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• Dreigingsbeeld 2018 en 2019
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• Dreigingsbeeld 2021
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Verschillen in waargenomen dreigingen

• Statelijke actoren

• Sabotage en spionage

• Vitale systemen

• Beroepscriminelen vs gemeente

• Eindgebruiker fouten

Daarom:

• Eigen dreigingsbeeld voor gemeenten

• Handelingsperspectief voor GS en Focus voor CISO



Consensus onder de doelgroep



Jaarlijks dreigingsbeeld



Maar: hoe zien managers en bestuurders IB?



Black box?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_box
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Aanpak opstellen dreigingsbeeld

• Plan maken

• Vragenlijst ontwikkelen

• Interviews houden

• Input verzamelen: 

• Interviews

• NCSC Cybersecuritybeeld Nederland 2019

• Opgetreden incidenten bij gemeenten

• Verwerken 

• Review en opmaak

• Publicatie



Aansprekende incidenten

• Datalekken in de eigen organisatie sinds de meldplicht

• Lochem 2019

• Universiteit van Maastricht 2019

• Verplicht afschakelen Citrix 2020

• Hof van Twente

• Solarwinds (generiek: aanvallen via een software maker)

• Cisco 

• Fireeye

• MS



Klasse Type Aantal

Beschikbaarheid Distributie 9

DOS/DDOS 0

Sabotage 0

Fraude Copyright 1

Illegaal naamgebruik 10

Onrechtmatig gebruik 

resources 12

Informatiebeveiliging

Ongeauthenticeerde 

modificatie 3

Ongeauthenticeerde toegang 19

Malafide materiaal Spam 1

Malware Command & Control server 0

Infectie 8

Poging tot 

binnendringen Inlogpoging 2

Misbruik kwetsbaarheid 27

Succesvolle inbraak Compromitatie van account 8

Exploitatie kwetsbaarheid 38

Verzamelen van 

informatie Phishing 31

Scannen 6

Sniffen 0



Dreigingen 2020-2021
• Intern en onbedoeld

• Verloren apparaten
• Verloren USB-sticks
• E-mail naar fout adres

• Extern, bedoeld maar ongericht
• Bulkaanvallen zoals Phishing
• Spam
• Buitgemaakte inloggegevens

• Extern, bedoeld en gericht
• Buitgemaakte inloggegevens
• Spearphishing
• Whatsapp fraude

• Intern en bedoeld
• Kwade bedoelingen medewerker



Risico’s

• Bedrijfscontinuïteit in het geding, fouten hard en software

• Integriteit van gegevens niet gewaarborgd

• Vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen

Risico’s voor de ambtelijke organisatie

• Imagoschade

• Financiële schade

• Schade aan democratische processen

Risico’s voor openbaar bestuur en politiek

• Gegevens in verkeerde handen

• Dienstverlening van de gemeente niet beschikbaar

• Ontwrichting van alledaagse processen

Risico's voor inwoners en ondernemers



Handelingsperspectief voor management en directie

Voer regie over 
risicomanagement

Besef dat techniek 
niet de 

belangrijkste 
factor is

Cultiveer een 
veilige organisatie

Bied veilige 
gereedschappen

Zorg voor een 
open cultuur

Faciliteer dat de 
basis op orde 

komt

Oefen en wees 
voorbereid op 

incidenten

Veilige 

gemeente



Voer regie over risicomanagement

• Met de komst van de BIO is het invoeren van 
beveiligingsmaatregelen verschoven naar 
risicomanagement. (in plaats van een BIG vink-lijstje 
afwerken)

• Het management is aan zet

• De CISO adviseert over maatregelen en ondersteund

• Positioneer de CISO binnen de gemeente

• Koppel risicomanagement aan de P&C-cyclus



Besef dat techniek niet de belangrijkste factor is

• Techniek is niet de belangrijkste factor

• Informatiebeveiliging vereist strategie

• Als processen niet op orde zijn is dat met techniek niet op te 
lossen

• Ook uit de vorige uitgaven van het dreigingsbeeld blijkt:

• De meeste fouten zijn menselijke fouten



Cultiveer een veilige organisatie

• Investeer in bewustwording

• bewuste medewerkers maken minder fouten

• Beloon veilig werken

• Belonen levert meer op dan straffen

• Zorg voor een incidentmanagement proces

• Adequaat oppakken van incidenten voorkomt erger 

• Heb zicht op beveiliging van ketenpartners

• De gemeente staat niet alleen

• Directie en management geven het goede voorbeeld



Bied veilige gereedschappen

• De snelste weg om informatie van A naar B te krijgen is niet 
de veiligste

• Faciliteer veilig werken met de juiste tools en middelen

• Beloon medewerkers die dat stapje meer zetten

• Faciliteer veilige gegevens uitwisseling met burgers en 
bedrijven

• Leuker kunnen we het niet maken, wel veiliger



Zorg voor een open cultuur

• Medewerkers moeten zich veilig weten om onveilige situaties, 
incidenten of ongelukken te melden

• Een afreken cultuur draagt niet bij tot meer veiligheid, incidenten 
blijven onder de pet

• Zorg dat medewerkers kunnen leren van incidenten



Faciliteer dat de basis op orde komt

• De meeste incidenten kunnen worden voorkomen 
door de basis op orde te hebben.

• De IBD heeft hiervoor een programma opgezet: 
VDW – Verhogen Digitale Weerbaarheid:

1. Weten wat je in huis hebt (configuratiemanagement op orde)

2. Up-to-date houden (patch- en changemanagement

3. Veilig inrichten ICT omgeving (hardening en middelen) 

4. Toegangsbeheer op orde, veilig inloggen, 2FA

5. Monitoren wat er gebeurt, trends herkennen



Oefen en wees voorbereid op incidenten

• Incidentmanagement, bedrijfscontinuïteit en crisisbeheersing 
zijn taak van het management en niet alleen van ICT

• Weet wie je wanneer nodig hebt

• Maak plannen en bereid processen voor

• Oefen de crisis structuur en leer ervan, gebruik herkenbare 
scenarios (crisisgame IBD en scenario's VNG)

• Overweeg een retainer voor forensisch onderzoek (via GGI 
veilig)





Digitale agenda 2020-2024

Kernpunten:

• incidenten melden bij IBD

• Incidentenbestrijdingsplan maken

• intergemeentelijke solidariteit

• periodiek oefenen: weerbaarheid 

• agenderen in B&W

• opnemen in IVP

• budget vrijmaken

• gebruik maken van voorzieningen en programma's (IBD)

Digitale 
incidenten en  

crisis

Digitale 
criminaliteit

Informatie 
beveiliging



Wat komt er de komende tijd op gemeenten af!

• De BIO, dit loopt al maar vergt wel aandacht

• De basis op orde:

• VDW modules

• Module 1: Maatregelen en processen op orde, technisch NWI

• Module 2: Monitoring en Response

• Module 3: Awareness

• Module 4: BCM

• Module 5: ICS, zelfassessment tool, aanpakken ontwikkelen

• GGI Veilig, implementeren monitoring en dat ook echt gaan doen

• ENSIA, in de loop van 2021 omschakeling naar andere leverancier

• IRPA, Integrale Risico en Privacy Analyse tool

• Samen organiseren met de IBD en andere gemeenten





Samenvattend

• De gemeente is kwetsbaar

• Verhogen Digitale Weerbaarheid (De basis op orde)

• Informatiebeveiliging op de agenda krijgen en houden

• Ga aan de slag met de BIO en risicomanagement

• Maak managers verantwoordelijk voor de beveiliging van hun 
processen

• Versterk de menselijke schakel

• Versterk de CISO

• Inzicht in nieuwe technologieën

• Samen organiseren, vertel de IBD wat behoeften zijn



Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

CERT: 070 204 5511 (9:00 – 17:00 ma – vr)
CERT 24x7: Piketnummer (instructies via voicemail)

info@IBDGemeenten.nl / incident@IBDGemeenten.nl

mailto:info@IBDGemeenten.nl
mailto:incident@IBDGemeenten.nl


De IBD

• Gezamenlijk initiatief alle Nederlandse gemeenten vanuit behoefte van 
gemeenten aan coördinatie en ondersteuning bij informatiebeveiliging

• IBD is de CERT van alle gemeenten en gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, aangewezen door minister in 2020

• Schakelpunt gemeenten met het Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC) sinds 2013

• 2019 - Privacy ondersteuning



Aansluiten bij de IBD

Stap 1:

Het aanstellen 
van een 

Algemene 
Contactpersoon 

Informatie-
beveiliging 

(ACIB)

Stap 2: 

Het aanstellen 
van een 

Vertrouwd 
Contactpersoon 

Informatie-
beveiliging 

(VCIB)

Stap 3:

Het doorgeven 
van IP-

adressen en 
URL’s

Stap 4:
Het doorgeven 
van in gebruik 
zijnde hard- en 
software (gem. 

ICT-foto)



Kracht IBD

• Juiste contactpersonen van alle gemeenten en hun leveranciers met 
één druk op de knop bereikbaar bij incidenten (stap 1 & 2)

• Kennisdeling en kennisvermeerdering door ervaringen en uitwerkingen 
van alle gemeenten

• Belangenbehartiging naar ketenparttners

• Vraagbundeling – ook richting partijen als de Politie, Fraudehelpdesk, 
Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, Autoriteit Persoonsgegevens, 
Internationale CERT’s, etc.

• Focus op de doelgroep (gem. CISO’s en informatiebeveiligers) en 
samenwerking met VNG voor bestuurlijke awareness. 

• Vanaf 2019 ook focus op FG’s en PO voor privacy

• 2020 secundair uitbreiding focus naar GS



Taken van de IBD
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1: CERT: preventie, detectie, coördinatie en oplossing

2: Projecten & Advies, Informatieveiligheid en Privacy

3: Kennisdelen en –vermeerderen, IB en Privacy



CERT (ondersteuning incidentmanagement)
• Preventie (Stap 4)

• Kwetsbaarheden (obv CVE, meldingen leveranciers, Responsible Disclosure, 
meldingen gemeenten, meldingen burgers)

• Helpdesk

• Detectie (Stap 3)

• IP adressen monitoring bij NCSC

• Nationaal Detectie Netwerk

• Dmarcian (DMARC monitoring)

• Samenwerking SOC GGI Veilig

• Threat Intelligence, (toekomst Landelijk dekkend stelsel van CERT’s)

• Coördinatie (24x7)

• Incidentmanagement

• Coördinatie tussen gemeenten onderling en met leveranciers

• Woordvoering & Communicatieadvies
32



Projecten & Advies

• Schrijver en beheer BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten) 

• Co auteur van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

• Aanpak BIO specifiek voor gemeenten

• Operationele producten als handvat voor implementatie

• Projecten van VNG/VNG Realisatie en / of meerdere gemeenten

• Verhogen Digitale Weerbaarheid

• Module 1: De basis op orde

• Modele 2: Monitoring & Response

• Module 3: Awareness

• Module 4: BCM

• Module 5: ICS/SCADA
https://www.ibdgemeenten.nl/projecten/
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Kennisdelen en -vermeerderen

• Collectieve aanpak: Samen organiseren (Voorbeeld VWO)

• IBD Community – gemeenten wisselen online kennis, documenten en 
ervaringen uit

• VNG Privacy Forum

• Regionale bijeenkomsten & workshops (aanvraag meerdere gemeenten)

• Congressen gericht op gemeenten

• Onderzoek digitale weerbaarheid, VDW programma

• Dreigingsbeeld Gemeenten, richting geven voor GS en CISO

• IBD Crisisgame

• IBD Serious Boardgame

• Privacy Pubquiz

• DPIA Tooling, IRPA tooling
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