
Eén van de doelen van de IBD is het bieden van 
gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden. 
De ondersteuning, die de IBD in 2013 bij het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD heeft geboden, is een 
voorbeeld van zo’n project. Vanaf maart 2014 is het 
DigiD-assessment in beheer genomen door de IBD. 
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 eIgenlIjk In?

  Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks 
uitvoeren van een ICT-Beveiligingsassessment DigiD. Dit 
assessment bestaat uit een audit en een penetratietest 
per aanwezige DigiD-koppeling.

  Gemeenten dienen zelf vroegtijdig in actie te komen om 
de juiste voorbereidende maatregelen te treffen voor 
de uitvoering van het assessment. Uiteraard in nauwe 
samenwerking met de betrokken leveranciers. 

Wat Is De eChte ImpaCt van het ICt-
BeveIlIgIngsassessment DIgID?

Om de daadwerkelijke impact van de nieuwe maatregel, 
het ICT-Beveiligingsassessment DigiD, in kaart te brengen, 
heeft KING in 2012 in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en VNG 
een impactanalyse uitgevoerd. Centrale vraag hierbij 
was ‘hoe gemeenten de nieuw aangekondigde maatregel 
aangaande het assessment succesvol kunnen uitvoeren 
in praktijk’. Uit de impactanalyse zijn enkele belangrijke 
conclusies naar voren gekomen:
  Het gehele assessmentproces is tijdrovend, een 

vroegtijdige start en een goede voorbereiding kan 
bijdragen aan de versnelling hiervan.

  Het is vanuit efficiëntie wenselijk de assessment-
werkzaamheden te bundelen op alle DigiD-
aansluitingen.

  Een goed inzicht in de eigen gemeentelijke ICT-
omgeving, voorafgaand aan de start, zorgt ervoor dat 
het proces van het assessment succesvol kan verlopen.

  Een duidelijk beeld van de verschillende betrokken 
partijen én hun bijbehorende verantwoordelijkheden 
maakt inzichtelijk waar, welk deel van het assessment 
plaats dient te vinden.

het onDersteunIngsaanBoD 

De IBD is op basis van bovengenoemde conclusies 
aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een 
ondersteuningsaanbod voor gemeenten. Een aanbod dat 
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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 collectieve 
keuze van gemeenten voor coördinatie en ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging via de IBD. 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.

“vertrouWen van Burgers 
Is Waar het om DraaIt”

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van
vereniging van nederlandse gemeenten
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het betrokkenen makkelijk maakt om een start te maken 
met het assessment. 

Het ondersteuningsaanbod bestaat onder meer uit:
  een draaiboek voor het uitvoeren van het assessment, 

inclusief processtappen, waarin onder meer de volgende 
documenten en templates zijn opgenomen:

 •  voorbeeld contractafspraken 
 •  voorbeeld vrijwaringsverklaring
 •  format auditrapportage
 •  template aangaande de inrichting van de 

webapplicaties, de URL’s, en de betrokken partijen 
per DigiD-aansluiting

 •  standaard opdrachtformulieren 
  een community Informatiebeveiliging op de website 

van de IBD voor het onderling delen van kennis tussen 
gemeenten en het raadplegen van alle benodigde 
documenten 

  een helpdesk Informatiebeveiliging voor het 
beantwoorden van vragen over informatiebeveiliging of 
het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

Kortom, handige hulpmiddelen om het wiel niet opnieuw uit 
te hoeven vinden.

gemeenten en leveranCIers; partners 
In CrIme’ In het assessmentproCes 

  Gemeenten en leveranciers zitten samen in het 
assessmentproces. Zeker wanneer zij, hun software, 
hosting of beide met betrekking tot de DigiD-koppeling 
hebben belegd bij leveranciers.

  Ondanks het feit dat betrokken leveranciers een 
cruciale rol hebben bij het jaarlijks uit te voeren ICT-
Beveiligingsassessment DigiD, blijft elke gemeente zelf 
verantwoordelijk voor het assessment. Zelfs wanneer 
gebruik wordt gemaakt van een SaaS-oplossing.

  Het is belangrijk dat ook leveranciers een goede 
voorbereiding treffen en zo snel als mogelijk met het 
assessment starten.

  Het ondersteuningsaanbod van de IBD is dus niet alleen 
handig voor gemeenten. Ook leveranciers kunnen dit 
aanbod bij de IBD opvragen.

  Om zo efficiënt als mogelijk te werk te gaan, heeft de 
IBD het initiatief genomen om leveranciers te adviseren 
zogeheten Third Party Mededelingen (TPM’s) te maken. 
Zodat de bevindingen uit deze assessments bij meerdere 
gemeenten kunnen worden hergebruikt. Dit komt alle 
partijen ten goede en levert een besparing op in tijd en 
geld.

  Wanneer gemeenten een offerteaanvraag doen bij de 
auditors, is het essentieel om te vermelden van welke 
wijze van hosting gebruik wordt gemaakt.

eInD goeD, al goeD? 

Niet alleen leveranciers, maar ook audit- en pentestpartijen 
hebben een belangrijke rol bij het jaarlijks uit te voeren 
ICT-Beveiligingsassessment DigiD. Afronding van het ICT-

Beveiligingsassessment DigiD resulteert namelijk in een 
auditrapportage, die afgetekend wordt door een RE-auditor. 
En door de gemeente wordt ingediend bij Logius. De 
terugkoppeling vanuit Logius kan bestaan uit ‘groen licht, 
alles akkoord’, ‘aanpassingen verrichten op basis van een 
veranderplan’ of zelfs ‘directe afsluiting van DigiD’, als daar 
aanleiding voor is op basis van de ingeleverde rapportage. 
Zo krijgen gemeenten, maar ook burgers en bedrijven, 
echt zekerheid over het goed beveiligd zijn van de DigiD-
koppelingen.

meer InformatIe?

MEER INfORMATIE OVER HET ICT-
BEVEILIGINGSASSESSMENT DIGID KUNT 
U VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE IBD, 
WWW.IBDGEMEENTEN.NL. VIA DEZE 
WEBSITE HOUDT DE IBD GEMEENTEN EN 
ANDERE BETROKKEN PARTIjEN OP DE 
HOOGTE VAN HAAR DIENSTVERLENING, 
ACTIVITEITEN EN PROjECTEN OP HET VLAK 
VAN INfORMATIEBEVEILIGING. BOVENDIEN 
KUNNEN GEMEENTEN VIA DE BESLOTEN 
COMMUNITy RELEVANTE INfORMATIE MET 
ELKAAR DELEN, VRAGEN AAN ELKAAR STELLEN 
EN DOCUMENTEN UITWISSELEN. VOOR 
VRAGEN OVER DE IBD KUNT U CONTACT 
OPNEMEN MET DE HELPDESK VAN DE IBD 
070-3738011 Of VIA HET E-MAILADRES
INfO@IBDGEMEENTEN.NL.

Bij de drie IBD-doelen staat 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


