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Informatiebeveiliging voor de Privacyfunctionaris

Het beheer van dit document berust bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

Het is toegestaan om foto’s te maken tijdens deze bijeenkomst. Foto’s mogen niet in een andere context zonder 
toestemming van de afgebeelde deelnemers gepubliceerd worden.

John van Huijgevoort & gemeentelijke FG / PO
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Agenda

• Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)

• Securityfunctionaris

• Samenwerking

• Integrale Risico en Privacy Analyse (IRPA)
• Baselinetoets en Risicoanalyse (RA) 

• Verhogen digitale weerbaarheid (VDW)

• Verantwoording
• Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

• Discussiepunten!
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Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)

• BIO gebaseerd op de ISO 27002.
• Sinds deze maand een nieuwe versie van de ISO 27002

• BIO wordt hierop beleidsneutraal aangepast.

• Passende maatregelen op basis van risicomanagement.
• Verantwoordelijkheid van elke proceseigenaar. 

Indeling BIO

•Hoofdstukken (clausules)

•Beheersdoelstellingen (beveiligingscategorieën)

•Beheersmaatregelen (controls)

• Implementatierichtlijnen en overige informatie (maatregelen)
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BIO - Hoofdstukken (clausules)

5. Informatiebeveiligingsbeleid

6. Organiseren van informatiebeveiliging

7. Veilig personeel

8. Beheer van bedrijfsmiddelen

9. Toegangsbeveiliging

10. Cryptografie

11. Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

12. Beveiliging bedrijfsvoering

13. Communicatiebeveiliging

14. Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen

15. Leveranciersrelaties

16. Beheer van informatie- beveiligingsincidenten

17. Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer

18. Naleving

BIO - Maatregelen

6. Organiseren van informatiebeveiliging
6.1.1.4 Er is een CISO aangesteld.

6.1.2.1 Er zijn maatregelen getroffen die onbedoelde of ongeautoriseerde 

toegang tot bedrijfsmiddelen waarnemen of voorkomen.

6.1.4 Informatiebeveiliging in projectbeheer

Informatiebeveiliging behoort aan de orde te komen in projectbeheer.
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BIO - Maatregelen

7 Veilig personeel
7.1.1.1 Elke organisatie heeft een vastgesteld screeningsbeleid. 

Bij indiensttreding en bij functiewijziging kan een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) gevraagd worden.

BIO - Maatregelen

15 Leveranciersmanagement
15.1.1.3 Met alle leveranciers die als verwerker persoonsgegevens 

verwerken, worden verwerkersovereenkomsten gesloten.

15.1.2.6 In inkoopcontracten wordt expliciet de mogelijkheid van een 

externe audit opgenomen.
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BIO - Maatregelen

18 Naleving
18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgegevens 

Privacy en bescherming van persoonsgegevens behoren, voor zover van toepassing, te 

worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.

18.1.4.1 Functionaris Gegevensbescherming (FG) met voldoende mandaat

18.1.4.2 Controleren regelmatig de naleving van de privacyregels

Artikel 32 AVG

Passende technische en organisatorische maatregelen

BIO 12 Beveiliging bedrijfsvoering
12.3.1 Back-up van informatie

BIO 14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
14.2.7 Testen van systeembeveiliging

14.2.8 Systeemacceptatietests

BIO 17 Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer
17.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit

17.2 Redundante componenten

BIO 18 Naleving
18.2.3.1 Informatiesystemen worden jaarlijks gecontroleerd op technische naleving van beveiligingsnormen 

en risico’s ten aanzien van de feitelijke veiligheid.
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Discussie – Samenhang BIO en Privacy

• Hebben jullie in kaart welke maatregelen uit de BIO van belang 

kunnen zijn voor de Privacyfunctionaris?

• Trekken jullie hier samen op met de Securityfunctionaris?

Beveiliging persoonsgegevens
Aandachtsgebied BIO Control / maatregel

Beleidsdocument voor 

informatiebeveiliging 

BIO 5.1.1: Beleidsregels voor informatiebeveiliging 

Toewijzen van verantwoordelijkheden 

voor informatiebeveiliging 

BIO 6.1.1: Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging 

Beveiligingsbewustzijn BIO 7.2.2: Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging

Fysieke beveiliging en beveiliging van 

apparatuur 

BIO 11.1: Beveiligde gebieden

BIO 11.2: Apparatuur

Toegangsbeveiliging BIO 9.2: Beheer van toegangsrechten van gebruikers

Logging en controle BIO 12.4: Verslaglegging en monitoren

Correcte verwerking in 

toepassingssystemen 

Werd nader uitgewerkt in BIG 12.2 maar is vervallen in de BIO.

Beheer van technische 

kwetsbaarheden 

BIO 12.6: Beheer van technische kwetsbaarheden

Incidentenbeheer BIO 16.1: Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen 

Afhandeling van datalekken en 

beveiligingsincidenten 

BIO 16.1.2: Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen 

Continuïteitsbeheer BIO 17: Informatiebeveiligings- aspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer

Bron: Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein
Bron: Cbp Richtsnoeren – Beveiliging van persoonsgegevens 
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BBN

Basisbeveiligingsniveau (BBN) 

Baseline (BIO) maatregelen gebaseerd op:
BBN1: B = Laag I = Laag V = Laag

BBN2: B = Midden I = Midden V = Midden

BBN3(2+): B = Midden I = Midden V = Hoog

Informatierisicomanagement en 
ICT-beveiliging

• Onderscheid te maken tussen twee verschillende domeinen, namelijk 

informatierisicomanagement en ICT-beveiliging.
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CISO

• Aanstelling CISO is verplichte overheidsmaatregel
• BIO beschrijft niet hoe de functie wordt ingevuld.

• Adviserende en ondersteunende taak

• Positionering binnen de organisatie
• Onafhankelijke positie 

• Moet midden in de organisatie staan

• Directe rapportagelijn hebben

Information Security Officer (ISO)

• Zowel op centraal (concern)niveau als op decentraal niveau. 

• Onderscheid op decentraal niveau:
• Organisatorisch (domein) gerichte functie (ISO)

• Specifieke inhoudelijke kennis van de processen binnen het domein

• Ondersteunt proceseigenaar bij risicoafweging en bepalen van maatregelen

• Technisch gerichte functie (TISO)
• Verricht advieswerkzaamheden in een ICT-organisatie.
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CISO en ……..

• Privacybeheerder BRP

• Beveiligingsfunctionaris Suwinet

• Combineren?
• Slecht combineren met onafhankelijke advies- of toezichthoudende functie.

• Beveiligingsfunctionaris Suwinet (1e lijn) en onafhankelijke rol FG (3e lijn). 

• Kunnen onderdeel zijn van de werkzaamheden van een domein-ISO.

Relatie CISO en ISO

• De concern-CISO
• Fungeert als een programmamanager (concernbrede) informatiebeveiliging. 

• De domein-ISO
• Specifieke inhoudelijke kennis van de processen binnen het domein

• Ondersteunt proceseigenaar bij risicoafweging en bepalen van maatregelen. 
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ENSIA-coördinator

• Niet inhoudelijk deskundig, behalve als deze ook CISO is!

• ENSIA-coördinator stuurt het ENSIA traject. 
• Organiseren ENSIA Verantwoordingsproces.

• Van intern uitzetten vragenlijst en inleveren antwoorden t/m (laten) opstellen 

Collegeverklaring informatiebeveiliging.

CISO en ENSIA-coördinator

• CISO ook ENSIA-coördinator.
• Horizontale en verticale verantwoording ENSIA

• Advisering en rapportage aan college van B&W over informatiebeveiliging

• CISO geen ENSIA-coördinator
• Ondersteunen van ENSIA-coördinator als expert informatiebeveiliging.

• Opnemen verbeterpunten vanuit ENSIA in informatiebeveiligingsplannen.
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CISO en Functionaris 
Gegevensbescherming (FG)

• De taken van de CISO heeft duidelijke raakvlakken met de taken FG. 

• Beide rollen kunnen elkaar versterken. 
• Door samen op te trekken bereik je meer!

• Combineren met de functie van CISO wordt afgeraden.
• Kan conflicteren met de toezichthoudende rol FG en de vereiste 

onafhankelijkheid. 

• AP heeft expliciet aangegeven dat de combinatie FG/CISO niet wenselijk is.

CISO en stakeholders

• College van B&W

• Portefeuillehouder informatiebeveiliging

• Gemeentesecretaris

• HRM-functionaris

• Medewerker communicatie

• Gebouwenbeheerder

• Hoofd IT-afdeling

• Hoofd Documentaire Informatievoorziening
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Ondersteunende rol bij Privacy

• Adviseren over technologie en beveiliging omtrent gegevensverwerking

• Melding van datalekken

Risicomanagement

• Risicomanagement is de manier om de risico’s te beheersen die 

ervoor kunnen zorgen dat de dienstverlening hinder ondervindt als 

deze manifest worden. 

• Integraal Risicomanagement

• Betrouwbaarheidseisen: 
• Beschikbaarheid (B);

• Integriteit (I);

• Vertrouwelijkheid (V). 
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Context en 
scope

Risico 
identificatie

Risico 
inschatting

Risico 
beoordeling

Risico 
wegnemen

Risico

Acceptatie 

Proces Risicomanagement

1.Bepaal doelstelling.

2. Identificeer risico’s

3. Identificeer mogelijke impact 

4.Beoordeel de risico’s

5.Beheers risico’s

6.Monitoring

Integrale Risico en Privacy Analyse 
Privacy

• De Ethische Data Assistent (DEDA)
• Moet ik dit eigenlijk wel willen?

• Pre-DPIA
• Mag dit eigenlijk wel?

• DPIA
• Wat zijn de risico’s voor betrokkenen?
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Integrale Risico en Privacy Analyse  
Informatiebeveiliging

• Baselinetoets: 
• Wat is de maximale schade voor de organisatie?

• Risicoanalyse
• Wat zijn de risico’s voor de organisatie?

• GAP P analyse
• Welke maatregelen moet ik nemen op procesniveau?

• GAP O analyse
• Welke maatregelen moet ik nemen op organisatieniveau?

IRPA risicoanalyse methode

• Risico = Kans * Schade. 

• Kans-aspect
• Bepaling voor risicoanalyse en DPIA dezelfde. 

• Schade-aspect:  
• Bepaling voor risicoanalyse en DPIA  anders. 
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Dreigingen

Categorie Dreiging Uitleg dreiging B I V

Fysieke schade Brand Brand in of bij een locatie X
Natuurlijke gebeurtenissen Overstroming Van zee, rivier of andere waterweg X
Verlies van essentiële diensten Uitval van openbare telecommunicatieapparatuur Uitval van openbare telecommunicatieapparatuur

X

Compromittering van informatie Afluisteren Afluisteren of spionage op afstand X
Technische storingen Softwarestoring Software functioneert niet meer volgens de specificaties(dus ook 

kwetsbaarheden) X X X

Ongeautoriseerde acties Ongeoorloofd gebruik van apparatuur Apparatuur gebruiken op een niet toegestane of onveilige manier
X X X

Compromitering van functies Fout in gebruik Fout in het gebruiken van informatiesystemen X X X
Leverancier of cloud Scheidingsfouten als gevolg van activiteiten van 

medegebruikers
Mechanismes falen die zorgen voor het scheiden van opslag, 
geheugen en routering tussen de verschillende afnemers X

AVG AVG rol onduidelijk Je ziet jezelf als verwerker ipv verantwoordelijke of andersom
X

AVG Function creep Functie-uitbreiding waarbij PG voor ander doel verwerkt worden
X

AVG Geen toestemming betrokkene Verwerken zonder toestemming betrokkenen terwijl het wel zou 
moeten X
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Kans

Kans dat een dreiging manifest wordt en één van de ongewenste 

scenario’s zich voordoet

De maximale kans wordt binnen IRPA bepaald door drie factoren:
1. Mogelijkheden van actoren en de belangstelling voor het domein/proces.

2. Dreigingen van invloed op het proces.

3. Kwetsbaarheid van de productiemiddelen die in het proces worden gebruikt. 

Ongewenste scenario’s

• Gelijk voor DPIA en Risicoanalyse

• Niet beschikbaar (Verdwijnen) zijn van je proces/Data (B)

• Gewijzigd (Onrechtmatige) kunnen worden van je proces/data (I)

• Ingezien (Onrechtmatige toegang) kunnen worden van je data (V)

• Restrisico accepteren door gemeente, dan moet ook onderzocht 

worden wat de gevolgen hiervan voor de betrokkenen zijn.
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Schade organisatie

Bepalen maximale schade voor de organisatie via de baselinetoets.

Schade reduceren 
• GAP-O: maatregelen op organisatieniveau 

• GAP-P: maatregelen op procesniveau 

Schade en gevolgen voor organisatie 
(voorbeeld BBN2)

Beschikbaarheid = Midden

• politieke schade aan een 
bestuurder;

• financiële gevolgen: niet 
meer op te vangen binnen 
de vastgestelde ruimte 
binnen de begroting van 
de organisatie; 

• verlies van publiek 
respect; 

• klachten van burgers;

Integriteit = Midden

• politieke schade aan een 
bestuurder;

• diplomatieke schade te 
herstellen door ambtelijke 
opschaling;

• financiële gevolgen: niet 
meer op te vangen binnen 
de vastgestelde ruimte 
binnen de begroting van de 
organisatie;

• verlies van publiek respect;
• klachten van burgers;

Vertrouwelijkheid= Midden

• politieke schade aan een 
bestuurder;

• diplomatieke schade te herstellen 
door ambtelijke opschaling;

• financiële gevolgen: niet meer op 
te vangen binnen de begroting 
van de organisatie; 

• klachten van burgers of 
significant verlies van motivatie 
van medewerkers;

• bindende aanwijzing van de AP in 
verband met schending van de 
privacy;
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Baselinetoets (1/2)

Wat

• Gewenste/vereiste beschermingsniveau bepalen voor proces of informatiesysteem

Wie

• CISO samen met materiedeskundigen en verantwoordelijke lijnmanager. 

Wanneer

• Is momentopname van de huidige situatie daarna als situatie wijzigt. 

Resultaat

• De maximale schade voor de organisatie

• BBN-niveau
• Aanvullende risicoanalyse op 1 of meer BIV-aspecten?

Baselinetoets (2/2)
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Risicoanalyse

Wat
• Beoordelen risico’s van een (voorgenomen) 

verwerking. 
• Rekening houden met genomen maatregelen 

op organisatieniveau.

Wie
• CISO samen met materiedeskundige (business). 

Wanneer
• Als nieuwe verwerking wordt overwogen of wordt 

gewijzigd. 

Hoe
• Ongewenste situatie
• Wijze van hosting
• Risicobronnen
• Dreigingen

Resultaat
• Overzicht van de risico’s, inclusief 

restrisico’s. 
• Overzicht van de te nemen 

maatregelen.

Verhogen digitale weerbaarheid (VDW)

Ondersteuningspakket voor de processen en maatregelen uit de 

BIO met de hoogste prioriteit!

• Module 1: Maatregelen en Processen

• Module 2: Monitoring & Response

• Module 3: Awareness

• Module 4: Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

• Module 5: IoT/ICS/Scada
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AVG Borgingsproduct 2.0

• Een hulpmiddel om AVG-controls te implementeren en grip te houden

• Geen controls die door de BIO worden ingevuld.
• De verantwoording over de BIO loopt via ENSIA, dus ook de verantwoording over privacy 

verloopt deels via de ENSIA.

Eenduidige Normatiek Single Information 
Audit (ENSIA)

• Wat is ENSIA?
• Verantwoording aan gemeenteraad over informatiebeveiliging en -kwaliteit. 

• Verantwoording aan rijksoverheid voor gebruik van landelijke voorzieningen.

• Zo werkt ENSIA
• In één keer verantwoording afleggen over informatieveiligheid gebaseerd BIO. 

• Sluit aan planning en control-cyclus van gemeente.
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ENSIA - Verantwoording

• Interne verantwoording

• ENSIA geeft structuur

ENSIA – Rapportage
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Discussiepunten (1/5)

Rapportage bestuur

• Hoe vaak en naar wie rapporteer je (manager, MT, 

Gemeentesecretaris, college, gemeenteraad)? 
• Waarom: omdat je het zelf wil, omdat je het afgesproken hebt, of omdat het 

je "opgelegd" is? 

• Vorm: mondeling, presentatie, rapportage of combinatie van allen?

Discussiepunten (2/5)

• Hoe zou de Securityfunctionaris jou (beter) kunnen ondersteunen?

• Wat ontbreekt er en waarom? 

• In welke situaties zou ik bij je aan moeten kloppen?

• Gaan privacy en informatiebeveiliging samen naar MT, OR en college? Of ieder voor zich?

• Gezamenlijk jaarplan privacy en informatiebeveiliging? Waarom wel, waarom niet?

• Samen optrekken bij bewustwording?

• Samen optrekken bij incidenten / datalekken? 

• Hoe ziet de taakverdeling er in de praktijk uit? Is deze vastgelegd?
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Discussiepunten (3/5)

• Zijn er momenten waarop de samenwerking niet mogelijk is? 
• Voorbeeld noemen! Tegengestelde belangen!

• Waar ligt de scheidslijn bij zaken die in het grijze gebied liggen?

• Hoe kunnen we samenwerking optimaliseren? 
• Bijvoorbeeld hoe vaak gaan we gezamenlijk rond de tafel zitten? 

• Waar loop je als Privacyfunctionaris tegenaan bij je samenwerking met de Securityfunctionaris? 

• Welke basiskennis Informatiebeveiliging heeft de Privacyfunctionaris nodig om goed samen te 

kunnen werken?
• Hoe zie je dat voor je dat de Privacyfunctionaris op dat niveau komt? (bijv. Informatiebeveiliging for dummies!)

• Denk bijvoorbeeld aan: 
• Wat is een Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productie (OTAP) straat; 

• Wat is segmentering (digitale brandcompartimenten);

• Wat is Twee-factorauthenticatie (2FA) of Multi –factorauthenticatie (MFA);

• Wat is White- / backlisting.

Discussiepunten (4/5)

ISMS:

• Hebben jullie een Information Security Management System (ISMS) en 

worden daar ook privacyrisico’s in een vastgelegd?

Projecten

• Zou je samen op moeten trekken bij de start van een project? 

• Hebben jullie een handboek projecten en IB (BIO 6.1.4) en zit daar dan ook 

privacy in?

• Hoe zorg je ervoor dat privacy en informatiebeveiliging ook bij MT als 

randvoorwaarde worden benoemd bij de start van een project?

• Hoe wordt je op tijd aangehaakt? Tips!
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Discussiepunten (5/5)

Incidenten / Datalekken

• Is er samenhang tussen datalekregister en de (standaard) 

registratie van informatiebeveiligingsincidenten?

Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

CERT: 070 204 55 11(9:00 – 17:00 ma – vr)
CERT 24x7: Piketnummer (instructies via voicemail)

info@IBDGemeenten.nl / incident@IBDGemeenten.nl
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