
 

INFORMATIEVEILIGHEID 

 



Razendsnelle digitalisering 

Betekent steeds meer digitale informatie  te beheren 



    Digitale risico’s  

Digicommissaris Bas Eenhoorn:  

 

Overheid moet zorgen dat digitaal zaken 
regelen veilig gebeurt 

 investeer meer in beveiliging om grote 
incidenten te voorkomen 

 

C     T=20 VIDEO .mp4


 



Geschatte kosten cybercrime 

 
Wereldwijd jaarlijks tussen de 
300 miljard en 1 biljoen dollar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenten: 300 miljoen. 
 
 

Een op de 5 bedrijven heeft met 
cybercrime te maken gehad in 2016  





Hoe ontstaan 
veiligheidsincidenten? 

 

88% start via phishing 

 

Ontvang je dit op je 

Noordoostpolder-account? 

 

Meld het bij de 

Servicedesk. Zij kunnen 

de afzender dan blokkeren 

 



Malware,  
Ransome of Cryptoware 

Door het niet of laat installeren van de updates 
wordt een computer kwetsbaarder voor virussen, 
malware, spyware, aanvallen via uw computer of 
het versturen van spam via uw netwerk. 



Wat is een goed Wachtwoord? 

Ruim 80% van de aantastingen van data-integriteit ontstaan door het 

oh zo simpele misbruik van (gestolen of geraden) wachtwoorden 
https://www.youtube.com/watch?v=opRMrEfAIiI 

https://www.youtube.com/watch?v=opRMrEfAIiI


Meldplicht 
datalekken  

 
 

Denk aan gestolen Ipad of 
Iphone of een verkeerd 
geadresseerde mail met 
persoonsgegevens 
 
= 
Potentieel lek 
 

 

Meld het direct. 

We hebben de plicht om binnen 

72 uur de melding te doen! 

 



Meer fouten aan het licht door 
meldplicht 

 Dat wil niet zeggen dat er meer incidenten zijn. 

 Uit de cijfers blijkt  dat het ‘mensenwerk’ is. 



Hoe zorgen we dat  
onze informatie veilig is en blijft? 

FILMPJE 
 
 

• Ieder incident of datalek is er immers  een 
te veel  

https://www.youtube.com/watch?v=hYfbJ_qQdEc


Kader voor gemeenten 

• VNG resolutie informatieveiligheid (2013): 
– Verplichtende zelfregulering  van informatieveiligheid 
– Baseline Informatieveiligheid toepassen (BIG) 
– Verantwoording afleggen over informatieveiligheid 

 



Beveiligingsorganisatie 

B&W 

(pfh burgemeester) 

Gemeentesecretaris 

Management 

Coördinator 
Informatieveiligheid 

(CISO) 

Beveiligingscommissie 



• We  werken systematisch aan 
informatieveiligheid  d.m.v. preventie en 

bestrijding  = PAPIER en TECHNIEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maar bewust zijn van risico’s en daar naar handelen heel belangrijk  

= Human firewall 



Informatiebeveiligingsdienst  
voor gemeenten (IBD) 

Informatiebeveiligingsdienst 



Ondanks alle aandacht en 
maatregelen.... 

  

100% veilig bestaat niet! 

Het kan ons ook overkomen 



Visitatiecommisie 

Bezoek gemeente in april 2017: 
 

Aandacht vragen bij bestuurder voor het 
belang van informatieveiligheid.  

 
 De beveiliging van informatie is een wereldwijde 

uitdaging  
 Informatiebeveiliging draagt bij aan de kwaliteit 

en continuïteit van de gemeentelijke 
dienstverlening 

 Maar het conflicteert soms met 
gebruikersvriendelijkheid of de functionaliteit.  

 Blijvend aandacht is nodig voor digitalisering en 
de “gevaren daarvan” 
 
 



Betrokkenheid Bestuur 

Niet pas  informeren als er incidenten zijn 

 
Aanbevelingen 
 Hou digitale veiligheid hoog op de agenda 
 Bestuurders moeten zich eigenaar voelen van de 

informatieveiligheid.  
 Creëer een lerende infrastructuur voor het bevorderen van 

informatieveiligheid 
 Het is zaak dat iedereen de informatieveiligheid goed 

tussen de oren krijgt. 
 Overheden moeten de krachten bundelen om de 

bedreigingen het hoofd te bieden. Di 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 



Verantwoording Bestuur 

Eenduidige Normatiek Single Information Audit 
(ENSIA) met als doel: 
 
• Verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder 

professionaliseren door het toezicht te bundelen  
• aansluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus.  

Nieuwe verplichting: 
College van B&W legt verantwoording af over informatieveiligheid aan de 
gemeenteraad  en ministerie BZK (vóór 15-07-2018). 




