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Colofon 
 

Naam document  

Verslag PIA 

 

Versienummer  

1.0  

 

Versiedatum  

April 2014  

 

Versiebeheer  

Het beheer van dit document berust bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).  

 

Copyright  

© 2014 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).  

Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van deze uitgave voor  

het doel zoals vermeld in deze uitgave is met bronvermelding toegestaan voor alle gemeenten en 

overheidsorganisaties.  

Voor commerciële organisaties wordt hierbij toestemming verleend om dit document te bekijken, af te 

drukken, te verspreiden en te gebruiken onder de hiernavolgende voorwaarden:  

1. KING wordt als bron vermeld;  

2. het document en de inhoud mogen commercieel niet geëxploiteerd worden;  

3. publicaties of informatie waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij de verstrekker  

berusten, blijven onderworpen aan de beperkingen opgelegd door KING;  

4. ieder kopie van dit document, of een gedeelte daarvan, dient te zijn voorzien van de in deze  

paragraaf vermelde mededeling.  

 

Rechten en vrijwaring  

KING is zich bewust van haar verantwoordelijkheid een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te 

verzorgen. Niettemin kan KING geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave 

voorkomende onjuistheden, onvolledigheden of nalatigheden. KING aanvaardt ook geen 

aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggende uitgave of schade ontstaan door de inhoud van 

de uitgave of door de toepassing ervan.  

 

Met dank aan 

De expertgroep en de reviewgemeenten die hebben bijgedragen aan het vervaardigen van dit product 

en de gemeente Amsterdam voor het aanleveren van hun aanpak. 

 

In samenwerking met  

De producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 

Gemeenten (BIG) worden vervaardigd in samenwerking met: 
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Voorwoord 
  

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het 

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en actief sinds 1 januari 2013. Aanleiding voor de 

oprichting van de IBD vormen enerzijds de leerpunten uit een aantal grote incidenten op 

informatiebeveiligingsvlak en anderzijds de visie Digitale Overheid 2017.  

De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om 

gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen.  

 

De IBD heeft drie doelen:  

1.  het preventief en structureel ondersteunen van gemeenten bij het opbouwen en  

onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging.  

2.  het leveren van integrale coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente specifieke 

aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging.  

3.  het bieden van gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden om informatiebeveiliging 

in de praktijk van alle dag naar een hoger plan te tillen. De ondersteuning die de IBD biedt bij 

het ICT-Beveiligingsassessment DigiD is een voorbeeld van een dergelijk project.  

 

Hoe realiseert de IBD haar doelen?  

Om invulling te kunnen geven aan haar doelen is door de IBD op basis van de Baseline 

Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) een vertaalslag gemaakt naar een baseline voor de 

gemeentelijke markt. Deze Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) betreft twee 

varianten, een Strategische- én een Tactische Baseline. Beide varianten van de BIG zijn beschikbaar 

voor alle gemeenten op de community van de IBD, zodat door iedere gemeente tot implementatie van 

de BIG kan worden overgegaan. Bestuur en management hebben met deze baseline een instrument in 

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

informatiebeveiliging. Om de implementatie van de Strategische en Tactische Baseline te 

ondersteunen, zijn door de IBD in samenwerking met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid 

Dienstverlening producten ontwikkeld op operationeel niveau. Dit heeft een productenportfolio 

opgeleverd, genaamd de Operationele Baseline Nederlandse Gemeenten. Onderhavig product is 

onderdeel van het productenportfolio.  

Naast een productenportfolio, heeft de IBD voor gemeenten ook een dienstenportfolio ontwikkeld. Voor 

een volledig overzicht van het producten- en dienstenportfolio, kunt u terecht op de website van de 

IBD.  

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opstellen en/of uitvoeren en/of handhaven van de 

regels. Hierbij geldt:  

-  Er is wetgeving waar altijd aan voldaan moet worden, zoals niet uitputtend: GBA, SUWI, BAG,  

PUN en WBP, maar ook de archiefwet.  

-  Er is een gemeenschappelijk normenkader als basis: de Baseline Informatiebeveiliging 

Nederlandse Gemeenten (BIG).  

-  De gemeente stelt dit normenkader vast, waarbij er ruimte is in de naleving van dat kader 

voor afweging en prioritering op basis van het ‘pas toe of leg uit’ principe.  
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Leeswijzer 
 

Dit product maakt onderdeel uit van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging 

Nederlandse Gemeenten (BIG). 

 

Doel  

Het doel van dit document is het leveren van een template dat gebruikt kan worden voor het maken 

van een PIA-verslag. 

 

Doelgroep 

Dit document is van belang voor het management van de gemeente, de systeemeigenaren, 

applicatiebeheerders en de ICT-afdeling. 

 

Relatie met overige producten 

 Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

o Strategische variant van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten 

o Tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten 

 Informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente 

 

 

Maatregelen tactische variant Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

Maatregel 10.8.5.1  Er zijn richtlijnen met betrekking tot het bepalen van de risico's die het gebruik 

van gemeentelijk informatie in kantoorapplicaties met zich meebrengen en 

richtlijnen voor de bepaling van de beveiliging van deze informatie binnen deze 

kantoorapplicaties. Hierin is minimaal aandacht besteed aan de toegang tot de 

interne informatievoorziening, toegankelijkheid van agenda's, afscherming van 

documenten, privacy, beschikbaarheid, back-up en in voorkomend geval Cloud 

diensten. 

Maatregel15.1.4.1 De bescherming van gegevens en privacy behoort te worden bewerkstelligd in 

overeenstemming met relevante wetgeving, voorschriften en indien van 

toepassing contractuele bepalingen. 
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Versiebeheer 

 
 

Versies 

 

Versie Datum Auteur Samenvatting van de wijzigingen 

0.1    

0.X    

 

 

Goedkeuring 
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  CISO 

  Informatiemanager 

   

   

   

 

Ter informatie aan 
 

Versie Datum Naam 

  Functionaris gegevensbescherming 

gemeente 
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1 Inleiding 
 

In het kader van <project of aanleiding> is PIA uitgevoerd.  

 

Doel van deze rapportage 

De rapportage kan worden gebruikt ten behoeve van: 

 Discussie/gespreksfacilitatie 

 Belangenafweging 

 Advisering over aandachtspunten voor verdere ontwikkeling dan wel te nemen 

beveiligingsmaatregelen 

 Faciliteren van besluitvorming 

 

In de rapportage is ruimte voor de opdrachtgever om de uitkomsten en bevindingen van de PIA te 

becommentariëren, en eventueel te accorderen. De verspreiding van de PIA moet in het rapport 

expliciet worden benoemd. Minimaal al degenen die in het onderzoek zijn geraadpleegd hebben 

recht op de rapportage. 

 

De eindrapportage maakt deel uit van de projectdocumentatie en dient te worden verzonden aan 

de functionaris voor de gegevens bescherming (FG) of de CISO van de gemeente. 
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2 Privacy 

2.1 Het project 

Een korte beschrijving van het project, waaronder een beschrijving van het gegevensmodel en 

gegevensstroom (data flow analysis / gegevensstroomanalyse). 

 

2.2 Eigenaarschap en verantwoordelijkheden 

 

 

2.3 De gegevens 
 
Samenvatting uit vragenlijst 

 

2.4 Betrokken partijen 

 
Samenvatting uit vragenlijst 

 

2.5 Verzamelen van gegevens 
 
Samenvatting uit vragenlijst 
 

2.6 Gebruik van gegevens 
 
Samenvatting uit vragenlijst 
 

2.7 Bewaren en vernietigen 
 
Samenvatting uit vragenlijst 

 

2.8 Beveiliging 
 
Samenvatting uit vragenlijst 
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3 Impactanalyse 
 

3.1 Impact op de betrokkene 
 

3.2 Impact op de organisatie 
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4 Conclusie; aanbevolen maatregelen 
 

 
 

 Maatregelen 

Functioneel Ontwerp  

Technisch Ontwerp  

Beheer en Governance  

Programma van Eisen  

Contracten Leveranciers  

Convenant gebruikers  

SLA  

DAP  

CPA  

Transparantiedocument  

Bewerkersovereenkomst  

Testen  

Pentest  

Functionele test  

Technische test  

Werkinstructies gebruikers  

Werkinstructies functioneel 

beheer 

 

Werkinstructies technisch 
applicatiebeheer 
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