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Deze dertig minuten 

• Onze situatie 

• Hoe? En welke aanpak is gevolgd 

• De normen / beveiligingsrichtlijnen 

• Ervaringen, lessen en tips 



Onze situatie 

• Samenwerkingsverband I&A van de 

gemeenten Nuenen c.a. en Son en 

Breugel 

• Ook samenwerking op andere 

onderdelen bedrijfsvoering zoals Digitale 

Dienstverlening 

• DigiD assesment is onderdeel van  

project Meerjaren informatiebeveiligings-

beleid en -plan 



Onze situatie 

• Twee gemeenten 

• Twee websites 

• Twee DigiD aansluitingen 

• Eén leverancier 



Onze aanpak 

• Uitangspunt: 

• Draaiboek van 

KING 

• Plan van Aanpak 

• Start met selectie 

auditor 

• Stap 1, 2, 5, 6 



Aanpak 



Waar komt het op 

neer? 



Onze situatie 



Onze situatie 



Aanpak 



Welke beveiligingsrichtlijnen? 
• B0-5, Alle wijzigingen worden altijd eerst getest voordat 

deze in productie worden genomen en worden via 

wijzigingsbeheer doorgevoerd 

• B0-13, Niet (meer) gebruikte websites en/of informatie 

moet worden verwijderd 

• B0-14, Leg afspraken met leveranciers vast in een 

overeenkomst 

• B5-3, Sla gevoelige gegevens versleuteld of gehashed 

op 

• B7-9, Governance, organisatie, rollen en bevoegdheden 

inzake preventie, detectie en response inzake 

informatiebeveiliging dienen adequaat te zijn vastgesteld 
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tot toegangsbeveiliging / toegangsbeheer 



wijzigingsbeheer doorgevoerd 

• B0-13, Niet (meer) gebruikte websites en/of informatie 

moet worden verwijderd 

• B0-14, Leg afspraken met leveranciers vast in een 

overeenkomst 

• B5-3, Sla gevoelige gegevens versleuteld of gehashed 

op 

• B7-9, Governance, organisatie, rollen en bevoegdheden 

inzake preventie, detectie en response inzake 

informatiebeveiliging dienen adequaat te zijn vastgesteld 

• B0-12, Ontwerp en richt maatregelen in met betrekking 

tot toegangsbeveiliging / toegangsbeheer 

• B1-2, Beheer en productieverkeer zijn van elkaar 

gescheiden 

• B5-1, Voer sleutelbeheer in waarbij minimaal 

gegarandeerd wordt dat sleutels niet onversleuteld op de 



• B0-5, Alle wijzigingen worden altijd eerst getest 

voordat deze in productie worden genomen en 

worden via wijzigingsbeheer doorgevoerd 

• In SaaS situatie best lastig  

• Wat test je? 

• Onvoldoende tijd voor complete test bij 

elke release 

• Wel: Nieuwe e-formulieren 



• B0-13, Niet (meer) gebruikte websites en/of informatie 

moet worden verwijderd 

• In theorie onderdeel van wijzigingsbeheer 

• Oplossing:  

• Overzicht van alle operationele 

(sub)websites 

• Elke site een eigenaar 

• Jaarlijks (minimaal) controle 



• B0-14, Leg afspraken met leveranciers vast in een 

overeenkomst 

• Voordeel uit koploper gemeente zijn 

• Samen met KING contact met leverancier 

• Uitdaging:  

• Bestaande overeenkomst 

• Inhoud SLA van belang voor dit 

assessment  



 

• B5-3, Sla gevoelige gegevens versleuteld of 

gehashed op 

 

• Leverancier verantwoordelijk voor 

technische maatregelen 

• Gemeente verantwoordelijk voor analyse 

van gevoelige gegevens 

• Wat zijn gevoelige gegevens? 

• Welke gegevens worden opgeslagen  

en waar? 



• B7-9, Governance, organisatie, rollen en 

bevoegdheden inzake preventie, detectie en response 

inzake informatiebeveiliging dienen adequaat te zijn 

vastgesteld 

• Was nog niet (voldoende) vastgelegd 

• Is vastgelegd in (nieuwe) 

informatiebeveiligingsbeleid 

• Uitdaging: Beleid tijdig vaststellen 



• B0-12, Ontwerp en richt maatregelen in met 

betrekking tot toegangsbeveiliging / toegangsbeheer 

• Autorisaties in het CMS  

• Gemeente: Scheiden van beheer en 

productie; 

• content-beheer  

• applicatiebeheer / definitie e-

formulieren 

• Proces dat hiervoor wordt gebruikt 



• B1-2, Beheer en productieverkeer zijn van elkaar 

gescheiden 

• Beheerfuncties van het DMS afschermen 

voor misbruik vanaf internet 

• Grootste deel via TPM 

• Implementatie: SSL & filteren op IP adres  

• Gemeente: Aantonen implementatie 



• B5-1, Voer sleutelbeheer in waarbij minimaal 

gegarandeerd wordt dat sleutels niet onversleuteld op 

de servers staan 

• Sleutels via gemeente naar provider 

• Vaak via e-mail of brief 

• Gemeente: maak het proces van 

certificaatbeheer inzichtelijk. Beschrijf 



Tips 

• Betrek zo snel mogelijk de auditor 

• Houd rekening met verassingen 

• Doe wat nodig is. Niet meer 



Nut van het DigiD 

assessment? 

• Bewustwording informatiebeveiliging 

stijgt 

• Maatregelen die er al hadden moeten 

zijn worden ontdekt 

• Oh ja, de veiligheid van je website wordt 

onderbouwd 



Vragen 


