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1 Communicatie met de IBD 
 

In de communicatie tussen uw gemeente en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)  

worden (soms vertrouwelijke) gegevens uitgewisseld. Zo vragen wij u in stap 3 en 4 van het 

aansluitproces (zie Stappenplan Aansluiten bij de IBD)  een versleuteld bestand met de IBD te 

delen. Het is belangrijk dat dit bestand in het oorspronkelijke format (Word, Excel) wordt 

verzonden. Dus niet in PDF omdat de IBD bestanden elektronisch verwerkt.  

 

De verzending gebeurt per e-mail, waarbij zonder encryptie het risico bestaat dat de inhoud e-mail 

onderweg kan worden onderschept. Encryptie van het transport is verzekerd mits uw gemeente net 

als de IBD gebruik maakt van STARTTLS. Om te voorkomen dat de vertrouwelijke gegevens door 

onbevoegden gelezen worden is het noodzakelijk dat deze versleuteld zijn. Dit document beschrijft 

achtereenvolgens welke methoden u kunt gebruiken om informatie te versleutelen in de 

communicatie met de IBD, hoe u een sterk wachtwoord kunt creëren en hoe u een wachtwoord het 

beste kunt aanleveren bij de IBD. 
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2 Welke methoden kunt u gebruiken? 
 

2.1 STARTTLS 

De IBD maakt gebruik van STARTTLS (in combinatie met DKIM, SPF & DMARC), e-

mailcommunicatie met de IBD is tijdens transport versleuteld mits de gemeente ook STARTTLS 

gebruikt1.  

 

Indien gewenst kan de e-mail ook door middel van PGP worden versleuteld. Bijlagen kunnen in een 

zip-bestand versleuteld worden door middel van een wachtwoord dat u telefonisch doorgeeft aan 

de IBD-helpdesk. 

2.2 PGP 

Staat voor Pretty Good Privacy. Gebruikt u een PGP tool zoals bijvoorbeeld de Open Source tool 

GnuPG of de betaalde Symantec Encryption Desktop, dan kunt u de publieke sleutel van de IBD 

downloaden. Deze sleutel kunt u gebruiken om uw bestand of uw e-mailbericht te versleutelen. 

Stuur vervolgens het versleutelde bestand via de e-mail naar aansluiten@ibdgemeenten.nl. 

 

2.3 7-zip 

Dit is een Open Source tool om bestanden mee te comprimeren en te versleutelen. 

 Plaats de te versleutelen documenten in een subfolder 
 Open 7-Zip file manager 
 Rechts klikken op de subfolder en kies voor 7-Zip - toevoegen aan archief 
 Ga naar het veld wachtwoord ingeven en voer een sterk wachtwoord in 
 Herhaal dit wachtwoord in het veld wachtwoord bevestigen en klik op OK 

 Verstuur het versleutelde bestand naar de IBD (aansluiten@IBDgemeenten.nl) en vergeet 

niet uw telefoonnummer in deze e-mail  te vermelden 
 

2.4 Winzip 

Dit is een populaire betaalde tool voor het comprimeren van bestanden. 

 Plaats de te versleutelen documenten in een subfolder 
 Rechts klikken op de subfolder en kies voor WinZip – Add to Zipfile 
 Klik op Password en kies een sterk wachtwoord 
 Klik op OK en vervolgens op  ADD  

 Verstuur het versleutelde bestand naar de IBD (aansluiten@IBDgemeenten.nl) en vergeet 

niet uw telefoonnummer in deze e-mail te vermelden 
 

 

                                                
1 Lees voor meer informatie de factsheet “TLS zorgt voor veilige verbinding met de 

gemeentewebsite” 

 

http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=IBD&op=index
mailto:aansluiten@ibdgemeenten.nl
mailto:aansluiten@IBDgemeenten.nl
mailto:aansluiten@IBDgemeenten.nl
https://www.ibdgemeenten.nl/downloads/?id=3610
https://www.ibdgemeenten.nl/downloads/?id=3610
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3 Hoe maakt u een sterk wachtwoord? 
 

Het zwakke punt van elke encryptiemethode is het wachtwoord. Om te voorkomen dat het 

wachtwoord dat voor de encryptie is gebruikt wordt geraden of gekraakt, dient u een sterk 

wachtwoord te gebruiken.  

 

Tips voor het maken van sterke wachtwoorden en wachtwoordzinnen 

Een wachtwoord is een reeks tekens waarmee toegang wordt verkregen tot informatie of een 

computer. Wachtwoordzinnen zijn meestal langer dan wachtwoorden, met het oog op extra 

beveiliging, en bevatten meerdere woorden die samen een zin vormen. Wachtwoorden en 

wachtwoordzinnen helpen te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot bestanden, 

programma's en andere bronnen. Wanneer u een wachtwoord of wachtwoordzin maakt, moet u 

deze sterk maken, wat betekent dat het wachtwoord of de wachtwoordzin moeilijk te raden of 

kraken is. Het is een goed idee om sterke wachtwoorden te gebruiken voor alle gebruikersaccounts 

op uw computer. Als u een bedrijfsnetwerk gebruikt, kan uw netwerkbeheerder van u eisen dat u 

een sterk wachtwoord gebruikt. 

 

Wat maakt een wachtwoord of wachtwoordzin sterk? 

Een sterk wachtwoord: Een sterke wachtwoordzin: 

 Is ten minste acht tekens lang. 

 Is niet uw gebruikersnaam, echte 

naam of bedrijfsnaam. 

 Is geen volledig woord. 

 Wijkt duidelijk af van eerdere 

wachtwoorden. 

 Is 20 tot 30 tekens lang. 

 Is een reeks woorden die samen een zin 

vormen. 

 Bevat geen veelvoorkomende zinnen uit 

literatuur of muziek. 

 Bevat geen woorden die voorkomen in een 

woordenboek. 

 Is niet uw gebruikersnaam, echte naam of 

bedrijfsnaam. 

 Wijkt duidelijk af van eerdere 

wachtwoorden of wachtwoordzinnen. 
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Sterke wachtwoorden en wachtwoordzinnen bevatten tekens uit elk van de volgende vier 

categorieën: 

Categorie Voorbeelden 

Hoofdletters A, B, C 

Kleine letters a, b, c 

Cijfers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Symbolen op het toetsenbord (alle tekens 

op het toetsenbord die niet zijn 

gedefinieerd als letters of cijfers) en 

spaties 

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " 

' < > , . ? / 

 

Een wachtwoord of wachtwoordzin kan voldoen aan alle bovengenoemde criteria en nog steeds 

zwak zijn. De tekenreeks Hello2U! voldoet bijvoorbeeld aan alle bovengenoemde criteria voor 

een sterk wachtwoord, maar is nog steeds zwak omdat het een volledig woord bevat. H3ll0 2 

U! is een sterker alternatief, omdat een aantal van de letters in het volledige woord zijn 

vervangen door cijfers en omdat het woord tevens spaties bevat. 

De volgende tips kunnen helpen uw sterke wachtwoord of wachtwoordzin te onthouden: 

 Stel een acroniem samen op basis van een gemakkelijk te onthouden gegeven. Kies 

bijvoorbeeld een zin die voor u van betekenis is, bijvoorbeeld Mijn zoon is geboren op 

12 december 2004. Met deze zin als richtlijn kunt u het wachtwoord samenstellen 

als Mzigo12-dec4. 

 Vervang letters of woorden door cijfers, symbolen en spelfouten in een gemakkelijk te 

onthouden zin. De zin Mijn zoon is geboren op 12 december 2004 kan bijvoorbeeld 

worden omgezet in Mi$oonz' vrjd8iz 12124, wat een goede wachtwoordzin zou zijn. 

 Relateer uw wachtwoord of wachtwoordzin aan uw favoriete hobby of sport. 

Bijvoorbeeld: Badminton is mijn sport kan worden omgezet 

in B@dm1nt()n=m'nsprt. 

Als u wachtwoorden of wachtwoordzinnen moet opschrijven om ze te kunnen onthouden, label ze 

dan niet als zodanig en bewaar ze op een veilige plaats. 
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4 Hoe communiceert u het wachtwoord met de 

IBD? 
 

Gebruikt u winzip of 7-zip dan heeft de IBD het door u gebruikte wachtwoord nodig om het bestand 

te kunnen gebruiken. Voor de veiligheid willen we dit wachtwoord via een ander kanaal ontvangen 

dan het versleutelde bestand. Daarom nemen wij telefonisch contact met u op zodat u het 

wachtwoord telefonisch kunt doorgeven en we het meteen kunnen testen.  
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