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Samenvatting van de regeling 

Jaarlijks assessment 

• Overheidsorganisaties die gebruik maken van DigiD dienen  

jaarlijks hun ICT-beveiliging, voor zover deze DigiD raakt, te  

toetsen op basis van een ICT-beveiligingsassessment 

Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD van Logius 

• De ICT-beveiligingsassessments worden uitgevoerd op basis van 28 maatregelen die een sub-set zijn 

van de maatregelen van de  “ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties” van het Nationaal Cyber 

Security Centrum (NCSC) 

Uitvoering onder verantwoordelijkheid van een Register EDP-auditor  

• De ICT-beveiligingsassessment moeten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een 

Register EDP-auditor. Organisaties die zelf een Register EDP-auditor in dienst hebben, kunnen 

desgewenst zelf de ICT-beveiligingsassessment uitvoeren 

Gefaseerde aanpak 

• De implementatie vindt gefaseerd plaats. De grootverbruikers DigiD (onder andere Belastingdienst, 

DUO en UWV) dienen eind 2012 het assessment te hebben uitgevoerd. Andere organisaties, 

waaronder gemeenten moeten eind 2013 de ICT-beveiligingsassessment hebben uitgevoerd en aan de 

norm voldoen. 
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Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD van Logius 

NCSC richtlijn 

• De “ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties” van het Nationaal Cyber Security 

Centrum (NCSC) bevat 59 beveiligingsrichtlijnen verdeeld over 7 deelgebieden.  

 

Logius norm 

• De Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD van Logius is subset van 28 

beveiligingsrichtlijnen uit de NCSC richtlijn.  

• Logius adviseert deze organisaties om buiten de 28 beveiligingsrichtlijnen uit de norm ook 

de andere beveiligingsrichtlijnen uit de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties te 

adopteren 

 

De beveiligingsrichtlijnen uit de Logius norm 

• De beveiligingsrichtlijnen kunnen ruwweg worden gegroepeerd naar: 

• 4 beveiligingsrichtlijnen gericht op governance 

• 11 beveiligingsrichtlijnen gericht op de applicatie 

• 13 beveiligingsrichtlijnen gericht op de infrastructuur 
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Kader NOREA 

Te hanteren professionele standaard 

 

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment  (v 1.0 feb 2012): 

• Het ICT-beveiligingsassessment moet worden uitgevoerd in de vorm van een opdracht 

tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden op basis van de 

IFAC International Standard on Related Services 4400. 

 

In overleg met de NOREA is geconcludeerd dat de NOREA Richtlijn Assurance-

opdrachten door IT-auditors (3000) een betere toepasbare standaard is.  

 

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment  (v 2.1 jan 2013): 

• De Register EDP-auditor dient bij de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden 

rekening te houden met de NOREA richtlijn 3000, ‘Richtlijn Assurance-opdrachten door 

IT-auditors’.  

• De auditor rapporteert per norm of de interne beheersingsmaatregelen, in alle van 

materieel belang zijnde aspecten, op afdoende wijze qua opzet en bestaan zijn 

ingeregeld. 
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Kader NOREA 

•C1 Raamwerk 

 Assurance- 

 opdrachten 

 

•C2 Richtlijn 

 Assurance- 

 opdrachten 

A1 Statuten 

• A2 Huishoudelijk 

  reglement 

• A3 Reglement van 

  toelating 

• A4 Reglement 

  Beroepsethiek 

• A5 Reglement van 

  Tucht 

• A6  Reglement van 

  beroep 

• A7 Regeling Over- 

  stappers en 

  herintreders 

B1 Reglement Gedragscode 

E Advies 

 

Invulling in  

ontwikke- 

ling 

B2 Reglement Beroepsbeoefening 

 

 

G Richtlijnen voor de attestfunctie en toekomstige        

uitvoeringsrichtlijnen (Opdrachtaanvaarding en documentatie)  

 

 H Handreikingen (ZekeRE Business, ZekeRE Zorg); 

studierapporten, Handboek en ‘De EDP-Auditor’ 

B3 Reglement KwaliteitsBeheersing NOREA 

D  Audit 

 Assessment 

 Review 

 Quick Scan 

 Beoordeling 

 Analyse 

 F ‘Niet-Actief’ 

 (zoals In 

 business of 

     gepensioneerd) 

 

[Geen invulling] –  

[B2 en B3 n.v.t.] 

B4 Reglement KwaliteitsOnderzoek NOREA 
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Kader NOREA 

C2 – Richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors (3000) 

• Deze Richtlijn geeft aanwijzingen voor het uitvoeren van IT-audits: 

• Opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid 

• Opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid 

 

Richtlijn 3000 verstrekt algemene uitgangspunten en aanwijzingen voor 

noodzakelijke werkzaamheden voor de uitvoering van assurance opdrachten. Het 

behandeld zaken als: 

• Kwaliteitsbeheersingsmaatregelen 

• Opdrachtaanvaarding 

• Gebruikmaken werkzaamheden deskundigen 

• Verkrijgen assurance-informatie 

• Documentatie 

• Rapportage vereisten  

 

Het Reglement KwaliteitsOnderzoek NOREA is van toepassing 

 

 

DigiD beveiligingsasessment  
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Relevante informatiebronnen 

• Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD van Logius 

• Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment van Logius  

• Aanbevelingen en criteria penetratietest van Logius 

• ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties deel 1 en deel 2 van NCSC 

• Handreiking DigiD ICT-beveiligingsassessments gepubliceerd van NOREA 

• Modelrapport DigiD ICT-beveiligingsassessments gepubliceerd van NOREA 
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Scope: 

Conform de handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment van Logius is de 

scope van de toetsing: 

"de internet-facing webpagina's, systeemkoppelingen en infrastructuur die met 

DigiD gekoppeld zijn en betrekking hebben op het proces".  

 

Interpretatie in de KING impactanalyse: 

• Alle URLs van de gemeente waar direct een DigiD-koppeling achter zit.  

• De reikwijdte van de infrastructurele test zal worden beperkt tot de DMZ waarin 

de webservers zijn geplaatst via welke de ‘internet-facing’ webpagina’s met 

DigiD-koppeling worden aangeboden.  

 

NOREA heeft deze interpretatie overgenomen. 
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Interpretatie van de norm 

 

De Logius norm bevat een selectie van 28 beveiligingsrichtlijnen uit de ‘ICT-

Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties’ deel 1 van NCSC. Deel 2 van de NCSC 

richtlijn bevat nadere toelichting en voorbeelden hoe de beveiligingsrichtlijnen 

kunnen worden geïmplementeerd, maar is geen onderdeel van de norm. 

 

NOREA heeft een Handreiking DigiD ICT-beveiligingsassessments voor RE’s 

ontwikkeld met aanbevelingen en suggesties voor de uitvoering, die ook zijn 

bedoeld om bij te dragen aan een eenduidige en consistente interpretatie van de 

normen. 

 

Status: Handreiking (comply or explain) 

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele auditor voldoende 

werkzaamheden te verrichten om per norm een oordeel te verstrekken met 

een redelijke mate van zekerheid.  
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Penetratie testen 

De Logius norm bevat 3 beveiligingsmaatregelen die direct betrekking hebben op pentesten: 

• B0-8: Externe penetratie op de infrastructuur 

• B0-9: Interne vulnerability scan  

• B3-15: (Geautomatiseerde) blackbox scan 

Toelichting: 

• Voor de interne infrastructuurscan is een netwerkwerk based scan voldoende. Het is niet 

noodzakelijk host based scanningtools te installeren. 

• De applicatiescan kan op een testomgeving worden uitgevoerd. 

 

Deze penetratietesten zijn onderdeel van de norm, ze zijn geen verplicht onderdelen van de 

assessment. Als onderdeel van de assessment dient de auditor wel vast te stellen dat deze: 

• periodiek (jaarlijks) worden uitgevoerd 

• de juiste scope hebben gehad 

• van voldoende kwaliteit  zijn geweest  

• en dat de organisatie de bevindingen evalueert en, op basis van een risicoanalyse, een 

aanvaardbaar actieplan met prioriteitenstelling heeft opgesteld. 

Externe Infrastructuur 

Interne Infrastructuur (DMZ) 

Applicatie 
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Penetratie testen 

Naast de 3 beveiligingsmaatregelen die direct betrekking hebben op pentesten 

bevat de Logius norm ook een aantal maatregelen (B3-x) die bij uitstek door middel 

van een code review of een applicatiescan zouden kunnen worden getest. 

 

• Uit praktische en financiële overwegingen is in de NOREA handreiking een 

code review expliciet niet opgenomen als een verplicht onderdeel van de 

assessment 

 

• Bepaalde beveiligingsmaatregelen zullen daarom slechts indirect kunnen 

worden getest (b.v. de webapplicatie codeert dynamische onderdelen in de 

uitvoer). Zie hiervoor de NOREA Handreiking. 

 

• De NOREA handreiking bevat aanbevelingen en suggesties voor de uitvoering 

van de pentesten 
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Gebruik van de werkzaamheden van derden (een Pentester) 

NOREA 3000 :  

• “De beroepsbeoefenaar dient in een zodanige mate betrokken te zijn bij de opdracht en 

kennis te hebben van de werkzaamheden waarvoor gebruik is gemaakt van deskundigen 

dat deze voldoende is om de verantwoordelijkheid voor de conclusie omtrent de 

informatie over het object van onderzoek te kunnen aanvaarden.” 

• De beroepsbeoefenaar dient toereikende assurance-informatie te verkrijgen waarop zijn 

conclusie wordt gebaseerd. 

• Voor sommige maatregelen zal de auditor bijna volledig moeten steunen op het werk 

van de Pentester. 

• Pentesters zijn gericht op het signaleren van risico’s. Niet op het vastleggen van 

assurance informatie. 

• Daar waar conclusies worden gebaseerd op deelwaarnemingen zal de populatie, de 

geselecteerde elementen, de beoordelingscriteria, etc. helder beschreven moeten 

zijn. 

• De scope van de Pentest en de reikwijdte van de bevindingen moeten helder zijn (wel of 

geen impact op de DigD assessment) 
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Betrokken partijen 

• De beveiligingsrichtlijnen kunnen ruwweg worden gegroepeerd naar: 

• 4 beveiligingsrichtlijnen gericht op governance (B0-5, B0-13, B0-14 en B7-9) 

• 11 beveiligingsrichtlijnen gericht op de applicatie (B3-x, B5-3 en B5-4) 

• 13 beveiligingsrichtlijnen gericht op de infrastructuur (B0-x, B1-x, B2-1, B5-x en B7-x)  

 

• Het testen van de maatregel vindt plaats bij de partij die operationeel verantwoordelijk is 

voor die maatregel. 

   Gemeente Applicatie Hosting 

  Governance 4 2 2 

  Applicatie   10   

  Webapplicatie Scan   1   

  Infrastructuur Proces     11 

  Externe Penetratietest 1 

  Interne Vulnerability Scan 1 
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Hosting 

DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Betrokken partijen 

Applicatie De rapportage geschied op basis van 

de ‘carve out’ methode. De auditor 

van de gemeente neemt geen 

verantwoordelijkheid voor het 

onderzoek en de rapportage bij de 

service organisatie. 

 

 

 

 

De auditor van de gemeente is wel 

verantwoordelijk dat de onderzoeken 

tezamen de volledige en juiste scope 

afdekken (de juiste maatregelen, 

systemen en versies). 

 

Rapportage op 

basis van het 

NOREA  

Modelrapport 

Rapportage op 

basis van het 

NOREA 

Modelrapport 
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Rapportage 

 

De auditor rapporteert per norm of de interne beheersingsmaatregelen, in alle van 

materieel belang zijnde aspecten, op afdoende wijze qua opzet en bestaan zijn 

ingeregeld. 

• Het rapport bevat 28 individuele oordelen, maar geeft  geen samenvattend oordeel 

• Per individuele beveiligingsrichtlijn verstrekt de auditor een redelijke mate van zekerheid 

• Per individuele beveiligingsrichtlijn dient de auditor toereikende assurance-informatie te 

verkrijgen waarop zijn conclusie wordt gebaseerd. 
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

Rapportage 

NOREA heeft een modelrapport DigiD ICT-beveiligingsassessments gepubliceerd.  

• Het rapport bevat de volgende secties: 

• Een hoofddeel dat voldoet aan NOREA 3000 richtlijn en alle verplichte informatie voor 

Logius bevat 

• Bijlage A met een meer gedetailleerde beschrijving van de bevindingen en met 

aanbevelingen 

• Bijlage B met meer gedetailleerde informatie over de scope. 

• Het rapport inclusief de bijlagen is bestemd voor de opdrachtgever. 

• Het rapport zonder bijlagen is bestemd voor Logius. Plaats detailinformatie die de 

beveiliging van de DigiD applicatie zouden kunnen schaden daarom zoveel mogelijk in de 

bijlagen. 
 

Logius stelt dat indien opdrachtgever een pleitbaar standpunt kan innemen dat er daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang is dat 

opdrachtgever de rapportage als vertrouwelijk moet classificeren, dan zal Logius de ontvangen vertrouwelijke rapportage een 

vergelijkbare rubricering meegeven ingevolge het Besluit Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie. 

Het is bij een eventueel Wob-verzoek echter aan de rechter om te bepalen of de aangebrachte vorm van classificering (en de 

daarmee door Logius vergelijkbare vorm van rubricering) in rechte stand kan worden gehouden. Logius heeft daar geen enkel 

invloed op.  
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DigiD ICT-beveiligingsassessment 

 

Vragen?  

 

 


