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Verslag Adviesraad IBD d.d. 11 maart 2020 

1 Opening en mededelingen  
 

• Voorzitter Franc Weerwind voorzitter opent de vergadering en bedankt voor de uitnodiging 

van het NCSC. Om 12.15 bezoeken we het Fusion center. 

• De voorzitter stelt een voorstelronde voor omdat er nieuwe deelnemers aanwezig zijn.  

 

2 Verslag en actiepuntenlijst vorig overleg  

• Voorzitter Weerwind doorloopt paginagewijs het concept verslag van het overleg van 22 

november. 

• Nausikaä Efstratiades (IBD) geeft aan dat alle actiepunten kunnen worden afgevoerd, 

behalve het actiepunt over: Dcypher en acties rondom bestuurlijk handelingsperspectief.  

 

3 Toelichting Ministeriële aanwijzing IBD en landelijk dekkend Stelsel 

• Op 24 januari heeft de minister van J&V een aantal crisisteams aangewezen in het kader 

van de WBNI.  

• Er is hiermee een wettelijke basis om vertrouwelijke gegevens (waaronder 

persoonsgegevens) te delen, dit betreft Surf-CERT, IBD, CERT-Zorg, en CERT 

Watermanagement. Uiteindelijk is het doel om informatie te kunnen delen tussen de 

verschillende CERTs, het IBD en het NCSC en hierin een samenwerking te laten 

plaatsvinden.  

• Het uitgangspunt van de samenwerking is gelijkwaardigheid tussen de 

samenwerkingspartners.  

• NCSC biedt ondersteuning aan de CERTs om hun werk goed te kunnen doen. NCSC stelt 

zich hierin op als sparringpartner. 

• Alle informatie die wordt gedeeld met primaire doelgroep, wordt waar nodig ook gedeeld 

met de IBD. De IBD deelt waar nodig ook informatie met het NCSC.  

• Het doel is uiteindelijk het automatisch uitwisselen van informatie inclusief besloten 

bronnen via het NCSC.  

• De IBD kan mogelijk een liaison plaatsen binnen het NCSC Fusion center om de 

samenwerking te intensiveren. 

• De eerste bijeenkomsten over samenwerkingsafspraken verlopen constructief en prettig 

aldus NCSC en de IBD.  

• De samenwerking groeit in volwassenheid. 

De samenwerking is er een van wederkerigheid. De IBD ontvangt informatie van 

rijksoverheid en vitale sectoren via NCSC en met behulp van de informatie uit de 

SIEM/SOC voorzieningen van gemeenten in het kader van GGI Veilig kan waardevolle 

informatie worden uitgewisseld met het NCSC. 

• Hoe snel de groei van de volwassenheid in samenwerking kan plaatsvinden wordt ook 

bepaald door het absorptievermogen van gemeenten. 

• Binnen de kaders van de agenda digitale veiligheid voert IBD het programma ‘Verhogen 

digitale weerbaarheid’ uit. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om ook voor gemeenten 

te groeien in die volwassenheid. 

• Hugo Aalders merkt op dat ook tussen de verschillende CERTs een goede samenwerking 

dient te bestaan. 
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• Stefan Debets noemt vooral het belang van tijdigheid van informatievoorziening richting 

gemeenten. 

• Binnen de samenwerkingsafspraken tussen NCSC en G4 is bekeken of de G4 gemeenten 

directer aangesloten kunnen worden op het NDN. Voorzitter Weerwind geeft daarover aan 

dat het mooi is dat de G4 wordt voorzien, maar dat de IBD vooral ook de belangen van alle 

gemeenten moet behartigen.  

• De voorzitter vraagt om een memo over hoe de verdiepingsslag kan worden gemaakt in de 

samenwerking tussen de IBD en het NCSC.  

 

4 Operationele leerpunten Citrix 

• Gemeenten hebben een eigen evaluatie uitgevoerd naar de omgang met de CITRIX 

kwestie. Deze is beschikbaar op de website van de IBD. 

• De WRR heeft onderzoek gedaan naar de omgang met Citrix. De rijksoverheid heeft 

daarnaast COT opdracht gegeven om een evaluatie te doen naar de wijze waarop 

overheidsbreed met dit incident is omgegaan. De leerpunten daaruit zijn verwerkt in de 

kabinetsreactie op het WRR rapport. Deze zal in een volgende adviesraad worden 

besproken. 

 

5 Escalatiemogelijkheden naar bestuur bij high/high (H/H) 

kwetsbaarheidswaarschuwingen 

• Er is een memo opgesteld door VNG/IBD met een aantal vragen. Deze zouden we graag 

hier ter discussie willen brengen.  

o Vinden bestuurders het wenselijk direct te geïnformeerd te worden bij een H/H 

melding? 

o Vindt u dat er bestuurlijk direct(er) gerapporteerd dient te worden?  

o Door wie dient dat te gebeuren? Heeft VNG hierin een rol 

• Het is van belang dat bestuurders goed geïnformeerd zijn rondom high-high meldingen, 

zodat de gemeente tijdig de juiste beslissingen neemt. Dat is de taak van de CISO. De 

vraag is of, en zo ja, welke rol VNG moet spelen in dit proces. 

• De adviesraad adviseert om in geval van een H/H melding geen aanvullende directe 

communicatielijn tussen VNG en bestuurders in te richten en de positie van de CISO ook 

hier te versterken. Zij benadrukt dat het wel van belang is om vanuit IBD in voorkomende 

gevallen een adviestekst aan de VCIB melding toe te voegen als IBD van mening is dat 

bestuurlijk geëscaleerd zou moeten worden.  

• De adviesraad vraagt IBD om de bestaande procedure hierop aan te vullen. 

 

6 Stand van zaken Agenda Digitale Veiligheid (ADV) – Ter informatie 

• Peter van Dijk (VNG) geeft aan dat er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de 

uitwerking van de Agenda Digitale Veiligheid. 

 

7 Rondvraag 

• BZK geeft ter informatie aan dat er een overheid brede cyberoefening wordt georganiseerd. 

• IBD geeft aan dat er mogelijk in het volgende overleg een nieuwe gemeentesecretaris 

deelneemt.  

 

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/kwetsbaarheden-in-citrix-lessen-voor-gemeenten-en-de-ibd/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/20/tk-kamerbrief-evaluatie-citrix-problematiek-en-kabinetsreactie-wrr-rapport
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8 Sluiting 

De voorzitter, Franc Weerwind (Gemeente Almere) sluit de vergadering. De overige vergaderdata 

voor de Adviesraad IBD in 2020 zijn: 

• Woensdag 17 juni 2020, van 13:00 tot 14:30 uur in Almere 

• Woensdag 16 september 2020, van 09:30 tot 11:00 uur in Almere 

• Woensdag 11 november 2020, van 11:00 tot 12:30 uur in Almere 

 
 


