
Project Ict-BeveIlIgIngsassessment 
DIgID

Eén van de doelen van de IBD is het bieden van 
gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden. 
De ondersteuning die de IBD biedt bij het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD, is een voorbeeld van 
zo’n project. Deze factsheet beschrijft een aantal 
handzame tips, die voortgekomen zijn uit de ervaringen 
van gemeenten bij het uitvoeren van het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD. 

Waarom het Ict-
BeveIlIgIngsassessment DIgID?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de maatregel afgekondigd 
dat alle DigiD-gebruikende gemeenten vanaf 2013 jaarlijks 
een ICT-Beveiligingsassessment DigiD dienen uit te 
voeren. Dit om de veiligheid van koppelingen met DigiD, 
hét digitale authenticatiemiddel voor de overheid, bij 
gemeenten te borgen. Elke DigiD-gebruikende gemeente 
is zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks uitvoeren van 
het ICT-Beveiligingsassessment DigiD en het indienen van 
de rapportage bij Logius. Het assessment bestaat uit een 
audit en een penetratietest per aanwezige DigiD-koppeling. 

Wat houDt het Ict-BeveIlIgIngs-
assessment DIgID In PraktIjk In?

De IBD heeft voor alle gemeenten een 
ondersteuningsaanbod ontwikkeld ten behoeve van het 
assessment. 

Het ondersteuningsaanbod bestaat onder meer uit:
  Een draaiboek met documenten en templates om het 

assessmentproces stapsgewijs te begeleiden
  Een IBD-website waar alle relevante informatie over 

het assessment staat
  Een community op de IBD-website om vragen uit te 

wisselen en documenten te plaatsen
  Een IBD-Helpdesk voor ondersteuning en vragen
  Een Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD voor 

DigiD-leveranciers, waarbij de belofte wordt gedaan 
dat leveranciers maximale inspanning leveren bij het 
gemeentelijk assessment

  Stimulering van leveranciers voor het opleveren van 
een Third Party Mededeling (TPM) om investeringen in 
het assessment voor gemeenten te verlagen

PraktIsche tIPs vanuIt concrete 
ervarIngen met het assessment

Hoewel elke gemeentelijke organisatie haar eigen 
dynamiek kent, deelt de IBD graag de opgedane 
ervaringen, die tijdens de uitvoering van het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD van pas kunnen komen:

  Verhoog het bewustzijn aangaande het belang van 
informatiebeveiliging bij bestuur en management

  Werk indien mogelijk samen met andere gemeenten
  Begin op tijd, aangezien de voorbereiding van het 

assessment veel tijd kost en goede voorbereiding 
bovendien zorgt voor begrip in de organisatie

   Maak gebruik van het ondersteuningsaanbod van de 
IBD, dat versnelt het proces

  Maak iemand in de organisatie structureel 
verantwoordelijk voor het assessment

  Zorg voor regie en heldere verantwoordelijkheden 
  Neem contracten met leveranciers onder de loep

Ict-BeveIlIgIngsassessment DIgID: 
PraktIsche tIPs

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van
vereniging van nederlandse gemeenten
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  Doe de zelftest uit het stappenplan, een goede 
voorbereiding is het halve werk

  Begin zo snel mogelijk aan de normen die van 
toepassing zijn op uw gemeente 

  Selecteer tijdig een auditor:
	 •	 Bepaal de scope van het assessment
	 •	 	Maak snel inzichtelijk wie voor welke normen 

verantwoordelijk is
	 •	 	Voer een QuickScan uit, zodat inzichtelijk is hoeveel 

werk er nog te doen is
	 •	 Maak concrete afspraken met de auditor 
  Selecteer, indien van toepassing, in samenspraak met 

de auditor tijdig een pentester 
  Zorg voor structureel budget en capaciteit
  Zorg voor het borgen van documentatie en het 

vastleggen van processen
  Zorg, indien van toepassing, voor het verkrijgen van 

vrijwaringsverklaringen
  Wacht niet op de oplevering van een TPM voor het 

starten met het assessment 
  Deel ervaringen met de IBD door de IBD te bellen of te 

mailen

En tot slot; houd de deadline van het assessment in 
de gaten. Ervaring leert namelijk dat de gemiddelde 
doorlooptijd van het assessment vier maanden is. 

Bij de drie IBD-doelen staan kennisontwikkeling, 
kennisdeling en kennisvermeerdering op het vlak van 
informatiebeveiliging bij gemeenten centraal. Om dit te 
stimuleren heeft de IBD factsheets ontwikkeld per doel. 
De factsheets behorend bij een doel zijn te herkennen 
aan de volgende kleuren:

  1  BeWustZIjn 

  2  IncIDenten 

  3  Projecten

meer InformatIe

MEEr INfOrMATIE OVEr ONZE 
DIENSTVErLENINg VINDT u IN DE 
ANDErE fACTSHEETS VAN DE IBD EN OP 
DE WEBSITE WWW.IBDgEMEENTEN.NL. 
HIEr KuNNEN gEMEENTEN BOVENDIEN 
VIA DE COMMuNITy rELEVANTE 
INfOrMATIE MET ELKAAr DELEN, VrAgEN 
AAN ELKAAr STELLEN EN DOCuMENTEN 
uITWISSELEN. DE HELPDESK VAN DE IBD IS 
TE BErEIKEN TIjDENS KANTOOrurEN VAN 
9:00 TOT 17:00 uur OP HET NuMMEr 
070 373 8011 Of VIA HET E-MAILADrES 
INfO@IBDgEMEENTEN.NL. TIjDENS DEZE 
KANTOOrurEN rEAgEErT DE IBD BINNEN 
30 MINuTEN OP EEN INCIDENTMELDINg. 
BuITEN KANTOOrurEN IS DE IBD OP 
HETZELfDE NuMMEr BErEIKBAAr VOOr 
SPOEDEISENDE MELDINgEN EN ZAL DE IBD 
BINNEN 60 MINuTEN rEAgErEN OP EEN 
TELEfONISCHE OPrOEP.

www.IBDgemeenten.nl

