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1. Samenvatting  

Gemeenten zijn verplicht een ICT-beveiligingsassessment te doorlopen in het kader van hun 

aansluiting op DigiD. De afgelopen maanden hebben negen gemeenten en alle andere betrokken 

partijen eensgezind samengewerkt in een impactanalyse om op basis van de aanwezige informatie 

de impact van deze ICT-beveiligingsassessment DigiD op gemeenten te onderzoeken.  

Uit deze impactanalyse is gebleken dat de impact van de ICT-beveiligingsassessments op gemeenten 

groot is. De voorbereidingen, uitvoering en afhandeling zijn complex en tijdrovend en betreffen 

veelal relaties met veel verschillende partijen in het publieke en private domein. Door na te denken 

over beveiligingsrichtlijnen en standaardisatie, overleg met leveranciers en gemeenten, het 

doorlopen van een impactanalyse en gesprekken met auditors, is gebleken dat een centraal 

ondersteunde standaardaanpak gemeenten in betekenende mate kan ondersteunen en de 

uitvoering van de ICT-beveiligingsassessments DigiD efficiënter maakt. De contouren van deze 

standaardaanpak zijn verkend.  

1.1 Inleiding en doelstelling 

DigiNotar en Lektober hebben duidelijk gemaakt dat de beveiliging van de gemeentelijke 

informatiehuishouding beter moet worden. De minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) heeft naar aanleiding van deze incidenten in een brief maatregelen 

aangekondigd om de kwaliteit van de ICT-beveiliging van DigiD-gebruikende organisaties een impuls 

te geven. Daarnaast heeft de Tweede Kamer na voornoemde brief een motie aangenomen waarin 

de regering wordt verzocht te bewerkstelligen dat alle DigiD-gebruikende organisaties (nader) werk 

maken van de veiligheid hiervan en hiertoe voor eind 2012 een ICT-beveiligingsassessment laten 

uitvoeren.  

Het ministerie van BZK en Logius geven uitvoering aan de aangekondigde maatregel om alle 

overheidssites (webapplicaties) waaronder die van de gemeenten, aan assessments te 

onderwerpen op een door NCSC opgestelde beveiligingsrichtlijn en de daarop door Logius 

gebaseerde Norm voor deze assessments. KING is in opdracht van BZK en VNG eind maart jl. gestart 

met een analyse om de impact van deze assessments voor gemeenten in kaart te brengen en een 

ondersteuningsaanpak voor gemeenten op te stellen.  

1.2 Impactanalyse 

Deze impactanalyse is uitgevoerd bij negen betrokken gemeenten, te weten Apeldoorn, 

Doetinchem, Eindhoven, Heerhugowaard, Lisse, Nieuwegein, Zuidplas, Zutphen en Zwolle. Tijdens 

de impactanalyse hebben de gemeenten en auditors samengewerkt om op basis van de 

beschikbare documentatie en de gestelde kaders de impact van de assessments op de gemeenten 

vast te stellen en samen met KING te komen tot een ondersteuningsaanpak. Auditors hebben 

assessments uitgevoerd bij zowel de gemeenten als hun leveranciers en hebben op basis daarvan 

bevindingen opgesteld. 

Naast de activiteiten die door de auditors bij de gemeenten en leveranciers zijn uitgevoerd is een 

groot aantal andere partijen geconsulteerd, in eerste instantie om te kijken wat hun bevindingen 

waren en later om de bevindingen en aanpak door te spreken. Hieruit blijkt dat deze partijen zich 
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kunnen vinden in de gerapporteerde bevindingen en er een breed draagvlak is voor de voorgestelde 

ondersteuningsaanpak. Geconsulteerde partijen zijn onder meer Logius, NCSC, NOREA, G4, 

Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, enkele leveranciers en enkele niet bij de 

impactanalyse betrokken auditors en gemeenten. 

De resultaten uit de assessments zijn door KING voorgelegd aan partijen als BZK, VNG, Logius en 

NCSC. Deze partijen hebben zich eveneens uitgesproken zich te kunnen vinden in de 

gerapporteerde bevinden en aanpak. Hierdoor is een breed draagvlak ontstaan voor de 

voorgestelde ondersteuningsaanpak. 

Het eindresultaat is opgeleverd aan en geaccordeerd door de stuurgroep. KING is verantwoordelijk 

geweest voor de inhoudelijke afstemming, de projectleiding en het opstellen van het eindresultaat. 

1.3 Impact 

De impact van de ICT-beveiligingsassessments DigiD op de gemeenten is fors. Zowel wat betreft 

voorbereiding, uitvoering en nazorg. Niet alleen het gemeentelijke applicatielandschap is complex 

en moet in kaart worden gebracht. Bij het uitvoeren van de assessments zijn veel partijen 

betrokken, de gemeente zelf, maar ook haar leveranciers, en de audit- en pentestpartijen. Het 

begeleiden en opdrachtgeverschap vraagt het nodige in deze fase evenals het afhandelen van 

benodigde formele goedkeuringen. Het is goed mogelijk dat de assessments leiden tot aanvullende 

werkzaamheden/ reparaties aan de bestaande omgeving. De gemeente zal moeten investeren in 

eigen activiteiten bij het uitvoeren van de voorbereidingen, maar ook het inhuren van auditors, het 

laten uitvoeren van een pentest, en het oplossen van de bevindingen uit de assessments zal forse 

investeringen vragen.  

1.4 Bevindingen en aanbevelingen 

De belangrijkste aanbevelingen van de impactanalyse zijn: 

Hergebruik assessments leveranciers 

Alhoewel veel van de werkzaamheden voor het assessment moeten en kunnen worden uitgevoerd 

bij hun leveranciers blijven de gemeenten te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen 

informatiebeveiliging. De beoogde efficiëntie van het uitvoeren van de assessments kan dus alleen 

behaald worden met de medewerking van de software- en hostingleveranciers door vanuit de 

gemeente zoveel als mogelijk gebruik te maken van de bij de leverancier opgestelde 

auditrapportage. De voorgestelde standaardaanpak bestaat er dan ook uit deze assessments bij de 

leveranciers slechts éénmalig uit te voeren en vanuit de gemeenten deze bij de leverancier 

opgestelde auditrapportage zoveel als mogelijk te hergebruiken. 

De zakelijke rechtvaardiging ligt vervolgens voor de hand, door het hergebruik van assessment bij 

leveranciers zijn er minder (herhaalde) werkzaamheden bij gemeenten en dus ook minder kosten. 

Doorlooptijd 

De benodigde doorlooptijd voor het uitvoeren van de assessments is een zorg. Om de gemeente 

zowel in de voorbereidende fase, als tijdens het uitvoeren van de assessments te ondersteunen en 

zo eind 2013 de ICT-beveiligingsassessments op de DigiD-koppelingen te hebben uitgevoerd wordt 
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in het volgende ondersteuningsaanbod voorzien. Daarbij is het van belang dat zowel de gemeenten 

als de leveranciers op tijd beginnen met de voorbereidingen: 

 Zoveel mogelijk ondersteunen en standaardiseren van de stappen die gezet moeten 

worden in de voorbereiding voor de assessments (onder andere draaiboek, templates en 

kennisdelen) 

 Afspraken maken met leveranciers over wanneer en hoe zij gaan voldoen aan de Norm 

 Ondersteunen en stimuleren van zowel gemeenten als leveranciers om zo snel mogelijk de 

voorbereidingen te treffen en de assessments af te ronden. 

Bewustwording met betrekking tot informatiebeveiliging 

Het laatste punt is de volwassenheid van de ICT-organisatie van de gemeenten. Deze verschilt per 

gemeente en dit geldt ook en met name voor de bewustwording met betrekking tot 

informatiebeveiliging. De gemeenten die al eerder een pentest hebben laten uitvoeren, zijn tijdens 

de impactanalyse ook sneller klaar geweest met hun voorbereidingen. Veel gemeenten zijn echter 

nog ‘(on)bewust onbekwaam’. Informatiebeveiliging is operationeel niet voor elkaar te krijgen als 

het op managementniveau niet gefaciliteerd wordt. De ondersteuningsaanpak zal dus ook voorzien 

in activiteiten om dit bewustzijn te verhogen en handvatten te bieden aan de gemeenten om 

informatiebeveiliging binnen de gemeenten te verbeteren en op het juiste niveau te agenderen. 

1.5 Assessmentproces 

Het door de gemeenten te doorlopen assessmentproces ziet er als volgt uit: 

De gemeente moet eerst door een self-assessment goed in kaart brengen wat de huidige stand van 

zaken is, inclusief de afhankelijkheden van externe leveranciers. Op basis hiervan kunnen ze zelf 

maatregelen treffen, waarna een IT-auditor door middel van een quick-scan zal vaststellen of het 

beeld van de gemeente klopt en een verder auditplan kan afstemmen. De audit- en pentest 

activiteiten die bij de gemeente zelf plaats moeten vinden, kunnen worden ingepland. Daar waar 

gemeenten kunnen steunen op de assessments bij hun leveranciers zullen ze moeten wachten tot 

deze auditrapportages beschikbaar zijn. Zodra alle benodigde werkzaamheden hebben 

plaatsgevonden, zal de Register EDP-auditor de eindrapportage opstellen. 

1.6 Hoe verder 

Voordat bovenstaande aanpak daadwerkelijk succesvol uitgevoerd kan worden, moet nog aan een 

aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo is er zowel vanuit NOREA nog een handreiking nodig 

over hoe om te gaan met de NOREA Richtlijn 4400 en de TPM’s en moet een aantal onderdelen 

aangaande de pentest(ers) nog nader door Logius worden uitgewerkt. 

Het belangrijkste risico om tot een succesvolle afronding van alle assessments te komen, is 

draagvlak bij alle partijen, zowel gemeenten, leveranciers als auditors. Alle partijen moeten een 

actieve bijdrage leveren om tot een optimale afronding te komen. Hiervoor zullen in de 

standaardaanpak ook een aantal bewustwordingsactiviteiten worden opgenomen, waarbij 

uitgebreid aandacht zal worden besteed aan de noodzaak van een goede informatiebeveiliging. 
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De voorgestelde standaardaanpak, waarbij zoveel mogelijk hergebruikt wordt van de assessments 

die bij leveranciers zijn uitgevoerd, zorgt voor een efficiënte aanpak zowel in tijd als doorlooptijd. 

Daarnaast zal de voorgestelde ondersteuningsaanpak de gemeenten helpen het assessmentproces 

zo optimaal mogelijk te doorlopen en de bewustwording te vergroten. Alhoewel de gemeenten 

langs alle lijnen ondersteund zullen worden, blijven zij zelf eindverantwoordelijk voor hun eigen 

informatiebeveiliging en het uitvoeren van de assessments.  

Alle betrokken partijen hebben gemotiveerd en enthousiast meegewerkt aan de impactanalyse en 

onderstrepen het belang van een gecoördineerd vervolg. Een voortzetting van deze constructieve 

samenwerking en opstelling zal bij het voorbereiden en uitvoeren van de ICT-

beveiligingsassessments dan ook zeker zijn vruchten afwerpen.  
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2. Begrippenlijst 

  

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

KING Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Assessment Het geheel aan werkzaamheden dat moet worden uitgevoerd voor het ICT-
beveiligingsassessment DigiD leidend tot een rapportage aan Logius. Dit 
bestaat zowel uit het uitvoeren van de penetratietest (pentest) als de 
werkzaamheden van de IT-Auditor en de Register EDP-auditor voor de 
audit. 

Audit De werkzaamheden voor het ICT-beveiligingsassessment DigiD die door 
een IT-auditor worden uitgevoerd en door een Register EDP-auditor 
moeten worden getekend voor akkoord. 

Pentest Een penetratietest of pentest is een check van een of meer 
computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook 
werkelijk gebruikt worden om op deze systemen in te breken. Een 
penetratietest vindt normaal gesproken om legitieme redenen plaats, met 
toestemming van de eigenaars van de systemen die gecheckt worden, met 
als doel de systemen (nog) beter te beveiligen. 

Richtlijnen De door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) opgestelde 
documenten ‘ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties deel 1’ en 
‘ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties deel 2’. 
https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-
advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-
webapplicaties.html 

Richtlijn Eén richtlijn uit de Norm. 

Norm De door Logius opgestelde norm gebaseerd op de ‘ICT-
beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties deel 1’. 
http://www.logius.nl/fileadmin/logius/product/digid/documenten/assess
ments/120221_norm_ict-beveiligingsassessments_digid.pdf 

Stappenplan Het door Logius opgestelde stappenplan waarin beschreven staat welke 
zes stappen doorlopen moeten worden om het assessment uit te voeren. 
http://www.logius.nl/producten/toegang/digid/ict-
beveiligingsassesments/ 

Vrijwaringsverklaring Een vrijwaringsverklaring is een document dat de betrokken partijen bij de 
penetratietest moeten ondertekenen. In dit document wordt vastgelegd 
dat de partijen de pentester toegang verlenen tot hun systemen. Het 
document vrijwaart de pentester van juridische aansprakelijkheid op 
eventueel aangebrachte schade. 

TPM Third Party Mededeling, is een verklaring die afgegeven wordt door een 
onafhankelijke auditpartij over de kwaliteit van een ICT-dienst.  

NOREA De beroepsorganisatie van IT- en Register EDP-auditors 

RE Register EDP-auditor 

NCSC Nationaal Cyber Security Centrum – Onderdeel van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Voorheen GovCert. Opsteller van de richtlijnen. 

Logius  Vanuit de rol als beheerder van DigiD, ook uitvoerder van de opdracht voor 
de assessments en handhaving namens het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 

https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html
https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html
https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html
http://www.logius.nl/fileadmin/logius/product/digid/documenten/assessments/120221_norm_ict-beveiligingsassessments_digid.pdf
http://www.logius.nl/fileadmin/logius/product/digid/documenten/assessments/120221_norm_ict-beveiligingsassessments_digid.pdf
http://www.logius.nl/producten/toegang/digid/ict-beveiligingsassesments/
http://www.logius.nl/producten/toegang/digid/ict-beveiligingsassesments/
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DMZ Demilitarized Zone: Een netwerksegment dat zich tussen het interne en 
externe netwerk bevindt. Het externe netwerk is meestal het internet. 

Auditrapportage De uiteindelijke rapportage van bevindingen die wordt opgesteld naar 
aanleiding van de assessments en wordt ondertekend door de Register 
EDP-auditors en opgeleverd aan de opdrachtgevende gemeente en door 
de gemeente aan Logius. 

G4 De vier grootste steden van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Utrecht en 
Rotterdam) werken samen in de zogenaamde G-4. 

Blackbox test Een vorm van pentesten waarbij de pentester minimale voorkennis heeft 
van het systeem. 

Vulnerability test Een vorm van pentesten waarbij met behulp van een scanner een 
(geautomatiseerde) scan uitgevoerd wordt waarbij de servers en services 
onderzocht worden op alle bekende kwetsbaarheden en zwakheden. 

Self-assessment Het door de gemeente zelf toetsen of hij aan de Norm voldoet. Hierdoor 
krijgt zij inzicht in de maatregelen die zij zelf kan treffen. Dit voorkomt 
onnodige bevindingen uit de penetratietest en de audit. Daarnaast draagt 
het bij aan de bewustwording met betrekking tot de informatiebeveiliging. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
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3. Inleiding 

3.1 Aanleiding 

DigiNotar en Lektober hebben duidelijk gemaakt dat de beveiliging van de gemeentelijke 

informatiehuishouding bij gemeenten beter moet. Voor het behoud van het vertrouwen van de 

burger in kwaliteit en kracht van gemeenten en specifiek de (elektronische) dienstverlening, is het 

van belang dat maatregelen worden genomen om onder andere de vertrouwelijkheid van 

(persoons)gegevens te borgen. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft naar aanleiding van deze 

incidenten bij brief maatregelen aangekondigd om de kwaliteit van de ICT-beveiliging van DigiD 

gebruikende organisaties een impuls te geven. In 2011 is bij brief aangegeven dat de DigiD 

gebruikende organisaties een ICT-beveiligingsassessment dienen uit te voeren en wel uiterlijk het 

eerste kwartaal 20121. De basis voor de assessments wordt gevormd door de ICT-

beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).  

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse 

Gemeenten (KING) hebben in een vroegtijdig stadium hun zorgen geuit over het feit of de 

gemeenten de assessments tijdig kunnen uitvoeren, gelet op de strakke doorlooptijd en de 

voorbereidingen die de gemeenten moeten treffen. Begin 2012 is mede daarom het beleid 

aangepast waarbij de deadlines zijn verruimd. Daarnaast is door Logius een Norm opgesteld, 

afgeleid van de richtlijnen van het NCSC, op basis waarvan de assessments dienen te worden 

uitgevoerd. Alle grootverbruikers DigiD (onder andere de Belastingdienst, DUO en UWV) dienen 

eind 2012 het assessment te hebben uitgevoerd. Andere organisaties, waaronder alle gemeenten, 

moeten uiterlijk eind 2013 een assessment hebben uitgevoerd. Daarnaast is door de Tweede Kamer 

een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te bewerkstelligen dat alle DigiD-

gebruikende organisaties (nader) werk maken van de veiligheid hiervan en hiertoe voor eind 2012 

een ICT-beveiligingsassessments laten uitvoeren. Ook deze motie geeft aan dat het onderwerp een 

gevoel van urgentie kent. 

3.2 Opdracht 

Het ministerie van BZK en VNG hebben in dit kader opdracht gegeven aan KING om een 

impactanalyse uit te voeren op de DigiD-assessments. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de 

kosten, complexiteit, betrokken partijen, impact en de organisatie van de maatregel tot het 

uitvoeren van audits en pentesten bij gemeenten binnen de voorgestelde termijn.  

De uitkomsten van de impactanalyse resulteren in een ondersteuningsaanpak vanuit KING die 

aanbevelingen op het gebied van instrumenten, afspraken en opleidingen zal bevatten. Deze dragen 

bij aan het efficiënt, betrouwbaar en tegen reductie van kosten en inspanningen kunnen uitvoeren 

van de maatregel.  

                                                           

1
 Kamerstukken II 2011/12, 26 643, nr. 238. 
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3.3 Doelstelling 

Een doelstelling van de impactanalyse is om te komen tot een standaardaanpak voor het uitvoeren 

van de DigiD-assessments. De centrale onderzoeksvraag die daarvoor is opgesteld is de volgende: 

‘Kan, op basis van de door NCSC en Logius opgestelde richtlijnen, Norm en handleidingen, een 

efficiënt en eenduidig ICT-beveiligingsassessment DigiD worden uitgevoerd bij gemeenten, met als 

resultaat een gestandaardiseerde assessmentaanpak?’  

De volgende deelvragen/hypothesen zijn daarbij voor aanvang van de impactanalyse opgenomen in 

de opdrachtomschrijving: 

1. Zijn de richtlijnen en de daarop gebaseerde Norm voor de assessments toepasbaar op 
gemeenten, kunnen zij de audit en pentesten laten uitvoeren en de leveranciers de juiste 
opdrachten geven?  

2. Kloppen de in het plan van aanpak ‘audit overheidssites’ geschatte inspanningen die per 
gemeente verricht moeten worden? Wat is de gemiddelde inspanning van de gemeente, van 
de leverancier en van de Register EDP-auditor?  

3. Kunnen, onder andere door samenwerking en een gemeenschappelijk logistiek proces, de 
inspanningen gereduceerd worden zonder verlies van kwaliteit en waar is dat het meest 
relevant? Welke bundeling is zinvol? Welke afspraken zijn dan nodig?  

4. Is een pentest per gemeente noodzakelijk of kan dat gecombineerd worden in samenwerking 
met de leveranciers? Wat heeft dit voor consequenties voor leveranciers en gemeenten 
(bescherming beveiligingsmaatregelen)? Verschillen de implementaties van 
standaardwebsites, is dat leveranciersafhankelijk?  

5. Hoe is het proces van inkoop/opdrachtverlening voor het assessment tot en met het 
eindresultaat gelijktijdig voor 415 gemeenten en circa 50 leveranciers te regelen?  

6. Wat is de uitkomst van de assessments en de pentesten? Moeten we verwachten dat meer 
dan 20% van de gemeenten te maken krijgt met een handhavingsmaatregel en hoe is dat 
door preventieve maatregelen bij gemeenten en leveranciers, of fasering, onder controle te 
krijgen?  

7. Wat is de meest effectieve ondersteuning aan gemeenten en leveranciers door VNG/KING, 
Logius en NCSC om het proces binnen tijd, kwaliteit en geld af te ronden? Onderdeel hiervan 
is een financiële onderbouwing aangaande wat er in 2012 en 2013 benodigd is ter 
ondersteuning van gemeenten.  

8. Welke structurele maatregelen moeten ontwikkeld worden?  
 

Voor de leesbaarheid van dit rapport zal in paragraaf 7.5 op elke individuele deelvraag kort en 

bondig antwoord gegeven worden. Het detailniveau van de deelvragen verschilt enorm, de 

beantwoording van de ene vraag is overlappend aan een antwoord op een andere deelvraag. 

Daarnaast zijn er ook andere aspecten tijdens de impactanalyse naar voren gekomen die niet onder 

de deelvragen geschaard kunnen worden. Alle benoemde aspecten in de deelvragen worden 

behandeld en zijn terug te vinden in hoofdstuk 5 en 6. De laatste 2 deelvragen worden beantwoord 

in hoofdstuk 7 en 8.  
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3.4 Betrokken partijen 

In het project Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD zijn de volgende partijen betrokken: 

Belanghebbende  Rol  

Ministerie BZK  Opdrachtgever , verantwoordelijk ministerie, budgethouder  

VNG Opdrachtgever en belangenbehartiger gemeenten 

KING Opdrachtnemer van de impactanalyse 

Gemeenten  Uitvoeren van en deelname aan de assessments 

Leveranciers  Deelname aan assessments  

Auditors/pentesters Uitvoeren assessments 

Logius  Uitvoerder opdracht assessments en handhaving, beheerder DigiD 

NCSC  Opsteller ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties 

NOREA Beroepsorganisatie van IT- en Register EDP-auditors 

 

 

 

Figuur 1 Weergave van het speelveld van de betrokken partijen 
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3.5 Opbouw van deze eindrapportage 

Na de aanleiding, de opdracht, de doelstelling en de betrokken partijen bij de impactanalyse in dit 

hoofdstuk beschreven te hebben, volgen vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 4 wordt de projectaanpak 

omschreven. In hoofdstuk 5 worden de bevindingen uit de impactanalyse uitvoerig besproken. In 

hoofdstuk 6 wordt teruggekomen op de onderzoeksvraagstelling en dit hoofdstuk behandelt de 

conclusies en sluit af met het benoemen van de risico’s. Hoofdstuk 7 beschrijft vervolgens de 

voorgestelde standaardaanpak/ondersteuningsaanpak. Hoofdstuk 8 sluit af met een uitwerking en 

planning voor 2012 en verder. 
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4. Projectaanpak van de impactanalyse 

4.1 Selectie betrokken partijen 

Om inzicht te krijgen in de scope en richting te geven aan de aanpak, is bij de start van het project 

veel aandacht besteed aan gesprekken met Logius, NCSC, gemeenten, leveranciers, audit- en 

pentestpartijen. Op basis van deze gesprekken zijn onderstaande selectiecriteria bepaald voor het 

samenstellen van de representatieve impactanalysegroep: 

- Webapplicatie leverancier 

- Implementatie vorm (SaaS, Externe Hosting, Interne Hosting) 

- Grootte van de gemeente 

- Eerdere betrokkenheid bij Lektober 

Vanwege de uitvoerbaarheid van de impactanalyse zijn mogelijke andere selectiecriteria, zoals 

samenwerkingsverbanden, gemeenten met Shared Service Centra, et cetera, bewust niet 

gehanteerd. Op basis van de genoemde selectiecriteria is een representatiegroep van gemeenten 

geselecteerd, met een zo goed mogelijke verdeling over de criteria. Daarnaast is ook 

gebruikgemaakt van gemeenten die zich bij KING gemeld hebben om bij te dragen aan deze 

impactanalyse. Voor het slagen van de impactanalyse is een nauwe en kritische betrokkenheid van 

de gemeente van belang.  

Een aantal van de geselecteerde gemeenten heeft al contacten gehad met auditors en/of 

pentesters. Deze partijen zijn bij de impactanalyse betrokken omdat dit inzicht zou kunnen geven in 

het feit of er een verschil is in (doorloop)tijd bij gemeenten die al eerder een pentest hebben laten 

uitvoeren en gemeenten die dit nog niet eerder hebben gedaan. Daarnaast is er gekozen voor een 

vertegenwoordiging uit een breed spectrum van zowel auditors als pentesters. 

Dit heeft geresulteerd in de onderstaande combinaties: 

Gemeente Auditor Pentest 

Lisse, Nieuwegein Ernst & Young Ernst & Young 

Doetinchem, Zuidplas Lloyds Register Quality Assurance ON2IT 

Zutphen, Zwolle Mazars Pinewood 

Apeldoorn, Eindhoven, 
Heerhugowaard 

Verdonck Klooster & Associates Madison Gurkha 

 

4.2 Aanpak 

De opdrachtomschrijving beoogde dat er volledige audits en pentesten uitgevoerd zouden worden 

bij de betrokken gemeenten. Op basis van de eerste gespreksronde is de aanpak aangescherpt op 

het uitvoeren van die werkzaamheden die zo goed mogelijk inzichtelijk maken tegen welke 

problemen de gemeenten, de auditors en pentesters aan zouden lopen. Dit zou in een enkel geval 

weliswaar kunnen betekenen dat, indien zowel de gemeente als de betrokken leverancier compleet 

op orde zouden zijn, dit wel zou kunnen leiden tot een volledig uitgevoerd assessment. De eerste 

inventarisatie bij de betrokken gemeenten heeft echter al het beeld opgeleverd dat dit geen goede 
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voorstelling van de werkelijkheid is. Grofweg zijn de onderstaande stappen uitgevoerd tijdens de 

impactanalyse: 

1. In de eerste stap zijn de gemeenten gevraagd zelf een zo goed mogelijke inschatting te 

maken in hoeverre zij aan de Norm kunnen voldoen en in kaart te brengen welke 

leveranciers er bij de assessments betrokken zijn. 

2. Vervolgens zijn de gemeenten en auditpartijen samen aan de slag gegaan om dit beeld te 

toetsen en de voorbereiding voor het assessment uit te voeren. 

3. Tot slot zijn de audit- en penetratietesten zo ver als mogelijk uitgevoerd. 

4.3 Planning 

Activiteiten Gereed 
(weeknr) 

Samenstellen projectteam 9 

Selectie betrokken gemeenten t.b.v de impactanalyse 10 

Gemeenten aan de slag met de 1e inventarisatie 11 

Inventariseren reacties en bepalen vervolgaanpak 13 

Afspraken maken met auditpartijen t.b.v. impactanalyse 15 

Kickoff met betrokken gemeentes en auditors 16 

Uitvoeren assessments bij gemeentes  26 

Afspraken maken met en uitvoeren assessments bij leveranciers 26 

Tussenrapportage aan stuurgroep 20 

Workshops om voorlopige resultaten te bespreken 23 

Afstemming BZK, VNG, Logius en NCSC over aanpak 24-26 

Opstellen eindrapportage 24-27 

Bespreken eindrapportage en decharge 28 
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5. Bevindingen van de impactanalyse 

Dit hoofdstuk gaat in op de punten die tijdens de impactanalyse zijn geconstateerd. Deze komen 

niet alleen voort uit de uitgevoerde werkzaamheden bij de gemeenten, maar ook uit verdere 

gesprekken met onder andere gemeenten, auditors, gebruikersverenigingen en DigiD 

grootverbruikers.  

5.1 Documentatie 

In het algemeen stellen veel partijen dat het positief is dat de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor 

webapplicaties en de door Logius gestelde Norm zich niet alleen richten op het proces, maar 

concreet zijn en zich ook richten op de fysieke ICT-beveiliging. 

5.1.1 Beschikbare documentatie 

Zowel vanuit NCSC als vanuit Logius is er uitgebreide documentatie beschikbaar. Vanuit NCSC zijn 

de beveiligingsrichtlijnen opgesteld. Logius heeft daar een aantal richtinggevende documenten aan 

toegevoegd. 

Vanuit NCSC2: 

- ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties deel 1 

- ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties deel 2 

Vanuit Logius3: 

- Norm ICT-beveiligingsassessments 

- Aanbevelingscriteria penetratietesten 

- Handleiding beveiligingsassessments 

- Stappenplan 

5.1.2 Onduidelijkheden 

Voor een aantal betrokken partijen (gemeenten, auditors, et cetera) is het niet duidelijk wat de 

status is van de richtlijnen deel 1 en 2 vanuit NCSC. In deel 2 staat erg veel informatie onder de 

rationale en de conformiteitseisen. Volgens het NCSC is deze informatie beschikbaar gesteld als 

mogelijk uit te voeren werkzaamheden. Het risico is echter dat dit wordt opgevat als daadwerkelijk 

uit te voeren werkzaamheden of te verzamelen bewijsstukken. Hierdoor kan het een zeer uitvoerig 

assessment worden. 

                                                           

2
 Zie: https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/ict-

beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html 
3
 Zie: http://www.logius.nl/producten/toegang/digid/ict-beveiligingsassesments/ 
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5.1.3 Breedte van de Norm 

De norm die Logius hanteert, bevat niet alle onderdelen van de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor 

webapplicaties van het NCSC. Uit deze richtlijnen heeft Logius een set van 28 richtlijnen opgesteld, 

de Norm. 

Alhoewel er begrip is voor de achterliggende reden, namelijk de haalbaarheid van het uitvoeren van 

de ICT-beveiligingsassessments, is er ook een aantal deelnemende auditors en gemeenten dat dit 

betreurt. De Norm is in hun ogen ‘uitgehold’ en biedt hierdoor een beperktere zekerheid dan 

wanneer aan de volledige richtlijn wordt getoetst. 

5.1.4 Richtlijn NOREA 

NOREA heeft op 7 juni 2012 een concept richtlijn opgesteld, Concept NOREA Richtlijn 44004, die van 

toepassing is op de assessments. De formuleringen m.b.t. de beschrijving van de ‘feitelijke 

bevinding per norm’ in bijlage 1 van de Logius Handleiding ICT-beveiligingsassessments5:  

‘per norm aangeven of wel of niet aan de gestelde eisen is voldaan’  

is mogelijk in strijd met bepaling 5.a uit de concept Richtlijn 4400 van NOREA: 

‘bij opdrachten tot overeengekomen specifieke werkzaamheden mogen geen formuleringen of 

symbolen worden gebruikt waardoor de verwachting kan worden gewekt dat een assurance-

opdracht wordt uitgevoerd waarmee een redelijke of beperkte mate van zekerheid, over het object 

van onderzoek, wordt verstrekt’. 

Samengevat: mag er als resultaat van de opdracht wel of geen ‘vinkenlijstje’ worden opgeleverd aan 

Logius? 

NOREA heeft aangegeven vooralsnog van mening te zijn dat de bevinding per norm, al dan niet 

weergegeven door een vinkje, nog geen verwachting, conclusie of suggestie met betrekking tot 

assurance, in termen van redelijk of beperkte mate van zekerheid, aangaande het gehele object van 

onderzoek impliceert. Dit wordt ten tijde van het vaststellen van deze eindrapportage nog 

onderzocht door de NOREA commissie(s) Vaktechniek en Beroepsregels. Zie actie 2 in Bijlage B: 

Acties voor succesvolle implementatie. 

5.2 Assessments 

5.2.1 Afbakening – Wat ga je testen? 

Het is door de gemeente zelf lastig te bepalen wat de scope van het assessment moet zijn omdat er 

bij gemeenten vaak geen duidelijk beeld van de infrastructuur en de aanwezige DigiD- koppelingen 

is. Het beeld dat de gemeente zelf heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal DigiD- 

                                                           

4
 

http://www.norea.nl/readfile.aspx?ContentID=73079&ObjectID=1016020&Type=1&File=0000038587_CONCE
PT%20NOREA%20Richtlijn%204400%20v20120607.pdf 
5
 

http://www.logius.nl/fileadmin/logius/product/digid/documenten/assessments/120222_handleiding_beveili
gingsassessments.pdf 
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koppelingen, sluit niet altijd aan bij de werkelijkheid die wordt vastgesteld door de auditor. Dit 

wordt onder andere veroorzaakt door: 

 Groepsaansluitingen en landelijke voorzieningen 

Daar waar groepsaansluitingen gebruikt worden is dit één aansluiting waarvoor de 

beheerder van de groepsaansluiting een rapportage aan Logius moet opleveren. Deze 

verantwoordelijkheid ligt bij de beheerder van de groepsaansluiting. De gemeenten die hier 

gebruik van maken hoeven hiervoor dus geen assessment te laten uitvoeren. Hetzelfde 

geldt voor landelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld het omgevingsloket.nl. 

 Eenmalig inloggen 

De assessments zijn niet bedoeld om vast te stellen of het inlogproces van DigiD (in beheer 

bij Logius) veilig is. Dit is de verantwoordelijkheid van Logius. De assessments zijn bedoeld 

om vast te stellen of de webapplicatie achter de DigiD-aansluiting veilig is.  

Daarmee behoeft de eenmalig inloggen functionaliteit geen speciale aandacht binnen de 

assessments. Daarnaast wordt de eenmalig inloggen functionaliteit voor het einde van 2012 

opgenomen als standaardfunctionaliteit binnen DigiD 4.1  

5.2.2 Scope – Waar ga je testen? 

Verdeling van de richtlijnen 

De 28 richtlijnen die getoetst moeten worden zijn op grote lijnen onder te verdelen in drie 

aandachtsgebieden. Een aantal richtlijnen zegt iets over de software bijvoorbeeld B3-5: Voor het 

raadplegen en/of wijzigen van gegevens in de database gebruikt de webapplicatie alleen 

geparametriseerde queries, andere zeggen iets over processen, bijvoorbeeld B0-5: Alle wijzigingen 

worden altijd eerst getest voordat deze in productie worden genomen en worden via wijzigingsbeheer 

doorgevoerd en weer andere richtlijnen zeggen iets over de infrastructuur, bijvoorbeeld B1-2: 

Beheer- en productieverkeer zijn van elkaar gescheiden. 

Daarnaast is ook een verdeling te maken in welke partijen er betrokken zijn bij de levering van de 

webapplicaties en de verschillende hosting-varianten. Zo kan de gemeente haar website zelf hosten 

(intern), extern hosten bij een hosting provider (hosting) of hebben ondergebracht in ‘de Cloud’ 

(SaaS). 
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Figuur 2 Overzicht van welke onderdelen van de Norm betrekking hebben op welke partij 

 

De betreffende richtlijn moet dáár getoetst worden waar hij van toepassing is. Bijvoorbeeld bij een 

gemeente die haar website met DigiD-koppeling volledig heeft ondergebracht in een SaaS-oplossing 

zullen de richtlijnen die iets zeggen over de software of over de infrastructuur dus getoetst moeten 

worden bij die partij.  

Afbakening scope 

Tijdens de impactanalyse is er veel afstemming geweest over wat de exacte scope van de 

assessments moet zijn. De documentatie van Logius geeft hiervoor aan: 

De scope van de toetsing is "de internet-facing webpagina's, systeemkoppelingen en 

infrastructuur die met DigiD gekoppeld zijn en betrekking hebben op het proces".  

De definitie van internet-facing webpagina’s die met DigiD gekoppeld zijn, is hierbij de meest 

duidelijke. Het betreft hier die (gedeeltes van de) gemeentelijke website die ontsloten worden met 

een DigiD-koppeling. Dit kunnen er bij één gemeente één of meer zijn!  

De moeilijkheid betreft hier om te bepalen welk gedeelte van de onderliggende infrastructuur 

onderdeel is van het assessment. 

De voorgestelde, en met NCSC en Logius afgestemde, scope is opgenomen in de voorgestelde 

aanpak in paragraaf 6.2.2. 

5.2.3 Taakverdeling auditor en pentester – Wie gaat/Hoe ga je testen? 

De werkzaamheden binnen het assessment moeten door 3 partijen worden uitgevoerd. Het 

stappenplan van Logius geeft in stap 3 aan dat er een pentest moet worden uitgevoerd. Ook een 

aantal richtlijnen spreekt over een periodieke pentest, of blackbox test. Deze moeten worden 

uitgevoerd door een pentestpartij.  



 
 

21 
 
 

De meeste richtlijnen zullen door een IT-auditor getoetst moeten worden. Soms zijn dat dezelfde 

richtlijnen als hierboven, namelijk procedureel vaststellen dat de genoemde pentest of blackbox 

test ook daadwerkelijk is uitgevoerd. 

Uiteindelijk zal een Register EDP–auditor het volledige assessmentrapport accorderen. 

Bijlage A: Richtlijn per partij geeft per richtlijn aan door welke partij deze getoetst zal worden. 

Auditors 

De meeste auditwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een IT-auditor. Dit kan een 

interne IT-auditor zijn van de gemeente zelf of van een externe partij. 

Om zeker te zijn van de goede uitvoering van de ICT-beveiligingsassessments, heeft Logius gekozen 

voor Register EDP-auditors (RE) die voldoen aan de eisen die NOREA stelt. Het totaalrapport wordt 

afgetekend door deze RE, die conform de Code of Ethics van NOREA, voldoende deskundig moet 

zijn om het rapport van de IT-auditor en de pentester op kwaliteit te kunnen beoordelen. 

Pentesters 

Voor pentesters is een dergelijke organisatie die verantwoordelijk is voor een uniforme certificering 

echter nog niet voorhanden. Het is voor de betrokken partijen niet eenduidig vast te stellen of een 

pentester voldoende gekwalificeerd is om de werkzaamheden uit te voeren. Logius heeft hiervoor 

een handleiding opgesteld, ‘Aanbevelingen en criteria penetratietest’, waarin een paragraaf ‘Enkele 

criteria voor selectie van penetratietester’ is opgenomen. Deze handleiding met criteria lijkt echter 

nog steeds (te)veel ruimte te laten voor de benodigde kwaliteit. De criteria zijn vrijblijvend 

geformuleerd en lijken geen verplichting. Zie actie 5 in Bijlage B: Acties voor succesvolle 

implementatie. 

Pentest 

Het uitvoeren van een pentest, waaronder ook een blackbox scan en een vulnerability scan, is meer 

dan het ‘runnen van een scriptje of tooltje’. Alhoewel bij het uitvoeren van een pentest vaak 

gebruik wordt gemaakt van bepaalde tools, is het beoordelen van de resultaten van die tools, onder 

andere het opsporen van zogenaamde ‘false positives’ en ‘false negatives’, geen sinecure. 

De diepgang van een pentest kan variëren van het alleen vaststellen dat gegevens bekeken kunnen 

worden tot het daadwerkelijk verwijderen of verplaatsen van die gegevens. Om te komen tot een 

gestandaardiseerde aanpak voor het ICT-beveiligingsassessment DigiD is het noodzakelijk dat er 

verdere uitleg komt over de benodigde tests en activiteiten die uitgevoerd moeten worden tijdens 

een pentest. Zie actie 4 in Bijlage B: Acties voor succesvolle implementatie.  

Voordat de pentest kan worden uitgevoerd moet een vrijwaringsverklaring ondertekend worden, 

zie hiervoor paragraaf 5.2.5  

5.2.4 Testomgevingen 

Bij een aantal tests dat een pentester uitvoert, is het wenselijk om aan te kunnen melden op de 

DigiD-pagina, om vervolgens de achterliggende applicatie te kunnen testen.  

Alhoewel een van de richtlijnen, B0-5, vereist dat ‘Alle wijzigingen worden altijd eerst getest 

voordat deze in productie worden genomen en worden via wijzigingsbeheer doorgevoerd’ is er bij 
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het merendeel van de gemeenten of hun leveranciers geen representatieve testomgeving die 

gekoppeld is aan de pre-productieomgeving (testomgeving) van DigiD.  

Een alternatief is dat deze tests plaats moeten vinden in de productieomgeving, maar daarvoor 

worden door Logius geen testaccounts ter beschikking gesteld. De voorgestelde oplossing hiervoor 

staat beschreven in paragraaf 6.2.2 en gaat uit van het uitvoeren van deze tests in een 

representatieve omgeving bij de leverancier. 

5.2.5 Vrijwaringsverklaringen 

Voor het uitvoeren van de penetratietesten is ten behoeve van de uitvoerende partij, de ‘ethical 

hacker’ een zogenaamde vrijwaringsverklaring vereist. Dit document vrijwaart de pentester van 

juridische aansprakelijkheid op eventueel aangebrachte schade, en voorkomt juridische en 

praktische problemen naar aanleiding van de tests. Deze verklaring moet niet alleen getekend 

worden door de gemeente zelf, maar indien de gemeente een gedeelte van haar webapplicatie of 

hosting heeft uitbesteed, ook door de betrokken partijen.  

Hoe deze ketenverantwoordelijkheid geregeld is en wie er bij de betrokken partijen, inclusief de 

gemeente, verantwoordelijk is voor het ondertekenen van de vrijwaringsverklaring, is niet altijd 

even duidelijk. Zie bevinding over volwassenheid van de ICT-organisatie in paragraaf 5.3.1. 

5.3 Gemeenten 

5.3.1 Volwassenheid 

De volwassenheid van de ICT-organisatie van de gemeenten verschilt per gemeente. Dit geldt ook 

voor de bewustwording met betrekking tot informatiebeveiliging. Nog lang niet elke gemeente 

heeft een verantwoordelijke aangewezen voor de informatiebeveiliging, maar het is vaak een ‘klus’ 

die iemand ‘erbij doet’. 

De gemeente heeft maar beperkte budgetten voor het uitvoeren van haar taken. Vaak is ICT en dan 

met name informatiebeveiliging de sluitpost. Het is lastig voor de betrokken medewerkers dit op 

het juiste niveau op de agenda te krijgen.  

In de lopende contracten met de leverancier is er nog weinig aandacht voor het correct vastleggen 

van de benodigde beveiligingseisen en maatregelen. Gemeenten moeten ondersteund worden met 

het definiëren van eisen ten aanzien van informatiebeveiliging in de verwervingsfase, het 

vastleggen van eisen in goede SLA’s en contracten en het sturen op prestaties van leveranciers. 

Door de jaren heen is er bij veel gemeenten een complex ICT-bouwwerk ontstaan waarvan de 

architectuurplaat niet altijd voor iedereen helder is. Het in beeld brengen van de gemeentelijke 

applicatiearchitectuur en infrastructuur zorgt ervoor dat het afbakenen van het ICT-

beveiligingsassessment DigiD eenvoudiger is. 

Bij met name de kleinere gemeente is de (ICT-)beheerafdeling er vooral op gericht om 

‘functionaliteit in de lucht te brengen en te houden’. Preventief beheer en borgen van kennis 

hebben geen prioriteit. De kans is groot dat er slechts reactief (reageren op incidenten) in plaats 

van proactief beheer is (incidenten voorkomen). 
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5.3.2 Verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging 

Niet elke gemeente weet precies wie er verantwoordelijk is voor de informatiebeveiliging. De 

gemeenten gaan er bijvoorbeeld van uit dat het goed geregeld is, omdat het bij een leverancier is 

belegd. Alhoewel men zich wel beseft dat men te allen tijde zelf eindverantwoordelijk is, is deze 

verantwoordelijkheid intern bij niemand belegd. 

De gemeentelijke ICT-cyclus heeft een looptijd van 5 jaar. Indien er in de contracten met 

leveranciers iets aangepast moet worden of opnieuw moet worden aanbesteed, kan dit niet direct 

geregeld worden. Daarnaast is er voor 2012 geen budget gereserveerd voor het uitvoeren van de 

ICT-beveiligingsassessments, maar ook niet voor de benodigde aanpassingen aan de applicatie- of 

infrastructuur. 

5.3.3 Een eerste stap 

Een goede beveiliging vraagt niet alleen om het testen van de systemen die gekoppeld zijn aan 

DigiD, maar ook om het totaal aan ICT-systemen van de gemeente, zowel digitaal als ook fysiek. Het 

ICT-beveiligingsassessment DigiD toetst de applicaties en de infrastructuur achter de DigiD-login aan 

de door Logius opgestelde Norm, maar zegt niets over de overige webpagina’s en mid- en 

backoffice systemen. Denk bijvoorbeeld aan de beveiliging van Wifi-netwerken, regels omtrent 

‘Bring Your Own Device’, en de ‘geeltjes met het wachtwoord’ op de monitor. De resultaten van het 

assessment geven dus slechts een beeld van een deel van de ICT-beveiligingsaspecten. 

5.3.4 Inspanning 

Tijdens de impactanalyse hebben de gemeenten veel tijd besteed aan het in kaart brengen van de 

interne en externe verantwoordelijkheden en het verkrijgen van de vrijwaringsverklaringen.  

De voornaamste inspanning die verwacht wordt ná de impactanalyse is het beschrijven en 

vastleggen van processen binnen de gemeenten die ten grondslag liggen aan het formele ICT-

beveiligingsassessment. Veel gemeenten hebben vaak ongeschreven regels of verouderde 

procesbeschrijvingen. Het eenmalig op orde brengen hiervan zal veel (doorloop)tijd in beslag 

nemen.  

5.4 Leveranciers 

5.4.1 Auditors/pentesters 

Diverse partijen benaderen de gemeenten nu al en geven aan dat door het vroegtijdig uitvoeren 

van een pentest, blackbox scan of een infrastructuur- of domeinscan men beter is voorbereid op de 

assessments. Dit berust uiteraard alleen op waarheid als de scope en diepgang van deze ‘prescan’ 

goed aansluit bij hetgeen daadwerkelijk nodig is in het licht van het assessment. 

Ook is er de wens van de gemeenten om van KING advies te krijgen welke auditor en/of pentester 

geschikt is om het assessment uit te voeren. Ze zijn op zoek naar gecertificeerde auditors en 

pentesters. In de standaardaanpak vanuit KING (zie hoofdstuk 7) zullen voldoende richtlijnen en 
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handvatten ter ondersteuning van de gemeenten aanwezig zijn. Onderzocht wordt of het mogelijk 

is om aanvullende convenantafspraken (zie paragraaf 7.3.1) te maken met leveranciers. 

In Nederland zijn er ongeveer 1500 gecertificeerde Register EDP-auditors, waarvan ongeveer een 

derde (400) ‘vrij’ beschikbaar is op de markt6. Deze auditors zijn, met name in het laatste kwartaal 

van het jaar vaak beperkt beschikbaar, omdat ze al zijn ingezet op de werkzaamheden rond het 

opstellen van de jaarrekening. 

Pentesters zijn er minder. De schatting is dat er ongeveer 200 pentesters beschikbaar zijn op de 

markt. Gezien de steeds toenemende aandacht voor informatiebeveiliging wordt de vraag steeds 

groter. Zoals ook al aangegeven in paragraaf 5.2.3 is er nog geen beroepsorganisatie die de kwaliteit 

van pentesters waarborgt. 

5.4.2 Leveranciers van webapplicaties en hosting partijen 

Een groot aantal richtlijnen uit de Norm zegt iets over de webapplicatie of de hostingomgeving. Als 

deze richtlijnen vanuit de gemeente geaudit worden, heeft dit tot gevolg dat de leverancier 

overspoeld wordt met vragen om de benodigde informatie voor deze richtlijnen te verstrekken en 

dat er waarschijnlijk gegevens openbaar worden waarvan dit vanuit het oogpunt van 

informatiebeveiliging niet wenselijk is. 

Het is niet inzichtelijk te maken hoeveel kosten de leveranciers moeten maken om te voldoen aan 

de Norm/ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties. Dit zijn namelijk niet alleen de jaarlijks 

terugkerende kosten voor de assessments, maar ook de benodigde aanpassingen om aan de 

Norm/richtlijnen te voldoen.  

Daarbij is het ook niet ondenkbaar dat de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties de 

komende jaren zullen worden aangescherpt. Voor de leveranciers is het wenselijk inzicht te krijgen 

in een ‘releaseplanning‘ van de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties en de Norm, om zo 

inzichtelijk te krijgen welke aanvullende eisen er de komende periode op hen afkomen. 

Leveranciers moeten soms nog (grote) investeringen doen om een passend beveiligingsniveau voor 

gedeelten van hun serverpark te realiseren. Als een aanscherping op korte termijn ervoor zorgt dat 

dit eerder dan gepland opnieuw moet gebeuren, is er een grote kans op desinvesteren (en daarmee 

verhoogde kosten voor de gemeenten).  

Ook moeten leveranciers zich realiseren dat ze zelf ook weer afhankelijk kunnen zijn van een andere 

leverancier, bijvoorbeeld een SaaS-oplossing die extern wordt gehost, waardoor er ook weer extra 

afspraken gemaakt moeten worden. 

5.5 Proces 

5.5.1 Doorlooptijd 

De tijd tussen het starten met de voorbereidingen op het assessment en het afronden van de 

auditrapportage moet niet worden onderschat. De indicaties hiervoor variëren van enkele maanden 
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 Cijfers volgens NOREA 
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tot een jaar. Ook tijdens de impactanalyse heeft het soms weken geduurd voordat zelfs maar de 

eerste afspraak met de betrokken partijen, bijvoorbeeld leveranciers, is gemaakt, de benodigde 

gegevens beschikbaar waren of de benodigde vrijwaringsverklaring 7ondertekend was.  

Er is een grote kans dat tijdens de assessments zal worden vastgesteld dat er aan één of meerdere 

richtlijnen niet wordt voldaan en dat hiervoor aanpassingen nodig zijn. Dit kunnen aanpassingen zijn 

die de gemeente zelf kan uitvoeren, maar ook kan een nieuwe versie van de webapplicatie nodig 

zijn of aanpassingen in de infrastructuur van bijvoorbeeld de hostingpartij. Een aantal van deze 

benodigde aanpassingen kan als aandachtspunt worden opgenomen in de auditrapportage, maar 

andere aanpassingen zullen moeten worden opgelost voordat het assessment kan worden 

afgerond.  

Gemeenten moeten eigenlijk al ruim voor de zomer van 2013 weten welke aanpassingen direct 

benodigd zijn, zodat er voldoende tijd is om deze door te (laten) voeren en het assessment nog voor 

het einde van 2013 kan worden afgerond. 

5.5.2 Ervaring 

Een aantal gemeenten in de impactanalysegroep had al eerder een pentest laten uitvoeren. De tijd 

die het deze gemeenten heeft gekost om de voorbereiding te doorlopen, is daardoor aanzienlijk 

korter. Ze hebben immers al een keer eerder het proces doorlopen om vrijwaringsverklaringen aan 

te vragen. Ook hebben zij de afhankelijkheid met de betrokken partijen beter in beeld en weten zij 

wie de vrijwaringsverklaring moet ondertekenen.  

De pentestresultaten zelf zijn echter niet altijd herbruikbaar gebleken, omdat deze in een andere 

omgeving of met een andere scope zijn uitgevoerd. 

5.5.3 Wijzigingen 

Norm en richtlijn 

NCSC is bezig met een nieuwe versie van de ICT-beveiligingsrichtlijnen. Dit leidt tot de vraag 

hoelang een auditrapportage geldig is en wanneer een nieuw assessment moet worden uitgevoerd. 

De leveranciers en gemeenten willen weten wat er de komende jaren op hen af gaat komen, zodat 

ze nu de juiste keuzes kunnen gaan maken. 

Hierover zijn met Logius en BZK de volgende afspraken gemaakt: 

 De Norm (en de bijbehorende versie van de richtlijnen) staat vast voor een heel 

kalenderjaar. 

Dus als een organisatie de auditrapportage heeft ingeleverd en de richtlijnen worden in 

datzelfde jaar veranderd, dan hoeft er niet direct een nieuw assessment uitgevoerd te 

worden. 

                                                           

7
 Bij een aantal gemeenten is het niet gelukt om binnen de doorlooptijd van de impactanalyse een door alle 

betrokken partijen ondertekende vrijwaringsverklaring te krijgen. 
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 Als de richtlijnen wijzigen, zal dat over het algemeen deel 2 betreffen. Deze wijziging heeft 

(meestal) geen directe invloed op de Norm, want deel 2 bevat de mogelijk uit te voeren 

werkzaamheden. Bij een wijziging van de richtlijnen zal door Logius worden onderzocht of 

de Norm ook moet worden aangepast. 

 Als de richtlijnen wijzigen als gevolg van een nieuwe dreiging dan zijn de DigiD-gebruikende 

organisaties zelf verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen.  

 Logius zal een wijziging van de richtlijnen bekendmaken onder de DigiD-gebruikende 

organisaties. 

 Een dergelijke wijziging van de richtlijnen heeft geen invloed op reeds ingeleverde 

rapporten of de assessments van het lopende jaar. 

Hier gaat een vergelijking op met de APK-keuring, een jaarlijks fenomeen waarbij een tussentijdse 

bijstelling van eisen niet leidt tot (vervroegde) herkeuring.  

Wijzigingen bij leveranciers 

Een aantal richtlijnen uit de Norm moet getoetst worden bij de leveranciers. Zodra er iets wijzigt in 

de software (nieuwe versie) of de infrastructuur (nieuwe systemen, OS-versies et cetera) zou dit tot 

gevolg kunnen hebben dat er een nieuw assessment zou moeten worden uitgevoerd. Het 

assessment is nu een jaarlijkse vereiste. In de aansluitvoorwaarden van Logius is al opgenomen dat 

aansluitingen op DigiD dienen te voldoen aan de Norm.  

Wijzigingen bij DigiD 

Tijdens de impactanalyse is er een nieuwe versie van DigiD in productie genomen bij Logius. 

Hierdoor is er bij een aantal gemeenten een probleem opgetreden met de DigiD-koppeling. Ook 

heeft de aankomende versie van DigiD ervoor gezorgd dat de testomgeving van een gemeente al 

gekoppeld wordt aan de nieuwe versie van DigiD, terwijl de productieomgeving nog gekoppeld is 

aan de productieversie van DigiD. Dit heeft ervoor gezorgd dat er op dat moment geen assessment 

kon worden afgerond, omdat er geen representatie testomgeving beschikbaar was. 

5.6 Overige bevindingen 

5.6.1 Gebruik DigiD 

Het lijkt erop dat de gemeenten voorbijgaan aan de bredere intentie achter de DigiD-assessments, 

namelijk het gefaseerd op orde krijgen van de gemeentelijke informatiebeveiliging. Voor de kleinere 

gemeente met een relatief laag aantal DigiD-transacties lijkt het op het eerste gezicht nu goedkoper 

om geen DigiD te gebruiken en de e-dienstverlening weer terug te draaien naar een eigen 

authenticatiemechanisme of het papieren proces van voorheen. Hierbij bespaart de gemeente nu 

de kosten van het assessment.  

Het is mogelijk dat een gemeente die wel voldaan heeft aan het assessment alsnog gehackt wordt, 

100% veiligheid is immers niet haalbaar. Hierdoor kan het vertrouwen van de gemeenten en de 

burgers in DigiD (en de assessments) in gevaar komen. Informatiebeveiliging is een continu proces 

en bestaat uit meer dan alleen het uitvoeren van deze ICT-beveiligingsassessments DigiD. 



 
 

27 
 
 

5.6.2 Relatie met overige DigiD-gebruikende partijen 

G-4 

De vier grootste steden van Nederland, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam, werken 

samen in de G-4. Zij hebben kennisgenomen van en bijgedragen aan de bevindingen uit deze 

rapportage en ondersteunen de voorgestelde aanpak.  

Zij hebben bijna alles zelf in huis/in eigen beheer. Daarnaast beschikken ze over een eigen audit 

afdeling met IT-auditors en Register EDP-auditors.  

Interprovinciaal overleg (IPO) 

Het IPO heeft een eigen vakgroep, Cibo, die zich bezighoudt met informatiebeveiliging. De 

voorgestelde aanpak uit deze rapportage is met hen afgestemd. Aangezien er een aantal 

leveranciers is dat zowel applicaties levert aan gemeenten als provincies, zullen ook deze provincies 

aansluiten bij deze aanpak.  

Unie van Waterschappen 

De voorgestelde aanpak uit deze rapportage is daarnaast met de Unie van Waterschappen 

afgestemd. Aangezien er een aantal leveranciers is dat zowel applicaties levert aan gemeenten als 

waterschappen, zullen ook deze waterschappen aansluiten bij deze aanpak.  

Grootverbruikers  

De DigiD-grootverbruikers hebben kennisgenomen van en bijgedragen aan de bevindingen uit deze 

rapportage.  

5.6.3 Single Audit framework 

Tijdens de gesprekken met gemeenten is naar voren gekomen dat er audits vereist worden vanuit 

diverse partijen. Het gaat niet alleen om dit ICT-beveiligingsassessment DigiD, maar bijvoorbeeld 

vanuit SuwiNet, BAG, GBA, ISO27001 en de jaarrekening, worden vaak soortgelijke vragen gesteld. 

Dit wordt ook geconstateerd door de overige DigiD-gebruikende organisaties. Er is dus vanuit een 

brede groep behoefte aan een overzicht van welke toets voortkomt in welke audit, in hoeverre deze 

uit te voeren toetsen overlappen et cetera. 
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6. Conclusie van de impactanalyse 

De hoofdvraag van deze impactanalyse was: ‘Kan op basis van de door NCSC en Logius opgestelde 

richtlijnen, Norm en handleidingen een efficiënte en eenduidige ICT-beveiligingsassessment DigiD 

worden uitgevoerd bij gemeenten, met als resultaat een gestandaardiseerde assessmentaanpak?’  

De belangrijkste conclusies uit de impactanalyse zijn dat:  

1) het proces tijdrovend is en dat een goede voorbereiding kan bijdragen in versnelling 

hiervan en  

2) het vanuit efficiëntie en wenselijkheid mogelijk is de assessmentwerkzaamheden te 

bundelen op alle ongeveer 608 DigiD-aansluitingen. 

6.1 Voorbereiding 

De Norm zorgt ervoor dat de gemeente niet alleen de interne verantwoordelijkheden in kaart moet 

brengen, maar ook diepgaande kennis moet hebben van de eigen applicatie- en 

informatiearchitectuur. De tijd die het kost om dit inzichtelijk te krijgen is niet te onderschatten. 

Daarnaast is er in het proces van de assessments een aantal stappen dat veel doorlooptijd kost, 

zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van de juiste vrijwaring voor het uitvoeren van de pentest. 

Dit geldt niet alleen voor de gemeenten, maar ook voor de softwareleveranciers en hostingpartijen. 

Voor verdere detaillering zie hoofdstuk 7. 

Een goede voorbereiding zorgt er niet alleen voor dat de assessments sneller kunnen worden 

doorlopen, maar dat dit proces ook tijdbesparend is voor de auditor. 

Kortom, een goede voorbereiding is het halve werk! 

6.2 Werkzaamheden bundelen 

De bevindingen over waar welke richtlijn van toepassing is (zie paragraaf 5.2.2) geeft tevens de 

oplossingsrichting aan voor de gevraagde efficiëntie. Richtlijnen die van toepassing zijn op een 

leverancier van de gemeente, bijvoorbeeld de infrastructurele richtlijnen voor een SaaS-leverancier, 

moeten bij de leverancier getoetst worden. Dit geldt voor alle gemeenten die gebruikmaken van 

deze oplossing. In plaats van elke gemeente zijn eigen auditor een assessment uit laat voeren bij de 

leverancier, wordt gebruikgemaakt van een in de auditwereld voorhanden zijnde oplossing van een 

‘Third Party Mededeling (TPM)/ISAE4400’, vanaf hier verkort TPM genoemd. Dit is een auditrapport 

dat is uitgevoerd op een bepaalde omgeving, waarbij het resulterende auditrapport kan dienen om 

aan derden aan te tonen dat aan de richtlijnen is voldaan. Op deze manier is alleen het auditrapport 

openbaar en niet de onderliggende gevoelige informatie8. 

Als we dit toepassen op de combinatie van implementatie zoals we deze bij de gemeenten 

aantreffen en de verdeling van richtlijnen in de Norm, komen we tot onderstaand overzicht. 

                                                           

8
 De exacte vorm van deze ‘TPM’ wordt momenteel nog onderzocht door de NOREA commissie(s) 

Vaktechniek en Beroepsregels. 
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Figuur 3 Dekking van de Third Party Mededelingen 

In de linker kolom is een gemeente opgenomen die een webapplicatie heeft ‘gekocht’ bij een 

externe leverancier. De richtlijnen die gelden voor de software kunnen worden getoetst op een 

gelijkwaardige omgeving bij de leverancier.  

De tweede kolom geeft de situatie aan waarbij de gemeente gebruikmaakt van een externe partij 

voor het hosten van de webapplicatie. De richtlijnen die gelden voor de infrastructuur, maar ook 

een aantal procesmatige richtlijnen kunnen worden vastgesteld bij de hostingpartij. 

De derde kolom is een combinatie van de eerste twee situaties, namelijk een gemeente die een 

webapplicatie afneemt bij een leverancier die dit aanbiedt in een SaaS-oplossing. Hierbij zal een 

groot gedeelte van de richtlijnen voor zowel de software, de infrastructuur als een aantal processen 

bij deze SaaS-leverancier getoetst kunnen worden. 

De laatste kolom geeft de situatie weer waarbij de gemeente alles zelf geregeld heeft. Hierbij is het 

niet mogelijk gebruik te maken van TPM’s. 

De auditor zal tijdens het assessment bij de gemeente daar waar mogelijk de TPM opvragen en 

hiermee eenvoudig kunnen vaststellen of aan de betreffende richtlijnen wordt voldaan. 

Het effect van bovenstaande aanpak, waarbij er zoveel mogelijk gebruikgemaakt zal worden van bij 

de leveranciers eenmalig uitgevoerde assessments, is groter naarmate er meer gemeenten 

gebruikmaken van de getoetste oplossing. 

6.2.1 Intern 

Daar waar gemeenten zelf alles in huis hebben (zie laatste kolom in Figuur 3, is er geen 

afhankelijkheid met een externe partij en kan er geen gebruik gemaakt worden van een TPM. 

Hierdoor hebben zij dus geen voordeel van de gebundelde aanpak, maar hebben wel het voordeel 

niet afhankelijk te zijn van externe partijen. Dit heeft een gunstig effect op de doorlooptijd, omdat 
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ze niet hoeven te wachten tot de assessments bij de leveranciers hebben plaatsgevonden maar 

meteen zelf aan te slag kunnen met de assessments.  

6.2.2 Scope en afbakening 

De scope voor de audit en de pentest is op basis van de definitie van Logius concreet vastgesteld 

als: 

‘alle URLs van de gemeente waar direct een DigiD-koppeling achter zit’. 

 

 
Figuur 4 Overgenomen uit ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties deel 1 

Zoals in bovenstaande afbeelding is weergegeven, zal ook de webhosting omgeving worden 

onderzocht door middel van een infrastructurele test. De reikwijdte van deze test zal worden 

beperkt tot de DMZ 9 waarin de webservers zijn geplaatst via welke de ‘internet-facing’ webpagina’s 

met DigiD-koppeling worden aangeboden.  

Testomgeving 

We hebben al eerder vastgesteld dat lang niet alle gemeenten beschikken over een representatieve 

testomgeving. Het is bij deze gemeenten niet mogelijk om een aantal richtlijnen te toetsen dat geldt 

voor de applicatie (zie paragraaf 5.2.4). De oplossing hiervoor vloeit voort uit bovenstaande aanpak. 

                                                           

9 Een DMZ is een netwerksegment dat zich tussen het interne en externe netwerk bevindt. Het 

externe netwerk is meestal het internet. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
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Deze richtlijnen kunnen bij de leverancier (eigenaar) van de software getoetst worden. Het is 

daarbij belangrijk dat het dezelfde versie van de software, maar niet een volledig op productie 

gelijkende infrastructuur betreft, qua routering, sizing et cetera.  

De richtlijnen die gaan over de infrastructuur waar deze oplossing op draait, kunnen vervolgens wél 

in de productieomgeving, bij de leverancier of bij de gemeente zelf, worden getoetst. Hierbij is het 

namelijk wél van belang dat het een representatieve omgeving is. Voor deze test is het echter niet 

noodzakelijk aan te melden op de DigiD-omgeving. 

In Bijlage A: Richtlijn per partij is in de kolom ‘Software’ aangegeven welke richtlijnen voor de 

softwareleverancier gelden (en dus in een andere testomgeving kunnen worden getoetst). In de 

kolom ‘Hosting’ is aangegeven welke richtlijnen gelden voor de infrastructuur. 

6.2.3 Audit 

De audit richt zich, binnen de bovenstaand gedefinieerde scope, op het vaststellen of aan de Norm is 

voldaan en wordt weergegeven in een rapportage op te leveren aan Logius. De beschikbare 

documentatie, ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties deel 2, geeft hiervoor een overzicht 

van mogelijk uit te voeren werkzaamheden. Het is geenszins de bedoeling álle werkzaamheden en 

bewijsvoering die daar genoemd staat ook daadwerkelijk uit te voeren.  

Het is voldoende die werkzaamheden uit te voeren en bewijsvoering te verzamelen om het hoogste 

risico af te dekken. 

Bijvoorbeeld: In ‘ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties deel 2’ staat bij B3-1, ‘De 

webapplicatie valideert de inhoud van een HTTP-request voor die wordt gebruikt’, dat het 

noodzakelijk is te beschikken over de broncode van de programmatuur om hier een 

sourcecode review op uit te voeren. 

Als de applicatie niet voldoet aan deze richtlijn, is dit door middel van een pentest vast te stellen. 

Indien hiervoor een broncode-inspectie moet worden uitgevoerd, brengt dat veel kosten met zich 

mee. Het ligt dus voor de hand dit alleen uit te voeren indien het risico voor de specifieke oplossing 

als zeer hoog wordt ingeschat. Eventueel kan dit wel bij de eigenaar van de software door middel 

van een broncode-inspectie geverifieerd worden. 

In Bijlage A: Richtlijn per partij’ is dit als volgt weergegeven: bij ‘Opmerkingen’ staat dan de 

opmerking ‘Broncode-inspectie bij de eigenaar van de software’, en in kolom ‘P/A’ staat 

aangegeven dat de richtlijnen ook door middel van een pentest kan worden getoetst. 

6.2.4 Pentest 

Het uitvoeren van een pentest is één van de richtlijnen (B0-8 ‘Penetratietests worden periodiek 

uitgevoerd’ en B0-9 ‘Vulnerability assessments (security scans) worden periodiek uitgevoerd’) waar 

een gemeente aan moet voldoen. Daarnaast is er echter nog een aantal andere richtlijnen dat ook 

tijdens de pentest kan worden vastgesteld of waarvoor bewijs wordt verzameld. Zie hiervoor de 

laatste kolom ‘P/A’ in Bijlage A: Richtlijn per partij’. 
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Het uitvoeren van een infrastructuurscan is géén onderdeel van de Norm. Aangezien deze scan de 

bewijsvoering van een aantal richtlijnen sterk vereenvoudigt, bijvoorbeeld B0-6 en B0-7, zou deze 

wel onderdeel uit moeten maken van de pentest. 

Of er verdere uitleg nodig is over het uitvoeren van de pentest wordt ten tijde van het vaststellen 

van deze eindrapportage nog onderzocht door Logius. Zie actie 4 in Bijlage B: Acties voor 

succesvolle implementatie’. 

Meer informatie over pentesten is onder andere terug te vinden in de NCSC-handleiding ‘Pentesten 

doe je zo’.10 

Voor het uitvoeren van een pentest is een vrijwaringsverklaring nodig. KING zal hiervoor een 

standaardtemplate leveren. 

6.3 Risico’s 

Uit de impactanalyse zijn de onderstaande risico’s voor het uitvoeren van het assessment naar 
voren gekomen.  

Risico Voorgestelde maatregel 

Onvoldoende gevoel van urgentie Activiteiten organiseren t.b.v. het verhogen 
van bewustwording op het gebied 
van informatiebeveiliging 

Coöperatie leveranciers Coördinatie KING, opstellen convenant 

Selecteren pentesters Aanscherpen selectiecriteria Logius, 
opstellen handreiking door NOREA 

Volwassenheid gemeentelijke ICT-organisatie Ondersteuningsaanpak KING, en later 
mogelijk via nog op te richten 
informatiebeveiligingsdienst (IBD). 

Register EDP-auditors zijn druk in Q4 Standaard marktwerking 

Voorbereiding kost veel tijd Ondersteuningsaanpak KING. Motiveren 
van gemeenten en leveranciers en 
verhogen van de bewustwording op het 
gebied van informatiebeveiliging. 

Draagvlak aanpak door auditors NOREA ondersteunt de voorgestelde 
aanpak en zal dit ook uitdragen naar haar 
deelnemers. 

Gemeenten komen te laat in actie; 
onvoldoende tijd voor oplossen bevindingen 

KING stimuleert om voor eind Q2 2013 het 
ICT-beveiligingsassessment DigiD uit te 
voeren. 

  

                                                           

10
 Zie: http://www.govcert.nl/dienstverlening/Kennis+en+publicaties/whitepapers/pentesten-doe-je-zo.html 
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7. Voorgestelde ondersteuningsaanpak 

De ondersteuning aan de gemeenten gaat over de volgende assen: 

7.1 Voorbereiding 

Zoals al aangegeven bij de bevindingen kosten de voorbereidingen veel tijd. Als alles eenmaal in 

kaart is gebracht, zijn de vervolgstappen duidelijker en efficiënter.  

De gemeente moet dus, conform stappenplan van Logius, eerst zelf in kaart brengen wat de huidige 

stand van zaken is. Hiervoor zal door KING zo snel mogelijk een zelfchecklist worden opgesteld. 

Hierin komen onder andere onderstaande acties/vragen aan de orde: 

- Zelf toetsen of de organisatie aan de Norm voldoet 

- Welke DigiD-aansluitingen zijn er? 

- Welke systemen betreft dit? 

- Wie heeft intern de verantwoordelijkheid voor welke richtlijn? 

- Zijn er externe partijen betrokken? 

- Voor welke van deze partijen zou men een TPM willen verkrijgen? 

- Welke partijen moeten een vrijwaringsverklaring ondertekenen? 

- Is in de bestaande contractafspraken met leveranciers het veiligheidsbeleid en de 

bijbehorende randvoorwaarden goed opgenomen?  

7.1.1 Templates 

KING zal voor een aantal aandachtsgebieden templates of standaardformulieren/documenten 

opstellen die door gemeenten gebruikt kunnen gaan worden. 

- Draaiboek voor het uitvoeren van het assessment, met alle benodigde processtappen; 

- Standaard opdrachtformulieren voor het assessment (met juiste specificatie van de 

werkzaamheden); 

- Standaard vrijwaringsverklaring die de gemeente kan laten tekenen door de betrokken 

partijen. 

Er zullen niet alleen templates nodig zijn voor de documenten behorende bij de assessments, maar 

ook voor het voldoen aan bepaalde richtlijnen. Bijvoorbeeld een beschrijving van het 

patchmanagement of wijzigingsbeleid.  

Om de kennisdeling hiervan te bevorderen en gemeenten van elkaar te laten leren, zal er een 

community worden gefaciliteerd. 

7.1.2 Richtlijnen per partij 

Een globaal overzicht van welke richtlijn voor welke partij geldt, is opgenomen in Bijlage A: Richtlijn 

per partij. Let op: dit is slechts een indicatie en moet per gemeente en per DigiD-aansluiting worden 

ingevuld. Het in kaart brengen van deze afhankelijkheden is onderdeel van de voorbereiding. 
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Let wel, de gemeente blijft verantwoordelijk voor het geheel en kan zijn eindverantwoordelijkheid 

niet delegeren aan de leveranciers. 

7.2 Ondersteuning assessments 

7.2.1 Stappenplan 

Na de voorbereiding door de gemeente zelf, moet de gemeente samen met een auditor een 

quickscan uitvoeren om te toetsen of het beeld van de gemeente klopt. Op basis van het 

gezamenlijk vastgestelde beeld kunnen dan de stappen in gang gezet worden voor de voorbereiding 

en het uitvoeren van de jaarlijkse assessments.  

De auditrapportage kan pas worden opgeleverd als alle benodigde informatie is verzameld, dus ook 

uit de eventueel beschikbaar zijnde TPM’s. 

Het te volgen stappenplan, dat door KING zal worden uitgebreid tot een standaarddraaiboek, ziet er 

dan in het kort als volgt uit:. 

- Voorbereiding (zie 7.1) 

- Eerste quickscan (1 dag)  

o Bepalen van de scope en betrokken partijen 

o Wie is verantwoordelijk voor wat?  

o Wat kan onder een TPM vallen? 

o Wat moet de gemeente dan zelf nog doen? 

o Opstarten vrijwaringsproces indien nodig 

- Pentest 

- Afronden van het assessment zodra de TPM’s beschikbaar zijn 

Daarnaast raden we de gemeenten aan om breder te kijken naar hun eigen informatiebeveiliging. 

Dit wordt verder uitgewerkt in de bewustwordingscampagnes 2012. 

7.2.2 Rapportages 

Naar aanleiding van de bevindingen in paragraaf 5.1.4 zijn er afspraken gemaakt met NOREA. 

NOREA heeft aangegeven dat het mogelijk zou moeten zijn tegemoet te komen aan de in de 

handleiding van Logius opgenomen richtlijn : ‘Per norm aangeven of wel of niet aan de gestelde 

eisen is voldaan. Indien een norm niet van toepassing is moet dit worden aangegeven’ 

Dit wordt ten tijde van het vaststellen van deze eindrapportage nog onderzocht door de NOREA 

commissie(s) Vaktechniek en Beroepsregels. Zie actie 2 in Bijlage B: Acties voor succesvolle 

implementatie’.  

7.3 Assessments bij leveranciers 

KING zal zo snel mogelijk met zoveel mogelijk leveranciers afspraken maken over het uitvoeren en 

afronden van de assessments en het opstellen van TPM’s. Hierbij zal KING ook inventariseren bij de 

leveranciers voor hoeveel gemeenten deze assessments gebruikt kunnen worden en welke 

richtlijnen daarmee worden afgedekt. Zo ontstaat een inschatting van de planning bij gemeenten. 
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NOREA heeft aangegeven de werkwijze met betrekking tot het hergebruik van bevindingen uit de 

auditrapportages bij de leverancier te ondersteunen. Het is echter nog niet geheel duidelijk hoe dit 

binnen de (internationale) regels van het auditvakgebied te realiseren is. NOREA heeft aangegeven 

hiervoor met een handreiking te komen. 

Dit wordt ten tijde van het vaststellen van deze eindrapportage nog onderzocht door de NOREA 

commissie(s) Vaktechniek en Beroepsregels. Zie actie 1 in Bijlage B: Acties voor succesvolle 

implementatie’. 

7.3.1 Convenant 

KING werkt sinds kort met convenanten met leveranciers. Het convenant bevestigt de 

samenwerking tussen partijen binnen het gemeentelijk domein. Doel van deze samenwerking is 

partijen in staat te stellen in te spelen op en mee te werken aan oplossingen ten aanzien van 

ontwikkelingen die consequenties hebben voor de ICT-infrastructuur en informatievoorziening bij 

gemeenten. Deze samenwerking is gericht op het gezamenlijk (door)ontwikkelen van procesmatige 

en technische standaarden door vakmatig kennis te delen, bijeenkomsten te organiseren, 

ervaringen beschikbaar te stellen en het samen oppakken van innovaties op het gebied van 

verbetering in processen en ICT-integratie.  

Uitgezocht wordt of het mogelijk is om aan het bestaande KING-convenant twee toevoegingen te 

maken: 

- Webapplicatie leveranciers en hostingpartijen die de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor 

webapplicaties/Norm hanteren 

- Auditors die de KING-werkwijze (en mediation) gebruiken en accepteren 

7.3.2 Shared Service Centers en samenwerkingsverbanden 

Daar waar er binnen de samenwerkingsverbanden gebruikgemaakt wordt van oplossingen die 

onder een TPM zouden kunnen vallen, is er geen afwijkende aanpak. 

Wel is er binnen samenwerkingsverbanden en Shared Service Centers (SSC’s) een verdere 

samenwerking mogelijk, waarbij ook de auditpartijen gezamenlijk betrokken kunnen worden. 

Hierbij is de strekking van de standaardaanpak: niets dubbel doen als het niet hoeft. 

Als het samenwerkingsverband over zijn eigen DigiD-aansluiting beschikt, is het 

samenwerkingsverband zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van het assessment. De 

gemeenten die deel uitmaken van het samenwerkingsverband moeten de afspraken hiervoor 

vastleggen in de contracten. 

7.4 Zakelijke rechtvaardiging 

Onderstaande tabellen geven de totale kosten weer voor het uitvoeren van de assessments bij de 

gemeenten. Het betreft hier specifiek de ‘out-of-pocket’ kosten voor de gemeenten voor het door 

de auditors en pentesters uitvoeren van de werkzaamheden. In deze kosten zijn de kosten voor de 

ondersteuning vanuit KING/VNG of de eigen uren van de gemeente niet meegenomen. De kosten 

zijn gespecificeerd in dagen. 
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7.4.1 Zonder standaardaanpak 

 
  Zonder standaardaanpak (pentest + audit) 

  
Per stuk Totaal 

 
Aantal Min Max Min Max Gemiddeld 

Gemeenten 415 10 d 20 d  4150 8300 6225 

DigiD-aansluitingen 608 10 d 30 d 6080 18240 12160 

Leveranciers 50  0 0 0 0 0 

Totaal kosten        10230 26540 18385 
 

Tabel 1 Kosten in dagen voor het uitvoeren van de assessments zonder de beschreven standaardaanpak 

Min/Max/Gemiddeld 

Aangezien de situatie niet bij elke gemeente hetzelfde is, wordt er gerekend met een minimum 

en een maximum aantal te besteden dagen. Dit zowel in de kolommen per stuk (per 

gemeente/DigiD-aansluiting/leverancier) als in de kolommen totaal (voor alle gemeenten/DigiD 

aansluitingen/leveranciers). De kolom ‘Gemiddeld’ geeft daarbij de kosten aan voor álle 

assessments, uitgaande van de 50/50 gemiddelde. 

Gemeenten 

Onafhankelijk van het aantal DigiD-aansluitingen zal er bij de gemeente een aantal richtlijnen 

geaudit moeten worden. 

DigiD-aansluitingen 

De gemeenten zullen per DigiD-aansluiting een assessment uitvoeren. Daar waar dit een externe 

softwareleverancier of een hostingpartij raakt, zullen ze deze keten volgen. Dit kan ertoe leiden 

dat er voor één DigiD-aansluiting een assessment moet plaatsvinden zowel bij de gemeente, bij 

de webapplicatie leverancier als ook bij een hosting partij. 

Leveranciers 

Zonder standaardaanpak zal er per DigiD aansluiting een assessment worden uitgevoerd. Er 

hoeven dan bij leveranciers geen specifieke activiteiten worden uitgevoerd, anders dan 

geïnitieerd vanuit de gemeente. 

7.4.2 Met standaardaanpak 

  
Standaard (pentest + audit) 

  
Per stuk Totaal 

  Aantal Min Max Min Max Gemiddeld 

Gemeenten 415 3 d 10 d 1245 4150 2697,5 

DigiD aansluitingen 608 0,5 d 20 d 304 12160 6232 

Leveranciers 50 5 d 40 d 250 2000 1125 

Totaal kosten        1799 18310 10054,5 
 

Tabel 2 Kosten in dagen voor het uitvoeren van de assessments mét de beschreven standaardaanpak 

Min/Max/Gemiddeld 

Aangezien de situatie niet bij elke gemeente hetzelfde is, wordt er gerekend met een minimum 
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en een maximum aantal te besteden dagen. Dit zowel in de kolommen per stuk (per 

gemeente/DigiD-aansluiting/leverancier) als in de kolommen totaal (voor alle gemeenten/DigiD-

aansluitingen/leveranciers). De kolom ‘Gemiddeld’ geeft daarbij de kosten aan voor álle 

assessments, uitgaande van het 50/50 gemiddelde. 

Gemeenten 

Er is altijd een aantal activiteiten dat door de auditor moet worden uitgevoerd op gemeente-

niveau. Zelfs als de gemeente ‘alles’ heeft uitbesteed is er nog een aantal richtlijnen dat bij de 

gemeente getoetst moet worden. 

DigiD-aansluitingen 

In het gunstigste geval hoeft voor een DigiD-aansluiting alleen de auditrapportage van de 

leveranciers geëvalueerd te worden. Daar waar de gemeente hier niet naar kan verwijzen, zal er 

een assessment moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de implementatievorm van de DigiD- 

aansluiting kan dit oplopen tot 20 dagen. 

Leveranciers 

Dit bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid richtlijnen die bij een leverancier getoetst kunnen 

worden en de complexiteit van de oplossing. 

7.5 Beantwoording onderzoeksvragen 

 Deelvraag Antwoord 

1 Zijn de richtlijnen en de daarop gebaseerde 
Norm voor de assessments toepasbaar op 
gemeenten, kunnen zij de audit en 
pentesten laten uitvoeren en de leveranciers 
de juiste opdrachten geven?  
 

De beschikbare documentatie geeft 
onvoldoende richting aan de scope van de 
assessments. Uit de impactanalyse is gebleken 
dat er extra guidance op de Norm nodig is. Het 
is onduidelijk wat de interpretatie is van met 
name deel 2 van de richtlijnen van NCSC. De 
wijze waarop gerapporteerd moet worden door 
auditors is niet evident. Op dit moment wordt 
te weinig richting gegeven vanuit Logius op de 
diepgang en reikwijdte van de pentest. In de 
aanpak is een aantal voorstellen opgenomen 
om bovenstaande te verbeteren. Naast de 
onduidelijke documentatie, zorgt ook het 
ontbreken van afspraken in de contracten 
ervoor dat het voor gemeenten lastig is de 
leveranciers de juiste opdrachten te geven. Hier 
zal ook in de ondersteuningsaanpak vanuit KING 
aandacht aan worden besteed. 

2 Kloppen de in het plan van aanpak ‘audit 
overheidssites’ geschatte inspanningen die 
per gemeente verricht moeten worden? Wat 
is de gemiddelde inspanning van de 
gemeente, van de leverancier en van de 
Register EDP-auditor?  
 

Tijdens de impactanalyse hebben gemeenten 
tussen de 3 en 12 dagen besteed aan het in 
kaart brengen van de stand van zaken en het 
ondersteunen van de auditors. De gemeenten 
geven wel aan dat ze vooral veel inspanning 
verwachten voor het op orde brengen van de 
documentatie t.b.v. de audits. De geschatte 
inspanningen lijken voor gemeenten met een 
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extern gehoste ICT-infrastructuur aan de hoge 
kant. Voor gemeenten die alles intern hebben 
draaien, zal deze inschatting de werkelijkheid 
beter benaderen. De inspanning per partij 
wordt bepaald door voorbereiding, 
infrastructuur en status van de leverancier. 

3 Kunnen, onder andere door samenwerking 
en een gemeenschappelijk logistiek proces, 
de inspanningen gereduceerd worden 
zonder verlies van kwaliteit en waar is dat 
het meest relevant? Welke bundeling is 
zinvol? Welke afspraken zijn dan nodig?  

 

Inspanningen kunnen gereduceerd worden 
door een goede voorbereiding, hergebruik van 
auditrapportages opgesteld bij de leveranciers 
en delen van documentatie door gemeenten. 
Dit zal gefaciliteerd worden via een op te 
richten community. De grootste efficiëntie 
bereiken we vanuit het hergebruik van de 
auditrapportages bij grote leveranciers. 
Doelstelling is om in 2012 deze afspraken met 
gemeenten en leveranciers te maken. 

4 Is een pentest per gemeente noodzakelijk of 
kan dat gecombineerd in samenwerking met 
de leveranciers? Wat heeft dit voor 
consequenties voor leveranciers en 
gemeenten (bescherming 
beveiligingsmaatregelen)? Verschillen de 
implementaties van standaardwebsites, is 
dat leveranciersafhankelijk?  

 

Afhankelijk van de infrastructuur is niet bij elke 
gemeente een pentest nodig. In bepaalde 
gevallen hoeft deze alleen uitgevoerd te 
worden bij de leverancier. Leveranciers zullen 
meewerken aan collectieve audits/pentesten 
juist om hun interne beveiligingsmaatregelen te 
beschermen. De wijze waarop een leverancier 
maatwerk realiseert, heeft invloed op de 
herbruikbaarheid van de pentest. 

5 Hoe is het proces van 
inkoop/opdrachtverlening voor de audit tot 
en met het eindresultaat gelijktijdig voor 415 
gemeenten en circa 50 leveranciers te 
regelen?  

 

De opdrachtgever heeft er in dit geval 
vooralsnog niet voor gekozen om de 
marktwerking op het gebied van het uitvoeren 
van de assessments te beïnvloeden. Wel zullen 
er maatregelen getroffen worden om dit proces 
zo gestandaardiseerd mogelijk te laten 
verlopen. Hiervoor zullen de benodigde 
instrumenten ontwikkeld worden.  

6 Wat is de uitkomst van de assessments en 
de pentesten? Moeten we verwachten dat 
meer dan 20% van de gemeenten te maken 
krijgt met een handhavingsmaatregel en hoe 
is dat door preventieve maatregelen bij 
gemeenten en leveranciers of fasering onder 
controle te krijgen?  
 

De impactanalyse heeft uitgewezen dat op dit 
moment geen enkele gemeente helemaal klaar 
is. Door een goede voorbereiding, een 
standaardchecklist en het delen van 
beschikbare documenten zal hier een positieve 
bijdrage aan geleverd kunnen worden. 
Gemeenten zijn echter voor een groot deel 
afhankelijk van de acties van hun leveranciers. 
In de ondersteuningsaanpak van KING is er 
daarom ook aandacht voor het coördineren van 
de activiteiten van deze leveranciers. De 
verwachte doorlooptijd voor het volledige 
assessment, waarin voldoende ruimte is 
opgenomen voor het oplossen van de 
bevindingen is naar verwachting zes maanden. 
De gemeenten en leveranciers moeten dus op 
tijd beginnen met de voorbereidingen. 
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7 Wat is de meest effectieve ondersteuning 
aan gemeenten en leveranciers door 
VNG/KING, Logius en NCSC om het proces 
binnen tijd, kwaliteit en geld af te ronden? 
Onderdeel hiervan is een financiële 
onderbouwing. Wat is er in 2012 en 2013 
benodigd ter ondersteuning van 
gemeenten? 

In de voorgestelde standaard 
ondersteuningsaanpak wordt de rol van KING 
en VNG toegelicht. De impactanalyse heeft een 
aantal bevindingen gedaan binnen de 
invloedsfeer van zowel Logius als het NCSC. 
Deze partijen moeten zich bewust zijn van deze 
aspecten. De ondersteuningsaanpak zal 
gemeenten helpen met de voorbereidingen en 
levert een draaiboek voor het uitvoeren van de 
assessments. Er is veel aandacht voor 
bewustwordingsactiviteiten om de 
informatiebeveiliging op de juiste plek binnen 
de gemeenten geagendeerd te krijgen. 

8 Welke structurele maatregelen moeten 
ontwikkeld worden? 

 

Er is een structurele rol voor de 
Informatiebeveiligingsdienst van KING voorzien 
waarin de gemeenten niet alleen tijdens het 
uitvoeren van de ICT-beveiligingsassessments 
worden ondersteund, maar ook geholpen gaan 
worden met de bewustwording en 
informatiebeveiliging over de volledige breedte. 
Daarnaast zal de voortgang bij zowel de 
gemeenten als de leveranciers gemonitord 
worden. 
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8. Uitwerking en planning 

 

Figuur 5 Tijdslijn 

8.1 2012 

De tweede helft van dit jaar moet er nog veel werk verricht worden. Gemeenten moeten aan de 

slag met de voorbereiding (zie paragraaf 7.1), en een aantal maatregelen moet nog verder 

uitgewerkt worden.  

KING zal een voorstel uitwerken voor een ondersteuningsaanbod voor gemeenten met de volgende 

activiteiten: 

 

KING zal gemeenten stimuleren: 

 Zo spoedig mogelijk de zelfchecklist uit te voeren. 

 In kaart te brengen waar de verantwoordelijkheden liggen. 

 Het stappenplan van Logius te volgen voor eigen onderdelen. 

 De bewustwording aangaande informatiebeveiliging in de organisatie te verhogen. 

 

KING zal bij leveranciers: 

 In kaart brengen welke leveranciers een TPM op kunnen stellen en afspraken maken over 

wanneer ze aan de Norm voldoen. Hierbij zal zoveel mogelijk functionaliteit (ook maatwerk) 

meegenomen worden. 

 Inventariseren hoeveel DigiD-aansluitingen vallen onder de leverancier/TPM. 

 Indien een TPM niet mogelijk of wenselijk is, nagaan op welke manier de leverancier kan 

meewerken aan een efficiënte oplossing. 

 Zie actie 2 in Bijlage B: Acties voor succesvolle implementatie’. 

 

KING zal actief het volgende uitvoeren: 

 Opstellen gedetailleerd draaiboek met processtappen. 

 Opstellen templates, factsheets, afronden afbakening, et cetera.  

 Opzetten community waar gemeenten elkaar kunnen helpen. 

 Inrichten inhoudelijke ondersteuning. 

 Kwartiermaken ondersteuningsorganisatie (helpdesk, FAQ’s et cetera). 

 Monitoren van de voortgang bij gemeenten en leveranciers. 
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 Voorbereiden mediatorrol: daar waar er afstemmingsproblemen ontstaan tussen 

gemeenten, leveranciers, auditors of Logius zal KING zorgen voor bemiddeling. 

Daarnaast is er nog een aantal openstaande punten, zoals de definitieve afstemming met Logius en 

NOREA over de werkwijze met betrekking tot het hergebruik van de bij de leveranciers opgestelde 

auditrapportages. 

8.2 2013 

Aangezien de assessments jaarlijks moeten worden uitgevoerd, zullen de gemeenten hier, zoals al 

vermeld bij de risico’s, efficiënt mee om dienen te gaan. De verwachting is dat de gemeenten die 

wél voorop willen lopen zo snel mogelijk, op of na 1 januari 2013, het assessment willen afronden. 

Daarom moet uiterlijk 1 januari 2013 de ondersteunende organisatie zijn ingericht.  

De activiteiten die vervolgens in 2013 worden uitgevoerd zijn onder andere: 

 Bewaken voortgang en coördineren leveranciers en gemeenten. 

 Inrichten helpdesk:  

o 1e/2e lijns helpdesk bemensen; 

o Bijhouden FAQ; 

o Bijhouden community. 

 Uitvoeren mediator rol. 

 Verder blijven uitdragen van bewustwordingsactiviteiten. 

 Monitoring en planning. 

 Overdracht naar de Informatiebeveiligingsdienst. 
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Bijlage A: Richtlijn per partij 

Onderstaand een globaal overzicht van welke richtlijn uit de Norm geldt voor welke partij. Let op: 

dit is slechts een indicatie en moet per gemeente en per DigiD-aansluiting worden ingevuld. Het in 

kaart brengen van deze afhankelijkheden is onderdeel van de voorbereiding. 
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B0-5 Alle wijzigingen worden altijd eerst getest 
voordat deze in productie worden genomen en 
worden via wijzigingsbeheer doorgevoerd. 

Vooral van belang bij de gemeente zelf, als de 
oplossing niet onder een TPM valt 

X x x A 

B0-6 Maak gebruik van een hardeningsproces, 
zodat alle ICT-componenten zijn gehard tegen 
aanvallen. 

Infrastructuurscan kan vaststellen of er niet 

aan deze eis wordt voldaan. 
  x   P/A 

B0-7 De laatste (beveiligings)patches zijn 
geïnstalleerd en deze worden volgens een 
patchmanagement proces doorgevoerd. 

Infrastructuurscan kan vaststellen of er niet 

aan deze eis wordt voldaan. 
  x   P/A 

B0-8 Penetratietests worden periodiek uitgevoerd. Periodiciteit minimaal 1 x per jaar. Hoe zijn 
actiepunten uit het rapport opgevolgd 
Belangrijk dat uitkomsten pentest ook de 
(deel)evidence bevat t.b.v. de andere 
richtlijnen. 

  x   A 

B0-9 Vulnerability assessments (security scans) 
worden periodiek uitgevoerd. 

Periodiciteit minimaal 1 x per jaar. Hoe zijn 
actiepunten uit het rapport opgevolgd 
Belangrijk dat uitkomsten pentest ook de 
(deel)evidence bevat t.b.v. de andere 
richtlijnen. 

  x   A 

B0-12 Ontwerp en richt maatregelen in met 
betrekking tot toegangsbeveiliging / 
toegangsbeheer. 

B0-12/B1-2/B1-3/B2-1 hebben veel overlap.   x   A 

B0-13 Niet (meer) gebruikte websites en/of informatie 
moet worden verwijderd. 

Stel best practice op die zowel voor gemeente 
als auditor kan worden gebruikt. 

  x x A 

B0-14 Leg afspraken met leveranciers vast in een 
overeenkomst. 

Minimale vereisten voor de vastlegging lijken 
te zijn opgenomen onder de rationale in deel 2 
van het NCSC document. 

    x A 

B1-1 Er moet gebruik worden gemaakt van een 
Demilitarised Zone (DMZ), waarbij 
compartimentering wordt toegepast en de 
verkeersstromen tussen deze compartimenten 
wordt beperkt tot alleen de hoogst 
noodzakelijke. 

Voor invulling zie scopedefinitie 
opdrachtomschrijving. 

  x   A 

B1-2 Beheer- en productieverkeer zijn van elkaar 
gescheiden. 

Fysieke scheiding is niet verplicht. VLAN is 
ook toegestaan. 
B0-12/B1-2/B1-3/B2-1 hebben veel overlap. 

  x   A 

B1-3 Netwerktoegang tot de webapplicaties is voor 
alle gebruikersgroepen op een zelfde wijze 
ingeregeld. 

B0-12/B1-2/B1-3/B2-1 hebben veel overlap. x x x A 

B2-1 Maak gebruik van veilige 
beheermechanismen. 

B0-12/B1-2/B1-3/B2-1 hebben veel overlap. x x   A 

B3-1 De webapplicatie valideert de inhoud van een 
HTTP-request voor die wordt gebruikt. 

Broncode inspectie alleen bij eigenaar 
software 

x     P 

                                                           

11
 P= pentester, A=auditor 
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B3-2 De webapplicatie controleert voor elk HTTP 
verzoek of de initiator geauthenticeerd is en de 
juiste autorisaties heeft. 

Broncode inspectie alleen bij eigenaar 
software 

x     P 

B3-3 De webapplicatie normaliseert invoerdata voor 
validatie. 

Broncode inspectie alleen bij eigenaar 
software 

x     P 

B3-4 De webapplicatie codeert dynamische 
onderdelen in de uitvoer. 

Broncode inspectie alleen bij eigenaar 
software.  
De ontwikkelaar heeft in het SDLC proces 
geborgd dat de webapplicatie dynamische 
onderdelen in de uitvoer gecodeerd worden. 

x     P 

B3-5 Voor het raadplegen en/of wijzigen van 
gegevens in de database gebruikt de 
webapplicatie alleen geparametriseerde 
queries. 

Broncode inspectie alleen bij eigenaar 
software.  
De ontwikkelaar heeft in het SDLC proces 
geborgd dat de webapplicatie uitsluitend 
geparameteriseerde queries gebruikt bij 
database toegang. 

x     P 

B3-6 De webapplicatie valideert alle invoer, 
gegevens die aan de webapplicatie worden 
aangeboden, aan de serverzijde. 

Broncode inspectie alleen bij eigenaar 
software 

x     P 

B3-7 De webapplicatie staat geen dynamische file 
includes toe of beperkt de keuze mogelijkheid 
(whitelisting). 

Broncode inspectie alleen bij eigenaar 
software 

x     P 

B3-15 Een (geautomatiseerde) blackbox scan wordt 
periodiek uitgevoerd. 

Periodiciteit minimaal 1 x per jaar. Hoe zijn 
actiepunten uit het rapport opgevolgd 
Belangrijk dat uitkomsten pentest ook de 
(deel)evidence bevat t.b.v. de andere 
richtlijnen. 

x     A 

B3-16 Zet de cookie attributen „HttpOnly‟ en 
„Secure‟. 

Broncode inspectie alleen bij eigenaar 
software 

x     P 

B5-1 Voer sleutelbeheer in waarbij minimaal 
gegarandeerd wordt dat sleutels niet 
onversleuteld op de servers te vinden zijn. 

Met sleutels wordt certificaten bedoeld. x x   A 

B5-2 Maak gebruik van versleutelde (HTTPS) 
verbindingen. 

Een duidelijkere omschrijving zou zijn: “Maak 
gebruik zonder versleutelde verbindingen 
(HTTPS) onmogelijk” 

  x x P/A 

B5-3 Sla gevoelige gegevens versleuteld of 
gehashed op. 

Alleen hashen als je de gegevens nooit meer 
terug wilt zien (passwords) 

x x   A 

B5-4 Versleutel cookies. “De ontwikkelaar heeft in het SDLC proces 
geborgd dat cookies encrypted worden 
opgeslagen, met een toereikend encryptie 
algoritme.” 

x     P/A 

B7-1 Maak gebruik van Intrusion Detection 
Systemen (IDS). 

Voor grotere leveranciers en hosting partijen 
lijkt een volwassen IDS geen probleem. Voor 
met name kleinere partijen lijkt dit wel een 
probleem. Graag verwijzen wij op dit punt naar 
de geopende discussie van enkele maanden 
geleden tussen Logius, NCSC en KING over 
het voor deze omgevingen accepteren van een 
meer "low profile" oplossing. 

  x   A 

B7-8 Voer actief controles uit op logging     x   A 

B7-9 Governance, organisatie, rollen en 
bevoegdheden inzake preventie, detectie en 
response inzake informatiebeveiliging dienen 
adequaat te zijn vastgesteld. 

Richtlijn lijkt breed, lijkt in essentie echter te 
gaan over aantoonbare follow up indien log 
records op kwaadwillend misbruik duiden. 

x x x A 
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Bijlage B: Acties voor succesvolle implementatie 

Onderstaand overzicht geeft aan welke acties nodig zijn om aan de randvoorwaarden te voldoen 

voor een succesvolle uitvoering van de assessments.  

# Actie Voorgestelde 
actiehouder 

Betrokken 
partijen 

Deadline 

1.  

 

Aan welke eisen moeten de assessments 
en de rapportages voldoen om zo efficiënt 
mogelijk hergebruik te maken van de bij 
de leveranciers uitgevoerde assessments 
en auditrapportages (Werkwijze TPM’s) 

NOREA NOREA, 
BZK/Logius, 
KING 

1-10-2012 
 

2.  

 

Hoe kan binnen de NOREA richtlijn 4400 
aan de eis van de minister van BZK worden 
voldaan om in de auditrapportage op te 
nemen of “per norm aangeven of wel of 
niet aan de gestelde eisen is voldaan”  

NOREA  NOREA, 
BZK/Logius 

1-10-2012 
 

3.  Opstellen Guidance op NOREA richtlijn 
4400 

NOREA NOREA 1-10-2012 
 

4.  Nader specificeren waar een pentest aan 
moet voldoen. 

Logius BZK/Logius, 
NCSC 

1-10-2012 
 

5.  Nader uitwerken selectiecriteria 
pentesters 

Logius BZK/Logius 1-10-2012 

6.  Borgen draagvlak en medewerking van 
leveranciers om hun systemen en 
omgeving tijdig te laten toetsen 

KING KING, 
Leveranciers 

1-1-2013 

7.  Ondersteuningsaanpak opstellen die er in 
voorziet dat de beperkte marktcapaciteit 
efficiënt wordt ingezet 

KING KING 1-1-2013 
 

8.  Voldoende draagvlak bij auditors voor 
voorgestelde aanpak met TPM’s 

NOREA NOREA 1-10-2012 

9.  Ondersteuningsaanpak opstellen en 
uitdragen die voorziet in de juiste stappen 
voor gemeenten 

KING KING 1-10-2012 

10.  Inrichten administratie organisatie met 
ketenverantwoordelijken 

KING KING, Logius, 
NCSC 

1-1-2013 
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