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Diensten IBD-CERT

De IBD-CERT ondersteunt gemeenten, gemeentelijke ICT-
samenwerkingen, belastingsamenwerkingen en intergemeentelijke 
sociale diensten bij (dreigende) informatiebeveiligingsincidenten 
en helpt om incidenten te herkennen en te voorkomen. Voor 
het deel van de CERT-dienstverlening gericht op de specifieke 
gemeentelijke situatie, moet u officieel aangesloten zijn bij de IBD. 
Deze factsheet beschrijft de verantwoordelijkheden van de IBD en 
het bijbehorende aansluitproces voor gemeenten en gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.

1. Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. De IBD informeert gemeenten zo 
snel als mogelijk over algemene dreigingen, technische kenmerken 
van bedreigingen (threat intellingence, indicators of compromise) 
en rapporteert over de leerpunten uit gemeentelijke incidenten. 
De IBD-CERT verstuurt kwetsbaarheidswaarschuwingen op maat 
op basis van de hard- en software in gebruik bij de gemeente. Waar 
mogelijk scant de IBD pro-actief de aangeleverde IP-adressen op 
bekende ernstige kwetsbaarheden.

2. Detectie
De IBD filtert verschillende nationale en internationale bronnen op 
aanwijzingen van kwetsbaarheden, mogelijke besmettingen met 
virussen, wormen, botnetten en aanvallen van buitenaf. De IBD 
waarschuwt gemeenten op basis van de aangeleverde IP-adressen, 
domeinnamen en hard- en softwarecomponenten.

3. Coördinatie
In het geval van een incident staat de IBD gemeenten en 
samenwerkingsverbanden bij, helpt bij het zoeken naar oorzaken, 
gevolgen en mogelijke oplossingen. De IBD helpt bij het voorkomen 
van technische-, financiële- en imagoschade bij gemeenten. Waar 
nodig coördineert de IBD ook het contact met andere gemeenten, 
leveranciers, de rijksoverheid, provincies en waterschappen. De IBD 
kan aangesloten partijen tevens bijstaan in de crisiswoordvoering. 

Informatie voor aansluiting bij de IBD

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn heeft de IBD de 
contactpersonen van uw organisatie nodig. Voor de preventie- 
en detectiedienstverlening verstrekt u een overzicht van 
externe IP-adressen en URL’s en een overzicht van hard- en 
softwarecomponenten waarover u geïnformeerd wenst te worden.  
Het gaat hierbij om de volgende zaken:

1. Het aanstellen van een Algemene Contactpersoon Informatiebe-
veiliging (ACIB)

Door één of meerdere contactpersonen aan te stellen, kunt u 
contact opnemen met de IBD-CERT en kan de IBD-CERT u bereiken. 
Dat wil zeggen, als het gaat om informatie die geen vertrouwelijk 
karakter heeft. Het is aan u als gemeente om te bepalen of u één 
of meer mensen aanstelt als ACIB. De contactgegevens van de ACIB 
kunnen op het IBD-aansluitformulier ACIB worden ingevuld. Het 
is bovendien van belang dat het proces voor opvolging van deze 
meldingen goed is ingericht bij uw gemeente.    >>>

STATUS: DEFINITIEF   TLP-WIT / OPENBAAR

De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De 
IBD  ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het 
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD draagt namens gemeenten bij aan de ontwikkeling en het beheer van de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen 
gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik 
maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.
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2. Het aanstellen van een Vertrouwde Contactpersoon Informatie-
beveiliging (VCIB)

Het komt regelmatig voor dat aangesloten partijen en de IBD 
vertrouwelijke informatie met elkaar moeten uitwisselen. 
Voor de omgang met deze informatie dient de gemeentelijke 
contactpersoon ‘vertrouwd’ zijn. De burgemeester of de 
gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het aanstellen van 
een VCIB. De VCIB ontvangt na aanstelling instructies over de rol en 
de verantwoordelijkheden van de VCIB en de wijze waarop de IBD 
omgaat met vertrouwelijke informatie en onder welke voorwaarden 
die met welke partijen mogen worden gedeeld. In verband met 
vervanging bij afwezigheid is het aan te bevelen deze rol toe te 
bedelen aan ten minste twee personen.

3. Het doorgeven van IP-adressen en URL’s

Voor de detectiedienstverlening kunt u uw externe IP-adressen 
en URL’s doorgeven aan de IBD. De IBD matcht in samenwerking 
met het NCSC de lijst met bekende IP-adressen of domeinen met 
verschillende (internationale) bronnen waarin gecompromitteerde 
IP-adressen en URL’s bijgehouden worden en gebruikt de lijst om te 
scannen op bekende kwetsbaarheden. Als er een hit is op een van 
uw IP-adressen of URL is ontvangt u van de IBD gerichte informatie 
en kunt u direct passende maatregelen treffen.

4. Het aanleveren van lijst hard- en software t.b.v. kwetsbaarheids-
waarschuwingen

De IBD verstuurt dagelijks kwetsbaarheidswaarschuwingen over 
specifieke hard- en softwareproducten. De gemeente geeft zelf 
aan over welke hard- en software ze geïnformeerd wil worden. 
Deze informatie kunt u met de IBD delen door het invullen van een 
gemeentelijke ‘ICT-foto’ en daarin aan te geven welke producten u 
gebruikt. 
 
IBD-CERT 24/7 bereikbaar

De CERT van de IBD is 24/7 te bereiken op het nummer 070 204 
55 11 of via het e-mailadres info@IBDgemeenten.nl of incident@
IBDgemeenten.nl. Tijdens deze kantooruren reageert de IBD binnen 
30 minuten op een incidentmelding. Buiten kantooruren ontvangt u 
via de voicemail instructies voor het piketnummer.

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in de 
andere factsheets van de IBD en op de website  
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/diensten-van-de-ibd/. 
De helpdesk van de IBD is te bereiken tijdens 

kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur via het e-mailadres info@
IBDgemeenten.nl. De CERT van de IBD is 24x7 bereikbaar via 070 
204 55 11 (instructies voor het piketnummer op de voicemail buiten 
kantooruren). 

Meer informatie


