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1 De BIG 

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van burgers en bedrijven is voor gemeenten van groot 

belang. Uitval van computer- of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van 

gegevensbestanden of het door onbevoegden kennis nemen dan wel manipuleren van bepaalde 

gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en 

dienstverlening. Het is niet ondenkbaar dat hieraan ook politieke consequenties verbonden zijn of 

dat het imago van de overheid in het algemeen en van gemeenten in het bijzonder wordt 

geschaad. De BIG is met grote meerderheid aangenomen met de Resolutie ‘Informatieveiligheid, 

randvoorwaarde voor de professionele gemeente’, tijdens de Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering van VNG eind 2013. 

1.1 Waarom 

De BIG is ontstaan omdat er gemeenten worstelden met de NEN/ISO 27002, en omdat er een 

veelheid aan verschillende gemeentelijke baselines bestond. Daarnaast waren er nogal wat 

incidenten die noopten tot een betere aanpak van informatieveiligheid binnen de gemeenten. De 

BIG is gelijkwaardig aan de BIR en dat is niet voor niets. Samenwerken, ook met centrale 

overheden en uitvoeringsorganisaties. Dit vraagt om op een vergelijkbaar niveau te beveiligen. 

 

Samenvattend zijn de hoofddoelen: 

 Gemeenten op een vergelijkbare manier efficiënt te laten werken met 

informatiebeveiliging. 

 Gemeenten een hulpmiddel te geven om aan alle eisen op het gebied van 

informatiebeveiliging te kunnen voldoen. 

 De auditlast bij gemeenten te verminderen. 

 Gemeenten een aantoonbaar betrouwbare partner te laten zijn. 

 Gemeenten in control brengen1. 

 

1.2 Wat 

De BIG heeft de volgende structuur: 

Op strategisch niveau: de Strategische 

Baseline Informatiebeveiliging gemeenten. 

Op tactisch niveau: de Tactische Baseline 

informatiebeveiliging gemeenten. 

Op operationeel niveau: de Operationele 

Baseline Informatiebeveiliging gemeenten. 

Deze laatste is niet één document maar een 

samenstelling van producten. 

                                                
1 In control brengen betekent dat de gemeente weet welke maatregelen zijn ingevoerd en welke maatregelen 
nog in te voeren zijn of dat maatregelen niet van toepassing zijn en dat over dit inzicht ook verantwoording kan 
worden afgelegd. 
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Strategische BIG 

De Strategisch Baseline kan gezien worden als de ’kapstok’ waaraan de elementen van 

informatiebeveiliging opgehangen kunnen worden. Centraal staan de organisatie en de 

verantwoording over informatiebeveiliging binnen de gemeente. 

De scope van de Strategische Baseline is bedrijfsvoeringsprocessen en onderliggende 

informatiesystemen en informatie van de gemeente. 

 

De uitgangspunten zijn: 

 Het college van B&W is integraal verantwoordelijk. 

 Het basis classificatie niveau vertrouwelijk (Departementaal Vertrouwelijk). 

 Het ‘Schengen’-principe is gehanteerd. 

 Er is een gerichte risicoafweging voor afwijkende situaties of wanneer een hoger 

beveiligingsniveau nodig is. 

 

De randvoorwaarden zijn: 

 De rol van het management 

 Risicomanagement 

 Bewustwording 

 Een integrale aanpak 

 

Tactische BIG 

De Tactische Baseline beschrijft de normen en maatregelen ten behoeve van controle- en 

risicomanagement. De Tactische Baseline heeft dezelfde indeling als de internationale 

beveiligingsnorm ISO/IEC 27002:2007 en de controls/maatregelen die als Tactische kader 

gelden voor de gemeenten, zoals:  

a) Indeling als internationale beveiligingsnorm ISO/IEC 27002:2007. 

b) Het bevat een basisset aan maatregelen die voor alle gemeenten geldt. 

c) Het bevat maatregelen uit de aansluitnormen van de basisregistraties: 

i) BRP 

ii) PUN 

iii) BAG 

iv) SUWI-wet 

v) Wbp en laatste richtsnoeren 

 

Operationele BIG-producten 

Zie ook: Welke documenten heb je bij informatiebeveiliging nodig 

De operationele BIG-producten zijn opgebouwd uit een aanvullend beleid, procedures, 

handreikingen, maatregelen, producten aanwijzingen en patronen. 

Deze geven vooral antwoord op het ‘hoe’ door detaillering, uitleg en invulling van de 

beveiligingsmaatregelen. 

  

1.3 Tijdpad 

Een baseline als de BIG kan men niet in korte tijd invoeren, het streven is om de BIG bij alle 

Nederlandse gemeenten ingevoerd te hebben in 2017. Dit is gekoppeld aan de visiebrief ‘Digitale 

overheid 2017’ van minister Plasterk, van 23 mei 2013. 



 

6 

 

In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo 

moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 alle zaken die ze met de overheid doen (zoals het 

aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. In deze brief beschrijft minister 

Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe de overheid 

dit doel voor burgers wilt bereiken. 

Als burgers in 2017 hun zaken veilig en makkelijk digitaal af kunnen handelen bij alle overheden, 

kan dat de relatie tussen overheid en samenleving sterk verbeteren. Burgers kunnen de overheid 

sneller en makkelijker vinden. Zij kunnen zaken doen met de overheid op de plek en op het tijdstip 

waarop dat hen het beste uitkomt. Daarnaast zal de beleving van regeldruk bij burgers positief 

veranderen: processen worden sneller, administratieve lasten nemen af en de wijze waarop 

burgers door de overheid worden bejegend sluit aan op de individuele situatie. 

 

Informatieveiligheid en stelsel eID 

Het elektronisch contact met de overheid moet goed beveiligd zijn. De lessen uit het 

DigiNotarincident, maar ook na Lektober en de recente Ddos-aanvallen op DigiD laten zien dat het 

beveiligen van informatie en de beschikbaarheid van de digitale dienstverlening urgent en blijvend 

op de agenda moeten staan. 

Bestuurders en topmanagers in het openbaar bestuur moeten zich hiervan bewust zijn. Behalve 

bewustwording en borging bij afzonderlijke organisaties is het van belang dat het samenspel van 

organisaties in het openbaar bestuur op het terrein van informatieveiligheid leidt tot een efficiënte 

en effectieve manier van de aanpak bij incidenten en crisissituaties. Samen met het Nationaal 

Cybersecurity Centrum (NCSC) en schakelorganisaties van de medeoverheden, wordt gewerkt aan 

een netwerk waarin kennisdeling, melding van incidenten en lessons learned worden gedeeld en 

incidenten en crises worden opgepakt. 

1.4 Voordelen 

Wat zijn de voordelen van de BIG voor gemeenten: 

 Gemeenten hebben nu allemaal hetzelfde kader, dezelfde norm. 

 Bewustwording neemt toe bij gemeenten en daarmee ook de vragen over 

informatiebeveiliging aan leveranciers. 

 Bestuur en management hebben met de BIG een instrument in handen waarmee zij in 

staat zijn om te meten of de organisatie ‘in control’ is op het gebied van 

informatiebeveiliging. 

 

Duidelijkheid voor derden: 

 Door het basis normenkader zijn er kleinere verschillen in beveiligingseisen van 

gemeenten. 

 Het leveren van veilige producten wordt een onderscheidende factor voor product 

leveranciers. 

 Security by design word normaal. 

1.5 Gevolgen 

 Er is één normenkader, eenduidige eisen en wensen, één taal. 

 Er is een toename met betrekking tot bewustwording van informatiebeveiliging bij 

gemeenten, dus ook meer vragen over informatiebeveiliging in oplossingen van product- 

en dienstenleveranciers. 
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 Beveiliging werd vaak als sluitpost gezien, dit is nu niet meer het geval. 

 

De BIG en de uitvoer met de producten en diensten is geen last maar een business enabler. Ze 

kunnen worden ingezet als er naar gevraagd wordt. Hiermee kan je goed aansluiten op 

ontwikkelingen die een gemeente ondergaat. 

  

2 Welke documenten heb je bij beveiliging nodig? 

Informatiebeveiliging is een proces en een proces is meer dan een papieren werkelijkheid. Echter 

zonder beleid, procedures, handleidingen en bijvoorbeeld rapportages, gaat informatiebeveiliging 

niet werken. Hoe zit de BIG nu precies in elkaar?  

Wat betreft de BIG-OP producten staat voorop dat er een relatie is tussen de verschillende 

documenten, bijvoorbeeld: 

- De BIG is afgeleid van wetten en normen. 

- De BIG en het gemeentelijk beleid leiden tot een gemeentelijk beveiligingsbeleid. 

- Uit het gemeentelijke beveiligingsbeleid kan de noodzaak ontstaan om dit verder uit te 

diepen naar een meer gedetailleerd beleid, een voorbeeld daarvan kan men vinden in de 

verschillende BIG-OP producten. 

- Dat gedetailleerde beleid leidt tot een uitvoering in de praktijk ofwel een proces. Een 

proces moet uitvoerbaar (procedure) en toetsbaar (rapportage) zijn. 

- Als je een interne auditor laat toetsen of een bepaald (beveiligings)proces werkt dan kijkt 

deze auditor naar de volgende punten: 

o Opzet - is er een ontwerp / beleid? 

o Bestaan - zijn er processen? 

o Werking - werken ze zoals bedoeld? 

 

Dit betekent dat er voor beveiligingsmaatregelen ergens een haakje of relatie moet zijn in de 

documentatie en de uitwerking van de maatregel, maar ook de toepassing en werking van de 

maatregel. 

 

Zie onderstaande afbeelding hoe de verschillende documenten uit de BIG zich tot elkaar 

verhouden.  
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Om te borgen dat informatieveiligheid goed wordt uitgevoerd, is er een hiërarchie in documentatie 

nodig. Op de website van de IBD zijn de Strategische BIG, de Tactische BIG de verschillende 

handreikingen, alsook aansluitdocumenten voor de aansluiting met de IBD, te vinden. 

 

Een voorbeeld van die relaties in maatregelen: 

In de Tactische BIG staat maatregel 11.2.3 'Gebruik van gebruikerswachtwoorden'. Dit leidt tot een 

onderwerp in het gemeentelijk beveiligingsbeleid,  7.1 'Authenticatie en autorisatie'. Het gebruik 

van wachtwoorden is zo belangrijk dat het een plaats krijgt in het overkoepelend gemeentelijk 

informatiebeveiligingsbeleid. 

In het product 'Wachtwoordbeleid gemeente' is een operationele verdieping aangebracht op de 

BIG-eisen in het ‘Voorbeeld informatiebeveiligingsbeleid’ voor de gemeente. Dit leidt onder andere 

tot een document 'Aanvullend wachtwoordbeleid gemeente'. Hier komen ook uitvoeringseisen aan 

bod die iets betekenen voor systeemeigenaren, ICT en de eindgebruiker. Concreet zal op basis van 

de BIG- maatregel iets terugkomen in het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid, het 

aanvullend wachtwoordbeleid van de gemeente en levert dit binnen de ICT-afdeling één of meer 

procedures op. Bijvoorbeeld een procedure voor de verstrekking van wachtwoorden of een 

procedure om het wachtwoord te resetten, alsook een werkinstructie om geautomatiseerd te 

controleren of de gebruikte wachtwoorden wel aan het beleid voldoen.  
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Een ander voorbeeld, autorisaties of beheer van toegangsrechten: 

In de Tactische BIG staan vele controls rondom dit thema, zoals 11.2 ‘Beheer van toegang van 

gebruikers’.  Hier staan een aantal maatregelen genoemd die leiden tot een hoofdstuk 7 ‘Logische 

toegangsbeheersing’ in het voorbeeld gemeentelijk beveiligingsbeleid. Hier staan de belangrijkste 

punten. Vanuit de operationele maatregelen (BIG OP), is er een document ‘Logische 

toegangsbeheersing’. Hierin komen alle maatregelen samen die iets hebben met dit onderwerp. In 

de BIG-OP document staat,  naast een algemene uitleg, in de bijlage een checklist en diverse 

hulpmiddelen  die binnen de gemeente te gebruiken zijn om logisch toegangsbeveiliging vorm te 

geven. Deze bijlagen zijn: 

- Voorbeeld beleid logische toegangsbeveiliging gemeente <naam gemeente>. 

- Voorbeeld autorisatieprocedure tot <informatiesysteem>. 

- Voorbeeld procedure ontbreken voldoende functiescheiding. 

- Voorbeeld overzicht van informatiesystemen. 

- Voorbeeld autorisatieoverzichten. 

- Voorbeeld autorisatie aanvraagformulier <informatiesysteem>. 

 

3  De rollen 

Binnen het informatiebeveiligingsproces zijn verschillende actoren actief. 

 

Het College van Burgemeesters en Wethouders (College van B&W) stelt het 

informatiebeveiligingsbeleid (IB-beleid) vast. De uitvoering van het beleid moet gecontroleerd 

worden. Zowel het College als de Raad (controle functie) kunnen hiervoor opdracht geven. De 

gemeentedirectie adviseert het College van B&W formeel over het vast te stellen beleid. 

 

De Chief Information Officer (CIO) of vergelijkbare functie, geeft namens de gemeentedirectie op 

dagelijkse basis invulling aan de sturende rol door besluitvorming voor de directie voor te bereiden 

en toe te zien op de uitvoering hiervan. De IB-taken die hieruit voortvloeien zijn belegd bij de 

‘Chief Information Security Officer’ (CISO). De CISO bevordert en adviseert, gevraagd en 

ongevraagd, over IB en rapporteert structureel aan het College van B&W over de stand van zaken. 

De coördinatie van informatiebeveiliging is belegd bij een strategische adviesfunctie binnen alle 

afdelingen. Uitvoerende taken zijn zoveel mogelijk belegd bij (decentrale) i-security 

functionarissen/applicatiebeheerders. De afdelingen rapporteren aan de CISO. Over het 

functioneren van informatiebeveiliging wordt jaarlijks gerapporteerd conform de Planning en 

Control Cyclus (P&C-cyclus). 

 

De gemeentelijke service organisatie (met name ICT) heeft een security functionaris aangesteld 

voor dagelijks beheer van technische IB-aspecten. De security functionaris rapporteert aan de 

CISO. Informatiebeveiliging is onderdeel van de service management rapportage. 

 

De gemeente is ingericht rondom processen die uitgevoerd worden door afdelingen. Vanuit de 

informatiebeveiliging gezien is de proceseigenaar verantwoordelijk voor het uitvoeren van een 

proces en het borgen dat de resultaten van dat proces binnen de gestelde termijnen opgeleverd 

worden, inhoudelijk juist zijn en veilig worden opgeleverd aan de afnemers van het proces. Vaak 

zie je dat de proceseigenaar ook het afdelingshoofd (de lijnmanager) is. Hoe groter de gemeente 

hoe meer specialisaties er zijn, bij kleine gemeenten kunnen rollen gecombineerd zijn. 

 

Samenvattend zijn er de volgende rollen in relatie tot de verschillende processen: 
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1. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de processen die een 

wisselwerking hebben met het informatiesysteem. 

2. De gegevenseigenaar is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het 

informatiesysteem in kwestie. 

3. De systeemeigenaar is verantwoordelijk voor het juist functioneren van het 

informatiesysteem. 

Uit bovenstaande definities volgt dat de systeemeigenaar, de gegevens- en proceseigenaar tot 

klant heeft. De gegevens- en de proceseigenaar bepalen hoe de gegevens en hoe de processen 

eruit zien. Vervolgens dient de systeemeigenaar het informatiesysteem hierop in te richten. In 

figuur 1 wordt deze samenhang schematisch weergegeven. 

 

 

Figuur 1 Samenhang systeem-, gegevens- en proceseigenaar 

 

3.1 Kleine gemeenten 

Het bovenstaande is een ideaal plaatje dat voor een deel van de gemeenten van toepassing is. 

Binnen een kleine gemeente is vaak geen ruimte voor het beleggen van beveiligingstaken binnen 

alle afdelingen. Vanuit de BIG is er maar één functionaris of rol die een centrale spil is rondom 

informatiebeveiliging en die bij veel gemeenten (nog) niet bestaat, de CISO/IBF2. Het is voor kleine 

gemeenten vaak  lastig om een eigen CISO te hebben. Het is dan raadzaam om na te denken over 

een regionale samenwerking. Dat er dan vanuit die samenwerking een regionale CISO wordt 

aangesteld. Grote gemeenten hebben soms een beveiligingsfunctie per afdeling, dit is voor kleine 

gemeenten niet haalbaar omdat er gewoon geen ruimte voor is. Beleg dan bijvoorbeeld 

uitvoerende beveiligingstaken bij een functioneel en/of technisch beheerder. Zorg er dan voor dat 

er minimaal één beveiligingsaanspreekpunt (liever meer) voor de overkoepelende gezamenlijke 

CISO is verspreid over de afdelingen heen van de kleine gemeente. Dit is dan een extra taak voor 

die persoon. 

Het is ook niet ondenkbaar dat bij een kleine gemeente één proceseigenaar / systeem- of 

gegevenseigenaar is, gecombineerd in één persoon of dat er meerdere processen / systemen 

geclusterd zijn ondergebracht bij één persoon. 

                                                
2 (CISO) Chief of Corporate Information Security Officer, (IBF) Informatiebeveiligingsfunctionaris 

Systeem 1

Systeemeigenaar

Proces 1                                                                                                     Proceseigenaar

Proces 2                                                                                                     Proceseigenaar

Gegevens Gegevens

Gegevens

Gegevens

Gegevenseigenaar

Gegevenseigenaar

Gegevenseigenaar

Gegevenseigenaar
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Welke combinaties van rollen gaan niet goed samen? 

De CISO / IBF moet enige mate van onafhankelijkheid hebben, en voor de maatregelen heeft deze 

een adviserende rol. Een proces- of systeemeigenaar kan beter geen CISO zijn omdat er dan een 

conflict kan optreden tussen de adviesrol en de beslisrol. De CISO kan beter niet bij de ICT-

afdeling werken, dit omdat de afweging tussen beveiligingsmaatregelen en een ICT-functie van een 

systeem conflicterend kan zijn waarbij de makkelijkste oplossing gekozen wordt. Dit hoeft niet 

altijd de meest veilige oplossing te zijn. 

3.2 PIOFAH-actoren en maatregelen 

In de informatiebeveiliging wordt de acroniem PIOFAH gebruikt om te duiden dat bepaalde 

beveiligingsmaatregelen thuis horen bij een gemeentebrede actor die verantwoordelijk is voor een 

onderdeel van de bedrijfsvoering binnen de gemeente. PIOFAH staat voor: 

- Personeel 

- Inkoop (soms informatievoorziening) 

- Organisatie 

- Financiën 

- Automatisering/Administratie 

- Huisvesting. 

Soms wordt de 'I' ook gebruikt voor informatievoorziening. Het kan per gemeente verschillen hoe 

verantwoordelijkheden binnen de bedrijfsvoering verdeeld zijn per actor. Bij een kleine gemeente 

kunnen meerdere verantwoordelijkheden belegd zijn bij één persoon. 

 

Waarom is PIOFAH belangrijk binnen de informatiebeveiliging? 

De verschillende ondersteunende processen die binnen de gemeente worden uitgevoerd hebben 

verantwoordelijkheid voor bepaalde beveiligingstaken, bijvoorbeeld: 

 

Personeel 

Alle personele maatregelen, zoals:  

- Procedures met betrekking to indiensttreding.  

- Procedures met betrekking tot uitdiensttreding. 

- Beheer van (beveiligings) functieprofielen. 

- Beoordelingssystematiek waarbij ook aandacht is voor beveiligingsverantwoordelijkheid als 

onderwerp, het bijhouden wie een bewustwordingscursus gehad heeft. 

 

Inkoop (ook contractbewaking) 

De IBD heeft een handreiking geschreven over inkoop, beveiliging maar ook over contractbeheer: 

Beveiligingseisen en -contracten, de bewerkersovereenkomst, SLA et cetera. 

- Onderhandelen met leveranciers over inkoop- en verkoopvoorwaarden en de toegevoegde 

waarde en beveiligingseisen gerelateerd aan de product of dienst. 

- Maatregelen die samenhangen met inkoopvoorwaarden en beveiligingseisen, (raam-) 

contracten, rechtspositie, bewerkersovereenkomsten. 

 

Informatievoorziening 

Dit is niet ICT, maar de vraagkant van informatievoorziening, dus de interne klant. Het hangt er 

vanaf waar dit belegd is. Bij sommige gemeenten is dit een ICT-taak, echter de vraagkant kan ook 

belegd zijn bij een aparte informatiemanagement of I&A-afdeling die daar los van staat. Vraag en 

aanbod zou niet onder één afdeling moeten vallen om belangenverstrengeling te voorkomen. De 



 

12 

informatievoorzieningskant staat voor vertaling van business vraagstukken naar informatie 

oplossingen en dient daarbij rekening te houden met beveiligingseisen. Denk hier aan maatregelen 

betreffende systeemeisen ten aanzien van ontwikkeling, beheer en informatiehuishouding binnen 

de gemeente over relevante systemen & documentenstromen en de website. 

 

Organisatie  

- Maatregelen die samenhangen met de organisatie zoals functies, functiescheiding, 

competenties. 

- Maatregelen die samenhangen met administratieve systemen, ‘harde’ procedures, 

randvoorwaarden/beperkingen, controle. 

- Beveiligingsbeleid 

- Bewustwording 

 

Financiën 

- Maatregelen die samenhangen met de financiële functie/verantwoording. 

 

Automatisering 

Bijna alle technische informatiebeveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd door de afdeling ICT. 

De technische informatiebeveiligingsmaatregelen uit de BIG zijn bijvoorbeeld: 

- Back-up en restore 

- Gebruikersbeheer gemeentebreed 

- Inventariseren en beheren bedrijfsmiddelen(hoewel dit ook bij afdelingen zelf kan liggen) 

- Beveiliging van apparatuur 

- Bedienprocedures 

- Systeemplanning en -acceptatie 

- Beheer van netwerkbeveiliging 

- Systeem logging en monitoring 

- Toegangsbeheersing voor externe netwerken 

- Draagbare computers en telewerken 

- Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen 

- ICT- en bedrijfscontinuïteitsmaatregelen 

 

 

Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten van ICT door de afdelingen zelf worden uitgevoerd, 

dat hangt af van de keuze van de organisatie. Ook kan het voorkomen dat delen van de ICT-

infrastructuur niet door de gemeentelijke ICT-afdeling geleverd en beheerd worden. In dat geval 

moeten bepaalde beveiligingsmaatregelen door derden worden uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan 

vormen van Cloud Computing bij een derde partij. 

 

Voor wat betreft gebruikersbeheer kunnen er verschillende actoren zijn binnen de gemeente, 

bijvoorbeeld: 

- ICT voert het gemeentebrede gebruikersbeheer uit. 

- Functioneel beheer voert het gebruikers en toegangs- en rechtenbeheer binnen 

informatiesystemen uit, functioneel beheerders kunnen werkzaam zijn binnen de ICT- 

afdeling, maar ook specifiek werken voor een afdeling en niet onder ICT vallen. 

 

Bij veel gemeenten is ICT verantwoordelijk voor informatiebeveiliging in alle facetten. Dit is feitelijk 

onjuist. Goede beveiligingsmaatregelen zijn van procedurele, technische en organisatorische aard. 

De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging van een informatiesysteem ligt bij de 
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informatiesysteem- of proceseigenaar en niet bij ICT. ICT voert de technische maatregelen uit die 

de eigenaar van een systeem noodzakelijk acht en legt daarover verantwoording af. De eigenaar 

van een informatiesysteem is verantwoordelijk voor de levering van een product of dienst binnen 

bepaalde (beveiligings)kaders, ICT is dan de uitvoerder voor de eigenaar. 

 

Huisvesting 

Maatregelen betreffende fysieke beveiliging, brandbeveiliging, infrastructuur, werkplekken en 

faciliteiten. 

4 Hoe te bepalen waar te beginnen met de BIG 

Hoe te beginnen met de BIG is voor veel gemeenten een uitdaging. Want de BIG, met name het 

tactische normenkader, geldt voor alle gemeentelijke systemen en voor alle processen. In de blog 

op Gemeente.Nu3 wordt er al een voorzet gegeven.  

4.1 Kleine gemeenten 

Met name kleine gemeenten, waar weinig specialisatie is en ook veel rollen en functies binnen één 

persoon verenigd zijn, is de invoering van de BIG lastig in te voeren. Er zijn verschillende 

aanpakken mogelijk zodat ook kleinere gemeenten een begin kunnen maken. De BIG geeft ruimte 

om op basis van een risicoafweging te gaan werken en dat is ook de insteek waarmee kleine 

gemeenten moeten beginnen. Het is niet zo dat op basis van een risicoafweging al in een vroeg 

stadium bepaald wordt om heel veel niet te doen. Het gaat om prioriteiten te stellen  in wat nu 

gedaan moet worden en wat tot later kan wachten. Steek hierbij in op ontwikkelingen die op een 

gemeente afkomen. Betrek het management bij deze stappen omdat er bij deze hieronder 

genoemde stappen wel tijd nodig is, bovendien heeft het management een rol. 

 

De stappen die een kleine gemeente (moet kunnen) uitvoeren zijn: 

 

1. Bepaal kritieke processen en bepaal essentiële systemen bij deze processen, voeg daar 3D-

systemen aan toe en Stel de scope vast (systemen), stel vast wie de eigenaar is. 

2. Prioriteer BIG-maatregelen (focus aanbrengen), eerst op generieke maatregelen, daarna 

de specifieke maatregelen 

3. Beleg de BIG-maatregelen (PIOFAH-actoren, proceseigenaren) 

4. Bepaal inzicht in de status per maatregel  

5. Noteer de uitkomsten in de GAP-analyse spreadsheet 

6. Bepaal de impact 

7. Stel een informatiebeveiligingsplan op 

 

Bepaal kritieke processen en de daarbij behorende essentiële systemen.  

Beperk je tot wat echt de kern moet zijn van wat je wilt aanpakken in de komende periode. Voeg 

hier ook de systemen inzake de 3D’s aan toe. Impliciet is dit al een vorm van risicoafweging omdat 

je de focus gaat leggen op wat er nu toe doet. Zoek ook uit wie de eigenaar is. 

 

Criteria voor het bepalen van kritieke processen zijn: 

 Verstoring of uitval van het proces: 

o Heeft impact op het leven van de burger of de bedrijfsvoering van het bedrijf.  

                                                
3 http://www.gemeente.nu/ICT/Nieuws/2014/5/Informatiebeveiliging-de-tijd-dringt-1531769W/ 
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o Zorgt voor vertraging bij het halen van onze ambities. 

o Verstoring of uitval van het proces stokt de dienstverlening van de organisatie. 

o Stokt de bedrijfsvoering van meer afdelingen of ketenpartners. 

o De eigen organisatie imagoschade op. 

o Brengt een aanzienlijke kostenpost met zich mee. 

o Levert schade op bij andere (samenwerkings-)partijen. 

o Heeft een wettelijke termijn waarbinnen het proces beschikbaar moet zijn. 

 Snelle doorlooptijd van het proces is belangrijk voor burger of bedrijf. 

De stelregel is dat als er meer dan 5 criteria kunnen worden aangevinkt er grote kans is dat dit een 

kritiek proces is. Als er erg veel kritieke processen en daarmee systemen zijn is het handig om op 

basis van een telling van de criteria een top 5 vast te stellen.4 

 

 Resultaat: een lijst met processen en systemen en hun eigenaar waar de komende periode 

de prioriteit op ligt (scope), stem deze lijst af met het management, laat de lijst 

vaststellen. 

 Als in deze lijst processen en onderliggende informatie systemen staan die al een eigen 

beveiligingsbeleid en -documentatie hebben dan hoeft daar nu niks voor te gebeuren, die 

kunnen voorlopig worden geparkeerd. Bijvoorbeeld BPR als daarvoor de laatste audit al 

goed was. 

 

Die lijst ziet er als volgt uit (voorbeeld): 

Aantal criteria (kritiek) 

Proces 

(essentieel) 

Informatie 

Systeem 

Eigenaar / 

verantwoordelijke 

6 sociaal 

domein, 

wijkteam 

regiesysteem (proces eigenaar) 

(systeem 

eigenaar) 

    

    

 

Na deze stap is er inzicht in: 

 Kritieke processen en verantwoordelijken 

 Essentiele systemen 

 

 

Prioriteer de BIG-maatregelen 

In de BIG staan 133 Controls met daaronder 303 maatregelen, ook hier kan een focus per periode 

in worden aangebracht, dit omdat ook de implementatie van (ontbrekende) maatregelen capaciteit 

en geld kan kosten en de hoeveelheid middelen is waarschijnlijk beperkt. 

Het is niet zo dat daarmee maatregelen die niet geselecteerd zijn niet uitgevoerd hoeven te 

worden, deze blijven over om de periodes hierna mee te nemen in de planning. Leg dit vast in de 

GAP-analyse vragenlijst. Zie ook hoofdstuk 6. 

 

Het beste kan men daarvoor de GAP-analyse vragenlijst aanpassen door het toevoegen van een 

aantal kolommen, is een maatregel generiek (gemeentebreed) of specifiek (proces / systeem), wie 

de eigenaar van de maatregel zou moeten zijn en de scope, dus wanneer wil men deze maatregel 

getoetst hebben. 

                                                
4 Zie voor een lijst met processen ook naar de handreiking dataclassificatie. 
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Stel vast welke gemeentebrede maatregelen geregeld moeten zijn. Bijvoorbeeld, het hebben van 

een informatiebeveiligingsbeleid, personele maatregelen of een (fysieke) toegangsregeling. Gebruik 

de GAP analyse met de vragenlijst en bepaal waar de focus op moet liggen voor het komende 

periode. Deze informatie kan in het IB plan worden gebruikt. Deze gemeentebrede maatregelen 

hebben vaak een PIOFAH-eigenaar/verantwoordelijke, leg dit voor jezelf vast in de GAP-analyse 

controlelijst. 

Als er geen eigenaar bepaald kan worden dan moet dit alsnog gebeuren door het toewijzen van de 

maatregel aan een andere functionaris. 

 

Bepaal welke systeemspecifieke maatregelen echt belangrijk zijn. Breng in beeld wat je wilt gaan 

toetsen bij essentiële systemen. Denk hier bijvoorbeeld aan gebruikers- en rechtenbeheer, 

afscherming van informatie, logging (alle vormen), beheerafspraken, back-up, uitwijk et cetera. 

Impliciet is deze focus aanbrengen een vorm van risicoafweging. Hier biedt de BIG ook ruimte toe. 

Zie hoofdstuk 1 van de Tactische Baseline Nederlandse Gemeenten. Let wel op, er kunnen 

maatregelen zijn die wettelijk verplicht zijn om te nemen. Leg dit vast in de GAP-analyse 

vragenlijst. 

 

Na deze stap is er inzicht in: 

 Kritieke processen en verantwoordelijke 

 Essentiële systemen 

 Prioriteit (scope) in maatregelen 

 Generieke maatregelen en de verantwoordelijke 

 Specifieke maatregelen en de verantwoordelijke 

 

Controleer de status van die vastgestelde gemeentebrede maatregelen bij de betreffende 

eigenaren door middel van een kort interview. Of de vragenlijst als leidraad gebruikt wordt of dat 

er een (vrij) gesprek plaatsvindt is aan de persoon die het doet, voorwaarde is wel dat achteraf de 

GAP-analyse lijst moet worden bijgewerkt met de bevindingen. Blijf niet te lang hangen bij een 

onderwerp, als iets niet direct duidelijk is probeer er dan een tweede gesprek aan te weiden of 

vraag iets uit te zoeken en terug te koppelen. (Bewaak dit wel) 

De eerder vastgestelde proceseigenaren moeten ook worden geïnterviewd voor de 

systeemspecifieke maatregelen. De GAP-analyse spreadsheet is daarbij een goede leidraad die ook 

op basis van dat interview achteraf kan worden bijgewerkt.  

 

Na de interviews is er inzicht in: 

1. Waar men de focus voor het komende jaar qua BIG-implementatie op gelegd heeft:  
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a. De status van belangrijke gemeentebrede maatregelen waar voor de komende periode  de 

focus op ligt. 

b. Essentiële processen. 

c. Kritische systemen. 

d. De status van systeemspecifieke maatregelen waar voor het komend jaar de focus op ligt. 

 

Na deze stap is er inzicht in: 

 Kritieke processen en verantwoordelijke. 

 Essentiele systemen. 

 Focus (scope) in maatregelen. 

 Generieke maatregelen en de verantwoordelijke. 

 Specifieke maatregelen en de verantwoordelijke. 

 De status van belangrijke gemeentebrede maatregelen waar voor de komende periode  de 

focus op ligt. 

 De status van systeemspecifieke maatregelen waar voor het komend jaar de focus op ligt. 

 

 

Bepaal de Impact 

Een belangrijke stap is nu om vast te stellen wie welke maatregel gaat invoeren en wat deze 

maatregel (geschat) kost. Dit wordt in dezelfde spreadsheet als de GAP-analyse bijgehouden (deel 

2). Deze lijst moet bij het management getoetst worden omdat de eigenaar van een systeem die 

kosten moet dragen (de eigenaar kan ook besluiten iets niet te doen als risico afweging, maak dat 

expliciet en leg dat vast).  

 

De ingevulde impactanalyse is de input voor het informatiebeveiligingsplan. 

 

Informatiebeveiligingsplan 

De overgebleven gevonden tekortkomen dienen in een informatiebeveiligingsplan voor de komende 

periode te worden opgenomen. Zie hoofdstuk 4.4 voor dat plan. 
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4.2 Hoog over BIG, gemeentebreed 

Zie ook: Generieke maatregelen 

Het is mogelijk om hoog over gemeentebreed te toetsen wat er van het tactisch normenkader is 

geïmplementeerd, met name de generieke maatregelen die gemeentebreed gelden, worden zo 

bekeken, maar ook systeemspecifieke maatregelen kunnen voor een eerste indruk zo bekeken 

worden. De GAP-analyse is hier geschikt voor en geeft ook vrij snel duidelijkheid over waar de 

knelpunten liggen. 

Zo’n hoog over aanpak heeft nog een aantal voordelen: 

- Men kan al in een vroeg stadium nadenken of bepaalde maatregelen misschien toch een 

specifieke eigenaar moeten hebben. 

- Men kan al snel de zere vinger op de plek leggen met mogelijke knelpunten. 

- Men krijgt ook al inzicht in gemeentebrede maatregelen (bijvoorbeeld een 

toegangsbeheersingssysteem). Als er geïnventariseerd is wat de status van die 

(gemeentebrede) beveiligingsmaatregelen is, hoeft dit niet voor alle systemen opnieuw 

onderzocht te worden. Men kan bijvoorbeeld het template voor de GAP-analyse en de 

impactanalyse vooraf invullen met de gevonden informatie zodat dit niet voor ieder 

systeem opnieuw onderzocht gaat, of hoeft te worden. 

Zie voor meer uitleg over gemeentebrede maatregelen de paragraaf ‘generieke maatregelen’. 

  

4.3 Stappen van de GAP-analyse en de impactanalyse, het ideaal 

plaatje. 

In het document GAP-analyse is de uitleg en implementatie BIG opgenomen.  Hierin staan de 

stappen uitgelegd om de GAP-analyse en de impactanalyse uit te voeren. Geadviseerd wordt deze 

goed door te nemen. Op hoofdlijnen zijn deze: 

Stap 1: Verkrijg management committment 

Stap 2: Benoem verantwoordelijken 

Stap 3: Voer de GAP-analyse uit 

Stap 4: Benoem Quick Wins 

Stap 5: De Impactanalyse 

Stap 6: Goedkeuring van het management 

Stap 7: Maak een Informatiebeveiligingsplan 

 

Stap 1 is cruciaal. Zonder management committment is het niet mogelijk om de BIG te 

implementeren binnen de gemeente.  Bovendien is commitment niet alleen noodzakelijk in het 

vaststellen van beleid maar ook in het uitdragen van dat beleid. Als men binnen de gemeente wil 

dat toegangspassen zichtbaar gedragen worden om bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen 

medewerkers van een gemeente en rondzwervende burgers of erger social engineers die 

rondwandelen, dan moet het management ook de toegangspas zichtbaar dragen. 

 

Stap 2: De verantwoordelijkheden die in de strategische baseline staan moeten ook worden 

toegewezen aan personen. Een grote gemeente zal meer gespecialiseerd personeel hebben dan 

een hele kleine gemeente. Binnen een kleine gemeente moet men hier zo pragmatisch mogelijk 

mee omgaan, mensen zullen dan vaak meerdere petten op hebben. Ook de rol van de CISO is een 

BIG-maatregel die voor kleine gemeenten lastig kan zijn. Probeer in dat geval met meerdere 
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gemeenten iets te doen aan de rol van de CISO zodat deze persoon er toch komt. Denk bij het 

toewijzen van verantwoordelijkheden ook weer aan het eerder genoemde PIOFAH voorbeeld. 

 

Stap 3: De GAP-analyse is het uitzoeken waar men staat ten opzichte van de BIG-maatregelen. 

Een soort 0-meting, wat heeft men aan maatregelen al ‘in huis’ en wat is hiervan nog up to date. 

Hierbij is het van belang om alvast na te denken of maatregelen gemeentebreed of systeem 

specifiek zijn. Deze stap geeft ook al inzicht in hoe het nu geregeld is, dus wie voert feitelijk welke 

informatiebeveiligingsmaatregelen uit. Probeer bij deze stap te timeboxen, niet te lang zoeken. 

Kleine gemeenten kunnen deze stap het beste hoog over voor alle systemen in een keer uitvoeren. 

 

Stap 4: Met het inzicht over wat er wel en niet is kan alvast een eerste stap gezet worden met het 

invoeren van quick wins, meestal zijn dit maatregelen die: 

- gemeentebreed gelden 

- weinig kosten 

- betrekkelijk eenvoudig te implementeren zijn 

Bijvoorbeeld:  het ophangen van posters over het onderwerp, het opstellen en vaststellen van een 

gemeentelijk beveiligingsbeleid en aanvullend beveiligingsbeleid voor onderwerpen uit het 

gemeentelijk beveiligingsbeleid. 

 

Stap 5: De impactanalyse is het tweede deel van de GAP-analyse spreadsheet. Hier wordt voor 

ontbrekende maatregelen bepaald wie wanneer en hoe een ontbrekende of niet volledige 

maatregel implementeert. Hier is de informatie van belang van stap 2, maar ook inzicht in de 

vraag: 'Hoe willen we binnen de gemeente het onderwerp beveiliging aanpakken en wie doet wat?'.  

Binnen de BIG is dit vrij gelaten. Dit zijn lokale keuzen. Er is echter wel een best practice te geven. 

Zie het vorige hoofdstuk over PIOFAH-actoren en ICT- en systeemeigenaren. Denk in deze stap 

ook na over kosten en wanneer het klaar moet zijn en hoe hierover verantwoording afgelegd moet 

worden. Bedenk ook dat kosten een nauwe relatie hebben met de budget/P&C-cyclus binnen de 

gemeente. Als men te laat in het jaar met kosten voor maatregelen komt zou het wel eens twee 

kunnen duren voordat de maatregel gerealiseerd is. Deze informatie kan in een IB-plan (stap7) 

opgenomen worden. 

 

Stap 6: Goedkeuring van het management. 

De lijst met ontbrekende beveiligingsmaatregelen, actiehouders en geschatte kosten moet door het 

management worden goedgekeurd. Het management moet de afweging maken tussen kosten en 

risico en kan ook besluiten een maatregel niet uit te voeren of deze later uit te voeren. Dit past 

binnen het ‘pas toe en leg uit’ principe van de BIG. Deze goedkeuring kan gemeentebreed gelden 

(als je de BIG hoog over gemeentebreed toepast) maar ook per informatiesysteem. In dat geval is 

de systeemeigenaar hier voor verantwoordelijk. De systeemeigenaar gaat vaak niet over 

gemeentebrede beveiligingsmaatregelen. Let wel op, bewuste keuzes om bepaalde maatregelen 

niet te implementeren dienen door de verantwoordelijk manager expliciet te worden gemaakt en te 

worden vermeld bij de betreffende maatregel op de impactanalyse zodat dit later ook kan worden 

verantwoord. 

 

Stap 7: Maak een Informatiebeveiligingsplan. 

Als het management de implementatie van de ontbrekende maatregelen heeft goedgekeurd, dient 

te implementatie van de maatregelen in een informatiebeveiligingsplan te worden opgenomen. Dit 

informatiebeveiligingsplan is het projectplan voor de gemeente waarin ook de 

verantwoordelijkheden, actiehouders en de rapportage over de implementatie is vastgelegd.  
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4.4 Het informatiebeveiligingsplan 

In het informatiebeveiligingsplan zijn de verschillende activiteiten en soms deelprojecten om 

beveiligingsmaatregelen ingevoerd te krijgen, opgenomen. Dit moet leiden tot een 

geïmplementeerde BIG. Dit plan wordt periodiek, bij voorkeur jaarlijks gemaakt.  Dit plan dient er 

ook voor om de benodigde budgetten te verkrijgen binnen de P&C-cyclus van de gemeente. De 

bewaking van het plan ligt bij de CISO. De rapportage over de voortgang van het plan wordt van 

alle actiehouders gebundeld en periodiek aan de gemeentesecretaris gezonden. 

Het informatiebeveiligingsplan heeft ook de functie om de aandachtspunten uit het gemeentelijk 

informatiebeveiligingsbeleid (het wat) te vertalen naar uitvoering (hoe, waarmee, door wie). 

 

De input voor het informatiebeveiligingsplan komt uit het gemeentelijk beveiligingsbeleid en de 

impactanalyse. In de impactanalyse is al een globale volgorde bepaald die door het management 

bekrachtigd moet worden. Daarbij kan het voorkomen dat informatiebeveiligingsmaatregelen over 

langere tijd gepland worden om deze in te voeren. Dit kan verschillende redenen hebben, 

bijvoorbeeld: 

- De grootte van de organisatie, ofwel de slagkracht of de mogelijkheid om het werk door 

meerdere mensen te laten uitvoeren en ook te specialiseren. Grotere gemeenten zijn hier 

in het voordeel. 

- Beschikbaar budget. 

- Beschikbare menskracht. 

- Veranderbereidheid van de organisatie. 

- Risicobereidheid (is de organisatie risicomijdend, risiconeutraal of risico dragend). 

In het informatiebeveiligingsplan moeten in ieder geval de quick wins staan die eerder zijn 

vastgesteld. Quick wins zijn belangrijk. Er is niks erger dan eerst management committment te 

krijgen en vervolgens de eerste resultaten na een jaar op te leveren. 

 

Betrek vroegtijdig de actiehouders of voortrekkers bij het opstellen van het 

informatiebeveiligingsplan. Zo wordt het draagvlak voor de in te voeren maatregelen en afspraken 

beter ondersteund op de diverse onderdelen van de gemeente. Door betrokkenheid neemt de 

veranderbereidheid toe en lijkt het niet alsof er iets opgelegd wordt. 

 

Wat moet er minimaal in een informatiebeveiligingsplan staan: 

- Het doel van het plan. 

- De eigenaar van het plan. 

- De reikwijdte van het plan (gemeente, proces of systeem), dus ook de verantwoording en 

het resultaat van de gekozen aanpak om de BIG te implementeren. 

- Het resultaat van de impactanalyse BIG dan wel het resultaat van een risicoanalyse, en 

dan alleen de ontbrekende maatregelen noemen, met het BIG-nummer. 

- De vertaling van uitspraken  van het informatiebeveiligingsbeleid naar het hoe, waarmee 

en door wie. 

- De maatregelen en de prioriteit van invoeren (hoog, midden, laag) met BIG-nummer. 

- De maatregel planning met: BIG-nummer, -maatregel, -doorlooptijd, -capaciteitsbeslag, 

eventuele kosten en wie er verantwoordelijk is. 

- Welke maatregelen worden doorgeschoven naar een volgende periode erop op basis van 

een risico inschatting of de prioriteitsstelling. 

- Startdatum. 

- Rapportage en verantwoording. 
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4.5 Bestaande beveiligingsmaatregelen 

Gemeenten hebben al bestaande beveiligingsmaatregelen in het kader van de BRP en bijvoorbeeld 

SUWI. Bepaalde beveiligingsmaatregelen die gemeentebreed gelden zijn al uitgewerkt voor deze 

wet- en regelgeving in de processen en systemen, zoals personele maatregelen. Op termijn als 

men vordert met de implementatie van de BIG kan ertoe worden overgegaan om delen van de 

documentatie, processen en rapportages gemeentebreed te trekken. Zolang men nog met de BIG 

bezig is kan men beter die documentatie in takt laten, de audits of selfassessments moeten 

immers nog steeds gehaald worden. 

 

5 De BIG en bestaande en nieuwe systemen 

Onderstaande figuur geeft de samenhang weer tussen projectfasen en 

informatiebeveiligingsactiviteiten. In de verkenningsfase wordt de baselinetoets uitgevoerd. Het 

resultaat van de baselinetoets geeft uitslag over het feit of de BIG voldoende maatregelen bevat of 

niet in relatie is tot het te beschermen belang. Als de te nemen maatregelen boven de BIG 

uitstijgen, hetgeen de baseline toets bepaalt, moet een diepgaande risicoanalyse uitgevoerd 

worden. De maatregelen uit de diepgaande risicoanalyse dienen te worden toegevoegd aan de 

BIG-maatregelen voor zover deze nog niet in de BIG staan. De baselinetoets geeft ook aan of er in 

de verkenningsfase van een project een PIA uitgevoerd moet worden. Als er veel onduidelijk is in 

de verkenningsfase kan de baselinetoets herhaald worden in de definitiefase. Als het proces en de 

informatievoorziening grote wijzigingen ondergaan in de productfase dient opnieuw een 

baselinetoets te worden uitgevoerd. 
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5.1 Algemeen 

Het beveiligingsniveau van de BIG is zo opgezet dat dit voor de meeste processen en 

ondersteunende ICT-voorzieningen bij gemeenten voldoende is. Hiermee wordt voorkomen dat er 

voor ieder informatiesysteem een risicoanalyse uitgevoerd moet worden. Om vast te stellen dat het 

beveiligingsniveau van de BIG voldoende is, kan de baselinetoets BIG uitgevoerd worden. 

Het beveiligingsniveau van de BIG bevindt zich op de volgende (BIV)-waarden*:  

Beschikbaarheid (B): Belangrijk (waarde = 1 in de gehanteerde Beschikbaarheidsschaal). 

Integriteit (I): Hoog (waarde = 2 in de gehanteerde Integriteitsschaal) 

Vertrouwelijkheid (V): Vertrouwelijk (waarde =2 in de gehanteerde Vertrouwelijksheidsschaal) 

(*) Zie de handreiking dataclassificatie BIG voor een onderbouwing van dit beveiligingsniveau. 

 

Met betrekking tot privacy is er wel een basis beveiligingsniveau vastgesteld, te weten risicoklasse 

2, echter die risicoklassen worden in de laatste richtsnoeren van het CBP niet meer gebruikt. In de 

baselinetoets zitten ook een aantal privacyvragen. Op basis van de antwoorden, één of meer 

scores hoger dan een 3 wordt duidelijk of er een Privacy Impact Assessment (PIA) noodzakelijk is. 

5.2 De baselinetoets BIG 

Bij gemeenten worden projecten uitgevoerd om nieuwe processen en nieuwe informatiesystemen 

in te voeren. Het is raadzaam om voor deze nieuwe systemen in de verkenningsfase van het 

project de baselinetoets BIG uit te voeren. De proceseigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Het 

resultaat van de baselinetoets BIG geeft uitsluitsel of de BIG voldoende maatregelen bevat of niet. 

De volgende drie uitkomsten zijn mogelijk: 

1. Als de BIV (Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid) en Privacywaarden niet 

worden overschreden bevat de BIG voldoende maatregelen. 

2. Als de BIV-waarden worden overschreden dient een diepgaande risicoanalyse uitgevoerd te 

worden. 

3. Als de Privacywaarde wordt overschreden dient een Privacy Impact Assessment (PIA) 

uitgevoerd te worden. 

 

Het advies, naar aanleiding van de uitkomsten van deze baselinetoets BIG kan zijn: 

De maatregelen uit de BIG zijn voldoende voor de beveiliging van het onderzochte proces. Er zijn 

geen aanvullende eisen vanuit het nieuwe informatiesysteem, of het bestaande informatiesysteem 

wordt voldoende beveiligd door de BIG. 

Of: 

De maatregelen uit de BIG zijn niet voldoende voor de beveiliging van het onderzochte proces. Er 

moet in de definitiefase van het project, of voor het bestaande informatiesysteem een diepgaande 

risicoanalyse en/of PIA uitgevoerd worden. 

 

De (aanvullende) maatregelen uit de diepgaande risicoanalyse en/of PIA (als het 

beveiligingsmaatregelen betreft) dienen te worden toegevoegd aan de BIG-maatregelen, voor 

zover deze nog niet door de BIG worden afgedekt. In de definitiefase van het project kunnen deze 

(aanvullende) maatregelen dan verder worden uitgewerkt. 

 

Als het proces en de ICT-voorziening grote wijzigingen ondergaan in de productiefase, kan opnieuw 

een baselinetoets BIG worden uitgevoerd, om vast te stellen of de beveiliging nog voldoende is. 
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Uitgevoerde baselinetoetsen BIG, diepgaande risicoanalyses en/of PIA’s maken onderdeel uit van 

het informatiesysteem dossier en moeten worden bewaard zo lang als het informatiesysteem in 

gebruik is. 

 

.  
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5.3 Diepgaande risicoanalyse noodzakelijk? 

 

De diepgaande risicoanalyse brengt in kaart welke maatregelen aanvullend op de BIG moeten 

worden getroffen om het juiste beveiligingsniveau te realiseren. 

In de baselinetoets BIG was de insteek het proces dat afhankelijk is van de informatievoorziening. 

In de diepgaande risicoanalyse ligt de nadruk op de informatievoorziening die het proces 

ondersteunt. De maatregelen omvatten het volledige scala van organisatie tot technologie. 

 

Hoofdstappen 

De diepgaande risicoanalyse bestaat uit 3 hoofdstappen: 

1. Het in kaart brengen van de componenten van de informatievoorziening.  

Dit inzicht in de informatievoorziening is noodzakelijk om de bedreigingen, in de volgende 

stap, goed in kaart te kunnen brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 

MAPGOOD-model. MAPGOOD staat voor: Mens, Apparatuur, Programmatuur, Gegevens, 

Organisatie, Omgeving en Diensten. 

2. Het in kaart brengen van de relevante dreigingen voor het te onderzoeken 

informatiesysteem. 

Op basis van een standaard invullijst met dreigingen worden de relevante bedreigingen in 

kaart gebracht. Het betreft bedreigingen waardoor verlies aan beschikbaarheid, integriteit 

of vertrouwelijkheid van de informatievoorziening kan ontstaan. Hierbij wordt per 

MAPGOOD-component bepaald wat het potentiële effect en de kans op optreden is van het 

‘onjuist werken’, ‘(tijdelijk) niet werken’ of ‘niet aanwezig zijn’ (is er niet) van deze 

component. 

3. Het vertalen van de relevante dreigingen naar maatregelen die moeten worden getroffen. 

Het gaat hierbij om de maatregelen die moeten worden getroffen om de dreigingen het 

hoofd te bieden die in de vorige stap als meest belangrijk zijn bepaald. De maatregelen 

worden daarbij geformuleerd op het niveau van doelstellingen (controls) om ervoor te 

zorgen dat bij de invulling over de tijd heen rekening kan worden gehouden met de stand 

van zaken op dat moment. Tevens kan hiermee een leverancier functioneel worden 

aangestuurd in plaats van op het niveau van detailmaatregelen. 

5.4 Persoonsgegevens 

De bescherming van persoonsgegevens kan omschreven worden als het recht op transparante, 

eerlijke, veilige en betrouwbare informatieverwerking. Privacy is een veel omvattend begrip.  

Kortweg wordt privacy ook wel omschreven als ‘het recht om met rust te worden gelaten’. Burgers 

dienen (behoudens wettelijke uitzonderingen) zelf controle te hebben over wat er met hun 

gegevens gebeurt. Dit wordt ook wel als informationele zelfbeschikking aangeduid.  

Om de risico’s vast te stellen die te maken hebben met privacy kan een Privacy Impact Assessment 

(PIA) worden uitgevoerd. Op basis van de antwoorden van de vragen van de PIA, wordt op 

systematische wijze inzichtelijk gemaakt of er een kans is dat de privacy van de betrokkene wordt 

geschaad (impact). Hoe hoog deze is en op welke gebieden dit is. De resultaten van een PIA 

dragen bij aan het vermijden of verminderen van deze privacyrisico’s. 

 

Bij het beoordelen van de impact zijn er twee zaken waar u rekening mee moet houden, namelijk: 

1. Impact op de betrokkene: 

Een hogere ‘impact op betrokkene’ betekent dat de gegevens zelf en/of de context waarin 

deze gegevens worden gebruikt een verhoogd risico vormen voor de persoonlijke 

levenssfeer van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. 
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2. Impact op de organisatie: 

De impact (zoals reputatieschade, maar ook materiële financiële schade als gevolg van 

compliance problemen, klachten en incidenten) op uw organisatie moet u zelf vaststellen. 

Deze wordt onder andere beïnvloed door de branche waarin u zich bevindt. Het belang dat 

uw klanten aan privacy hechten en de maatschappelijke aandacht. 

 

Maatregelen nemen om risico’s te verkleinen of weg te nemen: 

Op basis van de inschatting van de impact op de betrokkenen of de organisatie, moet 

worden nagegaan op welke wijze de risico’s vermeden of verkleind kunnen worden. U 

wordt geadviseerd na te gaan of de negatieve privacy impact op de betrokkene 

noodzakelijk is en kan worden gerechtvaardigd. De belangen van de doelen van het 

project, het belang van de organisatie en het belang van het individu, moeten hierbij 

worden afgewogen. 

 

Het vermijden of verminderen van risico’s houdt overigens niet altijd in dat de projectdoelen 

moeten worden bijgesteld. Naarmate de inschatting van de impact hoger wordt, is het raadzamer 

om maatregelen te treffen om de risico’s weg te nemen of te verminderen. De vragenlijst bevat 

suggesties over de manier waarop de risico’s kunnen worden weggenomen of verminderd. Deze 

suggesties zijn niet uitputtend en uiteraard hangt de maatregel sterk af van de omgeving.  

 

6 De maatregelen in de BIG 

6.1 Generieke maatregelen 

De term ‘Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten’ suggereert één 

basisbeveiligingsniveau aan beveiligingsmaatregelen voor informatiebeveiliging voor alle 

gemeenten. Dus maatregelen die je altijd verwacht aan te treffen. 

Het is mogelijk om ‘hoog over’ gemeentebreed te toetsen wat van de Tactische Baseline is 

geïmplementeerd. Met name de generieke beveiligingsmaatregelen die gemeentebreed gelden 

worden zo bekeken. Bij deze generieke beveiligingsmaatregelen kan worden gedacht aan: 

- Het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid, dit is eenmalig voor de gehele gemeente. 

- Het toewijzen van de Chief Information Security Officer (CISO)-rol. 

- Verantwoordelijkheden van de lijnmanagers (te verankeren in het beleid). 

- (ITIL) beheerprocessen en aandacht voor beveiliging. 

- Personele beveiligingsmaatregelen. 

- Fysieke toegangsbeveiligingsmaatregelen. 

- Beveiligingsmaatregelen voor apparatuur en software. 

- Malware scanning als generieke dienst (dus niet ten behoeve van één informatiesysteem). 

- Omgang met (mobiele) gegevensdragers. 

- Het hebben van een Information Security Management Systeem (ISMS). 

 

Als er goed is geïnventariseerd, wat de status is van deze gemeentebrede beveiligingsmaatregelen, 

hoeft dit niet voor alle informatiesystemen opnieuw onderzocht te worden. Men kan bijvoorbeeld 

het template voor de GAP-analyse en impactanalyse van tevoren invullen zodat dit niet voor ieder 

informatiesysteem opnieuw onderzocht hoeft te worden. 
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6.2 Systeem specifieke maatregelen 

Naast de generieke beveiligingsmaatregelen, die gemeentebreed gelden, zijn er ook specifieke 

beveiligingsmaatregelen die per gemeente (kunnen) verschillen. Het kan zelfs zijn dat deze 

beveiligingsmaatregelen binnen één gemeente per informatiesysteem verschillen.  

6.3 Clustering van maatregelen 

Beveiligingsmaatregelen kunnen ook geclusterd worden. Te denken valt aan de volgende clusters 

zoals eerder beschreven over PIOFAH: 

- Personeel 

- Inkoop (soms informatievoorziening) 

- Organisatie 

- Financiën 

- Automatisering/Administratie 

- Huisvesting. 

 

De clusters kunnen niet alleen gebruikt worden om de schijnbare hoeveelheid aan 

beveiligingsmaatregelen te reduceren,  maar ook om een begrijpelijk handvat aan de medewerkers 

te geven. De naamgeving van de clusters dient zo gekozen te worden dat door iedereen een 

voorstelling van de beveiligingsmaatregelen gemaakt kan worden en dat meteen duidelijk is wie er 

voor opgesteld staat. De clusters dienen dus dicht bij de perceptie van de medewerkers te liggen.  

 

Afhankelijk van het aantal en de soort beveiligingsmaatregelen, kan gekozen worden voor een 

andere clustering. Voor welke clustering ook gekozen wordt, het gaat erom dat dit op een zodanige 

manier wordt gedaan dat er een logische indeling van de beveiligingsmaatregelen wordt gemaakt, 

die voor iedereen begrijpelijk is. 

6.4 Rapportage over de maatregelen 

Gedurende de hele levenscyclus van maatregelen, vanaf het plannen tot en met uitfaseren, dient 

periodiek gerapporteerd te worden. Dit rapporteren gebeurt als volgt: 

1. De clusters aan generieke maatregelen, daarover wordt gerapporteerd door de functionaris die 

hier voor verantwoordelijk is, en: 

2. De systeemspecifieke maatregelen door de systeemeigenaar, proceseigenaar of een directeur 

van een dienst. Dit hangt er vanaf waar de verantwoordelijkheid voor beveiligingsmaatregelen 

voor ICT-systemen binnen de gemeente belegd is. 

Tijdens de implementatie en beheer van de maatregelen dienen de actiehouders, 

verantwoordelijken die benoemd zijn om maatregelen in te voeren, periodiek over de voortgang te 

rapporteren. Bijvoorbeeld in managementrapportages zodat op de voortgang gestuurd kan worden. 

Voor kleine gemeenten zal dit overigens vaak neerkomen op enkele personen, soms is het beter 

om dan de bewaking en controle in één hand te leggen. 

6.5 Horizontale en verticale verantwoording 

De informatievoorziening en -veiligheid raakt de legitimatie van het werk van de gemeentelijke 

bestuurders. Gemeenten dienen hierbij invulling te geven aan hun lokaal 

informatieveiligheidsbeleid en dit zowel bestuurlijk als ambtelijk in de organisatie te borgen. 

Gemeenten dienen hierin transparant te zijn. Dit kunnen gemeenten verwezenlijken door hierover 

zowel horizontaal als verticaal verantwoording af te leggen. 
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Horizontale verantwoording: verantwoording vanuit het College van B&W aan de gemeenteraad. 

De lokale rekenkamer en het lokale publiek over geleverde diensten en bereikte resultaten op het 

gebied van informatiebeveiliging, vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

Verticale verantwoording: verantwoording vanuit de gemeente aan bijvoorbeeld 

(keten)partners  vanuit de verantwoordelijkheid in hun rol als partner binnen (overheids)ketens. 

6.6 Hoe omgaan met bestaande maatregelen. 

Binnen gemeenten zijn bepaalde beveiligingsmaatregelen al lang bekend en ook geïmplementeerd. 

Denk hier aan de beveiligingsmaatregelen voor de BRP (zelf) assessment, de DigiD audit, de 

uitvoering van de PUN de BAG en SUWI. Denk hierbij aan processen, procedures, beleid en 

verantwoording. Deze maatregelen worden ook grotendeels door de BIG afgedekt. Dat wil zeggen 

dat als de BIG volledig geïmplementeerd is er dubbelingen ontstaan in bepaalde maatregelen. Het 

advies is om hier pas later naar te kijken, laat in stand wat goed is en wat werkt en ga pas in een 

later stadium vergelijken wat gemeentebreed afgedekt wordt en wat er dan nog systeemspecifiek 

overblijft. 

7 Beheerprocessen en de BIG 

Er zijn in het kader van een informatieveiligheid diverse beheerprocessen noodzakelijk, in dit 

hoofdstuk worden de belangrijkste uitgelicht. Daarmee is niet gezegd dat de niet genoemde beheer 

processen niet hoeven. Als men het bekijkt vanuit de dreigingen die op gemeente afkomen hebben 

een aantal beveiligingsbeheerprocessen topprioriteit. 

7.1 ISMS en PDCA 

Het doel van het Informatie Beveiligings Management Systeem (ISMS) is onder andere het 

continue beoordelen welke beveiligingsmaatregelen passend zijn en indien nodig bij te stellen. Het 

ISMS is een proces dat de basis legt voor passende beveiligingsmaatregelen door bijvoorbeeld 

risicoanalyses, BIA en classificatie van informatie.  

Het ISMS moet effectief zijn over de langere termijn en dient onderhouden te worden volgens de 

Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus welke idealiter aansluit bij de Plan & Control (P&C)-cyclus van de 

gemeente. Dit aansluiten bij de P&C-cyclus is noodzakelijk omdat in te voeren 

beveiligingsmaatregelen moeten worden gepland en ook omdat ze moeten worden begroot. De 

middelen voor beveiligingsmaatregelen dienen door een goede onderbouwing op tijd aangevraagd 

te worden. 

Het ISMS wordt echter vaak als de ultieme oplossing gezien bij de invoering van 

informatiebeveiliging binnen organisaties. Echter het ISMS is geen doel op zich, net zo min als ITIL 

een doel op zich is. Het ISMS is het middel om beveiliging te laten werken en te verankeren binnen 

de organisatie. Dit kan uitgebreid binnen grotere gemeenten met veel specialisatie maar ook 

eenvoudig binnen een kleinere gemeente. Het managementsysteem moet worden afgestemd op de 

behoefte van de gemeente.  

 

Om het ISMS als proces effectief te laten zijn, dient de directie dat proces te actief ondersteunen. 

Dit houdt in dat taken en verantwoordelijkheden gekoppeld moeten worden aan personen om de 

(virtuele) beveiligingsorganisatie vorm te geven. In de BIG wordt al gesproken over de Chief 

Information Security Officer (CISO) waar ook een functieprofiel voor beschikbaar is gesteld door de 

IBD. Daarnaast hebben ook andere personen een rol. 
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Verbetercyclus 

De basis van het managementsysteem is een verbetercyclus opgesteld, hierin zijn de volgende vier 

activiteiten noodzakelijk: 

1. PLAN, Opstellen verbeterplan: verbetervoorstellen om de tekortkomingen op te heffen. 

2. DO, Uitvoeren verbeterplan: invoeren van de verbetervoorstellen. 

3. CHECK, Evalueren: om mogelijke tekortkomingen vast te stellen. 

4. ACT, Update processen: input van de check fase. 

Bovenstaande  vier activiteiten vormen de essentie van de PDCA-cyclus. 

7.2 Risicomanagement 

Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is en blijft risicomanagement. 

Risicomanagement is het systematisch opzetten, uitvoeren en bewaken van acties om risico’s te 

identificeren, te prioriteren en te analyseren. Om vervolgens voor deze risico’s oplossingen te 

bedenken, te selecteren en uit te voeren. De BIG biedt al een vastgestelde set aan maatregelen die 

voor alle gemeenten geldt, echter er is ruimte voor ‘pas toe en leg uit’. Dat betekent dat op basis 

van een risico afweging een maatregel in individuele gevallen niet van toepassing verklaard kan 

worden. Deze keuze moet ergens worden vastgelegd en verantwoord.  

 

Daarnaast kan men de instrumenten baselinetoets en diepgaande risicoanalyse gebruiken. De 

baselinetoets bevat een aantal vragenlijsten om te bepalen of de BIG voldoende dekking biedt. Zo 

niet dan kan er een diepgaande risicoanalyse worden uitgevoerd. De baselinetoets geeft ook 

uitsluitsel of een PIA noodzakelijk is. Deze instrumenten zijn aan te bevelen bij nieuwe 

informatiesystemen of bij twijfel als men denkt dat er bij een bestaand systeem meer maatregelen 

nodig kunnen zijn. 

7.3 Incidentmanagement 

Incidentmanagement is belangrijk omdat 100% beveiligen niet bestaat en los daarvan, incidenten 

zijn niet te voorkomen. Het is niet de vraag óf er iets gaat gebeuren maar wanneer. De 

belangrijkste te verwachte incidenten kunnen van te voren bedacht worden. De bijpassende 

reactie- en escalatie procedure kan dus ook van te voren uitgewerkt en geoefend worden. 

 

Incidenten staan vaak niet op zichzelf en kunnen een uitwerking hebben naar andere 

ketenpartners. Sommige incidenten doen zich niet bij één gemeente, maar bij meerdere 

gemeenten voor. Een incident moet behalve intern opgelost soms ook extern geëscaleerd worden. 

Zo kunnen anderen gemeenten gewaarschuwd worden en daarmee de impact van het incident zo 

klein mogelijk houden. Extern escaleren gebeurt naar de IBD. Zij hebben het overzicht, de 

contacten en de middelen om andere (keten) partners en gemeenten snel te kunnen waarschuwen. 

Ook hebben zij een directe ingang bij het Nationaal Cyber Security Center (NCSC). 

 

Incidenten 

Een incident, in het kader van incident management, is een gebeurtenis die de bedrijfsvoering 

negatief kan beïnvloeden. Incidentmanagement is het geheel van organisatorische maatregelen die 

ervoor moeten zorgen dat een incident adequaat gedetecteerd, gemeld en behandeld wordt. 

Zodatde kans op uitval van bedrijfsvoeringsprocessen of schade ontstaan, als gevolg van het 

incident te minimaliseren, dan wel te voorkomen is. 
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Incidentmanagement kan het beste aansluiten bij het bestaande incidentmanagementproces van 

de ICT-afdeling van de gemeente. 

7.4 Patchmanagement 

Patch Management is het proces waarmee patches op gecontroleerde beheerste (risico 

beperkende) wijze uitgerold kunnen worden. Patches zijn doorgaans kleine programma’s die 

aanpassingen maken om fouten op te lossen, of verbeteringen aan te brengen in bestaande 

programmatuur en/of hardware. Patch Management wordt meestal uitgevoerd door de ICT- 

afdeling binnen de gemeente.  

Het doel van Patch Management is tweeledig. Ten eerste is het gericht op het inzichtelijk maken 

van de actuele stand van kwetsbaarheden en toegepaste patches binnen de beheerde 

infrastructuur. Het tweede doel is op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze met zo min 

mogelijk verstoringen stabiele (veilige) systemen te creëren en te houden. 

 

Patches 

Indien een patch beschikbaar is, dienen de risico's die verbonden zijn met de installatie van de 

patch te worden geëvalueerd (de risico's die verbonden zijn met de kwetsbaarheid dienen 

vergeleken te worden met de risico's van het installeren van de patch). 

Updates/patches voor kwetsbaarheden waarvan de kans op misbruik hoog is en waarvan de schade 

hoog is, worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd. Echter minimaal binnen één week. Minder 

kritische beveiligings-updates/patches moeten worden ingepland bij de eerst volgende 

onderhoudsronde. 

Indien nog geen patch beschikbaar is, dient gehandeld te worden volgens het advies van de IBD of 

een andere Computer Emergency Response Team (CERT), zoals bijvoorbeeld het Nationaal Cyber 

Security Centrum (NCSC). 

 

Patchmanagement sluit het beste aan bij  het proces wijzigingsbeheer van de ICT-afdeling. 

7.5 Hardening 

Aanvallen op systemen kunnen plaatsvinden door het misbruiken van functies van 

informatiesystemen en hardware die standaard ‘aan’ staan als men software of hardware koopt en 

installeert. Het proces om ervoor te zorgen dat functies die niet nodig zijn worden uitgeschakeld 

heet ‘hardening’, vrij vertaald, het harder maken van systemen. Hardening wordt uitgevoerd door 

de ICT-afdeling van de gemeente. Voor hardening heeft de IBD een handreiking geschreven. 

7.6 Wijzigingsbeheer 

Wijzigingsbeheer draagt er zorg voor dat wijzigingen op de ICT-infrastructuur (ICT-middelen en -

diensten) efficiënt en effectief worden doorgevoerd. Met zo min mogelijk verstoring van de 

kwaliteit van de dienstverlening.  Zodat deze dienstverlening blijft voldoen aan de eisen die hieraan 

zijn gesteld. 

 

De implementatie van wijzigingen in ICT-voorzieningen en informatiesystemen behoren te worden 

beheerst door middel van formele procedures voor wijzigingsbeheer. In de procedure voor 

wijzigingsbeheer is minimaal aandacht besteed aan: 

 Het administreren van significante wijzigingen. 

 De impactanalyse van mogelijke gevolgen van de wijzigingen. 
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 Een goedkeuringsprocedure voor wijzigingen, waaronder nieuwe ICT-voorzieningen. 

7.7 Configuratiemanagement 

Configuratiebeheer draagt er zorg voor dat de gegevens over de ICT-infrastructuur (ICT-middelen 

en -diensten) betrouwbaar worden vastgelegd. Zodat actuele en relevante gegevens over de ICT-

middelen aan andere ICT-beheerprocessen kan worden geleverd, de onderlinge samenhang 

(relaties) en de relaties met de ICT-diensten. Dit wordt bijgehouden in een 

configuratiebeheerdatabase (CMDB). 

 

De gemeentelijke beleidsregels met betrekking tot configuratiebeheer zijn: 

 Alle bedrijfsmiddelen moeten geïdentificeerd zijn. Hiervan moet een inventaris van worden 

bijgehouden. 

 Alle informatie en de bedrijfsmiddelen die verband houden met ICT-voorzieningen, aan een 

'eigenaar' (een deel van de organisatie) toewijzen. 

 Regels vaststellen, het documenteren en implementeren voor aanvaardbaar gebruik van 

informatie en bedrijfsmiddelen, die verband houden met ICT-voorzieningen. 

 Apparatuur, informatie en programmatuur van de organisatie, mogen niet zonder 

toestemming vooraf, van de locatie worden meegenomen. 

De verantwoordelijkheid voor specifieke beheersmaatregelen mag door de eigenaar worden 

gedelegeerd. Maar de eigenaar blijft verantwoordelijk voor een goede bescherming van de 

bedrijfsmiddelen. 

Het object van classificatie is informatie. We classificeren op het niveau van informatiesystemen (of 

informatieservices). Alle classificaties van alle bedrijf kritische systemen zijn centraal vastgelegd 

door de CISO en dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door de eigenaren. 

7.8 Bedrijfscontinuïteitsmanagement 

Bedrijfscontinuïteitsmanagement is een proces waarbij de organisatie de nodige maatregelen treft 

om ongeacht de omstandigheden en de continuïteit van de meest kritische processen te 

garanderen. In geval van een onderbreking van één of meerdere van deze processen, moet de 

organisatie in staat zijn snel en kordaat op te treden. Zodat deze activiteiten binnen de kortst 

mogelijke termijn kunnen worden hersteld. 

Een product van Bedrijfscontinuïteitsmanagement is een Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). Dit is het 

product waarin de maatregelen en belangrijke gegevens van de bedrijfsprocessen van de 

gemeente worden beschreven, die tot doel hebben de onderbrekingstijd tot een minimum te 

beperken. 

8 De BIG en aanbestedingen 

Gemeenten besteden veel ICT-zaken uit. Dat kan zijn in de vorm van applicatie ontwikkeling, het 

afnemen van SaaS of gelijksoortige diensten. In veel gevallen moeten bepaalde 

beveiligingsmaatregelen ook door de leverancier worden ingevuld. Vanuit het primaire proces van 

de gemeente zou men zelfs de eigen ICT-dienst kunnen zien als leverancier. Ook daar zijn 

bepaalde beveiligingsmaatregelen van toepassing of maatregelen die worden uitgevoerd voor het 

primaire proces. 

8.1 Algemeen 
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Het komt voor dat gemeenten in hun Programma van Eisen (PvE) of aanbestedingsstukken, eisen 

dat een leverancier de BIG heeft geïmplementeerd. Dit is geen goede eis omdat de gemeente moet 

nadenken over de van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen gerelateerd aan het product of de 

dienst van de leverancier en de risico's die de gemeente wil afdekken. 

Er moet dus een duidelijke risicoafweging zijn op basis waarvan de BIG-maatregelen aan de 

leverancier worden gevraagd.  

 

Een voorbeeld: 

Een leverancier levert een softwarepakket aan de gemeente, er spelen nu een aantal 

aandachtspunten: 

1. Hoe goed is het productieproces bij de leverancier? Is er aandacht voor informatiebeveiliging? In 

feite wil je hier achter de voordeur kijken en de vraag is, of dat wel noodzakelijk is. 

2. Hoe goed zijn de beveiligingseisen in het product of dienst gerealiseerd of te realiseren? 

Bijvoorbeeld: is het mogelijk om authenticatie en autorisatie zo in de software uit te voeren dat het 

aansluit bij andere systemen van de gemeente en bij de beveiligingseisen die noodzakelijk zijn. 

8.2 Aanbesteden stappenplan 
Voorbereiding  

 

a) Voer een Baselinetoets BIG uit op het (nieuwe) systeem. 

Zie ook: Baselinetoets BIG 

b) Voer eventueel een diepgaande risicoanalyse uit als dit uit de baselinetoets als resultaat 

komt. 

Zie ook: Diepgaande risicoanalyse noodzakelijk? 

c) Voer eventueel een Privacy Impact Assessment (PIA) uit als dat uit de baselinetoets als 

resultaat komt. 

Zie ook: Persoonsgegevens? 

d) Neem de relevante maatregelen op in het Programma van eisen (PvE) 

Bij het verwerven van een informatiesysteem, dienst of het (laten) aanpassen van 

bestaande informatiesystemen dient de gemeente te weten waaraan dit informatiesysteem 

minimaal moet voldoen. Deze eisen en wensen dienen in een Programma van Eisen (PvE) 

te worden vastgelegd. 

Het doel van een PvE is van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren. De 

‘eisen’ zijn de criteria waaraan voldaan moet worden en de ‘wensen’ zijn de criteria 

waaraan zo veel mogelijk voldaan dient te worden. 

 

 

 

 

Contract 

Bij het verwerven van producten of diensten is het van belang om in een vroegtijdig stadium 

aan mogelijke leveranciers kenbaar te maken welke beveiligingseisen de gemeente wenst te 

nemen, of door haar leverancier uitgevoerd wenst te zien. Dus ook aandacht in de Nota 
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aankoop beleid. Dit zodat hier niet achteraf discussie over kan ontstaan. Het vroegtijdig 

aangeven van beveiligingseisen zorgt ervoor dat leveranciers hier ook tijdig op in kunnen 

spelen. De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging kan niet zomaar bij een leverancier 

worden belegd, neem bijvoorbeeld het outsourcen van ICT-services, Cloud Computing of het 

bewerken van persoonsgegevens. 

 

Inkoopcontracten kunnen bestaan uit een aantal documenten, zoals algemene voorwaarden en 

het contract. De algemene voorwaarden zijn standaardcontracten die een organisatie richting 

meerdere partijen hanteert. Daarin staan de algemene afspraken die richting verschillende 

partijen gehanteerd kunnen worden. Daarnaast worden in een specifiek contract de afspraken 

tussen twee specifieke partijen geregeld. In dit contract zijn de wensen en eisen nader 

gespecificeerd en de concrete beveiligingseisen uitgewerkt. Het is niet voldoende om hier 

willekeurig de bestaande gemeentelijke beveiligingsbeleidsdocumenten te gebruiken. Die zijn 

vaak niet zondermeer geschikt voor een leverancier. 

 

Tevens kan een Service Level Agreement (SLA) nodig zijn voor het borgen en meetbaar maken 

van serviceafspraken. Een SLA heeft doorgaans betrekking op het beheer en onderhoud van een 

ICT-systeem, nadat dat systeem is opgeleverd. 

 

Indien degene met wie een overeenkomst wordt gesloten persoonsgegevens gaatverwerken, of 

persoonsgegevens mogelijkerwijs kan inzien, is aanvullend een bewerkersovereenkomst nodig.  

  

Bewerkersovereenkomst 

Bij het uitbesteden van de verwerking van persoonsgegevens worden door de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) nadere eisen gesteld. Uit deze eisen volgt dat de verantwoordelijke 

(in dit geval de gemeente) een schriftelijke overeenkomst dient af te sluiten met de bewerker 

(in dit geval de derde partij). Deze overeenkomst heet de bewerkersovereenkomst. 

De bewerker wordt door de Wbp gedefinieerd als ‘degene die ten behoeve van de 

verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn 

onderworpen.’ 

 

Het opstellen van een bewerkersovereenkomst waarborgt dat de verplichtingen die vanuit de 

Wbp op de verantwoordelijkheden rusten, ook door de bewerker worden nageleefd. Daartoe 

dienen in de bewerkersovereenkomst afspraken en maatregelen te staan die de  

verantwoordelijke eist aan de bewerker. Belangrijk is dat volgens de Wbp de verantwoordelijke 

aanspreekbaar blijft voor de gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid door de bewerker 

worden verwerkt.  

 

Voorbeelden van bewerkers zijn: 

 Externe leveranciers, waaronder Cloud-dienst leveranciers 

 Adviseurs 

 Accountants 

 EDP-auditors 

 (salaris) Administrateurs. 

 

Hoewel het lijkt dat bijvoorbeeld een SaaS-leverancier niet feitelijk de persoonsgegevens 

bewerkt, is deze toch volgens de Wbp ‘de bewerker’ van persoonsgegevens als die op zijn / 

haar systemen staan. 
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De aspecten die in een (bewerkers)overeenkomst moeten worden opgenomen en duidelijk 

moeten zijn, zijn: 

 Wie de verantwoordelijke is en wie de bewerker is. 

 Welke verwerkingen de bewerker precies moet doen. Hierbij kan ook geregeld worden 

wat de bewerker (in ieder geval) niet mag doen. 

 De bewerker mag de persoonsgegevens uitsluitend bewerken in opdracht van de 

verantwoordelijke. De bewerker mag dus niet zelfstandig besluiten om, in afwijking van 

die opdracht, de persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken. Tenzij een 

wettelijke verplichting dat vereist. 

 Dat de bewerker zelfstandig aansprakelijk is voor schade die door de bewerker is 

veroorzaakt en hem kan worden toegerekend. En, eventueel, dat in geval de 

verantwoordelijke aansprakelijk gehouden wordt voor verwerkingen van de bewerker, 

de verantwoordelijke een regresrecht heeft (vrijwaringsbepaling). 

 Dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten 

verwerkingen. De verantwoordelijke dient daartoe instructies te geven, en dient toe te 

zien op naleving van die maatregelen. 

 Wanneer een bewerker buiten de Europese Unie (EU) gevestigd is, dient de 

verantwoordelijke ervoor zorg te dragen dat de bewerker het recht van het land van de 

verantwoordelijke nakomt (Art. 14 lid 4 Wbp). 

 Dat de verantwoordelijke de mogelijkheden heeft om te controleren dat de bewerker 

zich (geheel) aan de overeenkomst houdt. Dit kan ook worden aangetoond met 

bijvoorbeeld een TPM, waarbij de verantwoordelijke de mogelijkheid van controle heeft. 

 

De verantwoordelijke dient duidelijk aan de bewerker aan te geven welke maatregelen hij 

vereist voor het beschermen van de persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn voornamelijk 

gericht op exclusiviteit (vertrouwelijkheid) en integriteit van de gegevens van de 

verantwoordelijke. De beschikbaarheidseisen worden doorgaans in de SLA opgenomen. 

 

Beheerfase 

In de beheerfase van een dienst moeten de afgesproken beveiligingsmaatregelen wel getoetst 

worden. Zeker als het gaat om beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van 

persoonsgegevens die door de gemeente als verantwoordelijke aan de leverancier als bewerker 

zijn opgelegd / afgesproken. Hiervan dient ook een verslag te worden gemaakt.  

Het kan zijn dat een leverancier meerdere gemeenten als klant heeft. In dat geval kan de 

leverancier een TPM (Third Party Mededeling) overleggen. Anders moeten  alle gemeenten de 

leverancier jaarlijks gaan (laten) auditen, wat weer tot extra kosten leidt voor alle partijen. De 

leverancier dient eigenlijk gemeentelijke beveiligingsvragen voor te zijn. Dit door zelf op basis 

van een risico-inschatting de juiste maatregelen te treffen in zijn / haar productie proces voor 

het leveren van een dienst of door het mogelijk te maken dat in producten, zoals software, 

beveiligingsaspecten aandacht hebben. Denk hierbij aan: authenticatie, autorisatie, encryptie, 

rechten beheren, logging, logging controle, auditing mogelijkheden et cetera. 
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