
IncIdentpreventIe

Eén van de doelen van de IBD is het aan gemeenten 
leveren van concrete ondersteuning in geval van incidenten 
en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. 
Dit doel vertaalt zich in de uitwerking naar een drietal 
verantwoordelijkheden richting gemeenten:

1. Incidentpreventie 
2. Incidentdetectie 
3. Incidentcoördinatie

Deze factsheet beschrijft de dienstverlening 
‘Kwetsbaarheidswaarschuwingen’ behorend bij de IBD-
verantwoordelijkheid ‘Incidentpreventie’. De IBD werkt 
voor deze dienstverlening nauw samen met het Nationaal 
Cyber Security Centrum (NCSC). 

Waarom deze dIenstverlenIng?

Het doel van de dienstverlening Kwetsbaarheids-
waarschuwingen is het voorkomen van incidenten. Dit 
door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over 
bij de IBD bekende aankomende of acute ICT-gerelateerde 
beveiligingsrisico’s, zoals kwetsbaarheden in hard- en/of 
software. 

Wat houdt deze dIenstverlenIng In?

De IBD ontvangt via het NCSC informatie vanuit een 
groot aantal (inter-)nationale bronnen die de digitale 
wereld voortdurend in de gaten houden. Hieruit destilleert 
de IBD informatie, die van belang is voor gemeenten. 
Vinden de specialisten van het NCSC bepaalde verkregen 
informatie belangrijk voor hun achterban, dan wordt 
een beveiligingsadvies opgesteld. Beveiligingsadviezen 
bevatten specifieke informatie over problemen in software 
en aanwijzingen om deze op te lossen. De IBD ontvangt 
deze adviezen van het NCSC en gebruikt deze voor het 
maken van zogenaamde Kwetsbaarheidswaarschuwingen. 
Relevante waarschuwingen stuurt de IBD door naar de 
bij haar bekende contactpersoon. Dit is de persoon die 
op het formulier voor deze dienstverlening is ingevuld 
door de Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging 
(VCIB). Dat kan dus de Algemene Contactpersoon 
Informatiebeveiliging (ACIB), de VCIB, maar ook een 
ander persoon binnen de gemeente zijn. 

hoe zIet een KWetsbaarheIds-
WaarschuWIng er uIt?

De Kwetsbaarheidswaarschuwing bestaat uit een 
beschrijving van het probleem, informatie over 
oplossingen of workarounds en een risicoanalyse. De 
risicoanalyse is gebaseerd op een inschatting van de 
kans dat een bepaalde kwetsbaarheid misbruikt wordt 
en de schade die bij misbruik kan ontstaan (impact). De 
hierbij gehanteerde indeling is laag/midden/hoog. De IBD 
filtert de informatie over beveiligingsproblemen, zodat de 
gemeente alleen waarschuwingen ontvangt die werkelijk 
relevant zijn voor haar.

IncIdentpreventIe: 
KWetsbaarheIdsWaarschuWIngen

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van
vereniging van nederlandse gemeenten
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gebruIKmaKen van deze 
dIenstverlenIng?

Om ervoor te zorgen dat gemeenten optimaal gebruik 
kunnen maken van de dienstverlening Kwetsbaarheids-
waarschuwingen, is het van belang dat de IBD in ieder 
geval beschikt over actuele contactgegevens van:

  de Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging 
(ACIB) en

  de Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging 
(VCIB) van de gemeente. 

Bij sommige incidenten is het mogelijk dat bij de 
uitvoering van de dienstverlening vertrouwelijke gegevens 
worden uitgewisseld. Dit doet de IBD alleen met een 
VCIB. Daarnaast is het zeer aan te raden dat gemeenten, 
die van deze dienstverlening gebruik maken hun interne 
Incident Management Proces ingericht en operationeel 
hebben.

Bovendien dient de IBD te beschikken over een 
zogenaamde gemeentelijke ‘ICT-foto’. Dit is een overzicht 
van de belangrijkste hard- en software, die bij de 
gemeente in gebruik is. De IBD heeft een toelichting 
geschreven voor het invullen van de foto. Deze toelichting 
vindt u in het informatieblad ‘Hoe vul ik de lege ICT-foto?’.

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

  1  beWustzIJn 

  2  IncIdenten 

  3  proJecten

meer InformatIe

MEER INfORMATIE OVER ONzE 
DIENSTVERlENINg VINDT u IN DE 
ANDERE fACTSHEETS VAN DE IBD EN OP 
DE wEBSITE www.IBDgEMEENTEN.Nl. 
HIER KuNNEN gEMEENTEN BOVENDIEN 
VIA DE COMMuNITy RElEVANTE 
INfORMATIE MET ElKAAR DElEN, VRAgEN 
AAN ElKAAR STEllEN EN DOCuMENTEN 
uITwISSElEN. DE HElPDESK VAN DE IBD IS 
TE BEREIKEN TIjDENS KANTOORuREN VAN 
9:00 TOT 17:00 uuR OP HET NuMMER 
070 373 8011 Of VIA HET E-MAIlADRES 
INfO@IBDgEMEENTEN.Nl. TIjDENS DEzE 
KANTOORuREN REAgEERT DE IBD BINNEN 
30 MINuTEN OP EEN INCIDENTMElDINg. 
BuITEN KANTOORuREN IS DE IBD OP 
HETzElfDE NuMMER BEREIKBAAR VOOR 
SPOEDEISENDE MElDINgEN EN zAl DE IBD 
BINNEN 60 MINuTEN REAgEREN OP EEN 
TElEfONISCHE OPROEP.

www.IBDgemeenten.nl
https://www.ibdgemeenten.nl/wp-content/uploads/2014/07/Hoe-vul-ik-de-lege-foto-3.0.pdf

