)
Klanten, patiënten, cliënten en burgers hebben straks het recht om ‘vergeten’ te worden. Dat wil
zeggen dat ze het recht hebben om zich te laten verwijderen uit databases, tenzij legitieme wettelijke
vereisten dit voorkomen. Het in kaart hebben van de wettelijke grondslag van verwerking van
persoonsgegevens is in dit kader van groot belang;
Dataportabiliteit (art. 15 lid. 3)
Burgers hebben het recht op dataportabiliteit (de burger moet zijn of haar data kunnen meenemen
naar een andere dienst) en hebben hiervoor het recht een kopie te ontvangen van de
persoonsgegevens die over hem zijn verzameld;
Profilering (art. 22)
Burgers hebben het recht niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde
verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit (data analytics, big data);
Privacy by design en privacy by default (art. 6 lid 4 sub e)
Explicieter dan voorheen dienen er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen
te worden die de gegevensverwerking strikt beperken tot noodzakelijk en mogen persoonsgegevens
in beginsel niet met een onbeperkt aantal natuurlijke personen gedeeld te worden
(gegevensminimalisatie of pseudonimisatie: het identificerende gegeven wordt vervangen door een
ander identificerend gegeven);
Gegevensbeschermings-effectbeoordeling (art. 35)
Omdat het verwerken van persoonsgegevens tot de kernactiviteiten van gemeenten behoort, stelt
de Autoriteit Persoonsgegevens het uitvoeren van een gegevensbeschermings- effectbeoordeling
(oftewel een Privacy Impact Analyse (PIA)) bij nieuwe verwerkingen verplicht, om er voor te zorgen
dat de gegevensverwerking op een verantwoorde manier plaatsvindt.

10.4 Privacy baseline
Op het moment van opstellen van dit beleidsplan is er voor gemeenten behalve de wetgeving nog
geen uitgewerkt normenkader voor privacy. Tot die tijd hanteert de gemeente Hof van Twente de
Privacy Baseline die is opgesteld door het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
als kapstok om de wet- en regelgeving te vertalen naar concrete werkwijzen. Hiermee krijgen zowel
de afdelingen als andere partijen duidelijkheid over de kaders waarbinnen de verwerkingen van
persoonsgegevens plaatsvinden. De uitgangspunten (grondslag, doelbinding, transparantie,
noodzakelijkheid, en toestemming) staan hieronder genoemd.
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10.4.1 Grondslag
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op grond van de volgende grondslagen:
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke
taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de
gegevens worden verstrekt, of
o de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan
de verantwoordelijke onderworpen is;
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding
van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een
overeenkomst;
o de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de
betrokkene;
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert;
o de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.
10.4.2 Doelbinding
De gemeente Hof van Twente zal alleen persoonsgegevens verwerken wanneer er sprake is van
doelbinding. Dit betekent dat het duidelijk moet zijn met welk doel de gegevens verwerkt worden,
bijvoorbeeld voor een bepaalde hulpvraag. Dit is, behalve ter bescherming van de privacy van de
inwoner, ook belangrijk in de dienstverlening naar de betrokkenen toe. Hof van Twente wil naast het
uitvoeren van wettelijke taken ook maatwerk leveren om de inwoner zo goed mogelijk te faciliteren.
10.4.3 Transparantie en corrigeerbaarheid
Betrokkenen kunnen op de hoogte worden gesteld van wat er met zijn/haar persoonsgegevens
gebeurt en ook waarom. De betrokkene kan zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte worden
gesteld van zijn/haar rechten. Eveneens is mogelijk om de persoonsgegeven en de uitkomsten van de
verwerking van persoonsgegevens aan te passen indien deze niet voldoen aan de doelbinding of de
kwaliteitsvereisten en daardoor de betrokkene(n) kunnen benadelen.
10.4.4 Alleen noodzakelijke gegevens
De gemeente Hof van Twente verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Hieronder vallen de
begrippen proportionaliteit en subsidiariteit. Tijdens de behandeling van elke vraag die binnenkomt,
zal steeds de afweging plaatsvinden of het verwerken van gegevens noodzakelijk is; of de betrokkene
ook goed geholpen kan worden met minder gegevens; en of er wellicht een andere manier is om
deze te helpen dan door het verwerken van persoonsgegevens. Dit is nodig om de privacy van de
inwoner te waarborgen.
10.4.5 Toestemming
De gemeente Hof van Twente verwerkt alleen persoonsgegevens met ondubbelzinnige toestemming
van de betrokkene, tenzij:
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding
van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een
overeenkomst;
o de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan
de verantwoordelijke onderworpen is;
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o
o

o

de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de
betrokkene;
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke
taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de
gegevens worden verstrekt, of
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

10.5 Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
De gemeente Hof van Twente verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens tenzij er sprake is van één
van de door de wet genoemde uitzonderingen. Het verwerken van deze gegevens zal alleen
gebeuren door iemand die tot geheimhouding verplicht is. De gemeente Hof van Twente zal op
grond van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten aanvullende maatregelen nemen ter
beveiliging van deze gegevens.

11.

Financiën

Informatiebeveiliging en privacy zijn de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement en zijn
integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De kosten voor het zorgen voor een efficiënte uitvoering
van de maatregelen met betrekking tot het gemeentebrede basisniveau aan beveiliging van
informatie en privacy worden in eerste instantie gedekt uit bestaande kostenposten. Hierbij valt te
denken aan kosten voor specifieke maatregelen, audits en kwetsbaarheidsanalyses,
bewustwordingscampagnes voor het personeel, en de aanschaf en onderhoud van specifieke
hulpmiddelen voor het registreren van gegevensverwerkingen of het beheren van maatregelen
(ISMS).

12.

Naleving en verantwoording

Naleving van dit beleid heeft als doel het voorkomen van schending van wet- en regelgeving,
contractuele verplichtingen, en van de beveiligingseisen. Schending van de wet- en regelgeving kan
leiden tot disciplinaire maatregelen, schorsingen of strafrechtelijke maatregelen tegen personen, in
overeenstemming met de bepalingen in de arbeidsvoorwaardenregeling van gemeente Hof van
Twente, of de overeenkomst waaronder wordt gewerkt. Het lijnmanagement is verantwoordelijk
voor naleving van het beleid en van wet- en regelgeving. Ten behoeve van juiste naleving van dit
beleid zal de gemeente Hof van Twente ten minste 1 keer per jaar, audits uitvoeren en trainingen
organiseren ten behoeve van de bewustwording van privacy.

12.1 Verantwoording
Vanaf 2017 gaat de verantwoording aan de toezichthouders over informatiebeveiliging eenduidiger
en via een nieuw proces verlopen. Het ministerie van BZK heeft hiervoor het project ENSIA gestart.
De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (Ensia) heeft gevolgen voor de horizontale en
verticale verantwoording.
12.1.1 Horizontale verantwoording
Het hoofddoel van informatiebeveiliging en privacy als continu proces is het verbeteren van
effectiviteit van informatiebeveiliging en privacy door een procesmatige aanpak, die wordt
ondersteund door het bestuur van de gemeente. Door aansluiting op de gemeentelijke P&C- cyclus
wordt voorkomen dat informatiebeveiliging en privacy als eigenstandige onderwerpen worden
behandeld, maar onderdeel zijn van de bedrijfsvoering.
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Het college van burgemeester en wethouders legt schriftelijk verantwoording af aan de
gemeenteraad. Dit gebeurt door middel van een collegeverklaring, een Assurance rapport en
een verslag bij de jaarrekening.
12.1.2 Verticale verantwoording
Verantwoording over de BRP, PUN, Suwinet, BAG, BGT en DigiD aan de verschillende toezichthouders
(ministeries) vindt plaats door middel van audits en zelfevaluaties. De normen van de BIG en de
specifieke normen van de BRP, PUN, Suwinet, BAG, BGT en DigiD zijn opgenomen in de
zelfevaluatievragenlijst. In deze vragenlijst vindt u ook vragen over niet informatieveiligheidsaspecten van genoemde stelsels, zodat deze niet op een apart moment beantwoord hoeft te
worden. Deze verantwoordingsproces wordt begeleid door de coördinator informatiebeveiliging.
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13.

Bijlage 1 – Baseline informatiebeveiliging

Hieronder staan alle strategische en tactische maatregelen uit de BIG beschreven. De gedetailleerde
beschrijving van de maatregelen in de gemeente Hof van Twente staan beschreven in het handboek
informatiebeveiliging. Voor de implementatie van deze maatregelen is het programma
informatieveiligheid opgesteld.
13.1.1 Implementatie van de baseline
De volgende stappen zijn belangrijk bij de implementatie van de baseline: het benoemen van
verantwoordelijkheden, het uitvoeren van een Gap-analyse, het opstellen en uitvoeren van een
integraal implementatieplan, en periodieke rapportage. Deze aanpak wordt het beste ondersteund
met specifieke hulpmiddelen zoals een Information Security Management System (ISMS). Alle
onderstaande punten worden daarin opgenomen.
13.1.2 Risicobeoordeling en risicoafweging
Voor het afwegen van risico’s ten aanzien van privacy en informatieveiligheid zijn methoden
beschikbaar zoals het uitvoeren van een baselinetoets, eventueel gevolgd door een diepgaande
risicoanalyse, en een Privacy Impact Assessment (PIA).
13.1.3 Beleid en beoordeling van beleid
Het doel van informatiebeveiligingsbeleid is het borgen van een betrouwbare dienstverlening en een
aantoonbaar niveau van informatiebeveiliging dat voldoet aan de toepasselijke wetgeving, algemeen
wordt geaccepteerd door (keten)partners en er mede voor zorgt dat de kritische bedrijfsprocessen
bij een calamiteit en incident voortgezet kunnen worden.
Het beleid behoort door het hoogste management te worden goedgekeurd en gepubliceerd.
Daarnaast moet het document kenbaar te worden gemaakt aan alle medewerkers en relevante
externe partijen. Het beleid behoort met geplande tussenpozen, of zodra zich belangrijke wijzigingen
voordoen, te worden beoordeeld om te bewerkstelligen dat het geschikt, toereikend en doeltreffend
blijft.
13.1.4 Organisatie van de informatiebeveiliging
Het doel van georganiseerde informatiebeveiliging is het beheren van informatiebeveiliging binnen
de gemeente.
Betrokkenheid van het college van B&W bij beveiliging
Het hoogste management behoort actief informatiebeveiliging binnen de organisatie te
ondersteunen door duidelijk richting te geven, betrokkenheid te tonen en expliciet
verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging toe te kennen en te erkennen.
Coördineren van informatiebeveiliging
Activiteiten voor informatiebeveiliging behoren te worden gecoördineerd door vertegenwoordigers
uit de verschillende delen van de organisatie met relevante rollen en functies.
Verantwoordelijkheden
Alle verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging behoren duidelijk te zijn gedefinieerd.
Goedkeuringsproces voor ICT-voorzieningen
Er behoort een goedkeuringsproces voor nieuwe ICT-voorzieningen te worden vastgesteld en
geïmplementeerd.
Geheimhoudingsovereenkomst
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Eisen voor vertrouwelijkheid of voor een geheimhoudingsovereenkomst die een weerslag vormen
van de behoefte van de organisatie aan bescherming van informatie behoren te worden vastgesteld
en regelmatig te worden beoordeeld.
Contact met overheidsinstanties
Er behoren geschikte contacten met relevante overheidsinstanties te worden onderhouden.
Contact met speciale belangengroepen
Er behoren geschikte contacten met speciale belangengroepen of andere specialistische platforms
voor beveiliging en professionele organisaties te worden onderhouden.
Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid
De benadering van de organisatie voor het beheer van informatiebeveiliging en de implementatie
daarvan (dat wil zeggen beheerdoelstellingen, beheersmaatregelen, beleid, processen en procedures
voor informatiebeveiliging) behoren onafhankelijk en met geplande tussenpozen te worden
beoordeeld, of zodra zich wijzigingen voordoen in de implementatie van de beveiliging.
13.1.5 Externe partijen
Doel is het beveiligen van de informatie en ICT-voorzieningen van de organisatie te handhaven
waartoe externe partijen toegang hebben of die door externe partijen worden verwerkt of beheerd,
of die naar externe partijen wordt gecommuniceerd.
Identificatie van risico’s die betrekking hebben op externe partijen
De risico's voor de informatie en ICT-voorzieningen van de organisatie vanuit bedrijfsprocessen
waarbij externe partijen betrokken zijn, behoren te worden geïdentificeerd en er behoren geschikte
beheersmaatregelen te worden geïmplementeerd voordat toegang wordt verleend.
Beveiliging beoordelen in de omgang met klanten
Alle geïdentificeerde beveiligingseisen behoren te worden beoordeeld voordat klanten toegang
wordt verleend tot de informatie of bedrijfsmiddelen van de organisatie.
Beveiliging behandelen in overeenkomsten met een derde partij
In overeenkomsten met derden waarbij toegang tot, het verwerken van, communicatie van of
beheer van informatie of ICT-voorzieningen van de organisatie, of toevoeging
van producten of diensten aan ICT-voorzieningen, behoren alle relevante beveiligingseisen te zijn
opgenomen.
13.1.6 Beheer van bedrijfsmiddelen
Doel is het bereiken en handhaven van een adequate bescherming van bedrijfsmiddelen van de
gemeente.
Inventarisatie van bedrijfsmiddelen
Alle bedrijfsmiddelen behoren duidelijk te zijn geïdentificeerd en er behoort een inventaris van alle
belangrijke bedrijfsmiddelen te worden opgesteld en bijgehouden.
Eigendom van bedrijfsmiddelen
Alle informatie en bedrijfsmiddelen die verband houden met ICT-voorzieningen behoren een
eigenaar te hebben in de vorm van een aangewezen deel van de organisatie.
Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen
Er behoren regels te worden vastgesteld, gedocumenteerd en geïmplementeerd voor
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aanvaardbaar gebruik van informatie en bedrijfsmiddelen die verband houden met ICTvoorzieningen.
13.1.7 Classificatie van informatie
Doel is het bewerkstelligen dat informatie een geschikt niveau van bescherming krijgt. Informatie
behoort te worden geclassificeerd om bij het verwerken van de informatie de noodzaak, prioriteiten
en verwachte graad van bescherming te kunnen aangeven.
Richtlijnen voor classificatie van informatie
Informatie behoort te worden geclassificeerd met betrekking tot de waarde, wettelijke eisen,
gevoeligheid en onmisbaarheid voor de organisatie.
Labelling en verwerking van informatie
Er behoren geschikte, samenhangende procedures te worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor
de labeling en de verwerking van informatie overeenkomstig het classificatiesysteem dat de
organisatie heeft geïmplementeerd.
13.1.8 Personele beveiliging
Personele beveiliging in relatie tot informatieveiligheid bestaat uit maatregelen voorafgaand, tijdens
en na het dienstverband.
Voorafgaand aan het dienstverband
De gemeente bewerkstelligt hiermee dat werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers
hun verantwoordelijkheden begrijpen, geschikt zijn voor de rollen waarvoor zij worden overwogen,
en om het risico van diefstal, fraude of misbruik van faciliteiten te verminderen.
Tijdens het dienstverband
De gemeente bewerkstelligt dat alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers zich
bewust zijn van bedreigingen en gevaren voor informatiebeveiliging, van hun verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid, dat ze zijn toegerust om het beveiligingsbeleid van de organisatie in hun
dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen en het risico van een menselijke fout te verminderen.
Beëindiging of wijziging van het dienstverband
De gemeente bewerkstelligt hiermee dat werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers
ordelijk de organisatie verlaten of hun dienstverband wijzigen..
13.1.9 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
Fysieke beveiliging in relatie tot informatieveiligheid bestaat uit het nemen van maatregelen met als
doel het voorkomen van onbevoegde fysieke toegang tot, schade aan of verstoring van het terrein en
de informatie van de gemeente.
Beveiligde ruimten
Er behoren toegangsbeveiligingen (barrières zoals muren, toegangspoorten met kaartsloten of een
bemande receptie) te worden aangebracht om ruimten te beschermen waar zich informatie en ICTvoorzieningen bevinden.
Fysieke toegangsbeveiliging
Beveiligde zones behoren te worden beschermd door geschikte toegangsbeveiliging om te
bewerkstelligen dat alleen bevoegd personeel wordt toegelaten.
Beveiliging van kantoren, ruimten en faciliteiten
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Er behoort fysieke beveiliging van kantoren, ruimten en faciliteiten te worden ontworpen en
toegepast.
Bescherming tegen bedreigingen van buitenaf
Er behoort fysieke bescherming tegen schade door brand, overstroming, aardschokken, explosies,
oproer en andere vormen van natuurlijke of menselijke calamiteiten te worden ontworpen en
toegepast.
Werken in beveiligde ruimten
Er behoren fysieke bescherming en richtlijnen voor werken in beveiligde ruimten te worden
ontworpen en toegepast.
Openbare toegang en gebieden voor laden en lossen
Toegangspunten zoals gebieden voor laden en lossen en andere punten waar onbevoegden het
terrein kunnen betreden, behoren te worden beheerst en indien mogelijk worden afgeschermd van
ICT-voorzieningen om onbevoegde toegang te voorkomen.
13.1.10
Beveiliging van apparatuur
Doel van beveiliging van apparatuur is het voorkomen van verlies, schade, diefstal en
compromitteren van bedrijfsmiddelen en onderbreking van de bedrijfsactiviteiten.
Plaatsing en bescherming van apparatuur
Apparatuur behoort zo te worden geplaatst en beschermd dat risico’s van schade en storing van
buitenaf en de gelegenheid voor onbevoegde toegang wordt verminderd.
Nutsvoorzieningen
Apparatuur behoort te worden beschermd tegen stroomuitval en andere storingen door
onderbreking van nutsvoorzieningen.
Beveiliging van kabels
Voedings- en telecommunicatiekabels die voor dataverkeer of ondersteunende informatiediensten
worden gebruikt, behoren tegen interceptie of beschadiging te worden beschermd.
Onderhoud van apparatuur
Apparatuur behoort op correcte wijze te worden onderhouden om te waarborgen dat deze
voortdurend beschikbaar is en in goede staat verkeert.
Beveiliging van apparatuur buiten het terrein
Apparatuur buiten de terreinen worden beveiligd waarbij rekening wordt gehouden met de diverse
risico’s van werken buiten het terrein van de organisatie.
Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur
Alle apparatuur die opslagmedia bevat, behoort te worden gecontroleerd om te bewerkstelligen dat
alle gevoelige gegevens en in licentie gebruikte programmatuur zijn verwijderd of veilig zijn
overschreven voordat de apparatuur wordt verwijderd.
Verwijdering van bedrijfseigendommen
Apparatuur, informatie en programmatuur van de organisatie mogen niet zonder toestemming
vooraf van de locatie worden meegenomen.
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13.1.11
Communicatie- en bedieningsprocessen
De gemeente bewerkstelligt met beveiliging van communicatie- en bedieningsprocessen een
correcte en veilige bediening van ICT-voorzieningen.
Gedocumenteerde bedieningsprocedures
Bedieningsprocedures behoren te worden gedocumenteerd, te worden bijgehouden en beschikbaar
te worden gesteld aan alle gebruikers die deze nodig hebben.
Wijzigingsbeheer
Wijzigingen in ICT-voorzieningen en informatiesystemen behoren te worden beheerst.
Functiescheiding
Taken en verantwoordelijkheidsgebieden behoren te worden gescheiden om gelegenheid voor
onbevoegde of onbedoelde wijziging of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te
verminderen.
Scheiding van faciliteiten voor ontwikkeling, testen en productie
Faciliteiten voor ontwikkeling, testen en productie behoren te zijn gescheiden om het risico op
onbevoegde toegang tot of wijzigingen in het productiesysteem te verminderen.
13.1.12
Exploitatie door een derde partij
Een geschikt niveau van informatiebeveiliging en dienstverlening implementeren en bijhouden in
overeenstemming met de overeenkomsten voor dienstverlening door een derde partij.
Dienstverlening
Er behoort te worden bewerkstelligd dat de beveiligingsmaatregelen, definities van dienstverlening
en niveaus van dienstverlening zoals vastgelegd in de overeenkomst voor dienstverlening door een
derde partij worden geïmplementeerd en uitgevoerd en worden bijgehouden door die derde partij.
Controle en beoordeling van dienstverlening door een derde partij
De diensten, rapporten en registraties die door de derde partij worden geleverd, behoren regelmatig
te worden gecontroleerd en beoordeeld en er behoren regelmatig audits te worden uitgevoerd.
Beheer van wijzigingen in dienstverlening door een derde partij
Wijzigingen in de dienstverlening door derden, waaronder het bijhouden en verbeteren van
bestaande beleidslijnen, procedures en maatregelen voor informatiebeveiliging, behoren te worden
beheerd, waarbij rekening wordt gehouden met de onmisbaarheid van de betrokken
bedrijfssystemen en -processen en met heroverweging van risico's.
13.1.13
Systeemplanning en –acceptatie
De gemeente bewerkstelligt hiermee dat het risico op systeemstoringen tot een minimum worden
beperkt.
Capaciteitsbeheer
Het gebruik van middelen behoort te worden gecontroleerd en afgestemd en er behoren
verwachtingen te worden opgesteld voor toekomstige capaciteitseisen, om de vereiste
systeemprestaties te bewerkstelligen.
Systeemacceptatie
Er behoren aanvaardingscriteria te worden vastgesteld voor nieuwe informatiesystemen, upgrades
en nieuwe versies en er behoort een geschikte test van het systeem of de systemen te worden
uitgevoerd tijdens ontwikkeling en voorafgaand aan de acceptatie.
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Bescherming tegen virussen en ‘mobile code’
De gemeente bewerkstelligt hiermee dat de integriteit van programmatuur en informatie wordt
beschermd.
Maatregelen tegen virussen
Er behoren maatregelen te worden getroffen voor detectie, preventie en herstellen om te
beschermen tegen virussen en er behoren geschikte procedures te worden ingevoerd om het
bewustzijn van de gebruikers te vergroten.
Maatregelen tegen ‘mobile code’
Als gebruik van ‘mobile code’24 is toegelaten, behoort de configuratie te bewerkstelligen dat de
geautoriseerde ‘mobile code’ functioneert volgens een duidelijk vastgesteld beveiligingsbeleid, en
behoort te worden voorkomen dat onbevoegde ‘mobile code’ wordt uitgevoerd.
13.1.14
Back-up
De gemeente bewerkstelligt hiermee dat de integriteit en beschikbaarheid van informatie en ICTvoorzieningen wordt gehandhaafd.
Reservekopieën maken (back-ups)
Er behoren back-upkopieën van informatie en programmatuur te worden gemaakt en regelmatig te
worden getest overeenkomstig het vastgestelde back-upbeleid.
13.1.15
Beheer van netwerkbeveiliging
De gemeente bewerkstelligt hiermee de bescherming van informatie in netwerken en bescherming
van de ondersteunende infrastructuur.
Maatregelen voor netwerken
Netwerken behoren adequaat te worden beheerd en beheerst om ze te beschermen tegen
bedreigingen en om beveiliging te handhaven voor de systemen en toepassingen die gebruikmaken
van het netwerk, waaronder informatie die wordt getransporteerd.
Beveiliging van netwerkdiensten
Beveiligingskenmerken, niveaus van dienstverlening en beheereisen voor alle netwerkdiensten
behoren te worden geïdentificeerd en opgenomen in elke overeenkomst voor netwerkdiensten,
zowel voor diensten die intern worden geleverd als voor uitbestede diensten.
13.1.16
Behandeling van media
De gemeente bewerkstelligt hiermee voorkoming van onbevoegde openbaarmaking, modificatie,
verwijdering of vernietiging van bedrijfsmiddelen en onderbreking van bedrijfsactiviteiten.
Beheer van verwijderbare media
Er behoren procedures te zijn vastgesteld voor het beheer van verwijderbare media.
Verwijdering van media
Media behoren op een veilige en beveiligde manier te worden verwijderd als ze niet langer nodig
zijn, overeenkomstig formele procedures.
Procedures voor de behandeling van informatie
Er behoren procedures te worden vastgesteld voor de behandeling en opslag van informatie om deze
te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking of misbruik.
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Beveiliging van systeemdocumentatie
Systeemdocumentatie behoort te worden beschermd tegen onbevoegde toegang.
13.1.17
Uitwisseling van informatie
De gemeente bewerkstelligt hiermee het handhaven van beveiliging van informatie en
programmatuur die wordt uitgewisseld binnen een organisatie en met enige externe entiteit.
Beleid en procedures voor informatie-uitwisseling
Er behoren formeel beleid, formele procedures en formele beheersmaatregelen te zijn vastgesteld
om de uitwisseling van informatie via het gebruik van alle typen communicatiefaciliteiten te
beschermen.
Uitwisselingsovereenkomsten
Er behoren overeenkomsten te worden vastgesteld voor de uitwisseling van informatie en
programmatuur tussen de organisatie en externe partijen.
Fysieke media die worden getransporteerd
Media die informatie bevatten behoren te worden beschermd tegen onbevoegde toegang, misbruik
of corrumperen tijdens transport buiten de fysieke begrenzing van de organisatie.
Elektronische berichtenuitwisseling
Informatie die een rol speelt bij elektronische berichtuitwisseling behoort op geschikte wijze te
worden beschermd.
Systemen voor bedrijfsinformatie
Beleid en procedures behoren te worden ontwikkeld en geïmplementeerd om informatie te
beschermen die een rol speelt bij de onderlinge koppeling van systemen voor bedrijfsinformatie.
13.1.18
Diensten voor e-commerce
Het doel is het bewerkstelligen van de beveiliging van diensten voor e-commerce, en veilig gebruik
ervan.
E-commerce
Informatie die een rol speelt bij e-commerce en die via openbare netwerken wordt uitgewisseld,
behoord te worden beschermd tegen frauduleuze activiteiten, geschillen over contracten en
onbevoegde openbaarmaking en modificatie.
Online transacties
Informatie die een rol speelt bij online-transacties behoort te worden beschermd om onvolledige
overdracht, onjuiste routing, onbevoegde wijziging van berichten, onbevoegde openbaarmaking,
onbevoegde duplicatie of weergave van berichten te voorkomen.
Openbaar beschikbare informatie
De betrouwbaarheid van de informatie die beschikbaar wordt gesteld op een openbaar toegankelijk
systeem behoort te worden beschermd om onbevoegde modificatie te voorkomen.
13.1.19
Controle
Doel hiervan is het ontdekken van onbevoegde informatieverwerkingsactiviteiten.
Aanmaken audit-logbestanden
Activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren te
worden vastgelegd in audit-logbestanden. Deze logbestanden behoren gedurende een
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overeengekomen periode te worden bewaard, ten behoeve van toekomstig onderzoek en
toegangscontrole.
Controle van systeemgebruik
Er behoren procedures te worden vastgesteld om het gebruik van ICT-voorzieningen te controleren.
Het resultaat van de controleactiviteiten behoort regelmatig te worden beoordeeld.
Bescherming van informatie in logbestanden
Logfaciliteiten en informatie in logbestanden behoren te worden beschermd tegen inbreuk en
onbevoegde toegang.
Logbestanden van administrators en operators
Activiteiten van systeemadministrators en systeemoperators behoren in logbestanden te worden
vastgelegd.
Registratie van storingen
Storingen behoren in logbestanden te worden vastgelegd en te worden geanalyseerd en er behoren
geschikte maatregelen te worden genomen.
Synchronisatie van systeemklokken
De klokken van alle relevante informatiesystemen binnen een organisatie of beveiligingsdomein
behoren te worden gesynchroniseerd met een overeengekomen nauwkeurige tijdsbron.
13.1.20
Logische toegangsbeveiliging
De gemeente bewerkstelligt hiermee beheersing van de toegang tot informatie.
Logisch toegangsbeleid
Er behoort toegangsbeleid te worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van
organisatie-eisen en beveiligingseisen voor toegang.
15.1.21
Beheer van toegangsrechten van gebruikers
Doel hiervan is toegang voor bevoegde gebruikers bewerkstelligen en onbevoegde toegang tot
informatiesystemen voorkomen.
Registratie van gebruikers
Er behoren formele procedures voor het registreren en afmelden van gebruikers te zijn vastgesteld,
voor het verlenen en intrekken van toegangsrechten tot alle informatiesystemen en -diensten.
Beheer van (speciale) bevoegdheden
De toewijzing en het gebruik van speciale bevoegdheden behoren te worden beperkt en beheerst.
Beheer van gebruikerswachtwoorden
De toewijzing van wachtwoorden behoort met een formeel beheerproces te worden beheerst.
Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers
Het management behoort de toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen in een
formeel proces.
13.1.22
Verantwoordelijkheden van gebruikers
De gemeente bewerkstelligt hiermee het voorkomen van onbevoegde toegang door gebruikers, en
van beschadiging of diefstal van informatie en ICT-voorzieningen.
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Gebruik van wachtwoorden
Gebruikers behoren goede beveiligingsgewoontes in acht te nemen bij het kiezen en gebruiken van
wachtwoorden.
Onbeheerde gebruikersapparatuur
Gebruikers behoren te bewerkstelligen dat onbeheerde apparatuur passend is beschermd.
Clean desk en clear screen
Er behoort een clean-desk-beleid voor papier en verwijderbare opslagmedia en een clear screenbeleid voor ICT-voorzieningen te worden ingesteld.
13.1.23
Toegangsbeheersing voor netwerken
De gemeente voorkomt met deze maatregelen onbevoegde toegang tot netwerkdiensten.
Beleid ten aanzien van het gebruik van netwerkdiensten
Gebruikers behoort alleen toegang te worden verleend tot diensten waarvoor ze specifiek bevoegd
zijn.
Authenticatie van gebruikers bij externe verbindingen
Er behoren geschikte authenticatiemethoden te worden gebruikt om toegang van gebruikers op
afstand te beheersen.
Identificatie van (netwerk)apparatuur
Automatische identificatie van apparatuur behoort te worden overwogen als methode om
verbindingen vanaf specifieke locaties en apparatuur te authentiseren.
Bescherming op afstand van poorten voor diagnose en configuraties
De fysieke en logische toegang tot poorten voor diagnose en configuratie behoort te worden
beheerst.
Scheiding van netwerken
Groepen informatiediensten, gebruikers en informatiesystemen behoren op netwerken te worden
gescheiden.
Beheersmaatregelen voor netwerkverbindingen
Voor gemeenschappelijke netwerken, vooral waar deze de grenzen van de organisatie overschrijden,
behoren de toegangsmogelijkheden voor gebruikers te worden beperkt, overeenkomstig het
toegangsbeleid en de eisen van bedrijfstoepassingen.
Beheersmaatregelen voor netwerkroutering
Netwerken behoren te zijn voorzien van beheersmaatregelen voor netwerkroutering, om te
bewerkstelligen dat computerverbindingen en informatiestromen niet in strijd zijn
met het toegangsbeleid voor de bedrijfstoepassingen.
15.1.24
Toegangsbeveiliging voor besturingssystemen
De gemeente bewerkstelligt hiermee het voorkomen van onbevoegde toegang tot
besturingssystemen.
Beveiligde inlogprocedures
Toegang tot besturingssystemen behoort te worden beheerst met een beveiligde inlogprocedure.
Gebruikersidentificatie en –authenticatie
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Elke gebruiker behoort over een unieke identificatiecode te beschikken (gebruikers-ID) voor
uitsluitend persoonlijk gebruik, en er behoort een geschikte authenticatietechniek te worden
gekozen om de geclaimde identiteit van de gebruiker te bewijzen.
Systemen voor wachtwoordenbeheer
Systemen voor wachtwoordbeheer behoren interactief te zijn en moeten bewerkstelligen dat
wachtwoorden van geschikte kwaliteit worden gekozen.
Gebruik van systeemhulpmiddelen
Het gebruik van hulpprogrammatuur waarmee systeem- en toepassingsbeheersmaatregelen zouden
kunnen worden gepasseerd behoort te worden beperkt en behoort strikt te worden beheerst.
Time-out van sessies
Inactieve sessies behoren na een vastgestelde periode van inactiviteit te worden uitgeschakeld.
Beperking van de verbindingstijd
De verbindingstijd behoort te worden beperkt als aanvullende beveiliging voor toepassingen met een
verhoogd risico.
13.1.25
Toegangsbeheersing voor toepassingen en informatie
Het doel hiervan is voorkomen van onbevoegde toegang tot informatie in toepassingssystemen.
Beperken van toegang tot informatie
Toegang tot informatie en functies van toepassingssystemen door gebruikers en ondersteunend
personeel behoort te worden beperkt overeenkomstig het vastgestelde toegangsbeleid.
Isoleren van gevoelige systemen
Gevoelige systemen behoren een eigen, vast toegewezen (geïsoleerde) computeromgeving te
hebben.
13.1.26
Draagbare computers en netwerken
Doel is waarborgen van informatiebeveiliging bij het gebruik van draagbare computers en faciliteiten
voor telewerken.
Draagbare computers en communicatievoorzieningen
Er behoort formeel beleid te zijn vastgesteld en er behoren geschikte beveiligingsmaatregelen te zijn
getroffen ter bescherming tegen risico's van het gebruik van draagbare computers en
communicatiefaciliteiten.
13.1.27
Telewerken
Er behoort beleid, operationele plannen en procedures voor telewerken te worden ontwikkeld en
geïmplementeerd..
13.1.28
Beveiligingseisen voor informatiesystemen
Doel is het bewerkstelligen dat beveiliging integraal deel uitmaakt van informatiesystemen..
Analyse en specificatie van beveiligingseisen
In bedrijfseisen voor nieuwe informatiesystemen of uitbreidingen van bestaande informatiesystemen
behoren ook eisen voor beveiligingsmaatregelen te worden opgenomen.
13.1.29

Correcte verwerking in toepassingen
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Doel is het voorkomen van fouten, verlies, onbevoegde modificatie of misbruik van informatie in
toepassingen.
Validatie van invoergegevens
Gegevens die worden ingevoerd in toepassingen behoren te worden gevalideerd om te
bewerkstelligen dat deze gegevens juist en geschikt zijn.
Beheersing van interne gegevensverwerking
Er behoren validatiecontroles te worden opgenomen in toepassingen om eventueel corrumperen
van informatie door verwerkingsfouten of opzettelijke handelingen te ontdekken.
Integriteit van berichten
Er behoren eisen te worden vastgesteld, en geschikte beheersmaatregelen te worden vastgesteld en
geïmplementeerd, voor het bewerkstelligen van authenticiteit en het beschermen van integriteit van
berichten in toepassingen.
Validatie van uitvoergegevens
Gegevensuitvoer uit een toepassing behoort te worden gevalideerd, om te bewerkstelligen dat de
verwerking van opgeslagen gegevens op de juiste manier plaatsvindt en geschikt is gezien de
omstandigheden.
13.1.30
Cryptografische beheersmaatregelen
Doel is het beschermen van de vertrouwelijkheid, authenticiteit of integriteit van informatie met
behulp van cryptografische middelen.
Beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen
Er behoort beleid te worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor het gebruik van cryptografische
beheersmaatregelen voor de bescherming van informatie.
Sleutelbeheer
Er behoort sleutelbeheer te zijn vastgesteld ter ondersteuning van het gebruik van cryptografische
technieken binnen de organisatie.
13.1.31
Beveiliging van systeembestanden
De gemeente bewerkstelligt hiermee dat systeembestanden worden beveiligd.
Beheersing van operationele programmatuur
Er behoren procedures te zijn vastgesteld om de installatie van programmatuur op
productiesystemen te beheersen.
Bescherming van testdata
Testgegevens behoren zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en beheerst.
Toegangsbeheersing voor broncode en programmatuur
De toegang tot broncode van programmatuur behoort te worden beperkt.
13.1.32
Beveiliging bij ontwikkelings- en ondersteuningsprocessen
De gemeente bewerkstelligt hiermee dat de beveiliging van toepassingsprogrammatuur en –
informatie wordt gehandhaafd.
Procedures voor wijzigingsbeheer
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De implementatie van wijzigingen behoort te worden beheerst door middel van formele procedures
voor wijzigingsbeheer.
Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen in het besturingssysteem
Bij wijzigingen in besturingssystemen behoren bedrijfskritische toepassingen te worden beoordeeld
en getest om te bewerkstelligen dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de activiteiten of beveiliging
van de organisatie.
Restricties op wijzigingen in programmatuurpakketten
Wijzigingen in programmatuurpakketten behoren te worden ontmoedigd, te worden beperkt tot
noodzakelijke wijzigingen, en alle wijzigingen behoren strikt te worden beheerst.
Uitlekken van informatie
Er behoort te worden voorkomen dat zich gelegenheden voordoen om informatie te laten uitlekken.
13.1.33
Beheer van technische kwetsbaarheden
Doel hiervan is risico’s verminderen als gevolg van benutting van gepubliceerde technische
kwetsbaarheden.
Beheersing van technische kwetsbaarheden
Er behoort tijdig informatie te worden verkregen over technische kwetsbaarheden van de gebruikte
informatiesystemen. De mate waarin de organisatie bloot staat aan dergelijke kwetsbaarheden
behoort te worden geëvalueerd en er behoren geschikte maatregelen te worden genomen voor
behandeling van daarmee samenhangende risico's.
13.1.34
Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken
Doel hiervan is bewerkstelligen dat informatiebeveiligingsgebeurtenissen en zwakheden die verband
houden met informatiesystemen zodanig kenbaar worden gemaakt dat tijdig corrigerende
maatregelen kunnen worden genomen.
Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen
Informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren zo snel mogelijk via de juiste leidinggevende niveaus
te worden gerapporteerd.
Rapportage van zwakke plekken in de beveiliging
Van alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers van informatiesystemen en
–diensten behoort te worden geëist dat zij alle waargenomen of verdachte zwakke plekken in
systemen of diensten registreren en rapporteren.
13.1.35
Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en verbeteringen
Doel is het bewerkstelligen dat een consistente en doeltreffende benadering wordt toegepast voor
het beheer van informatiebeveiligingsincidenten.
Verantwoordelijkheden en procedures
Er behoren verantwoordelijkheden en procedures te worden vastgesteld om een snelle,
doeltreffende en ordelijke reactie op informatiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen.
Leren van informatiebeveiligingsincidenten
Er behoren mechanismen te zijn ingesteld waarmee de aard, omvang en kosten van
informatiebeveiligingsincidenten kunnen worden gekwantificeerd en gecontroleerd.
Verzamelen van bewijsmateriaal
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Waar een vervolgprocedure tegen een persoon of organisatie na een informatiebeveiligingsincident
juridische maatregelen omvat (civiel of strafrechtelijk), behoort bewijsmateriaal te worden
verzameld, bewaard en gepresenteerd overeenkomstig de voorschriften voor bewijs die voor het
relevante rechtsgebied zijn vastgelegd.
13.1.36
Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer
Doel is het tegengaan van onderbreking van bedrijfsactiviteiten en bescherming van kritische
bedrijfsprocessen tegen de gevolgen van omvangrijke storingen in informatiesystemen of rampen en
om tijdig herstel te bewerkstelligen.
Informatiebeveiliging opnemen in het proces van bedrijfscontinuïteitsbeheer
Er behoort een beheerd proces voor bedrijfscontinuïteit in de gehele organisatie te
worden ontwikkeld en bijgehouden, voor de naleving van eisen voor informatiebeveiliging die nodig
zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.
Bedrijfscontinuïteit en risicobeoordeling
Er behoort een beheerd proces voor bedrijfscontinuïteit in de gehele organisatie te worden
ontwikkeld en bijgehouden, voor de naleving van eisen voor informatiebeveiliging die nodig zijn voor
de continuïteit van de bedrijfsvoering.
Continuïteitsplannen ontwikkelen en implementeren waaronder informatiebeveiliging
Er behoren plannen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd om de bedrijfsactiviteiten te
handhaven of te herstellen en om de beschikbaarheid van informatie op het vooraf afgesproken
niveau en binnen in de vereiste tijdspanne te bewerkstelligen na onderbreking of uitval van kritische
bedrijfsprocessen.
Kader voor de bedrijfscontinuïteitsplanning
Er behoort een enkelvoudig kader voor bedrijfscontinuïteitsplannen te worden gehandhaafd om te
bewerkstelligen dat alle plannen consistent zijn, om eisen voor informatiebeveiliging op consistente
wijze te behandelen en om prioriteiten vast te stellen voor testen en onderhoud.
Testen, onderhoud en herbeoordelen van bedrijfscontinuïteitsplannen
Bedrijfscontinuïteitsplannen behoren regelmatig te worden getest en geüpdatet, om te
bewerkstelligen dat ze actueel en doeltreffend blijven.
13.1.37
Naleving van wettelijke voorschriften ten aanzien van informatiebeveiliging
Doel hiervan is voorkomen van schending van enige wetgeving, wettelijke en regelgevende of
contractuele verplichtingen, en van enige beveiligingseisen.
Identificatie van toepasselijke wetgeving
Alle relevante wettelijke en regelgevende eisen en contractuele verplichtingen en de benadering van
de organisatie in de naleving van deze eisen, behoren expliciet te worden vastgesteld,
gedocumenteerd en actueel te worden gehouden voor elk informatiesysteem en voor de organisatie.
Intellectuele eigendomsrechten
Er behoren geschikte procedures te worden geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt
voldaan aan de wettelijke en regelgevende eisen en contractuele verplichtingen voor het gebruik van
materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten kunnen berusten en het gebruik van
programmatuur waarop intellectuele eigendomsrechten berusten.
Bescherming van bedrijfsdocumenten
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Belangrijke registraties behoren te worden beschermd tegen verlies, vernietiging en vervalsing,
overeenkomstig wettelijke en regelgevende eisen, contractuele verplichtingen en bedrijfsmatige
eisen.
Bescherming van gegevens en geheimhouding van persoonsgegevens
De bescherming van gegevens en privacy behoort te worden bewerkstelligd overeenkomstig
relevante wetgeving, voorschriften en indien van toepassing contractuele bepalingen.
Voorkomen van misbruik ICT-voorzieningen
Gebruikers behoren ervan te worden weerhouden ICT-voorzieningen te gebruiken voor onbevoegde
doeleinden.
Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen
Cryptografische beheersmaatregelen behoren overeenkomstig alle relevante overeenkomsten,
wetten en voorschriften te worden gebruikt.
13.1.38
Naleving van beveiligingsbeleid en –normen en technische naleving
Doel is het bewerkstelligen dat systemen voldoen aan het beveiligingsbeleid en de
beveiligingsnormen van de organisatie.
Naleving van beveiligingsbeleid en –normen
Managers behoren te bewerkstelligen dat alle beveiligingsprocedures die binnen hun
verantwoordelijkheid vallen correct worden uitgevoerd om naleving te bereiken van
beveiligingsbeleid en -normen.
Controle op technische naleving
Informatiesystemen behoren regelmatig te worden gecontroleerd op naleving van implementatie
van beveiligingsnormen.
13.1.39
Overwegingen bij audits van informatiesystemen
Doel hiervan is de doeltreffendheid van audits van het informatiesysteem te maximaliseren en
verstoring als gevolg van systeemaudits te minimaliseren.
Beheersmaatregelen voor audits van informatiesystemen
Eisen voor audits en andere activiteiten waarbij controles worden uitgevoerd op productiesystemen,
behoren zorgvuldig te worden gepland en goedgekeurd om het risico van verstoring van
bedrijfsprocessen tot een minimum te beperken.
Bescherming van hulpmiddelen voor audits van informatiesystemen
Toegang tot hulpmiddelen voor audits van informatiesystemen behoort te worden beschermd om
mogelijk misbruik of compromitteren te voorkomen.
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