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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Aanleiding en opdracht 

Het onderzoek Toezicht op informatieveiligheid is een vervolg op eerder onderzoek naar mogelijke 

toezichtmodellen voor toezicht op informatieveiligheid, de omgang met vitale infrastructuur in 

OESO landen (best practices) en onderzoek naar het huidige wetgevingskader voor 

informatieveiligheid van en voor overheden. 

Er bestaat behoefte aan het opzetten van een overkoepelend stelsel van toezicht waar 

verantwoording over de reguliere informatieprocessen een plek heeft. 

Dit onderzoek geeft bouwstenen voor het belangrijke informatieveiligheidsvraagstuk van de 

eenduidige omgang met processen, systemen en informatie die van zeer grote waarde zijn voor de 

(decentrale) dienstverlening, alsook het organiseren van eenduidig toezicht daarop. 

Algemeen beeld: Proportioneel toezicht 

Het proportioneel toezicht verloopt langs twee lijnen. 

1. Verticaal toezicht kan steunen op horizontaal toezicht indien er sprake is van een zekere mate

van volwassenheid van het horizontaal toezichtproces.

2. Hoe hoger de classificatie van het te beschermen belang is, hoe groter de behoefte aan

verticaal toezicht.

De exacte invulling van volwassenheid van informatieveiligheid behoeft een meer gedetailleerde 

uitwerking dan in het bestek van dit onderzoek mogelijk is. Hiervoor zijn verschillende 

benaderingen en ‘best practises’ beschikbaar. 

Conclusies 

Decentraal aantonen van volwassenheid 

Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor informatieveiligheid en naleving van regels en 
normen. Daar hoort ook bij het in voor bestuurders en volksvertegenwoordigers begrijpelijke 

termen aantonen van volwassenheid van informatieveiligheid door middel van een IT-verslag en 
het horizontaal toetsen daarvan door de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. 

Assurance over het IT-verslag van een daartoe gecertificeerde onafhankelijke interne of externe IT 
auditor (RE) helpt om dit proces te versterken.  
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Verticaal toezicht op volwassenheid horizontaal toezicht 

Het centraal verticaal toezicht steunt op de decentraal vastgestelde volwassenheid van het 

horizontaal toezicht. Dit vereiste wel een wederzijdse dialoog en overeenstemming over te 
hanteren objectieve normenkaders, die voldoende ruimte geven voor lokale invulling. Op basis van 

die volwassenheid wordt vastgesteld wat voor specifieke verticale eisen gesteld worden. Het is 
hierbij van belang dat er geen specifieke eisen aan generieke normen gesteld worden. 

Daar waar vanuit een verticale toezichtrol geconcludeerd wordt dat er aanvullende eisen gesteld 

moeten worden die het karakter hebben van generieke eisen, dienen die niet via aanvullend 
verticaal toezicht te worden gecontroleerd, maar dienen de normen en eisen aan het horizontale 

toezicht op deze generieke eisen te worden aangepast. 

Samenhang in verticaal toezicht 

Een meer generiek toezichtkader voor informatiebeveiliging is afhankelijk van een overheidsbreed 

gedragen en generiek toezichtkader voor informatiebeveiliging. Een dergelijk gezamenlijk kader is 

op dit moment niet aanwezig. Een belangrijke reden hiervoor is de versnippering van de 

regievoering op informatieveiligheid bij de overheid. 

Aanbevelingen 

Vergroot volwassenheid en versterk horizontale toetsing lokale overheden 

Laat de verschillende overheidslagen samenwerken aan een gedragen generieke verantwoording 

over informatieveiligheid (IT-verslag) en het aantoonbaar maken van de volwassenheid van de 

informatieveiligheid. Introduceer een proces van integrale IT-verslaglegging over 

informatieveiligheid, onafhankelijke assurance en horizontale toetsing door de 

volksvertegenwoordiging. Het assurancerapport kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren, mits 

dit geformuleerd is een taal die voor bestuurders en volksvertegenwoordigers begrijpelijk is.  

Dit vraagt een grote inspanning binnen elke bestuurslaag, zowel van degene die verantwoording 

aflegt als van degene die daar de controle op uitoefent. Er zullen veelal nieuwe kennis en 

vaardigheden moeten worden opgebouwd.  

Richt centraal toezichthouderoverleg in 

Richt een centraal toezichthouderoverleg in. Het centraal toezichthouderoverleg moet als 

opdracht krijgen om vast te stellen welke generieke eisen gemeenschappelijk gesteld kunnen 
worden. Het restant aan specifieke normen kan dan nog individueel uitgevraagd worden. 

Versterk informatieveiligheid binnen governance Generieke Digitale Infrastructuur 

Geef informatieveiligheid een meer centrale plek in de governance van de Generieke Digitale 

Infrastructuur. Maak daarbij onderscheid tussen de meer generieke aspecten van 

informatieveiligheid, zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die 

voor de gehele overheid geldt en de sector specifieke aspecten van informatieveiligheid die voor 

de verschillende beleidsdomeinen gelden. 
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1 INLEIDING 

1.1 Opdrachtomschrijving 

Naar aanleiding van eerder onderzoek naar mogelijke modellen voor toezicht op 

informatieveiligheid en best practices heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BZK) en 

Koningsrelaties, Directie Digitale Samenleving, VKA verzocht om advies te geven voor een 

proportioneel model voor toezicht op informatieveiligheid van overheidspartijen, opklimmend in 

belang van de te beschermen informatie.  

 

De opdrachtgever is Mr. Drs. Frank Heijligers, coördinerend beleidsmedewerker wetgeving 

informatieveiligheid openbaar bestuur bij de Directie Digitale Samenleving van het ministerie van 

BZK. Ten behoeve van de opdracht is een klankbordgroep om het onderzoek te begeleiden 

opgesteld met vertegenwoordigers van de verschillende overheidslagen en toezichthouders.  

1.2 Aanleiding en achtergrond van de opdracht 

Het onderzoek “toezicht op informatieveiligheid” is een vervolg op eerder onderzoek naar 

mogelijke toezichtmodellen voor toezicht op informatieveiligheid, de omgang met vitale 

infrastructuur in OESO landen (best practices) en onderzoek naar het huidige wetgevingskader 

voor informatieveiligheid van en voor overheden1. 

Uit deze onderzoeken en de lopende interbestuurlijke verkenning in het kader van het Integraal 

afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)2 op het terrein van informatieveiligheid is 

gebleken dat voor de sector digitale overheid overheidsbreed behoefte bestaat aan een 

proportioneel model voor informatieveiligheid van overheidspartijen bestaande uit ten minste drie 

lagen, opklimmend in belang van te beschermen informatie. Voor een aantal categorieën hoogste, 

nationale belangen is door de verschillende ministeries (interbestuurlijk) toezicht en 

verantwoording op informatieveiligheid ingericht (verticaal toezicht). Voorbeelden hiervan zijn 

belangrijke grote informatieketens. Overheidspartijen verantwoorden zich over 

 

 
1 Onderzoek toezicht en verantwoording informatieveiligheid overheid (Verdonck, Klooster & Associates, 

februari 2019), gepubliceerd op: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/28/onderzoek-toezicht-en-verantwoording-

informatieveiligheid-overheid 

Onderzoek vitale infrastructuur in de digitale wereld (Verdonck, Klooster & Asso ciates, februari 2020), 

gepubliceerd op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/19/onderzoek-vitale-

infrastructuur-in-de-digitale-overheid 

Onderzoek wetgevingskader informatieveiligheid (Verdonck, Klooster & Associates/Berenschot, maart 2020),  

gepubliceerd op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-

koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2020/03/15/onderzoek-wetgevingskader-informatieveiligheid 

 

2 Het IAK biedt beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen structuur bij het maken van goed beleid en goede 

regelgeving.  
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informatieveiligheid ook aan de gekozen controlerende macht, zoals Tweede Kamer, 

Gemeenteraad, Provinciale Staten, etc. (horizontale verantwoording). De horizontale 

verantwoording en de verticale verantwoordingen verschillen onderling van elkaar, ook voor niet-

specifieke beveiligingseisen. Waar de horizontale verantwoording meer ziet op een brede 

informatievoorziening over informatieveiligheid aan lokale volksvertegenwoordigers, ziet de 

verticale verantwoording meer op de naleving van sector specifieke regelgeving, veelal 

voortvloeiend uit wettelijke vereisten. Ook hebben sommige ketens via regelgeving een specifieke 

bevoegdheid tot interventie/afsluiting. Er bestaat kortom behoefte aan het opzetten van een 

overkoepelend stelsel van toezicht waar verantwoording over de reguliere informatieprocessen 

een plek heeft. 

De uitkomst van het onderzoek geeft belangrijke bouwstenen voor het belangrijke 

informatieveiligheidsvraagstuk van de eenduidige omgang met processen, systemen en informatie 

die van zeer grote waarde zijn voor de (decentrale) dienstverlening, alsook het organiseren van 

eenduidig toezicht daarop. 

1.3 Doel van de opdracht  

Het doel van het eenmalige onderzoek is te komen tot een advies op basis van de volgende (deel) 

adviesproducten: 

a) Generieke eisen aan de verantwoording over informatieveiligheid op niveau van BIO aan 

controlerende organen (Gemeenteraad, Tweede Kamer, etc.) dat ook dient als basis voor 

verticale verantwoording. 

b) Daaruit voortvloeiend: eisen aan ondersteunend lokaal toezicht, rekening houdend met 

gemeentelijk assurance project en In Control Verklaring (ICV) aanpak Rijk alsook de eisen 

aan verticaal toezicht op de nationale belangen. 

c) Mogelijkheden voor gemeenschappelijke aanpak verticaal toezicht (nationale belangen). 

d) Antwoord op de vraag "wie” kan fungeren als toezichthouder: gemeentelijk 

toezichthouders en/of departementale onafhankelijke toezichthouders zoals ILT en zelfs 

een derde partij. 

e) Formuleren eisen aan beveiligingstoestemmingsverlening nieuwe interbestuurlijke 

processen/systemen en inspecties hierop. 

f) Algemeen interventiekader voor de hoogste belangen. 

1.4 Onderzoeksaanpak  

Het onderzoek bestaat uit zes onderdelen, namelijk de 1) de uitvoering van het deskresearch, 2) 

het opstellen van een model voor informatieveiligheid, 3) het houden van interviews met diverse 

stakeholders, 4) het opstellen van een conceptversie Stelsel toezicht en verantwoording, 5) het 

verifiëren van het stelsel bij de klankbordgroep en tot slot 6) het opstellen van een concept 

eindrapport en het eindrapport zelf.  
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Bespreking in Klankbordgroep 

 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport bespreken we in hoofdstuk 2 eerst de opgehaalde beelden uit de interviews met 
betrekking op de ervaringen met bestaande en gewenste vormen van toezicht.  
 
Onderstaand geven we aan in welke onderdelen van het rapport we de gevraagde 
adviesproducten bespreken.  
 
In paragraaf 3.1.3, Principes voor generieke en specifieke aspecten van informatieveiligheid, 
bespreken we de generieke eisen aan de verantwoording over informatieveiligheid op niveau van 
BIO aan controlerende organen (Gemeenteraad, Tweede Kamer, etc.) dat ook dient als basis voor 
verticale verantwoording. 
 
In hoofdstuk 3, Proportioneel horizontaal en verticaal toezicht, bespreken we de invulling aan de 
eisen aan ondersteunend lokaal toezicht, rekening houdend met gemeentelijk assurance project 
en In Control Verklaring (ICV) aanpak Rijk alsook de eisen aan verticaal toezicht op de nationale 
belangen. 
 
In de paragrafen 3.5 en 3.6 en in hoofdstuk 4, Versterking Verticaal toezicht, bespreken we de 
mogelijkheden voor gemeenschappelijke aanpak verticaal toezicht (nationale belangen). 
 
In hoofdstuk 4, Versterking Verticaal toezicht, bespreken we de vraag "wie” kan fungeren als 
toezichthouder: gemeentelijk toezichthouders en/of departementale onafhankelijke 
toezichthouders zoals ILT en zelfs een derde partij. 
 
In paragraaf 4.3.2. 4.3.2, Beveiligingstoestemmingsverlening, bespreken we de eisen aan 
beveiligingstoestemmingsverlening nieuwe interbestuurlijke processen/systemen en inspecties 
hierop. 
 
In paragraaf 4.3.4, Interventieladder, bespreken wij het interventiekader voor de hoogste 
belangen. 
 
In hoofdstuk 5 geven wij de samenvattende conclusies en aanbevelingen.  

0. Kick

-off

1. Studie

bestaande

informatie

2. Opstellen 

model voor 

informatie-

veiligheid

3. Interviews 

met

stakeholders

4. Concept

versie Stelsel 

toezicht

en verant-

woording

5. Verificatie in 

klankbordgroep

6. Concept 
eindrapport 
en 
eindrapport
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2 BEELDEN UIT INTERVIEWS 

Ten behoeve van het onderzoek is een dertiental interviews gehouden om een beeld te vormen 
hoe de diverse stakeholders aankijken tegen het onderscheid tussen horizontaal en verticaal 

toezicht en generiek versus specifiek toezicht. Uit de interviews is een aanzienlijk deel van de 
onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen in het onderzoek voortgekomen en zijn diverse 

beelden opgehaald ten aanzien van toezicht op informatieveiligheid. In dit hoofdstuk besteden wij 
specifiek aandacht aan een drietal thema’s: 

1. Verticaal toezicht; 
2. Interbestuurlijk toezicht; 

3. Volwassenheid en toezicht, horizontaal toezicht en verantwoording 

2.1 Verticaal toezicht 

Betrokkenen zien een relatief hoge toezichtdruk van de verschillende toezichthouders. Dit is deels 

te verklaren door het feit dat er geen eenduidig beeld aanwezig is omtrent toezicht, maar ook dat 

steeds voor iedere nieuwe wet- en regelgeving een nieuw toezichtstelsel opgezet wordt. Hierdoor 

zien betrokkenen weinig hergebruik om aan toezichtverplichtingen te voldoen, maar dient voor elk 

toezichtregime een aparte vorm van bewijsvoering en informatievoorziening uitgevoerd te  

worden. Zeker voor de toezichtstelsels waar een grotere focus is op technische toetsen van 

informatieveiligheid dient vaak apart informatie verzameld te worden.  

 

Signalering van tekortkomingen of het uitbrengen van rapportages door toezichthouders wordt in 

voorkomende gevallen toegejuicht door onder toezicht gestelde organisaties. Externe druk leidt 

vaak tot een verhoogde bestuurlijke aandacht voor het onderwerp informatieveiligheid. Een 

mogelijk nadelig gevolg hiervan is dat er een overreactie plaatsvindt en dat er disproportioneel 

veel (bestuurlijke) aandacht naar desbetreffend toezichtregime uitgaat. En als gevolg daarvan 

minder naar het belang van het leggen van een generieke basis voor informatieveiligheid. 

Het beeld ontstaat dat er momenteel geen evenwichtig toezicht op de stelsels aanwezig is. 

Specifieke verantwoordingen kosten veel tijd en energie, terwijl betrokkenen daar niet altijd de 

grootste beveiligingsrisico’s zien. Door een betrokkene is hierover gesteld dat de taak van verticaal 

toezicht op informatieveiligheid er primair op gericht is om te vergewissen dat vitale infrastructuur 

en de persoonsgegevens van burgers beschermd zijn, en dat met deze onderwerpen de meest 

essentiële taken afgedekt zijn.  

2.2 Interbestuurlijk toezicht 

De diverse overheidslagen zijn over het algemeen tevreden over het interbestuurlijk toezicht, al 

moet deze samen gaan met de democratische verantwoording. Een betrokkene stelt hierover dat 

het vooral van belang is dat de overheid met het interbestuurlijk toezicht een zelfreinigend 

vermogen heeft en het daarbij van belang is dat er een externe blik toeziet de informatieveiligheid 

van een bestuurslaag om daarmee de democratische legitimatie en controle te versterken. 

 

Een genoemd aandachtspunt is dat de provincies bereid zijn om, in het verlengde van het 

financieel toezicht en andere toezichtstaken, ook toezichtstaken omtrent informatieveiligheid op 
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zich te nemen, maar dat dit een geheel nieuwe taak is waar zij op dit moment geen kennis en 

ervaring mee hebben en wat tot een forse uitbreiding van het takenpakket zal leiden.  

Hierbij wordt een grote verantwoordelijkheid voor toezicht op gemeenten en waterschappen op 

het gebied van informatieveiligheid neergelegd bij de provincie. Zoals aangegeven is dit voor de 

provincie een geheel nieuwe taak, waarbij tegelijkertijd de provincie ook zelf een bestuursorgaan 

is dat dient te voldoen aan de informatieveiligheidseisen en onder toezicht staat van het Rijk. 

Toezicht op informatieveiligheid vraagt specifieke expertise die in de huidige praktijk vooral 

aanwezig is op rijksniveau. 

Een ander genoemd punt is de afstand tussen centrale toezichthouders en toezichtontvangers. Er 

is minder afstand is tussen de provincie en gemeenten. Bij het op Rijksniveau beleggen van 

toezichtstaken is de afstand, zeker naar de kleinere gemeenten, aanzienlijk groter.  

De afweging tussen deze visies is een complex interbestuurlijk vraagstuk dat verder voert dan het 

bestek van dit onderzoek. 

2.3 Volwassenheid, horizontaal toezicht en verantwoording 

Een veelvoorkomend onderwerp was de mate waarin op horizontaal toezicht vertrouwd kan 

worden. De meeste gesprekspartners waren het erover eens dat de volwassenheid van een 

organisatie bepalend is voor het vertrouwen dat daarin gesteld kan worden.  

 

Hiervoor is het wel van belang om te kunnen bepalen wanneer verticaal toezicht op een 

organisatie beperkt kan worden en vooral gesteund kan worden op het horizontaal toezicht. 

Voorbeelden zijn o.a. het beperken van verticaal toezicht op informatieveiligheid indien de 

organisatie gecertificeerd is op de ISO 27001. Daartegenover staat dat een organisatie onder direct 

toezicht gesteld kan worden indien zij niet voldoet aan een bepaald minimum 

volwassenheidsniveau van informatieveiligheid.  

 

Bij het bepalen van een dergelijk volwassenheidsniveau is wel aangegeven dat het niet de 

bedoeling is dat ‘slagers hun eigen vlees keuren’. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor 

assurance bij de horizontale verantwoording. De verantwoording waarover assurance gegeven 

wordt moet van een dusdanig niveau zijn dat daar bij de verticale toezicht op gesteund kan 

worden. Dit sluit overigens niet uit dat er een bepaalde mate van verticaal toezicht nodig blijft. Het 

is eveneens van belang dat overheidsorganisaties meer energie steken in het afleggen van 

verantwoording over informatieveiligheid. 

 

Betrokkenen zien ook het gevaar dat een te hoge verwachting ontstaat van horizontaal toezicht. 

Een uitdaging voor het horizontaal toezicht – de democratische verantwoording – is daarom ook 

dat de bestuurders en volksvertegenwoordigers het vereiste kennisniveau moeten hebben om te 

kunnen oordelen over de verantwoording omtrent informatieveiligheid. Het onderwerp 

informatieveiligheid is voor veel democratisch gekozen bestuurders en volksvertegenwoordigers te 

abstract om daar grip op te krijgen. Een manier om hier volgens betrokkenen aan te werken is 

door meer te redeneren vanuit voor bestuurders en volksvertegenwoordigers herkenbare 

dienstverleningsprocessen en de risico’s die deze processen lopen bij essentiële dienstverlening 



Documentstatus: Definitief Versie: 1.0 

Onderzoek Toezicht op informatieveiligheid 

 

 

 

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 12/42 

 

aan burgers. Risico’s op het gebied van informatieveiligheid en privacybescherming maken daar 

een belangrijk onderdeel van uit. 

 

Een apart aandachtspunt voor volwassenheid bij toezicht op informatieveiligheid is het toezicht op 

nationale belangen of vitale processen. Hierbij is altijd sprake van een vorm van vorm van centraal 

toezicht, aangezien dit altijd de ministeriële verantwoordelijkheid raakt. Een lagere overheid zal 

een ander afwegingskader gebruiken bij de toekenning van o.a. financiële middelen voor een vitaal 

proces dan dat een ministerie zal hanteren. Zeker bij vitale stelsels die door een groot aantal 

partijen gebruikt worden is een centraal toezichtkader noodzakelijk. 
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3 PROPORTIONEEL HORIZONTAAL EN VERTICAAL TOEZICHT 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we de verhouding tussen horizontaal en verticaal toezicht op 

informatieveiligheid. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de al jaren bestaande 

uitgangspunten toezicht en de beleidsvisies die daar de afgelopen jaren door het ministerie van 

BZK en andere overheidsorganisaties over zijn geformuleerd. Deze vertonen onverkort een 

consistente lijn. De principes zijn aanvankelijk ontwikkeld in het licht van het interbestuurlijk 

toezicht op financieel beheer, maar hebben een bredere werking op andere 

bedrijfsvoeringsdomeinen. In onze visie vertoont het toezicht op informatieveiligheid veel 

gelijkenis met het toezicht op financieel beheer. 

3.1.1 Principes voor interbestuurlijk toezicht 

De principes van interbestuurlijk toezicht zijn nabijheid, enkelvoudigheid, samenwerking, 

selectiviteit en proportionaliteit3. Het belangrijkste uitgangspunt van interbestuurlijk toezicht is 

(onderling) vertrouwen. De provincies houden toezicht op de gemeenten en waterschappen, het 

Rijk houdt toezicht op de provincies. In de Provinciewet en de Gemeentewet zijn daartoe (herijkte 

en gerevitaliseerde) toezichtinstrumenten opgenomen. Deze worden toegepast als er  strijd is met 

het algemeen belang of met het recht, en/of als een decentrale overheid een medebewindstaak 

niet of niet naar behoren uitvoert.  

3.1.2 Principes voor generiek en specifiek toezicht 

Het algemene principe van generiek toezicht is dat alleen toezicht wordt uit geoefend door de 

naast-hogere bestuurslaag. Daarbij moet voorkomen worden dat via een achterdeur aan het 

generieke toezicht specifieke bevoegdheden worden toegevoegd die afbreuk doen aan het 

horizontale verantwoordings- en toezichtsmechanisme. 

Hier zijn echter 2 uitzonderingen op:  

De eerste uitzondering is uitvoeringsvervlechting: situaties waarbij een hogere bestuurslaag een 

eigen wettelijke operationele verantwoordelijkheid heeft en daarbij volledig is aangewezen op een 

decentrale uitvoeringsorganisatie (bijvoorbeeld Veiligheidsregio’s).  

De tweede uitzondering is het specifieke toezicht op de waterschappen: dit blijft onveranderd en 

blijft een taak van de provincies. 

3.1.3 Principes voor generieke en specifieke aspecten van informatieveiligheid 

Bij toezicht op informatieveiligheid maken we in dit rapport een onderscheid tussen generieke en 

specifieke aspecten van informatieveiligheid. Van belang is een scherp beeld te krijgen wat 

verstaan wordt onder de generieke aspecten en de specifieke aspecten.  

 

 

 
3 Kaderstellende visie op toezicht kst-27831-15 
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Bij de accountantscontrole van de jaarrekening beoordeelt de accountant in samenhang de 

generieke aspecten van de geautomatiseerde gegevensverwerking, de applicatieve controles en de 

controles in de gebruikersorganisatie en stemt daarop zijn control-aanpak af. De generieke 

aspecten van de geautomatiseerde gegevensverwerking worden ook wel de IT General Controls 

(ITGC) genoemd. De ITGC omvatten onderwerpen zoals de toegang van gebruikers tot 

programma’s en data, afhandelen van incidenten, het monitoren van de IT-omgeving, het 

gecontroleerd laten verlopen van wijzigingen in de IT-omgeving en het bestand zijn tegen 

beschikbaarheidsproblemen (bijvoorbeeld back-up en recovery). Een IT-auditor vormt zich daarbij 

een oordeel over het generieke stelsel van IT-beheersmaatregelen en kwaliteitsaspecten in en 

rondom de geautomatiseerde gegevensverwerking. De focus is daarbij wel de controle van de 

jaarrekening. 

Door de toenemende complexiteit van de IT-omgeving, de toenemende verwevenheid van 

financiële en niet-financiële systemen en de toenemende (externe) dreiging van misbruik van 

kwetsbaarheden in die IT-omgeving, is het noodzakelijk om naast de reguliere 

informatiebeveiligingsmaatregelen meer focus aan te brengen op aspecten die samenhangen met 

cybersecurity. Dit om ook zekerheid te krijgen over de betrouwbare werking van de 

beveiligingsmaatregelen in het gehele IT-landschap van een organisatie en de externe uitwisseling 

van informatie. 

Dit betreft het samenspel van preventieve, detectieve en repressieve beveiligingsmaatregelen in 

relatie tot processen, mensen en technologie. De bedreigingen van cybercrime vragen veelal om 

een bredere scope dan de ITGC in het kader van de controle van de jaarrekening. 

Daardoor vindt er een verschuiving plaats bij het inrichten van het stelsel van generieke 

beheersmaatregelen en -processen. Dit houdt onder meer in meer repressieve maatregelen, 

grotere noodzaak tot detectie en ingrijpen. Deze uitbreiding van alleen preventie naar detectie en 

repressie vergt ook een uitbreiding van de huidige ITGC met processen naar de bredere scope 

zoals deze in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de implementatierichtlijnen4 

wordt gegeven. Deze uitbreiding kan alleen succesvol zijn als dit naast aandacht van de security- 

en lijnmanagers ook de volle aandacht heeft van de leiding van de organisatie. Dan gaat het 

daarbij over IT Governance, waarbij de leiding van de organisatie, als onderdeel van de integrale 

besturing, richting geeft aan informatiebeveiliging en de realisatie van de doelstellingen 

systematisch monitort en bijstuurt. 

Naast deze generieke controles zijn ook specifieke controles noodzakelijk, zoals de applicatieve 

controles en de controles in de gebruikersorganisatie. Deze zijn veelal gericht op een betrouwbare 

gegevensverwerking en op gegevenskwaliteit.  

Maar ook bij informatievoorziening van nationaal belang is of bij maatschappelijk vitale processen 

kunnen specifieke controles nodig zijn, aanvullend op de controles zoals genoemd in de BIO. 

 

 
4 https://cip-overheid.nl/productcategorie%C3%ABn-en-worshops/producten/bio-en-thema-uitwerkingen/ 
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3.1.4 Principes voor horizontaal en verticaal toezicht 

De wens om een groter beroep te doen op ‘het zelfregulerend vermogen van 

de maatschappij’5 en om in te spelen op meer horizontale verhoudingen in de samenleving heeft 

in de interbestuurlijke verhoudingen geleid tot het beleidsprincipe van primair horizontaal toezicht 

door de eigen volksvertegenwoordiging en secundair verticaal toezicht door het naast-hogere 

bestuursorgaan. De ministeriële verantwoordelijkheid voor een beleidsterrein wordt pas (als 

ultimum remedium) toegepast als er sprake is van zowel falend horizontaal toezicht als falend 

verticaal toezicht door het naast-hogere bestuursorgaan. 

Er zijn verschillende verhoudingen mogelijk tussen horizontaal en verticaal toezicht. Om deze 

verhoudingen te kunnen schetsen onderscheiden wij hier drie basisvormen van toezicht : 

• Zuiver horizontaal toezicht door de eigen volksvertegenwoordiging, gericht op belangen 

die alleen voor de eigen organisatie gelden 

• Verticaal toezicht op nationale belangen en maatschappelijk vitale processen met hoog 

risicoprofiel, te denken valt aan bijvoorbeeld de Basisregistratie personen (BRP) of 

identificatie en authenticatiediensten, zoals DigiD. Het verticaal toezicht steunt hier vaak 

op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (met een beveiligingsniveau BBN2 met 

aanvullende eisen) 

• Toezicht op naleving van staatsgeheimen, gerubriceerde informatie en tegen gaan 

statelijke bedreigingen.  

 

In de praktijk zien wij gebaseerd op deze basisvormen mengvormen waarbij, afhankelijk van het 

maatschappelijk belang en de volwassenheid van het horizontaal toezicht, er in meer of minder 

mate sprake is van verticaal toezicht. Dat werken we in onderstaande paragrafen uit. 

 

Als er sprake is van een laag algemeen belang, kan ook een lagere volwassenheid van 

informatieveiligheid voldoende zijn voor het onderling vertrouwen. Er is dan bijvoorbeeld alleen 

een (intern) organisatie belang en een basis volwassenheidsniveau van informatieveiligheid. Alleen 

horizontaal toezicht door de volksvertegenwoordiging is dan in principe voldoende.  

Als er echter sprake is van een gemiddeld maatschappelijk belang, dan dient er een minimaal 

volwassenheidsniveau van het horizontaal toezicht te zijn en dient het democratisch toezicht (door 

de volksvertegenwoordigers) erop toe te zien dat dit niveau ook gerealiseerd wordt. Dit betekent 

ook dat die volwassenheid op dusdanige wijze geduid moet worden dat dit deze controle door de 

volksvertegenwoordigers ook uitvoerbaar is. Assurance over de horizontale verantwoording kan 

helpen om dit te versterken. Vervolgens kan door de stelselhouder op basis van een expliciete 

risicoafweging bepaald worden of aanvullend verticaal toezicht noodzakelijk is. 

Is er sprake is van een hoger belang dan alleen het belang van de eigen organisatie, dan moet die 

volwassenheid van de informatieveiligheid zodanig vastgesteld zijn dat ook anderen kunnen 

vertrouwen op de kwaliteit ervan en moet er voldoende transparantie zijn. Op basis daarvan kan 

 

 
5 Onder meer verwoord in het WRR rapport Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op 

rijkstoezicht. 2013. 
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een stelselhouder dan bijvoorbeeld besluiten om af te zien van verticaal toezicht op de 

betreffende organisatie of van een beperkte vorm van toezicht alleen op die aspecten die 

onvoldoende belicht zijn. Indien het horizontaal toezicht volwassen genoeg is kan verticaal 

toezicht achterwege blijven. Overigens zal de volwassenheid periodiek getoetst moeten worden. 

Deze zal idealiter groeien, maar kan ook door omstandigheden afnemen. Bij alleen horizontaal 

toezicht gaan we er van uit dat verticaal toezicht alleen bij hoge uitzondering nog noodzakelijk is 

bijvoorbeeld als het staatgeheim of een soort gelijk belang betreft. 

 

Bij niet voldoen aan het minimum informatieveiligheidsniveau kan de organisatie onder toezicht 

van een hogere bestuurslaag geplaatst worden. Rijksdepartementen komen in een dergelijke 

situatie onder toezicht van een centraal toezichtsorgaan (zie: Staatsgeheim). Bij gemeenten kan 

een vergelijkbare regel gelden als de regeling financieel horizontaal en verticaal toezicht op 

provincies en gemeenten (art. 12 Gemeentewet) of als de regels ten aanzien van onderhoud en 

beheer van kapitaalgoederen.  

 

In onderstaand proportionaliteitsmodel hebben wij de verhouding tussen horizontaal en verticaal 

toezicht gevisualiseerd. 

 
 

Proportionaliteitsmodel: Verticaal toezicht kan steunen op horizontaal toezicht indien er sprake 

is van zekere mate van volwassenheid van het horizontaal toezichtproces 
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KADER - FINANCIEEL TOEZICHT GEMEENTEN EN PROVINCIES: 

Financieel toezicht draagt bij aan het voorkomen van een structureel tekort op de begroting van 

een gemeente of provincie. In Nederland zijn er 2 vormen van financieel toezicht: het horizontale 

toezicht en het verticale toezicht.  

 

Horizontaal toezicht  

Elke gemeente en provincie moet zorgen voor een begroting die ‘structureel en reëel in evenwicht’ 

is. Bij gemeenten stelt de gemeenteraad daarbij de kaders en controleert het bestuur. Bij 

provincies doen de Provinciale Staten dit. Dit heet ook wel het horizontale toezicht. De gemeente 

kan haar financiële situatie op verschillende manieren (laten) onderzoeken.  

 

Verticaal toezicht  

Gedeputeerde Staten (GS) houden toezicht op de ontwikkeling van de financiële positie van 

gemeenten. Voor het financieel toezicht op de provincies is de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk. Dit heet ook wel het verticale financiële toezicht. 

Hebben gemeenten of provincies een begroting die structureel niet in evenwicht is? Dan kunnen 

zij onder zogenaamd preventief financieel toezicht worden geplaatst.  

Het provinciebestuur houdt hierbij toezicht op de gemeente. De minister van BZK houdt toezicht 

op de provincie. 

 

Toezicht op Artikel 12-gemeenten 

Heeft een gemeente grote financiële tekorten op de begroting over lange tijd? Dan kan zij om een 

extra uitkering uit het gemeentefonds vragen. De gemeente krijgt dan een Artikel 12-status. 

Gemeenten die zo’n aanvraag doen, staan dan ook onder toezicht van de provincie.  

Het ministerie van BZK doet onderzoek om duidelijkheid te krijgen over de hoogte en duur van de 

aanvullende uitkering. Voor de provincies bestaat geen collectieve achtervang.  

 

Onderhoud kapitaalgoederen  

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kapitaalgoederen die 

zij in bezit hebben. Zoals de wegen, bruggen, gebouwen en plantsoenen. De kosten hiervoor zijn 

een grote post op de begroting. Ook voor Provinciale Staten en de gemeenteraad ligt hier een taak 

als toezichthouder. Het is belangrijk dat zij voldoende inzicht hebben in onder andere de staat van 

het onderhoud en de gerelateerde kosten6.  

  

 

 
6 Bron: (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/financieel-toezicht-

gemeenten-en-provincies) 
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3.2 Verticaal toezicht 

Indien de informatievoorziening van Nationaal belang is of het maatschappelijk vitale processen 

omvat (voorbeeld: identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven of basisregistraties 

personen en organisaties) kan er gekozen worden voor verticaal toezicht door de 

verantwoordelijke instantie. Daarbij moet wel eerst nagegaan worden of gesteund kan op een 

voldoende niveau van volwassenheid van de informatieveiligheid bij de onder toezicht staande 

organisatie. In dat geval hoeven die aspecten van informatieveiligheid niet opnieuw getoetst te 

worden, maar behoeven alleen de additionele aspecten die bij het betreffende 

volwassenheidsniveau nog niet voldoende zijn meegenomen getoetst te worden. De verticale 

toetsing kan zich dan beperken tot controle van specifieke aspecten van informatieveiligheid die 

niet afgedekt worden door de generieke controles die al in de horizontale toetsing zijn 

meegenomen. Voorwaarde is wel dat de volwassenheid van de informatieveiligheid objectief en 

onafhankelijk getoetst en vastgesteld is.  

Het aanvullende verticaal toezicht vindt plaats op basis van een modulair controlemodel waarin bij 

de hogere volwassenheidsniveaus bepaalde controlemodules wel of niet worden toegepast, 

afhankelijk van de vraag of dat relevant is voor de informatievoorziening in de betreffende 

organisatie. De relevantie zal per sector ingevuld moeten worden en is afhankelijk van de 

maatschappelijke en bestuurlijke context waarin de organisatie opereert. Daar waar meerdere 

organisaties voor de borging afhankelijk zijn van verticale toetsing dienen deze organisaties 

onderling overeenstemming te verkrijgen over de eisen om er voor zorg te dragen dat een 

specifiek aspect steeds op slechts één manier getoetst wordt en dat dat voldoet voor alle daarvan 

afhankelijke organisaties. Dit geldt ook voor organisaties die het beheer voeren over centrale 

voorzieningen binnen een stelsel. Die toetsing kan dan in een controlemodule worden 

opgenomen. 

In onderstaand proportionaliteitsmodel is de mate waarin verticaal toezicht kan steunen op 

horizontaal toezicht verder uitgewerkt. 

Proportionaliteitsmodel: Verticaal 

toezicht kan steunen op horizontaal 

toezicht indien er sprake is van een 

zekere mate van volwassenheid van 

het horizontaal toezichtproces 
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3.3 Horizontaal Toezicht: Volwassenheid 

Meerder malen is hiervoor gesproken over volwassenheid van informatieveiligheid. Volwassenheid 

van informatieveiligheid is in dit kader de mate waarin de organisatie naar anderen zekerheid kan 

bieden over de bescherming van het belang dat met de informatieverwerking gemoeid is. 

Een voorbeeld hiervan is de systematiek van ENSIA7, waarbij gemeenten horizontaal toezicht 

uitoefenen. Daarbij verantwoordt het college zich aan de raad over de mate waarin de risico’s ten 

aanzien van de informatieveiligheid (conform de BIO) beheerst worden. Op een aantal aspecten 

van informatieveiligheid wordt door een auditor een onafhankelijk oordeel (assurance) gegeven 

zodat de raad zekerheid kan ontlenen aan de verantwoording. Ook andere organisaties of 

ketenpartners die belang hebben bij de informatievoorziening kunnen zekerheid ontlenen aan dat 

oordeel. Zij kunnen vervolgens bepalen in welke mate aanvullend verticaal toezicht nodig is op de 

betreffende gemeente. 

De exacte invulling van volwassenheid van informatieveiligheid behoeft een meer gedetailleerde 

uitwerking dan in dit bestek mogelijk is. Hiervoor zijn verschillende benaderingen en ‘best 

practises’ beschikbaar, bijvoorbeeld: 

o De internationaal gehanteerde standaard  ISO 33020, versie 2019 voor 

procesvolwassenheid. Dit is de basis voor veel andere volwassenheidsmodellen;

o De door het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming ontwikkelde 
zelfevaluaties voor de volwassenheid van BIO en privacy8;

o De NBA/NOREA handreiking volwassenheidsmodel informatiebeveiliging 9

o De DNB Good Practice - Informatiebeveiliging 2019/2020;10

o De standaard TS33072 waar dat voor meerdere ISO standaarden is gedaan; 

o Mogelijk kan de ENSIA-methodiek uitgebreid worden met een onafhankelijke 

toetsing van volwassenheid van informatieveiligheid.

Volwassenheidsmeting en de beoordeling daarvan is niet iets wat direct na een besluit ingevoerd 

kan worden. Hiervoor is behalve een goede normstelling ook een groei van kennis en kunde bij de 

diverse betrokkenen noodzakelijk. Gezien de krapte van dit soort expertise op de huidige 

arbeidsmarkt zal daar dus meerdere jaren overheen gaan. 

In onderstaande proportionaliteitsmodellen worden verschillende varianten van de verhouding 

tussen horizontaal en verticaal toezicht geschetst, waarbij sprake is van een toenemend belang 

van verticaal toezicht. 

7 https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/informatieveiligheid/kaders-voor-

informatieveiligheid/ensia/ 

8 https://www.cip-overheid.nl/productcategorie%C3%ABn-en-worshops/producten/bio-en-thema-

uitwerkingen/ 

9 https://www.norea.nl/nieuws/5391/nba-lio-en-norea-presenteren-volwassenheidsmodel 

10 https://www.dnb.nl/media/oabls2bx/good-practice-ib-2019-2020-nl.pdf 
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Organisatie B heeft aantoonbaar 

horizontaal toezicht van voldoende 

volwassen niveau ingericht voor dit 

stelsel. Dus vanuit Stelsel 1 is er geen 

noodzaak meer om verticaal toezicht 

te houden. 

 

 

 

Organisatie A heeft aantoonbaar 

horizontaal toezicht van 

onvoldoende volwassen niveau 

voor dit stelsel. Dus vanuit Stelsel 

1 is aanvullend verticaal toezicht 

noodzakelijk. 

 

 

 

 

Nu hebben organisaties A en B 

aantoonbaar horizontaal toezicht 

van onvoldoende volwassen 

niveau voor stelsel 2. Dus vanuit 

Stelsel 2 is er een noodzaak om 

verticaal toezicht te houden. 

 

 

 

 

3.4 Toezicht op publieke uitvoerders van vitale processen 

Door vakdepartementen van de diverse ministeries zijn vitale processen binnen Nederland 

aangewezen. Enerzijds door criteria van de vakdepartementen en anderzijds op basis van de 

categorieën zoals vastgelegd in de Wbni. De Wbni maakt onderscheid tussen twee soorten vitale 

aanbieders: Aanbieders van Essentiële Diensten (AED) en Andere Aanbieders Van Vitale diensten 

(AAVA). AAVA’s worden niet in de NIB-richtlijn genoemd. De lijst met vitale processen kan de 

komende jaren veranderen. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe 

richtlijn met maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de EU, als 



Documentstatus: Definitief Versie: 1.0 

Onderzoek Toezicht op informatieveiligheid 

 

 

 

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 21/42 

 

vervanging van de oorspronkelijke NIB-richtlijn.11 12.Ook wordt in Nederland overwogen de Wbni 

te wijzigen zodat er geen verschil meer zit tussen de plichten voor AED’s en AAVA’s. Hierdoor 

komen in principe alle vitale processen (voor wat betreft de daaronder vallende netwerk- en 

informatiesystemen) onder de Wbni te vallen. Er is nog niet gestart met het wijzigingstraject. 

De vitale processen zijn ingedeeld in zogenaamde A en B categorieën die directe bijstand kunnen 

krijgen vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dit betreft zowel processen in de 

private sector als in de publieke (overheid) sector. 

De sector digitale overheidsprocessen zien wij alleen terugkomen als B categorie. Ook deze sector 

kan rekenen op bijstand en hulp vanuit het NCSC als zich incidenten voor doen. 

 

Om het toezicht op de sector digitale overheid in de toekomst beter te verankeren in wet- en 

regelgeving zouden striktere eisen kunnen worden opgelegd aan de sector digitale overheid. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zorg- en meldplichten en verantwoording aan een  

toezichthouder.  

Verschillende inspectiediensten houden toezicht op vitale processen: 
• Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 
• Agentschap Telecom (AT) 

• De Nederlandsche Bank (DNB) 
• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

• Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) 
• Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

In 2020 is door Inspectie Justitie en Veiligheid het Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity 

vitale processen 2020-2021 uitgebracht13. Dit Samenhangend inspectiebeeld 2020-2021 is 

opgesteld door de toezichthouders die sinds de implementatie van de Europese netwerk- en 

informatieveiligheid-richtlijn (NIB-richtlijn) in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen 

(Wbni) samenwerken. 

De toezichthouders hebben de ambitie uitgesproken om het toezicht op vitale processen meer in 

gezamenlijkheid door te ontwikkelen en jaarlijks een staat van de cybersecurity van vitale 

processen en vitale aanbieders op te leveren. Enkele van de bij het inspectiebeeld betrokken 

toezichthouders vervullen daarbij een voortrekkersrol en nodigen andere toezichthouder uit om 

dit te volgen. Deze ontwikkeling sluit goed aan op de eerder in dit rapport gepropageerde 

versterking van generiek toezicht op informatieveiligheid.  

 

 
11 Network and information systems (NIS Directive). Proposal for a Directive of the European Parliament and 

of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive 

(EU) 2016/1148; 20 december 2020. 

12 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475-Cyberbeveiliging-

herziening-van-de-EU-regels-over-de-veiligheid-van-netwerk-en-informatiesystemen_nl 

 

13 Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2020-2021. 
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3.5 Verantwoording over informatieveiligheid en onafhankelijke toetsing 

Zowel bij het bestuur als bij de toezichthouders zien we dat de behoefte om aantoonbaar ‘in 

control’ te zijn en te blijven op het gebied van informatieveiligheid en dat deze behoefte steeds 

groter wordt. Niet alleen voor de eigen organisatie maar ook voor de brede groep van 

stakeholders, ketenpartners en toezichthouders. Deze hechten steeds meer belang aan zekerheid 

omtrent de juiste werking van de informatiebeveiliging. Een IT-verslag van het bestuur om dit uit 

te dragen aan de volksvertegenwoordiging en toezichthouders is hiertoe bij uitstek geschikt. Van 

belang is dat organisaties een goed beeld hebben van de eigen volwassenheid van de 

informatiebeveiliging en daar verantwoording over kunnen afleggen in de vorm van een IT-verslag 

en dat het IT-verslag zodanig wordt opgesteld dat deze ook begrepen en getoetst kan worden door 

de democratisch gekozen vertegenwoordigers. Deze benadering kan resulteren in een 

volwassenheidsniveau waar andere bestuurslagen bij hun arrangementen voor verticaal toezicht 

op kunnen vertrouwen. Een goed IT-verslag vermeldt hoe de versterking van de 

informatiebeveiliging in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden en wat de organisatie heeft 

gedaan om verbeteringen door te voeren om op een hoger volwassenheidniveau te komen. 

Daarbij kunnen ook de leerervaringen en het groeipad (vaak ‘Roadmap’ genoemd) aangeven 

worden. Het IT-verslag vertelt ook op welke wijze de IT binnen een organisatie toekomstbestendig 

is, wat de kwaliteit is van de gegevensverwerking en welke digitaliseringstrajecten er lopen of 

worden gestart. Daarmee is het breder dan alleen informatieveiligheid en geeft het ook een beeld 

van de digitale transformatie die organisaties doorlopen. Het IT-verslag bestaat daarmee uit zowel 

generieke onderwerpen (zoals generiek informatiebeveiligingsmaatregelen en continuïteit) als uit 

specifieke onderwerpen die cruciaal zijn voor de beleidsprioriteiten die door het bestuur en de 

volksvertegenwoordiging gesteld zijn. Veel organisaties zijn nog niet zo ver dat zij een totaalbeeld 

kunnen geven van alle digitaliseringsactiviteiten. Daarom zal het nog een flinke inspanning vergen 

van de organisaties om een integraal IT-verslag op te stellen. Dit zal veelal projectmatig opgepakt 

worden, met de nodige interne en externe deskundigen. Ook de inzet van een onafhankelijke 

interne of externe auditor om het IT-verslag te toetsen vraagt inspanning en het maken van 

kosten.  

Aan de andere kant hoeft de invoering van een IT-verslag en de onafhankelijke toetsing daarvan 

ook weer niet al te ingewikkeld te zijn. In de huidige praktijk wordt in het kader van de 

jaarrekening controle het IT-beheer van financiële systemen immers al door de IT auditor 

gecontroleerd. De IT-auditor kan de scope van het onderzoek verbreden van alleen financiële 

aspecten naar de volledige IT-organisatie. Verantwoording moet primair gericht zijn aan de 

volksvertegenwoordigers (horizontale verantwoording). 

Daar waar verschillende overheidslagen samenwerken, of waar sprake is van medebewind, kan het 

zijn dat het Rijk voor haar wettelijke toezicht mede steunt op de horizontale verantwoording van 

de andere overheidslagen. Voor verticale toezichtsdoeleinden kan dan gebruik gemaakt worden 

van de horizontale verantwoordingen en bijbehorende assurance van de ketenpartijen. Dit vereist 

wel een sterke mate van standaardisatie en het werken met generieke eisen. We zien dat de 

huidige wetgeving vaak nog gedetailleerde en specifieke rapportages vereist. Om hier meer 

standaardisatie in aan te brengen kunnen naast wetswijzigingen ook inspanningen nodig zijn om 

meer aan te sluiten bij (internationale) standaarden. Dit is dan wel een meerjarentraject. 
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De invoering van een IT-verslag vraagt om een groeipad, waarbij niet direct alle strenge externe 

verslagleggingseisen van toepassing worden verklaard maar ruimte bestaat voor leren en 

ontwikkelen. Het is verstandig eerst te werken aan een goed IT-verslag en als dit goed in elkaar zit 

daar een onafhankelijke toets op uit te voeren. Dit geeft organisaties de mogelijkheid om te leren 

en te groeien in volwassenheid.  

Voorkomen moet worden dat het IT-verslag gebruikt wordt om de organisatie ‘af te rekenen’ en te 

benutten voor politieke doeleinden. ‘Good governance’ vereist dat ‘politiek  gebruik’ van het IT-

verslag en ‘cherry picking’ tegen gegaan moet worden. In onze ogen kan dat door een sterke 

standaardisatie door te voeren in de verslaglegging en een gestandaardiseerde auditaanpak.  

Om dit horizontaal toezicht op basis van volwassenheid te kunnen laten functioneren zal het 

noodzakelijk zijn om op alle bestuurslagen kennis en vaardigheden op te bouwen om hier 

volwassen uitvoering aan te kunnen geven. 

Zoals eerder is opgemerkt kan toezicht volgens het proportionele model zoals hierboven 

omschreven niet direct of per besluit ingevoerd worden. Hiervoor is een goede en door alle 

partijen vertrouwde basis noodzakelijk. Die basis bestaat behalve uit gedeelde normenkaders ook 

uit een set afspraken tussen partijen en ervaring met het toepassen ervan waardoor er 

vertrouwen ontstaat tussen de partijen die toezicht houden en de partijen waar toezicht op 

gehouden wordt, kortom, duidelijkheid over verantwoordelijkheden, rollen en posities van 

betrokkenen. Dit vraagt aanpassing in de organisaties en de aansturing daarvan. Voor de 

gemeenten, waterschappen en provincies zijn de eerste grondbeginselen hiervoor aanwezig in 

bestaande wet- en regelgeving.  

 

 

In onderstaande schets worden de verschillende hierboven beschreven elementen in hun 

onderlinge samenhang gevisualiseerd.  
  

11
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3.6 Toezicht op rijksniveau 

Bij de ministeries en ZBO’s binnen de rijksoverheid is het verticaal toezicht minder éénduidig 

belegd.  

De huidige mechanismen, zoals het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en 

informatiesystemen rijksdienst, het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 en het BVA stelsel bieden 

wel aanzetten tot onderlinge afstemming, overleg en coördinatie, maar kennen geen centrale 

toezichtsrol op het gebied van informatieveiligheid. Hier moeten nog flinke stappen gezet worden. 

Een mogelijke invulling van een toezichtsrol kan plaatsvinden door de versterking van governance 

en regievoering in het OBDO - Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. In het hoofdstuk 

over versterking verticaal toezicht doen we daar een concreet voorstel voor. 

Om dit alles mogelijk te maken en goed te laten functioneren is ook een groei van kennis en kunde 

bij de diverse bestuurslagen noodzakelijk. Het is volstrekt onwaarschijnlijk dat de organisaties dat 

met hun huidige bezetting zouden kunnen realiseren. De digitale transitie van de overheid is op dit 

moment in volle gang en om die goed te laten verlopen is deze uitbreiding ook noodzakelijk om er 

voor te zorgen dat de bestuurders ook in de toekomst ‘in control’ blijven en hun taak kunnen 

blijven uitvoeren. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de rol van de democratisch 

vertegenwoordigers en moet dat volwassenheidsmodel op zodanige wijze vorm krijgen dat zij 

hierop kunnen sturen. Verdere opleiding en instructie voor zowel bestuurders als 

volksvertegenwoordigers is nodig. Voor de hier noodzakelijke expertise is er op de hedendaagse 

arbeidsmarkt en die in de komende jaren duidelijk sprake van krapte, het zal daar dus meerdere 

jaren duren voor organisaties deze noodzakelijke omslag geheel gemaakt zullen hebben. 

 

3.7 Toezicht op internationale verdragen 

In Nederland houden de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (als National Security 

Authority (NSA)) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (als Designated Security 

Authority (DSA)) toezicht op de beveiliging van internationale gerubriceerde informatie. Om te 

mogen werken met internationale gerubriceerde informatie is een clearance certificaat nodig. De 

AIVD en MIVD geven deze clearance certificaten af. 

 

De AIVD behandelt de aanvragen voor clearances als de werkzaamheden uitgevoerd worden voor 

de internationale organisatie (NAVO, EU of ESA) en het bedrijf GEEN (andere) gerubriceerde 

opdrachten uitvoert voor het ministerie van Defensie. 

 

De MIVD handelt de aanvragen voor clearances af als het bedrijf werkzaamheden gaat uitvoeren 

voor de internationale organisatie en het bedrijf ook andere gerubriceerde opdrachten uitvoert 

voor het ministerie van Defensie (bedrijven met de ABDO status).14 

 

 

 
14 https://www.aivd.nl/onderwerpen/informatiebeveiliging/security-clearances-voor-nato-eu-en-esa 
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4 VERSTERKING VERTICAAL TOEZICHT 

4.1 Verticaal toezicht in het domein informatieveiligheid  

In dit hoofdstuk beschrijven we in vogelvlucht de ontwikkelingen van de toezichtvisie in de 

afgelopen decennia en spitsen dat vervolgens toe op een aantal concrete voorstellen tot 

versterking van het verticaal toezicht op het gebied van informatieveiligheid. 

4.2 Tijdlijn ontwikkeling toezichtvisie 

• De (eerste) “Kaderstellende visie op toezicht” van het kabinet verscheen in 2001. Vier jaar 

later (2005) kwam de toezichtvisie “Minder last, meer effect“. 

• In 2011 was een derde visie in de maak. Deze is nooit verschenen. 

• Wel hebben de Algemene Rekenkamer en de WRR studies uitgebracht over de ontwikkeling 
van toezicht in de publieke sector. 

• De Wet revitalisering generiek toezicht trad in werking op 1 oktober 2012. De wet bracht 
wijzigingen in het stelstel van interbestuurlijk toezicht gericht op vereenvoudiging van dat 

stelsel en versterkte ook het horizontaal toezicht door de volksvertegenwoordiging. 

• In 2013 is door BZK de notitie Toezicht bij BZK 2013-2017 uitgebracht.  

• In 2013 is door de Inspectieraad het “Begrippenkader rijksinspecties” uitgebracht met 33 

begrippen, gerubriceerd naar de dimensies: Doel, Positionering, Informatieverzameling, 
Afweging, Gedragsbeïnvloeding en Randvoorwaarden.  

• Het begrippenkader onderscheidt verschillende vormen van toezicht. Ook wordt er inzicht 
geboden in de wijze waarop toezicht door de rijksinspecties in de praktijk gebruikt wordt. 

Aangegeven wordt dat ook andere toezichthouders het begrippenkader kunnen 
hanteren. 

• Opvallend daarbij is dat in dit begrippenkader wel horizontaal toezicht wordt genoemd, 
maar deze een andere invulling heeft dan het horizontaal toezicht door de 

volksvertegenwoordiging. Horizontaal toezicht wordt uitgelegd als het wederzijds 
vertrouwen tussen de inspectie en de geïnspecteerde op basis van het vastleggen en 

naleven van wederzijdse afspraken. Voor de goede orde hanteren wij deze definitie niet 
in dit rapport. 

• In 2020 is door Inspectie Justitie en Veiligheid het Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity 
vitale processen 2020-2021 uitgebracht. Dit samenhangend inspectiebeeld 2020-2021 is 
opgesteld door de toezichthouders die sinds de implementatie van de Europese netwerk- en 

informatieveiligheid-richtlijn (NIB-richtlijn) in de Wet beveiliging netwerk- en 
informatiesystemen (Wbni) samenwerken. 
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4.3 Invulling verticaal toezicht in het domein informatieveiligheid  

4.3.1 Rolbeschrijving toezichthouder informatieveiligheid  

Onderstaande invulling van de rol van de toezichthouder in het domein informatieveiligheid is 

deels afgeleid van het onderdeel Aansturing, beleid en toezicht (sturingsketen) uit de BZK notitie 

Toezicht bij BZK 2013-2017 en toegespitst op toezicht op informatieveiligheid.  

De toezichthouders zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het toezicht en voor de 

samenhang van hun toezichtactiviteiten met hun activiteiten van sturing, beheersing en 

verantwoording. 

De verticale toezichthouders dienen ten behoeve van het beleidsproces van de stelselhouder 

(veelal de minister) te voldoen aan de volgende eisen: 

 

1. Sturen en toezicht vereisen in alle fasen van een beleidsproces een goede samenhang. 

In alle fasen van het beleidsproces dient het streven er op gericht te zijn om ook gebruik 

te maken van informatie die voortkomt uit de praktijk van het toezicht. Zowel bij de 

ontwikkeling van nieuw informatieveiligheidsbeleid als bij de uitvoering van bestaand 

beleid en achteraf bij beleidsevaluaties moeten de bevindingen van toezichthouders 

worden meegenomen. Bevindingen van toezichthouders spelen zo een doorlopende rol 

bij het opstellen van nieuw en het aanpassen van bestaand beleid en wet- en regelgeving. 

Het is de taak van de toezichthouder om toezichtbevindingen te agenderen en te 

signaleren in de beleidsprocessen. 

 

2. Ook beheersen en toezicht hebben veel met elkaar te maken. Beheersen betreft het 

invoeren en handhaven van een stelsel van maatregelen en procedures, zodat de minister 

zekerheid krijgt dat de organisatie blijvend de juiste kant op gaat, dat wil zeggen de 

vastgestelde informatieveiligheidsdoelstellingen tijdig realiseert. Het nemen van 

maatregelen om te voorkomen dat risico’s in informatieveiligheid optreden die de 

realisatie van de doelstellingen in gevaar brengen, is een voorbeeld van beheersen. 

 

3. Bij het uitvoeren van toezicht en het inrichten van de toezichtrelatie staat de 

toegevoegde waarde van het toezicht centraal. Gewaakt moet worden voor stapeling van 

toezicht, het overvragen van informatie en detailbemoeienis. Het is zoeken naar de juiste 

maat. Als het mogelijk is, maakt de toezichthouder gebruik van informatie uit andere 

bronnen zoals volwassenheidsmetingen, uitkomsten van horizontaal toezicht, interne 

risicoanalyses, verslagen van de auditor of het interne audit committee of reviews. 

 

4. Risico’s in beeld brengen. Periodiek pleegt de toezichthouder een analyse op een breed 

vlak van maatschappelijke, technische, economische en politiek-bestuurlijke risico’s die 

zich rond de uitvoering van een bepaalde taak voordoen. Daarnaast worden signalen over 

(problemen in) de uitvoering de minister snel en onversneden aangereikt, in het bijzonder 

wat betreft die gebieden waar zich maatschappelijke en politiek-bestuurlijke risico’s 

voordoen. 
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5. Verantwoorden sluit de cirkel. Uiteindelijk zal de minister immers verantwoording af 

moeten leggen aan de volksvertegenwoordiging over de resultaten van het gevoerde 

beleid en ook over de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden. 

 

6. De balans tussen sturen, beheersen, toezicht en verantwoorden krijgt vorm in het 

Management Control Systeem (hier verder benoemd als een ‘toezichtarrangement’). 

 

4.3.2 Beveiligingstoestemmingsverlening 

Regelmatig worden nieuwe interbestuurlijke processen/systemen geïmplementeerd. Voordat er 

gebruik gemaakt kan worden van deze processen/systemen zullen hier ook vanuit beveiligings-

perspectief eisen aan gesteld worden. Deze eisen vallen onder te verdelen in procedurele eisen en 

materiële, inhoudelijke eisen.  

 

Procedurele eisen 

Nieuwe interbestuurlijke processen/systemen dienen binnen een nieuw/bestaand toezichtregime 

te vallen. Hierbij dient één van de toezichthouders de verantwoordelijkheid voor de 

beveiligingstoestemmingsverlening op zich te nemen. 

Vooraf dient daarbij bepaald te worden of gesteund kan worden op het horizontale toezicht op 

deze nieuwe processen/systemen. De toezichthouder bepaalt op basis van een expliciete 

kwetsbaarheden- en dreigingsanalyse of aanvullend specifieke toezicht op het nieuwe 

interbestuurlijke proces/systeem noodzakelijk is. 

Het is hierbij van belang dat de toezichthouders van repressief toezicht overgaan naar preventief 

toezicht. Door aan de beginfase van de toezichtrol een informerende en ondersteunende rol voor 

de onder toezicht gestelde organisaties aan te nemen kunnen eventuele tekortkomingen en 

kwetsbaarheden vooraf voorkomen worden (security-by-design). Een tweede voordeel hiervan is 

dat de band tussen toezichthouders en onder toezicht gestelde organisaties vanaf het begin een 

meer samenwerkend karakter kan krijgen. 

 

Materiële eisen 

De materiële eisen omtrent een nieuw interbestuurlijk proces/systeem zijn afhankelijk van het 

maatschappelijke belang van het desbetreffend proces/systeem of het stelsel als geheel. Voor een 

laag-midden maatschappelijk belang is het afdoende indien het proces/systeem voldoet aan de 

eisen uit de BIO, met een beveiligingsniveau van respectievelijk BBN1 of BBN2. Maatregelen 

dienen gedefinieerd te worden aan de hand van risicomanagement conform een vastgestelde 

standaard, waarbij ISO 31000 de meest maatgevende is.  

Indien er sprake is van een hoog maatschappelijk belang, nationaal belang, staatsgeheimen en/of 

gerubriceerde informatie zijn er aanvullende eisen op de BIO waar het proces/systeem aan dient 

te voldoen.  

Voorafgaand aan de implementatie en ingebruikname van een nieuw interbestuurlijk 

proces/systeem dient de betrokken toezichthouder het proces/systeem te beoordelen of het 
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voldoet aan een afdoende beveiligingsniveau om de informatie adequaat te beschermen. 

Gedurende het gebruik van het nieuwe proces/systeem dient deze periodiek opnieuw geëvalueerd 

te worden door de toezichthouder. Aangezien informatiebeveiliging een zeer dynamisch vakgebied 

is en ontwikkelingen snel impact kunnen hebben op wat een adequaat beveiligingsniveau is dient 

bij elke evaluatie opnieuw vastgesteld te worden op basis van een kwetsbaarheden- en 

dreigingsanalyse of de genomen maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen. 

4.3.3 Toezichtarrangement  

Vaste onderdelen van een toezichtarrangement zijn in ieder geval:  

1. Een informatieprotocol, waarin (jaarlijks) afspraken worden opgenomen over de 

wederzijdse informatieverplichtingen tussen toezichthouder en toezichtontvanger.  

2. Een controleprotocol, waarin (jaarlijks) afspraken worden gemaakt met de onafhankelijke 

auditor over het door de auditor te controleren IT-verslag over informatieveiligheid van 

de zelfstandige organisatie (voor zover het voor de ministeriële verantwoordelijkheid 

vereist is dat er dergelijke afspraken moeten worden gemaakt).  

3. Een beveiligingsprotocol, waarin bepaald wordt dat de verkregen informatie op een 

veilige manier wordt verwerkt, beheerd en gedeeld met anderen, waaronder andere 

toezichthouders. Zeker bij hoog gerubriceerde gevoelige informatie dient de beveiliging 

gewaarborgd te worden volgens de daarvoor geldende regels.  

4. Een risicoanalyse, waarmee inzicht wordt gekregen in de (voor de ministeriële 

verantwoordelijkheid) meest risicovolle onderwerpen. Het toezicht kan zich vervolgens op 

deze onderwerpen toespitsen. Met betrekking tot de taakuitvoering zijn bijvoorbeeld de 

volgende risico’s te onderscheiden: de risico’s ten aanzien van maatschappelijke 

verstoring, doeltreffendheid, rechtmatigheid, doelmatigheid, kwaliteit van de 

taakuitvoering, beheersbaarheid, informatieveiligheid en de informatievoorziening. 

Daarnaast kunnen er specifieke risico’s worden onderscheiden, bijvoorbeeld risico's op 

juridisch, financieel, technisch, organisatorisch en personeel gebied. De risico’s dienen te 

worden gewogen en aangegeven dient te worden in welke mate deze aanvaardbaar zijn.  

5. Het reviewbeleid, waarmee met de auditor afspraken worden gemaakt over het 

verrichten van reviews op de controle van het IT-verslag van de zelfstandige organisatie 

door de onafhankelijke auditor (ook weer voor zover het voor de ministeriële 

verantwoordelijkheid vereist is dat er dergelijke afspraken moeten worden gemaakt).  

4.3.4 Interventieladder 

Afhankelijk van de taken die de wetgever of het bevoegde gezag heeft toegekend aan de 

toezichthouder kan deze beschikken over interventiemogelijkheden bij niet-naleving. Zo kan de 

toezichthouder Logius een DigiD afnemer die niet voldoet aan de beveiligingsnormen in het 

uiterste geval afsluiten van de dienst DigiD. 
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De interventieladder is een afwegingsinstrument voor de meest passende interventie bij niet-

naleving. De interventieladder is ontleend aan een model dat de ILT hanteert15. Dit geeft een 

waarborg dat bij niet-naleving gelijk worden behandeld in gelijke gevallen. 

Op basis van de ernst van de (mogelijke) gevolgen van niet-naleving en de ernst ervan voor het te 

beschermen belang. 

Bij het bepalen van de meest passende interventie wordt rekening gehouden met verzwarende of 

verzachtende omstandigheden. Zo wordt recidive in het algemeen als een verzwarende 

omstandigheid beschouwd. Daarnaast zijn er nog de zogenoemde verzwarende aspecten. 

Hieronder valt bijvoorbeeld het willen behalen van financieel voordeel. Hoe meer verzwarende 

aspecten, hoe meer reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven. Dit is wel 

afhankelijk van de toegekende bevoegdheden en beschikbaarheid van BOA’s. 

Bij de keuze voor de interventie is het effect van de interventie leidend. 

Een effectieve interventie is passend, doeltreffend en schrikt af. 

De toezichthouder werkt hierbij risicogericht en informatie-gestuurd. De analyse is gebaseerd op 

de voorziene maatschappelijke schade en het effect op de niet-naleving om de meest passende 

interventie te bepalen. Voor de volgorde van de interventies zijn geen strakke richtlijnen. 

Alleen in bijzondere gevallen kan de toezichthouder afwijken van de handhavingsstrategie. 

De toezichthouder meet het maatschappelijk effect van interventie. Op basis daarvan evalueert de 

toezichthouder voortdurend haar handhavingsstrategie.  

 

 

4.4 Versterking onderlinge afstemming en samenhang in toezicht op informatieveiligheid 

Het is wenselijk om in navolging op het initiatief van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de 

eerdere genoemde voornemens van BZK om te komen tot een Toezichthouder Overleg een breed 

Toezichthoudersoverleg interbestuurlijk toezicht op te richten, waarin gericht gezocht wordt naar 

een meer generiek toezichtkader voor informatiebeveiliging. Vanzelfsprekend kent iedere wet en 

iedere regelgeving ook domein specifieke informatiebeveiligingseisen. Deze kunnen dan 

 

 
15 Interventiematrix | Over de ILT | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

Categorie Interventiemiddel

Bestuursrechtelijk herstellend - Signaleren - Interbestuurlijk overleg & 
afstemming- Informeren 

- Aanspreken

- Waarschuwen

- Dwangsom - ex 5:31d Awb

- Bestuursdwang - ex 5:21 Awb

- Verscherpt toezicht - e.g. art. 12-status Fvw

- Indeplaatsstelling - e.g. 121 Provinciewet

Bestuursrechtelijk bestraffend - Bestuurlijke boete - ex 5:40 Awb

- Schorsing en vernietiging - 10:33 e.v. Awb

Strafrechtelijk - Bestuurlijke strafbeschikking - ex 257ba Sv
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aanvullend op de generieke eisen als specifieke eisen worden gedefinieerd door de verschillende 

toezichthouders. 

 

De eerstvolgende stap 

Een belangrijke eerste stap in betere onderlinge afstemming zou zijn dat de toezichthouders die 

betrokken zijn bij de regelgeving voor ENSIA komen tot een gemeenschappelijk kader voor 

generieke eisen aan informatiebeveiliging. 

Dit zijn de toezichthouders voor SUWInet/GeVS, DigiD, BRP en Reisdocumenten, BAG, BRO, BGT, 

WOZ: 
➢ De minister van BZK ten behoeve van het toezicht op de BRP en Reisdocumenten, DigiD, 

de BAG, de BGT en de BRO.  
➢ Namens de minister van BZK verwerkt Logius de verantwoordingsinformatie over DigiD. 

➢ De beheerder van de centrale omgeving van de GeVS (BKWI) ten behoeve van het jaarlijks 
opstellen van een totaaloverzicht van de beveiliging van de GeVS. Deze rapportage wordt 

uitgebracht aan het ketenoverleg GeVS en de minister van SZW. De Inspectie SZW houdt 
onafhankelijk signalerend toezicht op het functioneren van het stelsel werk en inkomen.  

➢ Via de Waarderingskamer wordt verantwoording afgelegd aan de minister van Financiën 
met betrekking tot de WOZ. 

In 2021 verwerkten volgende partijen namens de verantwoordelijke ministeries de 

verantwoordingsinformatie die via ENSIA wordt aangeleverd: 

• Logius - DigiD; 

• Bureau Ketensamenwerking Werk en Inkomen (BKWI) - Suwinet; 

• RvIG - BRP en Reisdocumenten; 

• Directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW) - BAG, BGT en BRO; 

• Waarderingskamer - WOZ. 

 

Deze eerste stap is alleen gericht op gemeenten (ENSIA). 

Een vanzelfsprekende volgende stap is dat naast de toezichthouder bij ENSIA ook afstemming 

gezocht wordt met toezichthouders/inspecties die toezicht houden op taken die door andere 

overheden worden uitgevoerd en de toezichthouders op de vitale infrastructuren bij de overheid. 

4.5 Versterking van de regievoering op informatieveiligheid in de governance Generieke 

Digitale Infrastructuur  

Een meer generiek toezichtkader voor informatiebeveiliging is afhankelijk van op een 

overheidsbreed gedragen en generiek toezichtkader voor informatiebeveiliging. Een dergelijk 

kader is op dit moment niet aanwezig. Een belangrijke reden hiervoor is de versnippering van de 

regievoering op informatieveiligheidsbeleid bij de overheid. 

De rol van het coördinerend ministerie van BZK is volgens de brief over de voortgang van 

informatieveiligheid van 18 maart 202116 beperkt tot: ‘taak als staatssecretaris is kaderstellend, 

voorts ondersteunend, en waar nodig aanjagend naar alle overheidslagen.’ In de brief wordt wel 

 

 
16 Brief van BZK aan TK 18 maart 2021 over Voortgang informatieveiligheid bij de overheid  
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aangegeven dat een krachtige regierol, inspelen op de ontwikkelingen, overheidsbreed 

samenwerken en voorwaarden scheppen nodig is. Wat deze krachtige regierol inhoudt wordt in de 

brief niet aangegeven. 

De Algemene Rekenkamer constateert in zijn rapportage over 2020 dat de vakministers nog 

onvoldoende invulling geven aan hun informatieplicht aan de minister van BZK om op basis van de 

aanwezige risico’s per ministerie de informatiebeveiliging rijksbreed te kunnen verbeteren. Om 

deze reden herhaalt de Algemene Rekenkamer de aanbeveling van vorig jaar aan de minister van 

BZK om de vakministers hierop aan te spreken. Alleen voldoen aan de informatieplicht is echter 

niet voldoende. Om daadwerkelijk invulling te geven aan een samenhangend 

informatieveiligheidsbeleid is intensieve afstemming en regievoering nodig tussen de betrokken 

rijks-organisaties en andere overheden. 

Verschillende departementen hebben hiervoor nu eigen overlegstructuren ingericht, zonder dat 

daar onderlinge afstemming plaatsvindt. Hier is dringend een verbetering van de onderlinge 

afstemming en regievoering nodig. 

Ook interbestuurlijk is de coördinatie en regievoering vooral gericht op de eigen bestuurslaag, met 

ieder hun eigen prioriteiten en accenten. Omdat digitale dreigingen zich niet aan deze 

organisatorische grenzen houden, is het ook nodig te werken aan de verdere verbetering van 

interbestuurlijke samenwerking en het borgen van samenhang tussen de bestaande initiatieven. 

Er zijn ook gezamenlijke ontwikkelingen, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, de 

ontwikkeling van één inkooptool om veilig inkopen te vergemakkelijken, het toepassen van 

informatieveiligheid standaarden volgens de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum Standaardisatie 

en de jaarlijkse Overheidsbrede Cyberoefening. Deze zijn echter niet structureel verankerd in een 

gezamenlijke planning en programmering op het gebied van informatieveiligheid. 

 

Een structurele versterking van de regievoering op informatieveiligheid is een absolute 

voorwaarde om het generiek toezicht op de naleving van informatieveiligheid te waarborgen. 

De huidige mechanismen, zoals het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en 

informatiesystemen rijksdienst, het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021CIO stelsel en de 

verschillende interbestuurlijke afstemmings-overleggen bieden wel aanzetten tot onderlinge 

afstemming, overleg en coördinatie, maar onderkennen geen krachtige regierol, planning en 

programmering op het gebied van informatieveiligheid. 

In het rapport Evaluatie Governance OBDO en doorbelasting Generieke Digitale Infrastructuur17 

wordt aanbevolen om de regievoering door BZK op de doorontwikkeling en het beheer van de 

Generieke Digitale Infrastructuur te versterken. Dit advies is overgenomen door het kabinet18. Een 

versterkte regie moet ertoe bijdragen dat de vele partijen die betrokken zijn bij de Generieke 

Digitale Infrastructuur hun invloed op een evenwichtige wijze kunnen uitoefenen en aan het eind 

van de rit er ook een concrete invulling van de jaarlijkse activiteiten ligt. BZK heeft aangegeven om, 

 

 
17 Evaluatie Governance OBDO en doorbelasting Generieke Digitale Infrastructuur. VKA 1 april 2020 

18 Brief van BZK aan TK over Onderzoek Governance OBDO en doorbelasting Generieke Digitale Infrastructuur 

13 juli 2020 
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in samenspraak met betrokken partijen, op onderstaande wijze beter invulling te geven aan haar 

regierol.  

Het is van belang om voor een structurele versterking van het toezicht op informatieveiligheid aan 

te sluiten op de bovengenoemde verbetering van de governance en de versterking van de 

regievoering op de digitale overheid. 

De staatssecretaris van BZK is stelselverantwoordelijke voor de Generieke Digitale Infrastructuur. 

Andere departementen zijn medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke keuzes en relevante 

wetgeving die de Generieke Digitale Infrastructuur raakt. Politieke besluitvorming hierover vindt in 

de ministeriële commissie uitvoering plaats.  

Op hoofdlijnen is de governance-structuur voor de Generieke Digitale Infrastructuur als volgt.  

Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) geeft zwaarwegend advies aan De 

staatssecretaris van BZK. Deze is stelselverantwoordelijke voor de Generieke Digitale 

Infrastructuur. In het OBDO zijn alle departementen en overheidslagen vertegenwoordigd. Het 

OBDO draagt zorg voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO) naar 

analogie van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) bij de fysieke 

infrastructuur. Het MIDO is een document dat de maatschappelijke opgave schetst, vertrekkend 

vanuit de gewenste dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het MIDO brengt samenhang aan in 

de beleidsmatige ontwikkelingen, ook internationaal, bevat de visie op de Generieke Digitale 

Infrastructuur van de digitale overheid en geeft op basis hiervan in meerjarenperspectief richting 

aan de doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur. Ook beschrijft het MIDO de 

spelregels van de samenwerking en de totstandkoming van projecten en programma’s. 

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van het MIDO worden programmeringstafels ingericht, 

ingedeeld naar de verschillende Generieke Digitale Infrastructuur-functionaliteiten en een 

overkoepelende programmeringstafel, de Programmaraad Generieke Digitale Infrastructuur. Deze 

geeft een zwaarwegend advies over het Programmaplan Generieke Digitale Infrastructuur aan het 

OBDO.  

De Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur levert, op basis van de strategie en de 

architectuur van de Generieke Digitale Infrastructuur, een integraal advies voor de programmering 

in de vorm van het programmaplan Generieke Digitale Infrastructuur. De 

Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur vervult dan naast de programmerende rol, 

een adviserende rol op beheer, exploitatie, doorontwikkeling en vernieuwing van de Generieke 

Digitale Infrastructuur. De Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur heeft tot doel: 
• Prioriteren met inachtneming van de kaders (juridisch, beleidsmatig, architectuur), 

financiële ruimte en uitvoerbaarheid; 

• Opstellen van het jaarlijks te actualiseren programmaplan Generieke Digitale 
Infrastructuur: een integraal zwaarwegend advies voor de programmering van de gehele 

Generieke Digitale Infrastructuur, rekening houdend met de samenhang en onderlinge 
afhankelijkheden tussen de verschillende tafels (functionaliteiten); 

• Afwegingen maken ten aanzien van de rolverdeling markt-overheid en de invulling van de 
publiek-private samenwerking; 

• Monitoringsfunctie: het periodiek bewaken van de voortgang van de uitvoering om in 
voorkomende gevallen te adviseren over een heroverweging van de programmering. 



Documentstatus: Definitief Versie: 1.0 

Onderzoek Toezicht op informatieveiligheid 

 

 

 

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 33/42 

 

Naast de Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur zijn er programmeringstafels per 

functionaliteit.  

Via de programmeringstafels kunnen de organisaties die de Generieke Digitale Infrastructuur 

gebruiken in hun dienstverlening hun plannen en wensen voor de komende jaren voorleggen in 

samenhang met de beschikbare middelen. 

De Programmeringstafels bespreken de koers en keuzes, internationale en overheidsbrede 

ontwikkelingen, reguliere uitvoering, prioritering, lifecyclemanagement, grote vervangings-

investeringen, compliance en innnovatie. 

Op dit moment zijn de volgende programmeringstafels voorzien: 

1. Toegang 

• Onder deze tafel valt het vastleggen en verstrekken van identiteitsgegevens en (het ondersteunen van) het 

uitgeven van authenticatiemiddelen. 

- DigiD, DigiD machtigen, eHerkenning (beheer + toezicht), EIDAS, BRP-koppelpunt, Beheervoorziening BSN. 

2. Interactie 

• Onder deze tafel valt het verstrekken van informatie door burgers, bedrijven en de overheid aan elkaar via 

dialooggerichte interfaces op internet. Alsook het digitaal ter beschikking stellen van officiële 

overheidspublicaties. 

- Berichtenbox, Berichtenbox Bedrijven, MijnOverheid.nl, MOvO, Digitaal Ondernemersplein, Samenwerkende 

Catalogi, e-Factureren, Antwoord voor Bedrijven, Digipoort, SBR, Overheid.nl, Register overheidsorganisaties.  

3. Infrastructuur en standaarden 

• Onder deze tafel valt alle hardware, software en randapparatuur, samen met bestandsservers en 

netwerken die ze verbinden. 

- Diginetwerk, Digikoppeling, NORA, Open Standaarden.  

4. Gegevensuitwisseling 

• Onder deze tafel valt het geautomatiseerd verzenden en ontvangen van gegevens tussen systemen.  

- Digimelding, Digilevering, Stelselcatalogus, BSN-koppelpunt, Routeringsvoorzieningen TVS en Identity Bridge, 

Digipoort, SBR, PKI-Overheid. 

 

Ter ondersteuning van de Programmaraad Generieke Digitale Infrastructuur en de 

programmeringstafels wordt een invloedrijke Architectuurboard ingericht. De architectuurboard 

heeft geen eigenstandige bevoegdheid tot handhaving en ondersteunt het OBDO, de 

Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur, de programmeringstafels, opdrachtgever 

en opdrachtnemer bij hun verantwoordelijkheden. De architectuurboard is: 
• Adviserend aan beleid, opdrachtgevers, Programmeringsraad Generieke Digitale 

Infrastructuur, programmeringstafels, opdrachtnemers, OBDO en afnemers over 
inrichtingskeuzes; 

• Kaderstellend voor onderhoud, ontwikkeling en beheer van de Generieke Digitale 
Infrastructuur-bouwstenen; 

• Toetsend op architectuurproducten van projecten die bouwstenen van de Generieke Digitale 
Infrastructuur ontwikkelen om te kunnen beoordelen of aan de Generieke Digitale 
Infrastructuur-kaders wordt voldaan; 

• Monitorend of de afspraken in het kader van de Generieke Digitale Infrastructuur-architectuur 
in de praktijk bij afnemers gerealiseerd worden. 

Met deze taken kan de Architectuurboard een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van 

de rol van informatiebeveiligingstandaarden bij de ontwikkeling van Generieke Digitale 
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Infrastructuur functionaliteit binnen een samenhangende Generieke Digitale Infrastructuur-

architectuur op enterprise- en domeinniveau. 

Onmiskenbaar vervult informatieveiligheid bij al deze Generieke Digitale Infrastructuur 

functionaliteiten informatieveiligheid een centrale randvoorwaarde. Deze centrale rol van 

informatieveiligheid wordt op dit moment echter nog niet in de governance onderkend. 

De focus ligt vooral op de Generieke Digitale Infrastructuur functionaliteit, bouwstenen en 

standaarden. In al deze functionaliteit en bouwstenen is informatieveiligheid echter een niet weg 

te denken onderdeel, dat meer aandacht behoeft. 

 

De eerstvolgende stap 

Om de regievoering op informatieveiligheid te versterken stellen wij dringend voor 

informatieveiligheid een meer centrale plek te geven in de governance van de Generieke Digitale 

Infrastructuur en prominent op de agenda van het MIDO te plaatsen.  

Het is goed daarbij een onderscheid te maken tussen de meer generieke aspecten van 

informatieveiligheid, zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die 

voor de gehele overheid geldt en de sector specifieke aspecten van informatieveiligheid die voor 

de verschillende beleidsdomeinen gelden. 

De naam zegt het al; de Generieke Digitale Infrastructuur richt zich op de generieke aspecten van 

de informatievoorziening. De generieke aspecten van informatieveiligheid vormen daar een 

onlosmakelijk onderdeel van. Meer specifieke aspecten van informatieveiligheid vallen in eerste 

aanleg buiten de directe scope van de Generieke Digitale Infrastructuur, maar kunnen wel in 

ogenschouw genomen worden bij de doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur. 

Omdat generieke informatieveiligheid betrekking heeft op alle Generieke Digitale Infrastructuur-

functionaliteiten stellen wij voor om de Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur de 

opdracht te geven informatieveiligheid een prominente en centrale plaats te geven aan de 

volgende MIDO onderwerpen: 
• het Generieke Digitale Infrastructuur afwegingskader, 

• de centrale financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur, en 

• de inrichting van de Architectuurboard. 

Vanzelfsprekend speelt informatieveiligheid ook een belangrijke rol bij de vier Generieke Digitale 

Infrastructuur functionaliteiten die bij de programmeringstafels behandeld worden, maar het 

zwaartepunt moet liggen op de generieke en functionaliteit overstijgende aspecten van 

informatieveiligheid, die behandeld worden in de Programmeringsraad Generieke Digitale 

Infrastructuur. 

Dit voorstel sluit goed aan op de planning om de verdere uitrol van de programmeringstafels 

plaats te laten vinden in 2022. 
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5 SAMENVATTENDE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

5.1 Hoofdconclusies 

5.1.1 Proportioneel toezicht 

Het proportioneel toezicht verloopt langs twee lijnen. 

1. Verticaal toezicht kan steunen op horizontaal toezicht indien er sprake is van een zekere mate 

van volwassenheid van het horizontaal toezichtproces.  

2. Hoe hoger de classificatie van het te beschermen belang is, hoe groter de behoefte aan 

verticaal toezicht. 

De exacte invulling van volwassenheid van informatieveiligheid behoeft een meer gedetailleerde 

uitwerking dan in het bestek van dit onderzoek mogelijk is. Hiervoor zijn verschillende 

benaderingen en ‘best practises’ beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Decentraal aantonen van volwassenheid 

Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor informatieveiligheid en naleving van regels en 
normen. Daar hoort ook bij het in voor bestuurders en volksvertegenwoordigers begrijpelijke 
termen aantonen van volwassenheid van informatieveiligheid door middel van een IT-verslag en 

het horizontaal toetsen daarvan door de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. 
Assurance over het IT-verslag helpt om dit proces te versterken.  

5.1.3 Verticaal toezicht op volwassenheid horizontaal toezicht 

Het centraal verticaal toezicht steunt op de decentraal, vastgestelde volwassenheid van het 

horizontaal toezicht. Dit vereist wel een wederzijdse dialoog en overeenstemming over te 
hanteren objectieve normenkaders, die voldoende ruimte geven voor lokale invulling. Op basis van 

die volwassenheid wordt vastgesteld wat voor specifieke verticale eisen gesteld worden. Het is 
hierbij van belang dat er geen specifieke eisen aan generieke normen gesteld worden. 

Daar waar vanuit een verticale toezichtrol geconcludeerd wordt dat er aanvullende eisen gesteld 
moeten worden die het karakter hebben van generieke eisen, dienen die niet via aanvullend 
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verticaal toezicht te worden gecontroleerd, maar dienen de normen en eisen aan het horizontale 
toezicht op deze generieke eisen te worden aangepast. 

5.1.4 Samenhang in verticaal toezicht 

Een meer generiek toezichtkader voor informatiebeveiliging is afhankelijk van een overheidsbreed 

gedragen en generiek toezichtkader voor informatiebeveiliging. Een dergelijk gezamenlijk kader is 

op dit moment niet aanwezig. Een belangrijke reden hiervoor is de versnippering van de 

regievoering op informatieveiligheid bij de overheid. 

5.2 Aanbevelingen 

5.2.1 Vergroot de volwassenheid van informatieveiligheid en versterk horizontale toetsing lokale 

overheden  

Laat de verschillende overheidslagen werken aan een gezamenlijk gedragen generieke 

verantwoording over informatieveiligheid (IT-verslag) en het aantoonbaar maken van de 
volwassenheid van de informatieveiligheid.  

Introduceer een proces van integrale IT-verslaglegging over informatieveiligheid, onafhankelijke 

assurance en horizontale toetsing door de volksvertegenwoordiging. Het assurancerapport kan 

daarbij een belangrijke bijdrage leveren, mits dit geformuleerd is een taal die voor bestuurders en 

volksvertegenwoordigers begrijpelijk is.  

 

Dit vraagt een grote inspanning binnen elke bestuurslaag, zowel van degene die verantwoording 

aflegt als van degene die daar de controle op uitoefent. Er zullen veelal nieuwe kennis en 

vaardigheden moeten worden opgebouwd.  

 

5.2.2 Richt Centraal toezichthouderoverleg in 

Richt een centraal toezichthouderoverleg in. Het centraal toezichthouderoverleg moet als 
opdracht krijgen om vast te stellen welke generieke eisen gemeenschappelijk gesteld kunnen 

worden. Het restant aan specifieke normen kan dan nog individueel uitgevraagd worden. 

Waarbij overwogen moet worden om, waar dat relevant is, de generieke eisen modulair uit te 

breiden met specifieke eisen die alleen horizontaal getoetst hoeven te worden als dat organisatie 
relevant is omdat zij bepaalde informatie of informatiesystemen gebruikt. 

We zien een snelle ontwikkeling van de informatievoorziening en de digitale transitie van de 
overheid. Specifieke normen zouden daarom steeds voor een beperkte periode verticaal getoetst 
moeten worden, elke 5 jaar zou bijvoorbeeld geëvalueerd moeten worden of deze normen deel uit 

moeten gaan maken van de generieke horizontale toetsing of van een van de modules die voor 
meerdere verticale toetsingen van toepassing is. 

5.2.3 Versterk informatieveiligheid binnen governance Generieke Digitale Infrastructuur  

Geef informatieveiligheid een meer centrale plek in de governance van de Generieke Digitale 

Infrastructuur. Maak daarbij onderscheid tussen de meer generieke aspecten van 

informatieveiligheid, zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die 
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voor de gehele overheid geldt en de sector specifieke aspecten van informatieveiligheid die voor 

de verschillende beleidsdomeinen gelden. 

Meer specifieke aspecten van informatieveiligheid vallen in eerste aanleg buiten de directe scope 

van de Generieke Digitale Infrastructuur, maar kunnen wel in ogenschouw genomen worden bij de 

doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur. 

Omdat generieke informatieveiligheid betrekking heeft op alle Generieke Digitale Infrastructuur-

functionaliteiten stellen wij voor om de Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur de 

opdracht te geven informatieveiligheid een prominente en centrale plaats te geven aan de 

volgende MIDO onderwerpen: 

• het Generieke Digitale Infrastructuur afwegingskader, 

• de centrale financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur, en 

• de inrichting van de Architectuurboard. 
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A Bijlage: Begrippenkader 

 

TOEZICHT19 

Toezicht is ‘het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen, het vormen van een oordeel hierover en het eventueel naar aanleiding 

daarvan zo nodig interveniëren’. Hiermee is toezicht het sluitstuk in de driehoek van politiek, 

beleid en uitvoering. De verantwoordelijkheid voor de naleving is en blijft primair de 

verantwoordelijkheid van de onder toezicht gestelde organisaties.  

 

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT20 

Interbestuurlijk toezicht wordt gedefinieerd als ‘het geheel van processen dat plaatsvindt in het 

kader van de rechtsbetrekkingen tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten, 

gemeenschappelijke regelingen en de waterschappen die gaan over de beoordeling van de 

taakbehartiging van de lagere door de hogere overheden’.  

Interbestuurlijk toezicht omvat ook het toezicht o.b.v. internationale verdragen die door het Rijk 

zijn aangegaan. 

 

DEMOCRATISCH TOEZICHT21 

“De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.” […] “De leden van de 

Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien 

jaar hebben bereikt”  

 

“Aan het hoofd van de provincie en de gemeente staan provinciale staten onderscheidenlijk de 

gemeenteraad” […] “De leden van provinciale staten en van de gemeenteraad worden 

rechtstreeks gekozen door de Nederlanders, tevens ingezetenen” […] “Het college/de 

gedeputeerde staten en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad/provinciale staten 

verantwoording schuldig over het door het college/hen gevoerde bestuur.”  

 

HORIZONTAAL TOEZICHT22 

Op decentraal niveau bestaat een horizontaal stelsel van 'checks and balances', waarvan de kern 

wordt gevormd door de verantwoording van het college van burgemeester en wethouders en de 

burgemeester voor het gevoerde bestuur aan de gemeenteraad, onderscheidenlijk gedeputeerde 

staten en de commissaris van de Koning (als provinciaal bestuursorgaan) aan provinciale staten. 

 
  

 

 
19 Handboek Wet revitalisering generiek toezicht 

20 Handboek Wet revitalisering generiek toezicht 

21 Grondwet  

22 MvT Wet Revitalisering Generiek Toezicht 
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VERTICAAL TOEZICHT 

‘Toezicht door of namens de minister of stelselhouder’. Dit heeft als doel het waar kunnen maken 

van de ministeriële verantwoordelijkheid. Vanwege deze politieke verantwoordelijkheid is het niet 

mogelijk om verticaal toezicht volledig te vervangen met horizontaal toezicht en/of zelfregulering. 

Wel kan de minister of toezichthouder ten behoeve van het verticaal toezicht gebruik maken van 

de resultaten van het horizontale toezicht. Maakt men gebruik van dergelijke resultaten dan 

moeten deze aantoonbaar transparant, betrouwbaar en relevant zijn.  

 

GENERIEK EN SPECIFIEK TOEZICHT23 

Twee verschillende definities van generiek en specifiek toezicht worden gehanteerd. Enerzijds 

betreft het hier generieke en specifieke instrumenten voor toezicht. Generieke instrumenten voor 

toezicht zijn: 1) de bevoegdheid tot schorsing en spontane vernietiging van besluiten van 

medeoverheden en 2) de bevoegdheid een voorziening te treffen bij verwaarlozing van 

medebewindstaken.24 Specifieke toezichtarrangementen volgen uit nadere wetgeving. 

 

Hiernaast kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen generiek en specifiek toezicht in de zin 

van generieke normen en specifieke normen. Op het gebied van informatiebeveiliging kan gesteld 

worden dat de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een generieke norm is. Verdere 

specifieke normering volgt, wederom, uit nadere wet- en regelgeving.  

 

REGIEVOERING25 

Integrale programmering en coördinatie van alle activiteiten binnen de totale governance. Naast 

beleidsvorming en uitvoering/realisatie is regievoering de derde component van governance . 

Vanuit de regievoering worden kaders aangereikt waarbinnen de betrokken instanties hun 

verantwoordelijkheid realiseren en waarmee afstemming op andere voorzieningen gerealiseerd 

kan worden. Voorbeelden zijn architectuurkaders, beveiligingskaders en toe te passen 

standaarden. Regievoering is gericht op coproductie van beleid en uitvoering en niet een centrale 

besturingsfunctie.  

 

 

 
23 MvT Wet Revitalisering Generiek Toezicht 

24 Bestuurlijke werkgroep-Alders, Interbestuurlijk toezicht herijkt – toe aan nieuw zicht op overheden, 2005, 

TK 2005-2006, 30300 VII, nr.50, p. 27 

25 Evaluatie Governance OBDO en doorbelasting Generieke Digitale Infrastructuur 1 april 2020  



Documentstatus: Definitief Versie: 1.0 

Onderzoek Toezicht op informatieveiligheid 

 

 

 

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 40/42 

 

B Bijlage: Bronnen 

Lijst met relevante documenten, nota’s, regelingen en wetgeving etc. die gebruikt is. 

 
Bestuurlijke werkgroep-Alders. (2005, december). Interbestuurlijk toezicht herijkt – toe aan nieuw 

zicht op overheden. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30300-VII-50-b1.pdf 

BIO en Thema-uitwerkingen. (z.d.). CIP. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van https://www.cip-

overheid.nl/productcategorie%C3%ABn-en-worshops/producten/bio-en-thema-

uitwerkingen/ 

Cyberbeveiliging – herziening van de EU-regels over de veiligheid van netwerk- en 

informatiesystemen. (2020). Europese Commissie. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475-

Cyberbeveiliging-herziening-van-de-EU-regels-over-de-veiligheid-van-netwerk-en-

informatiesystemen_nl 

DNB. (2019). Good Practice Informatiebeveiliging 2019/2020. 

https://www.dnb.nl/media/oabls2bx/good-practice-ib-2019-2020-nl.pdf 

ENSIA. (2022). Digitale Overheid. https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-

onderwerpen/informatieveiligheid/kaders-voor-informatieveiligheid/ensia/ 

Gemeentewet. (2022, 1 januari). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2022-01-01 

Grondwet. (2018, 21 december). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2018-12-21 

Inspectie Justitie en Veiligheid. (2021, juni). Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale 

processen 2020–2021. https://www.inspectie-

jenv.nl/Publicaties/rapporten/2021/06/29/rapport-samenhangend-inspectiebeeld-

cybersecurity-vitale-processen-2020-2021 

Kamerstuk 27831, nr. 15. (2005, 27 oktober). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 10 februari 2022, 

van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27831-15.html#extrainformatie 

Ministerie van Algemene Zaken. (2021, 8 november). Kamerbrief met reactie op rapporten over 

governance en financiering Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Kamerstuk | 

Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-met-

reactie-op-rapporten-over-governance-en-financiering-generieke-digitale-infrastructuur-

gdi 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2012, september). Handboek Wet 

revitalisering generiek toezicht. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/09/26/handboek-wet-

revitalisering-generiek-toezicht 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2018, 15 juni). Financieel toezicht 

gemeenten en provincies. Financiën gemeenten en provincies | Rijksoverheid.nl. 

Geraadpleegd op 10 februari 2022, van 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-

provincies/financieel-toezicht-gemeenten-en-provincies 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2022, 3 januari). Kamerbrief voortgang 

informatieveiligheid overheid. Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 10 februari 



Documentstatus: Definitief Versie: 1.0 

Onderzoek Toezicht op informatieveiligheid 

 

 

 

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 41/42 

 

2022, van 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/18/kamerbrief-

voortgang-informatieveiligheid-overheid 

NBA LIO en NOREA presenteren Volwassenheidsmodel informatiebeveiliging 2.0 . (2019). NOREA. 

Geraadpleegd op 10 februari 2022, van https://www.norea.nl/nieuws/5391/nba-lio-en-

norea-presenteren-volwassenheidsmodel 

Provinciewet. (2022, 1 januari). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005645/2022-01-01 

Verdonck, Klooster & Associates. (2019, februari). Onderzoek toezicht en verantwoording 

informatieveiligheid overheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/28/onderzoek-toezicht-

en-verantwoording-informatieveiligheid-overheid 

Verdonck, Klooster & Associates. (2020a, februari). Onderzoek vitale infrastructuur in de digitale 

overheid. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/19/onderzoek-

vitale-infrastructuur-in-de-digitale-overheid 

Verdonck, Klooster & Associates. (2020b, april). Evaluatie Governance en doorbelasting - 

Regievoering op beleid en uitvoering. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/01/evaluatie-governance-

en-doorbelasting---regievoering-op-beleid-en-uitvoering 

Verdonck, Klooster & Associates & Berenschot. (2020, maart). Onderzoek Wetgevingskader 

Informatieveiligheid. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

binnenlandse-zaken-en-

koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2020/03/15/onderzoek-wetgevingskader-

informatieveiligheid 

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. (2021, 1 augustus). Rijksoverheid. Geraadpleegd 

op 10 februari 2022, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0041515/2021-08-01 

Wet revitalisering generiek toezicht. (2013, 1 januari). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 10 februari 

2022, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0031628/2013-01-01 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2013, september). Toezien op publieke 

belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht. 

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2013/09/09/toezien-op-publieke-belangen.-

naar-een-verruimd-perspectief-op-rijkstoezicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentstatus: Definitief Versie: 1.0 

Onderzoek Toezicht op informatieveiligheid 

 

 

 

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 42/42 

 

C Bijlage: Lijst geïnterviewden en klankbordgroep  

 


	MANAGEMENTSAMENVATTING 
	Aanleiding en opdracht 
	Algemeen beeld: Proportioneel toezicht 
	Conclusies 
	Decentraal aantonen van volwassenheid 
	Verticaal toezicht op volwassenheid horizontaal toezicht 
	Samenhang in verticaal toezicht 

	Aanbevelingen 
	Vergroot volwassenheid en versterk horizontale toetsing lokale overheden  
	Richt centraal toezichthouderoverleg in 
	Versterk informatieveiligheid binnen governance Generieke Digitale Infrastructuur  


	INHOUDSOPGAVE 
	1 INLEIDING 
	1.1 Opdrachtomschrijving 
	1.2 Aanleiding en achtergrond van de opdracht 
	1.3 Doel van de opdracht  
	1.4 Onderzoeksaanpak  
	1.5 Leeswijzer 

	2 BEELDEN UIT INTERVIEWS 
	2.1 Verticaal toezicht 
	2.2 Interbestuurlijk toezicht 
	2.3 Volwassenheid, horizontaal toezicht en verantwoording 

	3 PROPORTIONEEL HORIZONTAAL EN VERTICAAL TOEZICHT 
	3.1 Inleiding 
	3.1.1 Principes voor interbestuurlijk toezicht 
	3.1.2 Principes voor generiek en specifiek toezicht 
	3.1.3 Principes voor generieke en specifieke aspecten van informatieveiligheid 
	3.1.4 Principes voor horizontaal en verticaal toezicht 

	3.2 Verticaal toezicht 
	3.3 Horizontaal Toezicht: Volwassenheid 
	3.4 Toezicht op publieke uitvoerders van vitale processen 
	3.5 Verantwoording over informatieveiligheid en onafhankelijke toetsing 
	3.6 Toezicht op rijksniveau 
	3.7 Toezicht op internationale verdragen 

	4 VERSTERKING VERTICAAL TOEZICHT 
	4.1 Verticaal toezicht in het domein informatieveiligheid  
	4.2 Tijdlijn ontwikkeling toezichtvisie 
	4.3 Invulling verticaal toezicht in het domein informatieveiligheid  
	4.3.1 Rolbeschrijving toezichthouder informatieveiligheid  
	4.3.2 Beveiligingstoestemmingsverlening 
	4.3.3 Toezichtarrangement  
	4.3.4 Interventieladder 

	4.4 Versterking onderlinge afstemming en samenhang in toezicht op informatieveiligheid 
	4.5 Versterking van de regievoering op informatieveiligheid in de governance Generieke Digitale Infrastructuur  

	5 SAMENVATTENDE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
	5.1 Hoofdconclusies 
	5.1.1 Proportioneel toezicht 
	5.1.2 Decentraal aantonen van volwassenheid 
	5.1.3 Verticaal toezicht op volwassenheid horizontaal toezicht 
	5.1.4 Samenhang in verticaal toezicht 

	5.2 Aanbevelingen 
	5.2.1 Vergroot de volwassenheid van informatieveiligheid en versterk horizontale toetsing lokale overheden  
	5.2.2 Richt Centraal toezichthouderoverleg in 
	5.2.3 Versterk informatieveiligheid binnen governance Generieke Digitale Infrastructuur  


	A Bijlage: Begrippenkader 
	B Bijlage: Bronnen 
	C Bijlage: Lijst geïnterviewden en klankbordgroep  

