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1. Inleiding 

De directie Digitale Samenleving van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrela-

ties (BZK) zet zich in voor burgers en bedrijven, zodat zij op een volwaardige wijze aan de digi-

tale samenleving mee kunnen doen. Daarbij is het van belang om hun grondrechten en publieke 

waarden te beschermen. Binnen deze directie zet het team Digitale Veiligheid zich in voor het op 

orde brengen en houden van de informatiebeveiliging bij de overheid. 

Het ministerie BZK heeft Noordbeek opdracht gegeven het onderstaande onderzoek uit te voe-

ren. 

1.1. De achtergrond van de opdracht 

Het onderzoek om te komen tot een eenduidig afwegingskader voor de onderkenning en omgang 

met nationale belangen (afgekort ‘onderzoek nationaal belang’)1, is uitgevoerd in het kader van 

de voorbereiding van wetgeving, waarin een gemeenschappelijke wettelijke grondslag voor de 

omgang met en het toezicht op informatieveiligheid wordt geregeld. Directe aanleiding voor het 

onderzoek vormt de toezegging aan de Tweede Kamer in de Kamerbrief over de voortgang op 

informatieveiligheid van 18 maart 2021, om in 2021 een algemeen kader voor vitale systemen op 

te stellen en zo nodig wettelijk te verankeren2. 

Het onderzoek nationaal belang is een vervolg op eerder onderzoek naar mogelijke modellen 

voor toezicht op informatieveiligheid3, de omgang met publieke vitale aanbieders in OESO lan-

den (best practices)4 en onderzoek naar het huidige wetgevingskader voor informatieveiligheid5. 

Uit deze onderzoeken en de lopende interbestuurlijke verkenning in het kader van het IAK-on-

derzoek voor genoemde wetgevingsambitie, is gebleken dat voor de sector digitale overheid 

overheidsbreed behoefte bestaat aan: 

 De bepaling van hanteerbare criteria voor nationale belangen. Hieronder vallen ten minste 

vitale processen, staatsgeheimen en grote interbestuurlijke ketens, maar er is behoefte aan 

meer scherpte in de vorm van afwegingscriteria; 

 De bepaling van de consequenties van processen of systemen van nationaal belang in termen 

van (lijn)verantwoordelijkheden, verantwoording en toezicht; 

 De bepaling van minimale vereisten voor deze belangen. Het gaat om eisen aan het risico-

management en eisen aan de maatregelen die moeten worden getroffen; 

 Het opzetten van een overkoepelend stelsel van toezicht waar verantwoording over de regu-

liere informatieprocessen ook een plek heeft6. 

 
1 Inbegrepen bij het onderzoek zijn de eisen die moeten worden gesteld aan het risicomanagement en het 

formuleren van eenduidige beveiligingseisen die kunnen worden verankerd in de Baseline Informatievei-

ligheid Overheid (BIO). 
2 Zie ook: Kamerbrief voortgang informatieveiligheid overheid | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl  
3 Zie ook: Onderzoek toezicht en verantwoording informatieveiligheid overheid | Rapport | Rijksover-

heid.nl  
4 Zie ook: Sturing en toezicht op vitale infrastructuren in de digitale wereld - Digitale Overheid  
5 Zie ook: Wetgevingskader informatieveiligheid - Digitale Overheid  
6 Het opzetten van verticaal toezicht is in onze opdracht in beperkte mate meegenomen. Het uitwerken van 

een overkoepelend stelsel van toezicht betreft een separate opdracht, die wordt uitgevoerd door het kan-

toor Verdonk, Klooster & Associates (VKA). 
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De uitkomsten van het onderzoek nationaal belang vormen daarmee een belangrijke bouwsteen 

voor het informatieveiligheidsvraagstuk van de eenduidige omgang met processen, systemen en 

informatie die van zeer grote waarde zijn voor de (decentrale) dienstverlening7, alsook het orga-

niseren van eenduidig toezicht daarop. 

1.2. De aard van de opdracht 

De opdracht betreft een onderzoek om te komen tot een eenduidig afwegingskader voor: 

 Het identificeren van digitale overheidsbelangen op het hoogste niveau (nationaal belang), 

bijvoorbeeld vitale belangen (Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen – Wbni – en 

Besluit Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen – Bbni), staatsgeheim en bepaalde in-

terbestuurlijke procesketens onder verantwoordelijkheid van de vakminister; 

 De omgang met deze nationale belangen8. 

Het verwerven en onderhouden van een draagvlak voor tussenresultaten en oplossingen van de 

gesprekspartners is een belangrijk onderdeel van de opdracht. 

1.3. Het doel van de opdracht 

Het onderzoeksrapport is afgestemd met de betrokken medeoverheden en omvat de volgende 

deelproducten: 

 Een afwegingsproces met criteria dat aansluit op de Quick Scan Information Security (QIS); 

 Een aanwijzingsproces vanuit verantwoordelijkheid van de vakminister (binnen de ruimte 

die het eenduidig afwegingskader biedt); 

 Eisen aan de te volgen risicomanagement-methode; 

 Een voorstel voor maatregelen ten behoeve van de borging van verhoogde weerstand. 

1.4. De doelgroep voor het rapport 

De eindgebruiker van dit rapport is de overheid, gericht op haar taak voor het beschermen van de 

grondrechten van burgers en bedrijven die op een volwaardige wijze in de digitale samenleving 

willen participeren. 

1.5. Scope 

Het onderzoek is gericht op overheidsbelangen op het hoogste niveau, die afhankelijk zijn van 

digitale ondersteuning (zoals uitkeringen, penitentiaire inrichtingen, Nederlanderschap, soeverei-

niteit, pandemiebestrijding etc.). De scope is conform de opdracht beperkt tot de centrale over-

heid. 

 
7 Kenmerkend voor nationale belangen is een vakminister die eind- of systeemverantwoordelijk is, ook 

wanneer het proces en/of de verwerking van informatie buiten het departement plaatsvindt. Dat geldt ook 

voor staatsgeheimen. Wanneer deze buiten de Rijksdienst worden verwerkt, blijft het departement dat deze 

beschikbaar (aldus VIRBI) heeft gesteld, verantwoordelijk. 
8 Inbegrepen bij het onderzoek zijn de eisen die moeten worden gesteld aan het risicomanagement en het 

formuleren van eenduidige beveiligingseisen die moeten worden verankerd in de BIO. 
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Voor de uitvoering van de werkzaamheden en rapportage volgt Noordbeek de Code of Ethics en 

richtlijnen van de beroepsorganisatie voor IT-auditors, de Nederlandse Orde van Register EDP 

Auditors (NOREA). 

1.6. Beperkingen 

Het onderzoek is uitgevoerd via interviews (zie Bijlage A) en deskresearch (zie voetnoten). 

Gezien de COVID-19-beperkingen zijn alle interviews en besprekingen met de opdrachtgever en 

de Klankbordgroep op afstand uitgevoerd via videosessies. Alle gesprekken zijn genotuleerd. 

Alle in dit rapport opgenomen informatie over processen, informatieketens, systemen, informatie 

en (cyber)dreigingen is verkregen via publiekelijk toegankelijke bronnen. 

Het onderzoek en de rapportage is, gegeven de opdracht, toegespitst op de IT-gerelateerde ele-

menten die van belang zijn voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de in-

formatie van burgers, organisaties en de overheid, en voor het inschatten van de risico’s voor de 

digitale veiligheid. 
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2. Management samenvatting 

Voor het opstellen van het afwegingskader is een top-down aanpak gehanteerd. In Detailrapport 

1 is gestart met de inrichting van een ministerie en de voor ons onderzoek relevante verantwoor-

delijkheden. Vervolgens is de digitale ondersteuning van overheidsbelangen geanalyseerd, rede-

nerend vanuit het beleidsterrein en het maatschappelijk belang naar informatieketens, informatie 

en systemen. De informatieketens zijn daarbij verkaveld in maatschappelijk relevante domeinen. 

Op basis van deze analyses is het afwegingskader opgesteld, bestaande uit een tabel en acht vra-

genlijsten. 

Detailrapport 2 gaat in op verantwoordelijkheden, de behoefte aan facilitering en ondersteuning, 

en een rijksbreed consistente aanpak voor informatieketens van nationaal belang. 

Risicomanagement is behandeld in Detailrapport 3, met een focus op nieuwe dreigende actoren 

en situaties, en de mogelijke consequenties voor de informatieketens. 

Detailrapport 4 bevat enkele adviezen voor aanvullende maatregelen om de risico’s van de drei-

gende situaties te mitigeren. 

2.1. Het afwegingskader 

De centrale vraag is: ‘wanneer is het vakdepartement van oordeel dat het maatschappelijk be-

lang van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en/of informatie dusdanig groot is dat de vakmi-

nister eindverantwoordelijk wordt geacht en de verantwoordelijkheid neemt, onder andere door 

eisen op te leggen voor informatiebeveiliging en er ook toezicht op te houden?’ 

In het onderstaande Detailrapport 1 zijn voor het vaststellen van de noodzaak acht afwegingsge-

bieden geïdentificeerd. Naar onze mening is de best passende en meest bruikbare manier de kwa-

lificatie van het belang en de mogelijk financiële schade voor de samenleving in het geval van 

een ernstig incident met informatiebeveiliging. De mogelijke schade wordt ingeschat als een Te 

Beschermen Belang (TBB)9 van de categorie 1, waarbij sprake kan zijn van een schade van en-

kele honderden miljoenen euro’s. Bij het vaststellen van de ‘schade’ moet men niet alleen den-

ken aan verloren mensuren, vervanging van apparatuur etc., maar ook aan maatschappelijke, 

menselijke en sociale schade, en mogelijk daaruit volgende claims op de overheid of herstelkos-

ten. 

Na het inschatten van de mogelijke financiële schade dienen vier risicoverhogende of risicover-

lagende factoren te worden beschouwd. Dit zijn: 

1. Maatschappelijk belang van het beleidsterrein: Kunnen problemen bij de uitvoering lei-

den tot verstoring van het maatschappelijk leven of maatschappelijke onrust? 

2. Het beleidsterrein: Kan de vakminister in grote problemen komen door risico’s bij de reali-

satie of uitvoering van het beleidsterrein? 

3. Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Kan de verantwoordelijke Directeur-Generaal (DG) of 

directeur in grote problemen komen, die kunnen leiden tot problemen voor de vakminister? 

 
9 Ministerie BZK, Zoneringsmodel rijkskantoren - Model voor beveiliging Te Beschermen Belangen, con-

cept versie 20110617. 
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4. Classificatie en rubricering: Is er sprake van informatie met een rubricering10 hoger dan 

Departementaal Vertrouwelijk? 

Een inschatting van de risicoverhogende of risicoverlagende factoren kan leiden tot een herover-

weging van de initiële keuze op basis van alleen de mogelijke financiële schade voor de samen-

leving. 

Vervolgens dienen drie randvoorwaarden te worden beschouwd 

1. De informatieketens: Zijn er hoge risico’s binnen de informatieketens die voor langdurige 

verstoringen of maatschappelijk schade kunnen zorgen? 

2. Het primaire informatiesysteem: Zijn er hoge risico’s bij het primaire informatiesysteem 

die de informatieketens ernstig en langdurig kunnen verstoren? 

3. Domein: Kan falen van de informatieketen ernstige schade toebrengen aan grondrechten van 

betrokkenen of organisaties? 

Een inschatting van de risico’s op basis van de drie randvoorwaarden kan leiden tot een herover-

weging van de keuze op basis van de financiële schade en de risicoverhogende of risicoverla-

gende factoren. De uitwerking is geen mathematische som, maar een risicoafweging. 

2.2. (Lijn)verantwoordelijkheden, verantwoording en toezicht 

Een DG geeft actief leiding aan het beleidsterrein, dat als paraplu fungeert voor de processen 

met betrekking tot nationaal belang, en stelt aan de vakminister voor hoe de verantwoordelijkhe-

den binnen de informatieketen moeten worden belegd. Dit is afhankelijk van welke ketenpart-

ners zijn betrokken. Slechts een beperkt aantal ketenpartners valt over het algemeen onder de di-

recte verantwoordelijkheid van de vakminister. Andere ketenpartners vallen onder een andere 

minister, onder provinciaal gezag, onder gemeentelijke gezag of onder een collectieve verant-

woordelijkheid van een aantal gemeenten, of in de private sector. 

Bij het voorbereiden van de beslissing dat een informatieketen van nationaal belang is, zal de 

DG eerst het landschap van verantwoordelijkheden in kaart moeten laten brengen, inclusief de 

verschillende toezichthouders op die verantwoordelijkheden. 

Met betrekking tot de organisaties die niet onder direct gezag van de vakminister vallen, kan de 

vakminister sturen via wetgeving, besluiten, regelingen en, indien hij de eigenaar is van het pri-

maire informatiesysteem, via de aansluitvoorwaarden. Tevens kan de vakminister een coördine-

rende rol oppakken ten opzichte van andere ministers. 

De stappen die moeten worden doorlopen met de ketenpartners zijn: 

 

1. Informatievoorziening 

Inbreng van ketenpartners is onontbeerlijk om vast te stellen of het gewenste doel van het 

beleidsterrein haalbaar is, en of de betreffende wet- en regelgeving uitvoerbaar en handhaaf-

baar is; 

2. Eisen aan de ketenpartners 

De vakminister zal eenduidig moeten vaststellen aan welke eisen de ketenpartners moeten 

 
10 De rubricering is een codificering van de omvang van het belang (zie artikel 4 VIRBI: omvang schade). 
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voldoen met betrekking tot informatiebeveiliging, verantwoording en toezicht. Dit betreft 

onder andere de normering en het toezichtregime; 

3. Ondersteuning of facilitering voor de ketenpartners 

De vakminister zal met de ketenpartners moeten overleggen over de wijze van financiering 

van de extra op te leggen beheersmaatregelen voor een informatieketen van nationaal belang. 

Tevens zal een organisatie de centrale ondersteuning moeten gaan verzorgen; 

4. Periodiek afleggen van verantwoording door de ketenpartners 

De vakminister heeft een bepaalde mate van zekerheid nodig dat de voorgeschreven beheers-

maatregelen voor informatiebeveiliging in opzet, bestaan en werking zijn geborgd bij de ke-

tenpartners. Bij voorkeur wordt dit vastgesteld door onafhankelijke auditors, die jaarlijks as-

surance-rapporten opstellen over opzet en werking. 

Hierbij laat de vakminister de te toetsen normering vaststellen, gericht op de met het beleids-

terrein te behalen doelstellingen en de dreigingen die inherent zijn aan de informatieketen en 

de specifieke ketenpartners. De normering dient dusdanig te worden opgesteld dat een assu-

rance-onderzoek leidt tot een helder oordeel over de effectiviteit van de getroffen beheers-

maatregelen, met minimalisering van de bureaucratische overhead. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met overheidsbrede normen en afspraken, zo toewerkend naar een geza-

menlijke basis. 

Tevens zal de vakminister centraal een proces moeten inrichten waar de assurance-rapporten 

worden ontvangen en gereviewed, en de bevindingen worden bewaakt op hun oplossing 

door de centrale ondersteuning en/of de ketenpartners; 

5. Verticaal of horizontaal toezicht op de ketenpartners 

Het opzetten van verticaal toezicht is in onze opdracht in beperkte mate meegenomen. Het 

uitwerken van een overkoepelend stelsel van toezicht betreft een separate opdracht, die bui-

ten de scope van ons onderzoek valt; 

6. Ingrijpen bij non-compliance van een ketenpartner 

Geconstateerde bevindingen, onderkende kwetsbaarheden en mogelijke risico’s voor de in-

formatieketen moeten centraal worden bewaakt, evenals het treffen van beheersmaatregelen 

die de risico’s in afdoende mate mitigeren. Als een ketenpartner er niet in slaagt om tijdig de 

minimaal vereiste maatregelen te treffen, moet de vakminister de mogelijkheid hebben om 

bij te sturen of in te grijpen. 

Zeker bij een informatieketen van nationaal belang is het essentieel dat het gebruik van veilige 

communicatieprotocollen, software, besturinggsystemen, hardware etc. van bovenaf wordt opge-

legd. Dit is belangrijk voor coördinatie en regie voor een uniforme inrichting van beheersmaatre-

gelen en het afleggen van verantwoording volgens een uniforme methodiek, en voorkomt tevens 

problemen met niet bij elkaar passende technologie. 

Dit moet worden aangevuld met beleidsstukken, procesbeschrijvingen, richtlijnen, werkinstruc-

ties, model verwerkersovereenkomsten, privacy protocollen, instructies voor logging en monito-

ring, use cases etc. die voldoen aan de opgelegde te volgen standaarden. Uniformiteit in de werk-

processen is een belangrijk onderdeel van het beveiligen van een informatieketen. 

Tevens is behoefte aan een actieve helpdesk-functie voor informatiebeveiliging, met deskundi-

gen die daadwerkelijke adviezen kunnen verstrekken over de opzet, inrichting en het operatio-

neel houden van de netwerken en systemen. 



 

Ministerie BZK 

Directie Digitale Samenleving 

 

Afwegingskader informatieveiligheidseisen 

vanuit Nationaal Belang 
 

 

12 van 87 

Gezien de combinatie van de sterk toenemende waarde van de informatie in de informatieketens 

en de sterk toenemende ernst van de dreigingen, is het advies te onderzoeken hoe een nationale 

digitale brandweer of een digitale dijkbewaking effectief kan worden ingericht. Bij een informa-

tieketen van nationaal belang dienen de CISO’s en ISO’s gezamenlijk op te trekken, samen met 

gespecialiseerde teams voor de digitale dijkbewaking. In tegenstelling tot de al bestaande cen-

trale instellingen voor kennisdeling dient deze organisatie sterk operationeel te zijn gericht, na-

melijk op het daadwerkelijk aanpakken van de digitale uitdagingen. 

2.3. Risicomanagement 

Voor risicomanagement is gebruik gemaakt van de Quickscan Information Security (QIS) van 

het ministerie BZK. Met deze handreiking worden eventuele aanvullende vereisten bepaald die 

noodzakelijk zijn om een informatiesysteem te beschermen, gegeven het belang dat de eigenaar 

daaraan toekent. Binnen dit model is nationaal belang geclassificeerd als ‘Kritisch strategisch’ 

en wordt gezien als een kerntaak. 

In QIS wordt een analyse uitgevoerd van de dreigende actoren. Ten opzichte van het verleden 

zien wij dat het risico van een interne onbetrouwbare medewerker in 2020 en 2021 sterk is toe-

genomen, met name in het domein Volksgezondheid. Tevens is over de gehele linie de kwets-

baarheid voor hackers en ransomware toegenomen, dusdanig dat het vandaag de dag niet meer 

de vraag is of er een inbraak komt, maar eerder wanneer die zal plaatsvinden. 

In hoeverre Nederland nog kan vertrouwen op ongestoorde ondersteuning van apparatuur en pro-

grammatuur is onder andere onderzocht door de Cyber Security Raad. Zij stellen dat het functio-

neren van de staat mogelijks fundamenteel wordt bedreigd door digitale dreigingen vanuit an-

dere staten, ofwel door het platleggen van kritische voorzieningen, ofwel door systematische 

weglekken van nationale kennis en voortdurende verstoringen (een situatie van ‘unpeace’). De 

ontwikkelingen in Europa gaan steeds verder afstaan van soevereiniteit. 

De bedreigingen voor digitale soevereiniteit zijn reëel voor Nederland. Wij zien bij geopolitieke 

spanningen dat opeens tarieven worden opgelegd op bepaalde producten en diensten, hetgeen 

een gevolg kan zijn van bepaalde primaire sancties, maar ook van secundaire sancties. Ook 

wordt de levering of het gebruik van bepaalde apparatuur en programmatuur plots beperkt of in 

het geheel niet meer toegestaan. Dit levert een bepaalde mate van onzekerheid op bij het gebruik 

van buitenlandse producten en diensten, of die van niet-Europese megabedrijven. Dit is een niet 

kwantificeerbaar risico, aangezien geopolitieke ontwikkelingen, escalaties of conflicten een on-

voorspelbaar karakter hebben. 

Bij een informatieketen van nationaal belang moeten ook risico’s worden meegenomen met een 

zeer kleine kans van optreden maar met zeer grote consequenties. Het moet worden voorkomen 

dat alle gegevens van nationaal belang, systemen en back-ups verloren gaan. Voorbeelden van 

deze dreigingen is de zogenaamde Elektro Magnetisch Puls (EMP) en het Carrington event. 

Hierbij kunnen op grote schaal computerchips, schijfgeheugens, telecommunicatieapparatuur 

etc. worden vernietigd, evenals de IT binnen de infrastructuur zoals elektriciteitsvoorziening, air-

conditioning en watervoorziening, de bedrading en elektronika van voertuigen etc. 
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2.4. Eisen aan de te treffen maatregelen 

In Detailrapport 4 behandelen wij enkele minimale generieke vereisten voor de beheersmaatre-

gelen voor een informatieketen van nationaal belang. Deze vereisten zijn gericht op de borging 

van een verhoogde weerstand tegen dreigende actoren en dreigende situaties. 

Voor een informatieketen van nationaal belang zijn tenminste de volgende extra beheersmaatre-

gelen nodig: 

 Governance om te zorgen voor (opgelegde) consistentie bij de ketenpartners en eenduidige 

toepassing van normatiek en kaders over de nationale ketens heen, ter voorkoming van ver-

snippering; 

 Preventieve maatregelen om zorgvuldige identificatie en authenticatie te borgen; 

 Eenduidige classificatie voor Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV); 

 Beveiligde centrale verwerking; 

 Digitale dijkbewaking. 

Er is een centrale organisatie nodig per informatieketen voor het borgen van de gemeenschappe-

lijk punten van ketenverantwoordelijkheden, risicoanalyses, assurance, afhandeling van informa-

tiebeveiligingsincidenten etc. Wij gebruiken voor deze organisatie de naam ‘ketenregisserende 

organisatie’. Dit is de ketenregisseur met zijn of haar medewerkers. De ketenregisserende orga-

nisatie dient onder het directe gezag te vallen van de vakminister, en voert verticale aansturing 

en toezicht uit op de ketenpartners. 

Verwijzend naar het spreekwoord ‘een ketting is zo sterk als haar zwakste schakel’, dient de in-

formatiebeveiliging bij alle ketenpartners op een vergelijkbare minimale wijze te worden ge-

borgd. De ketenregisserende organisatie speelt hierbij een belangrijke rol door te zorgen voor 

consistentie binnen alle relevante processen. 

Bij een informatieketen van nationaal belang is de belangrijkste preventieve maatregel het bor-

gen dat alleen geautoriseerde personen hun werkelijke benodigde toegang krijgen tot de betrok-

ken informatiesystemen, functionaliteit en informatie, en niet meer. De handelingen dienen te 

worden vastgelegd met een aantoonbare herleidbaarheid naar de individuele persoon in kwestie. 

Wij zijn van mening dat adequate informatiebeveiliging alleen kan worden geleverd vanuit een 

centraal beveiligd systeem, dat wordt beheerd namens de vakminister. Een veilige architectuur is 

onontbeerlijk om voldoende robuustheid te ontwikkelen tegen dreigende actoren. 

Er zijn tevens adequate middelen nodig voor preventie, detectie, interventie en herstel voor een 

informatieketen van nationaal belang. 

Hiervoor is een uitgebreid instrumentarium nodig. In de praktijk zien wij echter dat instrumenten 

alleen niet genoeg zijn. Met de huidige dreigingen zijn er voortdurend mensen nodig, die snel 

kunnen reageren op signalen vanuit de instrumenten of signalen die via andere wegen binnenko-

men. Een tijdige reactie op een signaal door een medewerker die het signaal begrijpt, de ernst en 

prioriteit kan inschatten, en de eventueel vereiste actie kan initiëren, is van essentieel belang. 

Zonder zo een medewerker staat er alleen een rood lampje te knipperen, dat door niemand wordt 

gezien. 
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Een groeiend aantal organisaties zetten gespecialiseerde teams in voor preventie, detectie, inter-

ventie en herstel voor hun eigen informatievoorziening. Het probleem is dat die teams vaak in 

isolatie werken. 

Naar onze mening is het noodzakelijk actieve dijkbewaking in te richten, namelijk een combina-

tie of samenwerkingsverband van dergelijke gespecialiseerde teams, die gezamenlijke alle aspec-

ten van een informatieketen bewaken en het mandaat hebben om te interveniëren conform afge-

sproken protocols. Ieder van de samenwerkende teams bewaakt een bepaald ‘dijkvak’, waarmee 

de integrale veiligheid van informatieketens wordt geborgd. 
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3. Uitgangspunten bij het onderzoek 

Conform de offerteaanvraag voor het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

3.1. Werkdefinitie voor nationaal belang 

Nationaal belang bestaat uit bedrijfsprocessen, informatiesystemen en/of informatie waarvan het 

maatschappelijk belang naar het oordeel van het betreffende vakdepartement dusdanig groot is 

dat de vakminister eindverantwoordelijk wordt geacht en verantwoordelijkheid neemt. Welke 

zaken hieronder vallen is mede afhankelijkheid van hoe breed men de ministeriële verantwoor-

delijkheid opvat. 

Het nemen van een besluit of iets de status heeft van nationaal belang wordt niet beïnvloed door 

de daadwerkelijk invulling en inrichting. Voor de besluitvorming is het niet van belang bij welke 

overheidsorganisatie de verwerking van deze bedrijfsprocessen, informatiesystemen en/of infor-

matie plaatsvindt. 

Hieronder vallen onder meer vitale processen, staatsgeheimen en organisatie-overstijgende 

(overheidsbrede) ketens, die als geheel van groot belang zijn. 

3.2. Aanwijzing van nationaal belang 

De aanwijzing van nationaal belang geschiedt door de minister die het betreft. Dit is in lijn met 

de formulering in het Besluit Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Bbni). 

Omdat bestuursorganen en procesketens vaak zelf een beter zicht hebben op het belang en de 

kwetsbaarheden dan het vakdepartement, dient een afweging met betrekking tot aanwijzing van 

nationaal belang ook door deze te kunnen worden geïnitieerd. In zo een situatie is een coördine-

rende rol van de minister belangrijk. 

De maatschappij is gebaat bij een transparant openbaar bestuur. Omdat openbaarheid echter 

schadelijk kan zijn voor de bescherming van het nationaal belang dient het aanwijzingsproces en 

het daaropvolgende risicomanagement ook als vertrouwelijk proces te kunnen worden ingericht. 

3.3. Gevolgen van de aanwijzing van nationaal belang 

Nationaal belang moet effectief worden beschermd tegen: 

 Verstoring van de beschikbaarheid van het proces, de vertrouwelijkheid van informatie en de 

integriteit van informatie, waar relevant; 

 Dreiging van activistische, terroristische of statelijke aard. 

Binnen het proces van risicomanagement moet nationaal belang snel, eenvoudig en eenduidig te 

onderkennen zijn. 

Het nationaal belang sluit, waar nodig, aan op bestaande verplichtingen voor vitale processen en 

internationale verplichtingen met betrekking tot gerubriceerde informatie. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni), Bbni en de richtlijnen van 
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NAVO en EU ten aanzien van de bescherming van respectievelijk NAVO en EU gerubriceerde 

informatie. 

3.4. Geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid 

Nationaal belang is niet noodzakelijk beperkt tot een enkel ministerie, maar kan voorkomen in 

alle onderdelen van de overheid en haar ICT-dienstverleners. Daarom dienen ministeries te kun-

nen beschikken over een informatiepositie en alle passende besturingsmiddelen om nationale be-

langen te (doen) beschermen, inclusief toezicht. 

Voor nationaal belang dienen alle bestuursorganen daarom helderheid te hebben over de verde-

ling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

3.5. Risicomanagement 

Voor nationaal belang moet een zorgvuldig risicomanagement worden uitgevoerd, ook met be-

trekking tot de onderkende dreigingen. 

Het zorgvuldig risicomanagement dient eenvoudig werkbaar en uitvoerbaar te zijn. Verfijning 

vindt alleen plaats waar nodig en voor zover relevant, maar niet meer dan dat. Dit moet proporti-

oneel zijn ten opzichte van het belang dat moet worden beschermd. 

Elementen die als onderdeel van verschillende nationale belangen als relevant zijn aangewezen, 

dienen geen of zo min mogelijk last te krijgen van dubbeling van activiteiten (bijvoorbeeld in het 

kader van toezicht) of tegenstrijdige eisen. 

Onder risicomanagement worden de volgende elementen verstaan: 

 Inrichting van belangenanalyse, dreigingsanalyse en kwetsbaarheidsanalyse; 

 Maatregelenkeuze; 

 Restrisicoacceptatie; 

 Implementatie; 

 Inrichting van interne verantwoording over gemaakt keuzes, met eigen monitoring door de 

onderdelen van een nationaal belang; 

 Verticale (externe) verantwoording over gemaakte keuzes, met toezicht, toestemmingsverle-

ning en aanwijzingsmogelijkheden; 

 Regie bij incidenten, escalatie en interventie. 

 

  



 

Ministerie BZK 

Directie Digitale Samenleving 

 

Afwegingskader informatieveiligheidseisen 

vanuit Nationaal Belang 
 

 

17 van 87 

4. Detailrapport 1: Afwegingskader voor nationale belangen 

De term ‘nationaal belang’ is gericht op overheidsbelangen op het hoogste niveau, die afhanke-

lijk zijn van digitale ondersteuning (zoals uitkeringen, penitentiaire inrichtingen, Nederlander-

schap, soevereiniteit, pandemiebestrijding etc.). Bij dit onderzoek wordt alleen de centrale over-

heid beschouwd. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 De overheid bestaat ten bate van de gehele maatschappij (alle burgers en organisaties), en 

ten laste van de gehele maatschappij; 

 De overheid dient met voldoende kwaliteit de publieke taak uit te voeren, namelijk dienst-

baar en betrouwbaar, met een voorbeeldfunctie voor de maatschappij; 

 De ‘waarde’ van processen en informatie staat centraal bij dit onderzoek. 

Bij de centrale overheid staat de term ‘vakminister’ centraal voor dit onderzoek. Dat is de meest 

betrokken minister die, gegeven het belang, eisen gaat opleggen voor informatiebeveiliging en er 

ook toezicht op gaat houden. De afwegingen om hiertoe te besluiten zijn onder andere: 

1. Wat zijn de criteria om dit besluit te objectiveren? 

2. Valt het object alleen onder deze minister, of ook onder andere ministers? 

3. Wat zijn de consequenties voor de vakminister? 

4. Wat zijn de consequenties voor andere betrokken ministers? 

5. Welke maatregelen zijn nodig boven de BIO en waarom? 

6. Wat zijn de consequenties voor hen waaraan extra eisen worden gesteld? 

7. In welke situaties mag de vakminister ingrijpen indien niet aan de eisen is voldaan? 

Overheidsinstanties communiceren digitaal met elkaar en met betrokkenen en organisaties via 

informatieketens. Dit kan als volgt worden geschetst: 
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Bij digitale communicatie wordt ‘waarde’ overgebracht. De waarde kan zijn de inhoud van regu-

liere informatie-uitwisseling tussen de communicerende partijen, maar ook informatie die van 

financieel belang is, betaaltransacties, persoonsgegevens, medische gegevens, juridische of straf-

rechtelijke informatie, vertrouwelijke of strikt vertrouwelijke informatie, staatgeheimen, stuur- 

of monitoringgegevens voor Operational Technology (OT) etc. 

Bij de informatie-uitwisseling zijn er risico’s in de vorm van dreigende actoren of dreigingen 

van een andere aard. Processen, systemen en netwerken kennen kwetsbaarheden. Bij dit onder-

zoek is het bruto belang centraal gezet. Dit is de mogelijke schade die kan worden veroorzaakt 

door dreigingen en kwetsbaarheden, onder de conditie dat er geen risicomitigerende maatregelen 

zijn getroffen. 

Op basis van het bruto belang neemt de vakminister, in overleg met andere departementen, het 

besluit om een informatieketen of een groep van informatieketens tot nationaal belang te verkla-

ren. Daarbij zal de vakminister alle mogelijke consequenties moeten overwegen en een stelsel 

van maatregelen moeten inrichten, onder andere via wetten, besluiten en regelingen, het moge-

lijk verplicht stellen van bepaalde standaarden, en het inregelen van verantwoording en toezicht. 

Dit laat onverlet dat de betrokken communicerende partijen zelf hun eigen bruto risico’s gaan 

mitigeren door het treffen van bij het risico passende organisatorische en technische maatrege-

len. Via het proces van lokaal risicomanagement worden de maatregelen ontwikkeld en geïmple-

menteerd, waarna er een netto risico overblijft. De verantwoordelijken in de keten accepteren het 

netto risico als een restrisico. 

Partijen binnen de informatieketens zijn vrijwel altijd zelfstandige organisaties met eigen doel-

stellingen en eigen financiële middelen. Zij managen het proces van lokaal risicomanagement 

met hun eigen staf, hun eigen gevoel voor risicobereidheid en binnen hun eigen financiële 

ruimte. Hierbij maken zij hun eigen afweging waaraan geld en menskracht wordt besteed, name-

lijk aan hun dienstverlening voor hun klanten, of aan het optimaliseren van informatiebeveili-

ging. Veelal ligt de lokale prioriteit bij de dienstverlening en wordt informatiebeveiliging slechts 

opgepakt als daartoe aanleiding is. Zo een aanleiding kan zijn wet- en regelgeving, de noodzaak 

tot verantwoording, toezicht of (ernstige) incidenten. 

De bedoeling van het afwegingskader, dat in ons onderzoek wordt geschetst, is de lokale keuze 

tussen middelen besteden aan dienstverlening versus informatiebeveiliging enigszins bij te stu-

ren. Zo een vorm van centrale sturing vereist dat de betrokken vakminister middelen beschikbaar 

moet stellen voor het op het gewenste niveau krijgen van de informatiebeveiliging. Dankzij cen-

trale middelen kan worden voorkomen dat de betrokken zelfstandige organisaties moeten bezui-

nigen op hun eigen dienstverlenende taak. 

De hierboven onderbouwde randvoorwaarde voor nationaal belang is: ‘Als de vakminister infor-

matieketens classificeert als zijnde van nationaal belang, zal hij centrale middelen beschikbaar 

moeten stellen voor de in deze ketens participerende organisaties om te voldoen aan de centraal 

opgelegde richtlijnen voor informatiebeveiliging. Hierbij dient de minister ook voor coördinatie 

en samenhang te zorgen, aangezien lokale partijen niet zijn gebaat bij zeer op elkaar lijkende 

maar toch verschillende voorwaarden en normenkaders’. 
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4.1. De inrichting van een ministerie 

Aangezien ons onderzoek is gericht op de centrale overheid, is het van belang in het kort aan te 

geven hoe een ministerie is ingericht. Deze toelichting is tevens nodig voor het opstellen van cri-

teria voor het afwegingskader. 

4.1.1. De vakminister 

Een minister of staatssecretaris is een bestuurder, veelal met een politieke achtergrond. Het mi-

nisterschap is een complexe baan. Een minister wordt politiek verantwoordelijk gehouden voor 

vrijwel alles in zijn portefeuille11. 

Eén van de lessen voor het ministerschap luidt als volgt: ‘De minister zorgt ervoor dat hij vol-

doende krediet opbouwt bij het parlement. Dat zal hij nodig hebben’. Eén van de zwaarste poli-

tieke oordelen die kan worden geveld is die van het verkeerd informeren van het parlement. Een 

minister of staatssecretaris zal er altijd alles aan moeten doen om de volksvertegenwoordiging 

van volledige en juiste informatie te voorzien. Eigenlijk is er geen voorbeeld van een minister 

die is gesneuveld op een falend systeem of een falende informatieketen, maar bijna altijd op ba-

sis van verkeerde informatievoorziening of falende of blunderende uitvoering. 

4.1.2. De Secretaris-Generaal (SG) 

Het departement wordt geleid door de Secretaris Generaal (SG). De taak van de SG is geregeld 

in een Koninklijk Besluit uit 1988. Een belangrijk onderdeel van deze taak is politiek-strategi-

sche advisering aan de politieke leiding. Een SG stuurt meestal minimaal drie beleids-Directeu-

ren-Generaal (DGs) aan. Een beleids-DG stuurt in veel gevallen weer ten minste drie directeuren 

aan. 

In een Koninklijk Besluit is vastgelegd dat de SG ambtelijke eindverantwoordelijkheid draagt 

voor het beleid en beheer van het ministerie. 

Met betrekking tot het informatiebeveiligingsbeleid, staat in artikel 3 van het ‘Besluit voorschrift 

informatiebeveiliging rijksdienst 2007’ (VIR2007): 

 De secretaris-generaal van een Ministerie stelt het informatiebeveiligingsbeleid vast, draagt 

dit uit en legt verantwoording hierover af. Het beleid omvat ten minste: 

a. De strategische uitgangspunten en randvoorwaarden die het Ministerie hanteert voor in-

formatiebeveiliging en in het bijzonder de inbedding in, en afstemming op het algemene 

beveiligingsbeleid en het informatievoorzieningsbeleid; 

b. De organisatie van de informatiebeveiligingsfunctie, waaronder verantwoordelijkheden, 

taken en bevoegdheden; 

c. De toewijzing van de verantwoordelijkheden voor ketens van informatiesystemen aan 

lijnmanagers; 

 
11 Tussen 1946 en 2009 had Nederland 719 ministers en staatssecretarissen. Hiervan moesten 37 bewinds-

lieden gedwongen het veld ruimen. In de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw traden er per 

decennium gemiddeld slechts 4 onvrijwillig af. In de jaren tachtig en negentig waren dat er 6 per decen-

nium. In de kabinetten Balkenende werd het record van 10 gesneuvelde bewindspersonen bereikt. 
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d. De gemeenschappelijke betrouwbaarheidseisen en normen die op het Ministerie van toe-

passing zijn; 

e. De frequentie waarmee het informatiebeveiligingsbeleid wordt geëvalueerd; 

f. De bevordering van het beveiligingsbewustzijn. 

Op deze wijze is ook vastgelegd dat de SG ambtelijke eindverantwoordelijkheid draagt voor het 

informatiebeveiligingsbeleid van het ministerie. 

4.1.3. De Directeur-Generaal (DG) of Directeur 

Er is geen sprake van collectieve verantwoordelijkheid van, bijvoorbeeld, alle leden van een 

ambtelijke staf. Dit beginsel geldt ook voor de onderliggende niveaus. Net als de SG dragen de 

DGs en de directeuren de eindverantwoordelijkheid voor in collegiaal verband van management-

teams voorbereide besluiten. Deze regel van een herkenbare individuele eindverantwoordelijk-

heid is ook van toepassing op de besluitvorming op lagere hiërarchische niveaus. 

Een ministerie is opgebouwd uit directoraten-generaal. Deze komen altijd voor in de sfeer van 

het beleid en soms ook in de uitvoering, het toezicht of de bedrijfsvoering. Een directoraat-gene-

raal is belast met de zorg voor een inhoudelijk breed en complex terrein. Dat wordt gekenmerkt 

door de breedte, diversiteit en/of het integrale karakter van overheidszorg. Voorbeelden zijn on-

derwijs, gezondheid, veiligheidsbeleid, rijksbrede bedrijfsvoering en het toezicht op de voedsel-

kwaliteit. 

De Directeur Generaal (DG) geeft leiding aan een directoraat-generaal12. Dit betreft een structu-

reel organisatieonderdeel, overeenstemmend met een departementaal of maatschappelijk te on-

derscheiden sector of beleidsveld. De functie van DG komt in drie verschijningsvormen voor: 1) 

als hoofd van een essentiële beleidseenheid binnen een departement; 2) als hoofd van een porte-

feuille bestaande uit structurele beleids- en stafeenheden (bijvoorbeeld de DG als lid van de be-

stuursraad van een ministerie met in de portefeuille een aantal beleids- en stafdirecties van het 

ministerie); 3) als hoofd van een rijksbreed staf-directoraat-generaal, waarin één of meer van de 

PIOFACH-functies voor de rijksdienst worden behartigd. 

Een DG kan ook een ‘DG grote uitvoeringsorganisatie’ zijn. Deze staat aan het hoofd van een 

zeer omvangrijke, binnen het ministerie als zelfstandige eenheid gepositioneerde uitvoeringsor-

ganisatie. Hij of zij staat op hetzelfde niveau als de overige DGs (en de inspecteur-generaal). De 

DG grote uitvoeringsorganisatie is hoog in de departementale organisatie gepositioneerd, direct 

onder de SG. Deze functie heeft de volgende kenmerken: 

 Grote complexiteit van het uitvoeringsterrein: De DG grote uitvoeringsorganisatie staat 

aan het hoofd van een uitvoeringsorganisatie die overheidstaken uitvoert met een zeer grote 

complexiteit. De zeer grote complexiteit komt tot uitdrukking in: 1) de inhoudelijke com-

plexiteit (bijv. technisch moeilijk uitvoerbare wet- en regelgeving); 2) de complexiteit van 

de processturing op het uitvoeringsterrein (bijvoorbeeld zeer veel tegengestelde belangen die 

bij de uitvoering een rol spelen); 

 Zwaar extern overleg: De DG grote uitvoeringsorganisatie staat aan het hoofd van een uit-

voeringsorganisatie die namens de minister veelvuldig bindende standpunten inneemt met 

 
12 Zie ook ‘Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 20 7’, Ministerie BZK, april 2017. 
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belangrijke gevolgen in extern overleg tot op het hoogste niveau, waarin belangrijke tegen-

stellingen moeten worden overbrugd. Daaronder valt bijvoorbeeld: 1) overleg met maat-

schappelijke organisaties; 2) overleg met overheden op lokaal, regionaal en provinciaal ni-

veau; 3) het innemen van standpunten in procedures bij nationale en internationale rechters; 

 Structureel politiek en maatschappelijk afbreukrisico van het uitvoeringsterrein: De 

DG grote uitvoeringsorganisatie staat aan het hoofd van een uitvoeringsorganisatie die over-

heidstaken uitvoert met structureel een grote politieke en/of maatschappelijke gevoeligheid. 

De politieke gevoeligheid blijkt onder meer uit: 1) de structureel grote mediabelangstelling; 

2) de structurele aandacht vanuit de Tweede Kamer; 3) de sterke aandacht van de minister 

De maatschappelijke gevoeligheid blijkt onder meer uit de grote gevolgen voor de positie 

van burgers, die bijvoorbeeld samenhangt met de rechtstreekse consequenties van de uitvoe-

ring voor hen; 

 Autonomie: Daarbij geldt dat de uitvoeringsorganisatie op het betreffende terrein van over-

heidszorg een prominente eigen verantwoordelijkheid heeft. De DG grote uitvoeringsorgani-

satie beschikt over een zeer grote beslissingsvrijheid en grote discretionaire bevoegdheden. 

Als toetspunt geldt dat de uitvoeringsorganisatie een zeer substantiële omvang en opbouw en 

een fors budget heeft in vergelijking met andere uitvoeringsorganisaties. 

Daarnaast is er nog de programma- of project-DG. Deze geeft leiding aan een breed programma 

of project met een grote complexiteit en een grote politieke en/of maatschappelijke gevoeligheid. 

Het kan gaan om onderwerpen die departementsoverstijgend zijn, maar ook om belangrijke on-

derwerpen die aan één ministerie zijn toe te delen. De opdrachten zijn ingewikkeld en tijdelijk en 

vragen bijzondere politieke aandacht. De programma- of project-DG is een tijdelijke, voor een 

duidelijk in de tijd begrensde activiteit of programma aangestelde overheidsmanager. 
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4.2. Digitale ondersteuning voor overheidsbelangen op het hoogste niveau 

Wij hanteren in dit rapport de generieke term ‘vakminister’. Kenmerkend voor nationale belan-

gen is een vakminister die eind- of systeemverantwoordelijk is, ook wanneer het proces en/of de 

verwerking van informatie buiten het departement plaatsvindt. Afhankelijk van de portefeuille-

verdeling binnen het kabinet13 zou dit ook een staatssecretaris kunnen zijn. 

Voor het afwegingskader hanteren wij een driedeling, namelijk het beleidsterrein waar de vakmi-

nister voor verantwoordelijk is, de betrokken informatieketens en de relevante informatie en in-

formatieverwerkende systemen. Deze driedeling is als volgt geschetst: 

 

Figuur 2Nationaal Belang

Overheidsbelangen op het hoogste niveau, afhankelijk van digitale ondersteuning

Beleidsterrein

1. Hoe belangrijk voor de maatschappij?

2. Hoe belangrijk voor doelstelling van minister?

3. Doorzettingsmacht (of departementale silo’s)?

4. Vervult digitale ondersteuning een vitale rol?

a. Kan dit een IT-flop worden? Projectfalen? Te complex?

b. Implementeerbaar bij ketenpartners?

c. Hoe kwetsbaar voor verstoringen?

d. Dreigende actoren?

5. Uitvoerbaar en handhaafbaar?

6. Fraudegevoelig?
Informatieketens

1. Hoe belangrijk voor uitvoering?

2. Risico’s door ketenpartners?

3. Hoe kwetsbaar?

4. Doorzettingsmacht?

5. Welke assurance?

6. Geknoei, blunders?

7. Fraude, datalekken?

Informatie en systemen

1. Afhankelijkheden?

2. Risico’s?

3. Maatregelen?

4. Waarborgen?

Vakminister

Schade door 
uitvoering

Risico afweging
(veel breder dan IB)

DG of D SG

 
 

4.2.1. Het beleidsterrein 

De keuze om een beleidsterrein in te richten wordt gemaakt door de politiek, waarbij toestem-

ming nodig is van het parlement. Voor het beleidsterrein worden doelstellingen opgesteld, rand-

voorwaarden, budgetramingen etc., hetgeen wordt vastgelegd in wet- en regelgeving en de be-

groting. Een onderdeel van het wetgevingsproces is de uitvoeringstoets, waarbij concepten wor-

den voorgelegd aan de uitvoerende instanties voor toetsing op doelstelling, uitvoerbaarheid, 

handhaafbaarheid, fraudegevoeligheid etc. Bij de uitvoeringstoets is het belangrijk dat de reac-

 
13 Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. 
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ties van de uitvoerende instanties op een zorgvuldige wijze worden meegenomen binnen het wet-

gevingsproces, aangezien die instanties over het algemeen goed zicht hebben op de realiseer-

baarheid en de mogelijk risico’s. 

Zoals beschreven in de bovenstaande sectie ‘De inrichting van een ministerie’ worden de belang-

rijke beleidsterreinen en uitvoeringsorganisaties aangestuurd door Directeuren-Generaal (DGs) 

of directeuren. Zij zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisatie en inrichting. 

Een nieuw beleidsterrein of een uitbreiding van een bestaand beleidsterrein wordt veelal project-

matig opgepakt of via een programma. Voorafgaand aan de initiëring van zo een programma of 

project dient de afweging te worden gemaakt of er sprake is van nationaal belang. Die afweging 

kan ook worden gemaakt voor een bestaand beleidsterrein, als de vakminister daartoe een nood-

zaak ziet gegeven het belang van dat beleidsterrein. 

Nationaal belang bestaat uit bedrijfsprocessen, informatiesystemen en informatie waarvan het 

belang naar het oordeel van het betreffende vakdepartement dusdanig groot is dat de vakminister 

eindverantwoordelijk wordt geacht en verantwoordelijkheid neemt. Allereerst dienen voor het 

beleidsterrein (als paraplu boven de bedrijfsprocessen, informatiesystemen en informatie) onder 

andere de volgende vragen te worden gesteld met betrekking tot mogelijke risico’s: 

 

1. Hoe belangrijk is het beleidsterrein voor de maatschappij, dus voor de betrokkenen en orga-

nisaties, binnen de context van het generieke maatschappelijke belang van informatiebeveili-

ging en betrouwbare informatieverwerking? 

2. Hoe belangrijk is het beleidsterrein voor doelstelling van vakminister en voor zijn verant-

woordingsplicht aan het parlement? 

3. Heeft de vakminister een voldoende mate van doorzettingsmacht om zelfstandig te kunnen 

inrichten of aansturen, of is betrokkenheid nodig van andere ministers vanwege de departe-

mentale silo’s? 

4. Vervult digitale ondersteuning een vitale rol binnen dit beleidsterrein? Dit moet onder an-

dere duidelijk worden tijdens de uitvoeringstoets. Zo ja, dan zijn er enkele relevante risico-

factoren, die later tot parlementaire aandacht kunnen leiden voor de vakminister. Dit zijn on-

der andere: 

a. Kan de realisatie een IT-flop worden? Bijvoorbeeld een falend IT-programma of IT-pro-

ject, teveel complexiteit, veranderende gebruikerseisen etc., leidend tot een hoog af-

breukrisico? 

b. Kunnen de ketenpartners hun deel van de bedrijfsprocessen, informatiesystemen en in-

formatie tijdig en adequaat realiseren? 

c. Hoe kwetsbaar is het geheel voor verstoringen? 

d. Welke dreigende actoren zijn er voor dit beleidsterrein en wat is hun modus operandi? 

5. Is het beleidsterrein uitvoerbaar en handhaafbaar? 

6. Hoe fraudegevoelig is dit beleidsterrein? 

Deze risicoafweging is veel breder dan alleen informatiebeveiliging. Een goede opzet van het 

gehele beleidsterrein is onontbeerlijk om te voldoen aan de maatschappelijke en politieke doel-

stelling. 
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4.2.2. Het maatschappelijk belang van het beleidsterrein 

Bij ons onderzoek wordt alleen de centrale overheid beschouwd. Hierbij hanteren wij de vol-

gende uitgangspunten: 

 De overheid bestaat ten bate van de gehele maatschappij (alle burgers en organisaties), en 

ten laste van de gehele maatschappij; 

 De overheid dient met voldoende kwaliteit de publieke taak uit te voeren; 

 De ‘waarde’ van processen en informatie staat centraal bij dit onderzoek. 

Bij een beleidsterrein is het beter niet te spreken over ‘alle burgers en organisaties’, maar over 

‘alle betrokken personen en organisaties’. Dat zijn degene die worden geraakt door de specifiek 

op het beleidsterrein betrekking hebbende wet- en regelgeving, of daar baat bij hebben. 

Voor hen zijn onder andere de volgende vragen relevant: 

 

1. Is het gebruik van de door de overheid aangeboden informatiedienstverlening binnen dit be-

leidsterrein verplicht of wordt deze aangeboden als een unieke dienst? 

2. Is er een alternatief voor deze door de overheid aangeboden informatiedienstverlening? 

3. Heeft dit beleidsterrein invloed op eigendom of bezit van de betrokken personen en organi-

saties, zoals identiteit, onroerend goed, financiën, gezondheid, persoonlijke levenssfeer, vrij-

heid etc.? 

4. Welke mate van weerstand zal worden opgenomen in de processen en informatiedienstverle-

ning om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de informatie of fraude kan optre-

den? 

Als de overheid de betrokken personen en organisaties verplicht of in de gelegenheid stelt om 

gebruik te maken van informatieverwerkende faciliteiten zonder alternatief, heeft zij in de ogen 

van de maatschappij de plicht die faciliteiten op een verantwoorde wijze op te zetten, in te rich-

ten, te laten draaien en zich daarover te verantwoorden. 

4.2.3. De informatieketens 

Een definitie van een informatieketen is: ‘Een informatieketen is een structureel samenwerkings-

patroon van een (groot) aantal onafhankelijke organisaties en professionals gericht op een 

maatschappelijk of commercieel product, waarbij een aantal opeenvolgende activiteiten worden 

uitgevoerd die toegevoegde waarde leveren aan de totstandkoming van het product’. 

In het kader van ons onderzoek onderkennen wij de volgende kenmerken van een informatieke-

ten: 

 

1. De ketenpartners hebben een gemeenschappelijk maatschappelijk doel; 

2. Het gaat in de basis steeds om ongeveer dezelfde soort informatie, bij de verschillende ke-

tenpartners soms op een verschillende manier verrijkt; 

3. Er is sprake van onderlinge afhankelijkheden tussen de ketenpartners in termen van Beschik-

baarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV); 

4. Er bestaat sowieso al veel samenwerking tussen de partijen binnen de keten of sector. 

De reden dat een informatieketen van nationaal belang kan zijn, is: 



 

Ministerie BZK 

Directie Digitale Samenleving 

 

Afwegingskader informatieveiligheidseisen 

vanuit Nationaal Belang 
 

 

25 van 87 

 

1. De vakminister kan, mogelijk of waarschijnlijk, worden aangesproken in het geval van een 

majeure inbreuk. Dit is bestuurlijke verantwoordelijkheid of stelselverantwoordelijkheid. 

Hierbij past een kanttekening van de Raad van State14, die daarbij de vraag kan stellen of de 

minister bevoegd is om antwoord te geven op vragen vanuit het parlement; 

2. Of, het vakdepartement is van oordeel dat het maatschappelijk belang van bedrijfsprocessen, 

informatiesystemen en/of informatie dusdanig groot is dat de vakminister eindverantwoorde-

lijk wordt geacht en de verantwoordelijkheid neemt binnen zijn portefeuille. Dat is regie 

voeren. 

Als de vakminister besluit dat een informatieketen van nationaal belang is, dient het volgende te 

gebeuren: 

 

1. De vakminister legt eisen op aan de ketenpartners via wetten, besluiten, regelingen, richtlij-

nen, standaarden etc., in overleg met andere departementen, om de uitvoerbaarheid bij de ke-

tenpartners te borgen; 

2. De vakminister levert ondersteuning of faciliteert de ketenpartners; 

3. De ketenpartners leggen verantwoording af aan de vakminister over de effectiviteit van de 

door hen getroffen maatregelen; 

4. De vakminister implementeert, indien nodig, verticaal toezicht. (Dit is alleen zinvol indien 

een effectief stelsel van mitigerende maatregelen wordt voorgeschreven door de vakminister, 

daarbij zoveel mogelijk steunend op de al lokaal ingerichte maatregelen en processen binnen 

deze context); 

5. De vakminister mag en kan ingrijpen bij non-compliance van een ketenpartner. 

Voor een informatieketen van nationaal belang dienen onder andere de volgende vragen te wor-

den gesteld met betrekking tot mogelijke risico’s: 

 

1. Hoe belangrijk is de informatieketen voor de uitvoering van het beleidsterrein? 

2. Welke risico’s kunnen worden veroorzaakt door de ketenpartners? 

3. Hoe kwetsbaar is de informatieketen in termen van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrou-

welijkheid (BIV)? 

4. Heeft de vakminister een voldoende mate van doorzettingsmacht om zelfstandig de informa-

tieketen te kunnen inrichten of aansturen, of is betrokkenheid nodig van andere ministers 

vanwege de departementale silo’s? 

5. Welke mate van assurance verwacht de vakminister van de ketenpartners? 

6. In hoeverre zijn er risico’s mogelijk door geknoei, blunders, fraude, datalekken etc. in de uit-

voering? 

 
14 Raad van State, ‘Ongevraagd advies over de ministeriële verantwoordelijkheid’, W04.20.0135/I, 15 juni 

2020. Het concept ‘systeemverantwoordelijkheid’ of ‘stelselverantwoordelijkheid’ leidt in de praktijk tot 

misverstanden. Het concept wordt soms gebruikt om de minister verantwoordelijk te houden voor zaken 

terwijl hij, vaak op grond van eerdere politieke besluitvorming, niet of niet meer bevoegd is. Dat kan niet 

alleen leiden tot een te ruime uitleg van de ministeriële verantwoordelijkheid maar ook tot overspannen 

verwachtingen van wat de overheid kan en mag. Dat is ongewenst. Een nadere explicatie van het begrip 

stelselverantwoordelijkheid is daarom noodzakelijk. 
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Er is geen eenduidige afbakening van een informatieketen. De meeste kennen zijvertakkingen en 

vrijwel alle ketenpartners zijn zelf onderdeel van netwerken met andere informatieketens. Hier-

door zijn er vele koppelingen voor de uit te wisselen informatie, die veelal niet eenduidig in 

kaart zijn gebracht. 

4.2.4. Informatie en systemen 

Een definitie van een informatiesysteem15 is: ‘Een informatiesysteem is een samenhangend ge-

heel van gegevensverzamelingen, en de daarbij behorende personen, procedures, processen en 

programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, 

verwerking en communicatie’. 

Een informatieketen bestaat uit gekoppelde informatiesystemen, waartussen informatie wordt 

uitgewisseld. De systemen leveren de functionaliteit en de informatie vertegenwoordigt de 

‘waarde’. 

4.2.4.1. Classificatie voor Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV) 

Informatie dient te worden geclassificeerd. De traditionele eisen voor Beschikbaarheid, Integri-

teit en Vertrouwelijkheid (BIV) volgen uit de afspraken die zijn gemaakt door de opdrachtgever 

of vertegenwoordigers van de gebruikersorganisaties en de IT-dienstverleners. De definities zijn: 

 

1. Beschikbaarheid is het beschikbaar zijn van de functionaliteit en informatie voor de eindge-

bruikers conform de afgesproken beschikbaarheidstijden, waarbij onvoorziene onbeschik-

baarheid beperkt blijft tot het afgesproken maximale onbeschikbaarheidstijd en -percentage. 

Gerelateerde begrippen zijn continuïteit en robuustheid; 

2. Integriteit is het voldoen aan de vanuit het werkproces geïdentificeerd eisen voor het borgen 

van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van geautoriseerde verwerkingen op informatie, 

en indien afgesproken het onomstotelijk vaststellen van de oorsprong van die verwerkingen. 

Gerelateerde begrippen zijn het voorkomen van ongeautoriseerd verwijderen of muteren, on-

weerlegbaar, compleet en accuraat; 

3. Vertrouwelijkheid is het beschermen tegen ongeautoriseerde kennisname of onthulling van 

informatie. Gerelateerde begrippen zijn afscherming, privacybescherming en ‘need to 

know’. 

De BIV-classificatie omvat niet het bepalen van de waarde, de wettelijke eisen en de gevoelig-

heid van gegevens. Deze vaststelling is nodig voor het treffen van een passend beveiligingsni-

veau gegeven de aard van de te beschermen waarde. 

De waarde is veelal gerelateerd aan de inhoud van de informatie, waarbij rekening moet worden 

gehouden met welke schade wordt geleden als de informatie in handen komt van onbevoegden. 

Centraal staat hierbij de vraag: ‘Wat zijn de gevolgen als deze informatie in verkeerde handen 

komt?’ Deze vraag dient te worden gesteld om een afweging te kunnen maken hoe de informatie 

moet worden beveiligd. 

 
15 Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007, Artikel 1 onder b. 
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4.2.4.2. Gerubriceerde informatie 

Voor gerubriceerde informatie16 binnen een ministerie is het afwegingsproces voor mogelijke 

schade uitgewerkt. Rubriceren is het proces waarbij de opsteller van een document de mogelijke 

schade voor het departement, de Staat of haar bondgenoten, of de nationale veiligheid inschat in 

geval dat de informatie uitlekt, ongeautoriseerd wordt gewijzigd of niet meer beschikbaar is. Af-

hankelijk van deze mogelijke schade wordt het document een rubricering toegekend die overeen-

komt met een geschikte set van beveiligingsmaatregelen. Iedereen die het document onder ogen 

krijgt, dient op basis van de aangebrachte rubricering te weten welke beveiligingsmaatregelen 

moeten worden nageleefd. 

Er zijn vier rubriceringniveaus17 met elk een bijpassende set van beveiligingsmaatregelen: 

 

1. Staatsgeheim Zeer Geheim (afgekort Stg.ZG) 

Indien kennisname door niet geautoriseerden zeer ernstige schade kan toebrengen aan een 

van de vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten; 

2. Staatsgeheim Geheim (afgekort Stg.G) 

Indien kennisname door niet geautoriseerden ernstige schade kan toebrengen aan een van de 

vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten; 

3. Staatsgeheim Confidentieel (afgekort Stg.C) 

Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan een van de vitale 

belangen van de Staat of zijn bondgenoten; 

4. Departementaal Vertrouwelijk (afgekort Dep.V.). 

Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan de belangen van 

één of meerdere ministeries. 

De opsteller van de informatie doet een voorstel tot rubricering en brengt deze aan op de infor-

matie. De vaststeller van de inhoud van de informatie stelt tevens de rubricering en rubricering-

duur vast. In de praktijk is dit vaak degene die de eindparaaf plaatst. 

De termen ‘schade’, ‘ernstige schade’, ‘zeer ernstige schade’, ‘belangen’ en ‘vitale belangen’ 

zijn gekwantificeerd in de Handleiding Rubricering, maar de daar genoemde bedragen wijken in 

significante mate af van de bedragen die in de volgende sectie over de Te Beschermen Belangen 

(TBB) worden genoemd. 

  

 
16 IBR, Handleiding Rubricering, versie 1.7, juni 2015. 
17 Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013). 
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4.2.4.3. Model voor Te Beschermen Belangen (TBB) 

Er is een model18 voor de Te Beschermen Belangen (TBB). Dit zijn onder andere informatie en 

informatiesystemen die moeten worden beveiligd om de bedrijfsvoering en andere gewichtige 

belangen en processen van de Rijksoverheid19 ongestoord doorgang te laten vinden. Enkele 

voorbeelden daarvan zijn een gebouwenbeheerssysteem, een informatiesysteem met gerubri-

ceerde informatie, een beveiligingssysteem, een meldkamer, een serverruimte enz. 

Er zijn verschillen in de mate waarin een TBB beschikbaar moet zijn en wie toegang heeft tot 

kennisname of er gebruik van mag maken. Tevens verschilt de schade die ontstaat als gevolg van 

het kennisnemen door niet-gerechtigden of het aantasten van de TBB. De categorieën zijn inge-

deeld van de lichtste TBB, ‘categorie 4’, in een drietal stappen naar de zwaarste ‘categorie 1’. 

De categorieën TBB kennen twee kenmerken, namelijk schade en vervanging. Bij schade gaat 

het om de schade die ontstaat als gevolg van kennisneming door een niet-gerechtigde of aantas-

ting of verlies van het TBB, of schade voor de veiligheid of andere gewichtige belangen (zoals 

imagoschade) van de Rijksoverheid. 

Bij vervanging gaat het om de invloed die aantasting van het TBB heeft op de bedrijfsvoering 

en/of andere gewichtige belangen van de Rijksoverheid en aanwezigheid van alternatieven. De 

onderstaande tabel geeft de kenmerken per categorie weer: 

 

Categorie TBB Kenmerken  Beveiligingsnorm 

 Schade  Vervanging Kennisneming / aantasting / verlies: 

Categorie 1 zeer ernstige schade 

voor de Staat 

onmisbaar, geen alterna-

tieven 

is onacceptabel 

Categorie 2 ernstige schade voor 

de Staat 

nadelige invloed, korte 

termijn geen alternatieven 

is in beginsel niet acceptabel 

Categorie 3 schade voor de Staat beperkt nadelige invloed moet zoveel mogelijk worden voor-

komen 

Categorie 4 Beperkte schade voor 

één departement 

beperkte invloed is ongewenst 

 

  

 
18 Ministerie BZK, Zoneringsmodel rijkskantoren - Model voor beveiliging Te Beschermen Belangen, 

concept versie 20110617. Dit is afgeleid van een model bij het ministerie van Defensie. 
19 Het oorspronkelijke model voor TBB gaat uit van de belangen en processen van de Rijksoverheid. In 

het in dit rapport beschreven afwegingskader stellen wij dat de Rijksoverheid dienstbaar is aan de samen-

leving, en spreken wij verder over de belangen en processen van de samenleving. 
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De onderstaande tabel geeft een verklaring van de schadebegrippen: 

 

Van schade is sprake indien … Van ernstige schade is sprake 

indien … 

Van zeer ernstige schade is 

sprake indien … 
 

… kennisneming of aantasting door niet-gerechtigden kan leiden tot een dusdanig nadelig effect op de 

bedrijfsvoering en/of andere gewichtige belangen van de Rijksoverheid dat tenietdoen van dat effect… 
 

… na beperkte investeringen (en-

kele miljoenen) in tijd, arbeid en 

kapitaal mogelijk is. 

… slechts na grote investeringen 

(enkele tientallen miljoenen) in 

tijd, arbeid en kapitaal mogelijk 

is. 

… niet of eerst na zeer grote 

investeringen (enkele honder-

den miljoenen) in tijd, arbeid 

en kapitaal mogelijk is. 

Er zijn alternatieven of adequate te-

genmaatregelen op korte of middel-

lange termijn beschikbaar. 

Er zijn beperkte alternatieven of 

beperkte adequate tegenmaatre-

gelen op korte of middellange 

termijn beschikbaar. 

Er zijn geen alternatieven of 

adequate tegenmaatregelen op 

korte of middellange termijn 

beschikbaar. 

 

Om te bepalen tot welke categorie een TBB behoort, wordt er per TBB een risicoanalyse uitge-

voerd. 

Bij het vaststellen van de ‘schade’ moet de analist niet alleen denken aan verloren mensuren, 

vervanging van apparatuur etc., maar ook aan de maatschappelijke, menselijke en sociale 

schade, en mogelijk daaruit volgende claims op de overheid of herstelkosten. 

Voor een voorbeeld van ‘zeer ernstige schade’ bij ongeautoriseerde onthulling van (tijdelijk) 

zeer vertrouwelijke informatie, blikken wij terug naar 2007/2008. De toenmalige ABN Amro-

bank werd op 10 oktober 2007 overgenomen door een consortium, bestaande uit Fortis, Royal 

Bank of Scotland en Banco Santender voor een bedrag van € 72 miljard. Eind 2007 werd AB  

Amro opgedeeld door de drie aandeelhouders, waarbij Fortis de ABN Amro-onderdelen Private 

Banking, Asset Management en Business Unit  ederland verkreeg voor een bedrag van € 24 

miljard. 

Op vrijdagmiddag 26 september 2008 maakte de voorzitter van de toenmalige Belgische Bank-

commissie CBFA onverwachts een afspraak met de Belgische premier, en vertelde dat Fortis li-

quiditeitsproblemen had en speculanten daar gebruik van wilden maken. Op zondag 28 septem-

ber 2008 was intensief overleg in Brussel, waar ook de Nederlandse minister van Financiën bij 

aanwezig was. Die week werd in het geheim intensief onderhandeld, onder andere met de Neder-

landse minister-president. Er gingen biedingen heen en weer van € 4 miljard, €  2 miljard en 

€ 14 miljard. Uiteindelijk werd vrijdagavond 3 oktober 2008 na het sluiten van de beurs bekend 

gemaakt dat de bedrijfsonderdelen Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. (inclusief de participa-

tie in RFS Holdings), Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance N.V. 

werden verkocht aan de  ederlandse overheid voor een totaalbedrag van €  6,8 miljard. De 

voormalige ABN AMRO-onderdelen vormden hiervan het grootste deel. Door deze overname 

werd de bank genationaliseerd. Fortis bleef zelf zitten met een boekhoudkundig verlies van € 24 

miljard, het grootste verlies van een Nederlands bedrijf ooit. 

Als informatie over de onderhandelingen was uitgelekt tussen 26 september en 3 oktober 2008, 

had dat een beurscrash kunnen veroorzaken. Tevens had Nederland mogelijk een fors aantal mil-

jarden meer moeten betalen. 
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Bij het model voor TBB is invulling gegeven aan de omvang van de schade in termen zoals ‘en-

kele’, ‘tientallen’ en ‘honderden’ miljoenen. Tevens geeft het model voor TBB een nadere verfij-

ning voor het categoriseren van het belang in de vorm van vier criteria voor ‘vervanging’ en ‘be-

veiligingsnorm’, en is daarmee praktischer hanteerbaar dan de kwantificering in de Handleiding 

Rubricering. 

4.2.4.4. Vragen voor een informatiesysteem 

Zoals hierboven is beschreven dient een informatiesysteem te worden gezien als een samenhan-

gend geheel van gegevensverzamelingen, en de daarbij behorende personen, procedures, proces-

sen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor op-

slag, verwerking en communicatie. Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging dienen al deze 

aspecten te worden meegenomen bij het opstellen van een adequaat stelsel van beheersmaatrege-

len. 

Voor een informatiesysteem van nationaal belang dienen onder andere de volgende vragen te 

worden gesteld met betrekking tot mogelijke risico’s voor informatiebeveiliging: 

 

1. Hoe belangrijk is het informatiesysteem voor de uitvoering van het beleidsterrein en/of het 

functioneren van de informatieketen? 

2. Is er een alternatieve informatievoorziening mogelijk indien dit informatiesysteem voor lan-

gere tijd uitvalt? 

3. In hoeverre wordt gebruik gemaakt van onderliggende standaardprogrammatuur voor com-

municatie en opslag? 

4. Welke risico’s kunnen worden veroorzaakt door de IT-dienstverleners of ketenpartners? 

5. Hoe kwetsbaar is het informatiesysteem in termen van Beschikbaarheid, Integriteit en Ver-

trouwelijkheid (BIV)? 

6. Tegen welke dreigende actoren dient het informatiesysteem te worden beschermd? 

7. Welke preventieve, detectieve en correctieve maatregelen zijn ten minste nodig om robuust 

te zijn tegen de te verwachten dreigende actoren? 

8. Welke mate van assurance verwacht de vakminister over het informatiesysteem? 

9. In hoeverre zijn er risico’s mogelijk door geknoei, blunders, fraude, datalekken etc. in de uit-

voering? 

Er is geen eenduidige afbakening van een informatiesysteem. De meeste zijn lokaal gekoppeld 

aan andere informatiesystemen die informatie aanleveren, verwerken en/of afnemen, en maken 

vaak gebruik van gemeenschappelijke onderliggende standaardprogrammatuur voor communica-

tie en opslag, zoals databases. Hierdoor zijn er vele koppelingen en interfaces voor de uit te wis-

selen informatie, die veelal niet eenduidig in kaart zijn gebracht. 
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4.3. Verkavelen in informatieketens 

De overheid kent vele belangrijke informatieketens. In het kader van ons onderzoek hebben wij 

een verkaveling aangebracht, door de informatieketens in zes domeinen onder te brengen. 

Verkaveling houdt in het bij elkaar zoeken van diensten die overeenkomsten kennen en waar-

voor een gezamenlijke strategie kan worden ontwikkeld voor informatiebeveiliging. De verkave-

ling betreft met name de gebruikers(organisaties), de werkprocessen en de dienstverlening aan 

de maatschappij. Daarbij valt te denken aan de ketens met de grote geldstromen, de e-dienstver-

lening, openbare orde en veiligheid, Defensie, vitale infrastructuur etc. 

De zes domeinen zoals geschetst binnen dit onderzoek zijn: 

 

Figuur 3Nationaal Belang

Informatieketens verkavelen binnen disjuncte domeinen

Domein 1: Vitale digitale infrastructuur
Belastingdienst, UWV, SVB, DUO, BRP, Logius, Mijnoverheid etc.

Domein 2: Vitale fysieke infrastructuur en milieu
Waterkeringen, bruggen, wegen, energie, water, telecommunicatie, 

Kadaster, ecologie (gezonde leefomgeving) etc.

Domein 3: Veiligheidsketens
Politie, Vreemdelingen, Justitie, Rechtspraak, DJI, Bijzondere Inlichtingen 

en Opsporingsdiensten etc.

Domein 4: Volksgezondheid
Zorgaanbieders, pandemiebestrijding etc.

Domein 5: Beleidskernen en adviesorganen
Centrale overheid, provincies, gemeenten, waterschappen, ZBO’s etc.

Domein 6: Internationaal
Defensie, internationale verdragen, diplomatie etc.

 
 

Domein 1 is de vitale digitale infrastructuur. Deze bestaat uit twee delen, namelijk de grote geld-

stromen tussen overheid, betrokkenen en organisaties, en digitale identificatie en authenticatie. 

Deze twee gebieden vloeien deels in elkaar over doordat de papierstroom die samenhangt met 

uitkeringen, belastingen, subsidies etc. steeds meer wordt vervangen door digitale informatie-

uitwisseling met de betrokkene en organisaties. Daarbij is gedegen authenticatie, autorisatie en 

onweerlegbaarheid van belang. Veelal betreft dit systemen met een zeer groot aantal gebruikers, 

waarbij wordt gestreefd naar toegankelijkheid voor rechtmatige gebruikers en minimalisatie van 

het frauderisico. 
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Domein 2 is de vitale fysieke infrastructuur en milieu. Hierbinnen is veel techniek aanwezig, zo-

als voor telecommunicatie en Internet of Things (IoT). Ook de registratie van onroerend goed is 

hier onderdeel van, zoals de Basisregistratie Kadaster (BRK), de Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie On-

dergrond (BRO) etc. Dit hangt tevens samen met de nieuwe Omgevingswet, die onder andere 

streeft naar een gezonde leefomgeving. Veelal betreft dit systemen voor het aansturen van tech-

niek, met mimalisatie van de foutkans, en voor grootschalige registraties waarvoor correctheid 

en toegankelijkheid belangrijk zijn. 

Domein 3 is de veiligheidsketen. Hieronder vallen openbare orde en veiligheid, opsporing van 

strafbare feiten, het Openbaar Ministerie (OM), de rechterlijke macht en de penitentiaire inrich-

tingen. Veelal betreft dit systemen met veel privacygevoelige informatie, die gedegen moeten 

worden afgeschermd voor ongeautoriseerden. 

Domein 4 is de volksgezondheid. Dit zijn de systemen binnen de zorg, maar momenteel ook de 

grote systemen voor de pandemiebestrijding die zijn opgezet door het ministerie VWS. De infor-

matie binnen deze systemen valt veelal onder de Wet op de geneeskundige behandelovereen-

komst (Wgbo) en dient te worden behandeld en beschermd als medische dossiers. Beschikbaar-

heid en integriteit zijn belangrijke aspecten in het kader van patiëntbehandeling. 

Domein 5 betreft de beleidskernen en adviesorganen. Dit zijn de systemen van de centrale en de-

centrale overheid, waarin deels vertrouwelijke of gerubriceerde informatie wordt verwerkt en 

opgeslagen, over het algemeen in beveiligde omgevingen. Hierbij worden in verschillende situa-

ties hoge eisen gesteld aan de afscherming van de informatie. 

Domein 6 betreft de internationale aspecten, die zijn gerelateerd aan de soevereiniteit van Neder-

land. Dit betreft Defensie, die normatiek en rubricering van de NAVO hanteert, het voldoen aan 

internationale verdragen en de diplomatieke instanties. Ook hierbij worden hoge eisen gesteld 

aan de afscherming van de informatie, maar geldt als randvoorwaarde dat militairen en diploma-

ten ook in minder goed beveiligde omgevingen werkzaam zijn. 

De indeling is domeinen is vooral gericht op het groeperen van specifieke eisen voor informatie-

beveiliging binnen informatieketens, zoals in de beschrijvingen hierboven is aangegeven. 
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4.4. Validatie van verkaveling in informatieketens 

De verkaveling in de informatieketens is getoetst tegen de artikelen 1 tot en met 23 van de 

Grondwet, en tegen de ‘Risicoanalyse nationale veiligheidsbelangen’ die is opgesteld door het 

Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV). Deze risicoanalyse op basis van zes nationale 

veiligheidsbelangen (Nvb) is gebruikt voor het opstellen van een meerjarige Nationale Veilig-

heidsstrategie (NVS), in opdracht van de NCTV. Het resultaat van de toetsing kan als volgt wor-

den weergegeven: 

 

Figuur 4Nationaal Belang

Relatie met Nationale Veiligheidsbelangen en Te Beschermen Belang

Nvb 3. Economische veiligheid
Nvb 5. Sociale en politieke stabiliteit
TBB: Grondwet Art. 20. Bestaanszekerheid, welvaart, 
sociale zekerheid

Nvb 2. Fysieke veiligheid
Nvb 4. Ecologische veiligheid
Nvb 5. Sociale en politieke stabiliteit
TBB: Grondwet Art. 21. Bewoonbaarheid en leefmilieu

Nvb 2. Fysieke veiligheid
Nvb 5. Sociale en politieke stabiliteit
Nvb 6. Internationale rechtsorde 
TBB: Grondwet Art. 15-18. Alleen terecht straffen

Nvb 5. Sociale en politieke stabiliteit
TBB: Grondwet Art. 22. Bevordering van volksgezondheid

Nvb 3. Economische veiligheid
Nvb 5. Sociale en politieke stabiliteit
TBB: Grondwet Art. 1-23. Overheid ten bate van, en ten 
laste van de gehele maatschappij

Nvb 1. Territoriale veiligheid
Nvb 6. Internationale rechtsorde 
TBB: Ongestoord functioneren van Nederland 

Nvb = Nationaal Veiligheidsbelang
TBB = Te Beschermen Belang

Domein 1: Vitale digitale infrastructuur
Belastingdienst, UWV, SVB, DUO, BRP, Logius, 

Mijnoverheid etc.

Domein 2: Vitale fysieke infrastructuur en milieu
Waterkeringen, bruggen, wegen, energie, water, 

telecommunicatie, Kadaster, ecologie etc.

Domein 3: Veiligheidsketens
Politie, Vreemdelingen, Justitie, Rechtspraak, DJI, Bijzondere 

Inlichtingen en Opsporingsdiensten etc.

Domein 4: Volksgezondheid
Zorgaanbieders, pandemiebestrijding etc.

Domein 5: Beleidskernen en adviesorganen
Centrale overheid, provincies, gemeenten, waterschappen, 

ZBO’s etc.

Domein 6: Internationaal
Defensie, internationale verdragen, diplomatie etc.

 
 

De zes nationale veiligheidsbelangen (Nvb), zoals die zijn gedefinieerd door het Analistennet-

werk Nationale Veiligheid (ANV), zijn: 

Nvb 1. Territoriale veiligheid 

Het ongestoord functioneren van Nederland en haar EU en NAVO bondgenoten als on-

afhankelijke staten in brede zin, dan wel de territoriale veiligheid in enge zin; 

Nvb 2. Fysieke veiligheid 

Het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving; 

Nvb 3. Economische veiligheid 

Het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en efficiënte economie; 
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Nvb 4. Ecologische veiligheid 

Het ongestoord blijven voortbestaan van de natuurlijke leefomgeving in en nabij Neder-

land; 

Nvb 5. Sociale en politieke stabiliteit 

Het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin individuen onge-

stoord kunnen functioneren en groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven, 

binnen de verworvenheden van de Nederlandse democratische rechtstaat en daarin ge-

deelde waarden; 

Nvb 6. Internationale rechtsorde 

Het goed functioneren van het internationale stelsel van normen en afspraken, gericht op 

het bevorderen van de internationale vrede en veiligheid. 

In deze sectie van dit rapport beschouwen wij de Grondwet als het Te Beschermen Belang 

(TBB). De eerste 23 artikelen van de Grondwet betreffen: 

 Klassieke grondrechten, artikelen 1 tot en met 18: de burgerlijke en politieke rechten. Dit 

zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrij-

heid en het discriminatieverbod. 

 Sociale grondrechten, artikelen 19 tot en met 23: de economische, sociale en culturele rech-

ten. 

Domein 1 is de vitale digitale infrastructuur voor de grote geldstromen tussen overheid, betrok-

kenen en organisaties, en digitale identificatie en authenticatie. Deze past onder andere bij artikel 

20 van de Grondwet, dat luidt: 

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der 

overheid. 

2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. 

3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te 

regelen recht op bijstand van overheidswege. 

Domein 2 is de vitale fysieke infrastructuur en milieu. Deze past onder andere bij artikel 21 van 

de Grondwet, dat luidt: 

 De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 

verbetering van het leefmilieu. 

Domein 3 is de veiligheidsketen. Deze past onder andere bij de artikelen 15 tot en met 18 van de 

Grondwet, die luiden: 

1. Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontno-

men. 

2. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn 

invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij 

de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de 

vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt. 

3. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen 

een redelijke termijn plaats. 

4. Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van 

grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt. 

5. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 
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6. Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. 

7. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan. 

8. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. 

Domein 4 is de volksgezondheid. Deze past onder andere bij artikel 22 van de Grondwet, dat 

luidt: 

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. 

2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. 

3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbe-

steding. 

Domein 5 betreft de beleidskernen en adviesorganen. In feite zijn die dienstbaar aan de artikelen 

1 tot en met 23 van de Grondwet. 

Domein 6 betreft de internationale aspecten, die zijn gerelateerd aan de soevereiniteit van Neder-

land. Dit betreft het ongestoord functioneren van Nederland als een soevereine staat. 
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4.5. Het afwegingskader voor nationale belangen 

Nationaal belang bestaat uit bedrijfsprocessen, informatiesystemen en/of informatie waarvan het 

belang naar het oordeel van het betreffende vakdepartement dusdanig groot is dat de vakminister 

eindverantwoordelijk wordt geacht en verantwoordelijkheid neemt. 

Voor het afwegingskader voor het classificeren van een digitaal systeem als zijnde van nationaal 

belang zijn acht afwegingsgebieden onderkend. Het dominante aspect is de mogelijke schade 

voor de samenleving, waarbij de overige aspecten het besluit kunnen beïnvloeden. Het kader is: 

 

Afwegingskader voor nationaal belang Weging Resultaat 

1. Schade (primaire factor): Is er sprake van het Te Bescher-

men Belang (TBB) categorie 1, namelijk het risico van zeer 

ernstige schade voor de samenleving in de ordegrootte van 

enkele honderden miljoenen euro’s? 

 Ja / Nee 

Risicoverhogende of verlagende factoren   

2. Maatschappelijk belang van het beleidsterrein: Kunnen 

problemen bij de uitvoering leiden tot verstoring van het 

maatschappelijk leven of maatschappelijke onrust? 

Verhogend / 

Neutraal / 

Verlagend 

 

3. Het beleidsterrein: Kan de vakminister in grote problemen 

komen door risico’s bij de realisatie of uitvoering van het 

beleidsterrein? 

Verhogend / 

Neutraal / 

Verlagend 

 

4. Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Kan de verantwoorde-

lijke DG of directeur in grote problemen komen, die kunnen 

leiden tot problemen voor de vakminister? 

Verhogend / 

Neutraal / 

Verlagend 

 

5. Classificatie en rubricering: Is er sprake van informatie 

met een rubricering hoger dan Departementaal Vertrouwe-

lijk? 

Verhogend / 

Neutraal / 

Verlagend 

 

Heroverweging op basis van de 

risicoverhogende of verlagende factoren 

 Verhogend / 

Neutraal / 

Verlagend 

Randvoorwaarden die het risico kunnen beïnvloeden   

6. De informatieketens: Zijn er hoge risico’s binnen de infor-

matieketens die voor langdurige verstoringen of maatschap-

pelijk schade kunnen zorgen? 

Verhogend / 

Neutraal 

 

7. Het primaire informatiesysteem: Zijn er hoge risico’s bij 

het primaire informatiesysteem die de informatieketens ern-

stig en langdurig kunnen verstoren? 

Verhogend / 

Neutraal 

 

8. Domein: Kan falen van de informatieketen ernstige schade 

toebrengen aan grondrechten van betrokkenen of organisa-

ties? 

Verhogend / 

Neutraal 

 

Heroverweging op basis van de randvoorwaarden 

(Dit is een risicoinschatting, geen mathematische som) 

 Verhogend / 

Neutraal 

Eindoordeel  Ja / Nee 
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De modellen voor de verschillende afwegingsgebieden zijn hieronder uitgewerkt. Na het inschat-

ten van de risico’s per afwegingsgebied is professional judgment vereist om tot een conclusie te 

komen of het digitaal systeem wel of niet van nationaal belang is. 

4.5.1. Primaire factor: Te Beschermen Belangen (TBB) 

Er is een model voor de Te Beschermen Belangen (TBB). Dit zijn onder andere informatie en 

informatiesystemen die moeten worden beveiligd om de bedrijfsvoering en andere gewichtige 

belangen en processen van de Rijksoverheid ongestoord doorgang te laten vinden. Bij het bepa-

len of iets van nationaal belang is, moet echter niet worden uitgegaan van alleen de belangen van 

de Rijksoverheid. Deze is dienstbaar aan de samenleving. Vandaar dat het beter is in dit model 

de samenleving centraal te zetten. 

Per TBB wordt de schade ingeschat die ontstaat als gevolg van het kennisnemen door niet-ge-

rechtigden of het aantasten van de TBB. Bij het vaststellen van de ‘schade’ moet de analist niet 

alleen denken aan verloren mensuren, vervanging van apparatuur etc., maar ook aan maatschap-

pelijke, menselijke en sociale schade, en mogelijk daaruit volgende claims op de overheid of 

herstelkosten. 

Bij vervanging gaat het om de invloed die aantasting van het TBB heeft op de bedrijfsvoering 

en/of andere gewichtige belangen van de samenleving en aanwezigheid van alternatieven. De 

onderstaande tabel geeft de kenmerken per categorie weer: 

 

Categorie TBB Kenmerken  Toelichting op de schade 

 Schade  Vervanging Kennisneming / aantasting / verlies 

Categorie 1 Zeer ernstige schade 

voor de samenleving 

Onmisbaar, geen 

alternatieven 

Herstel is niet of eerst na zeer grote investe-

ringen (enkele honderden miljoenen) in tijd, 

arbeid en kapitaal mogelijk. 

Categorie 2 Ernstige schade voor 

de samenleving 

Nadelige invloed, 

korte termijn geen 

alternatieven 

Herstel is slechts na grote investeringen (en-

kele tientallen miljoenen) in tijd, arbeid en 

kapitaal mogelijk. 

Categorie 3 Schade voor de sa-

menleving 

Beperkt nadelige 

invloed 

Herstel is na beperkte investeringen (enkele 

miljoenen) in tijd, arbeid en kapitaal moge-

lijk. 

Categorie 4 Beperkte schade voor 

één departement 

Beperkte invloed Herstel is na beperkte investeringen in tijd, ar-

beid en kapitaal mogelijk. 

 

4.5.2. Risicofactor: Maatschappelijk belang van het beleidsterrein 

Als de overheid de betrokken personen en organisaties verplicht gebruik te maken van informa-

tieverwerkende faciliteiten zonder alternatief, heeft zij in de ogen van de maatschappij de plicht 

die faciliteiten op een verantwoorde wijze op te zetten, in te richten, te laten draaien en zich 

daarover te verantwoorden. Indien de overheid hier niet toe in staat is, kan mogelijk verstoring 

van het maatschappelijk leven of maatschappelijke onrust ontstaan. 
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Hierbij zijn onder andere de volgende vragen relevant: 

 

1. Is het gebruik van de door de overheid aangeboden informatiedienstverlening binnen dit be-

leidsterrein verplicht of wordt deze aangeboden als een unieke dienst? 

2. Is er een alternatief voor deze door de overheid aangeboden informatiedienstverlening? 

3. Heeft dit beleidsterrein invloed op eigendom of bezit van de betrokken personen en organi-

saties, zoals identiteit, onroerend goed, financiën, gezondheid, persoonlijke levenssfeer, vrij-

heid etc.? 

4. Welke mate van weerstand zal worden opgenomen in de processen en informatiedienstverle-

ning om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de informatie of fraude kan optre-

den? 

4.5.3. Risicofactor: Het beleidsterrein 

Het beleidsterrein is een paraplu boven de bedrijfsprocessen, informatiesystemen en informatie. 

Om te bepalen of de vakminister in grote problemen kan komen door risico’s bij de realisatie of 

uitvoering van het beleidsterrein dienen onder andere de volgende vragen te worden gesteld met 

betrekking tot mogelijke risico’s: 

 

1. Hoe belangrijk is het beleidsterrein voor de maatschappij, dus voor de betrokkenen en orga-

nisaties, binnen de context van het generieke maatschappelijke belang van informatiebeveili-

ging en betrouwbare informatieverwerking? 

2. Hoe belangrijk is het beleidsterrein voor doelstelling van vakminister en voor zijn verant-

woordingsplicht aan het parlement? 

3. Heeft de vakminister een voldoende mate van doorzettingsmacht om zelfstandig te kunnen 

inrichten of aansturen, of is betrokkenheid nodig van andere ministers vanwege de departe-

mentale silo’s? 

4. Vervult digitale ondersteuning een vitale rol binnen dit beleidsterrein? Dit moet onder an-

dere duidelijk worden tijdens de uitvoeringstoets. Zo ja, dan zijn er enkele relevante risico-

factoren, die later tot parlementaire aandacht kunnen leiden voor de vakminister. Dit zijn on-

der andere: 

a. Kan de realisatie een IT-flop worden? Bijvoorbeeld een falend IT-programma of IT-pro-

ject, teveel complexiteit, veranderende gebruikerseisen etc., leidend tot een hoog af-

breukrisico? 

b. Kunnen de ketenpartners hun deel van de bedrijfsprocessen, informatiesystemen en in-

formatie tijdig en adequaat realiseren? 

c. Hoe kwetsbaar is het geheel voor verstoringen? 

d. Welke dreigende actoren zijn er voor dit beleidsterrein en wat is hun modus operandi? 

5. Is het beleidsterrein uitvoerbaar en handhaafbaar? 

6. Hoe fraudegevoelig is dit beleidsterrein? 

4.5.4. Risicofactor: Bestuurlijke verantwoordelijkheid 

Zoals is toegelicht in de sectie ‘De inrichting van een ministerie’ is de SG eindverantwoordelijk 

voor informatiebeveiliging, maar ligt de opzet, inrichting en uitvoering van het beleidsterrein bij 

een DG (of een directeur). Voor het bepalen of de verantwoordelijke DG of directeur in grote 

problemen kan komen, die kunnen leiden tot problemen voor de vakminister, dienen onder an-

dere de volgende aspecten te worden beschouwd: 
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1. Grote complexiteit van het uitvoeringsterrein: De zeer grote complexiteit komt tot uitdruk-

king in: 

a. De inhoudelijke complexiteit (bijv. technisch moeilijk uitvoerbare wet- en regelgeving); 

b. De complexiteit van de processturing op het uitvoeringsterrein (bijvoorbeeld zeer veel 

tegengestelde belangen die bij de uitvoering een rol spelen). 

2. Zwaar extern overleg: De DG staat aan het hoofd van een uitvoeringsorganisatie die namens 

de minister veelvuldig bindende standpunten inneemt met belangrijke gevolgen in extern 

overleg tot op het hoogste niveau, waarin belangrijke tegenstellingen moeten worden over-

brugd. Daaronder valt bijvoorbeeld: 

a. Overleg met maatschappelijke organisaties; 

b. Overleg met overheden op lokaal, regionaal en provinciaal niveau; 

c. Het innemen van standpunten in procedures bij nationale en internationale rechters. 

3. Structureel politiek en maatschappelijk afbreukrisico van het uitvoeringsterrein: De DG staat 

aan het hoofd van een uitvoeringsorganisatie die overheidstaken uitvoert met structureel een 

grote politieke en/of maatschappelijke gevoeligheid. De politieke gevoeligheid blijkt onder 

meer uit: 

a. De structureel grote mediabelangstelling; 

b. De structurele aandacht vanuit de Tweede Kamer; 

c. De sterke aandacht van de minister De maatschappelijke gevoeligheid blijkt onder meer 

uit de grote gevolgen voor de positie van burgers, die bijvoorbeeld samenhangt met de 

rechtstreekse consequenties van de uitvoering voor hen. 

4. Programma- of project-complexiteit: De DG geeft leiding aan een breed programma of pro-

ject met een grote complexiteit en een grote politieke en/of maatschappelijke gevoeligheid. 

Het kan gaan om onderwerpen die departementsoverstijgend zijn, maar ook om belangrijke 

onderwerpen die aan één ministerie zijn toe te delen. De opdrachten zijn ingewikkeld en tij-

delijk en vragen bijzondere politieke aandacht. 

5. Autonomie: Daarbij geldt dat de uitvoeringsorganisatie op het betreffende terrein van over-

heidszorg een prominente eigen verantwoordelijkheid heeft. De DG beschikt over een zeer 

grote beslissingsvrijheid en grote discretionaire bevoegdheden. Als toetspunt geldt dat de 

uitvoeringsorganisatie een zeer substantiële omvang en opbouw en een fors budget heeft in 

vergelijking met andere uitvoeringsorganisaties. 

4.5.5. Risicofactor: Classificatie en rubricering van informatie 

In de digitale wereld is waarde veelal gerelateerd aan de inhoud van de informatie, waarbij reke-

ning moet worden gehouden met welke schade wordt geleden als de informatie in handen komt 

van onbevoegden. Centraal staat hierbij de vraag: ‘Wat zijn de gevolgen als deze informatie in 

verkeerde handen komt?’ Deze vraag dient te worden gesteld om een afweging te kunnen maken 

hoe de informatie moet worden beveiligd. 

Enerzijds is er de classificatie voor Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV). Het 

is niet waarschijnlijk dat een BIV-classificatie kan leiden tot het kenmerken van een digitaal sys-

teem tot een nationaal belang. 

Anderzijds zijn er rubriceringniveaus die wel relevant zijn voor het classificeren als nationaal be-

lang. De rubriceringniveaus zijn: 
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1. Staatsgeheim Zeer Geheim (afgekort Stg.ZG) 

Indien kennisname door niet geautoriseerden zeer ernstige schade kan toebrengen aan een 

van de vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten; 

2. Staatsgeheim Geheim (afgekort Stg.G) 

Indien kennisname door niet geautoriseerden ernstige schade kan toebrengen aan een van de 

vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten; 

3. Staatsgeheim Confidentieel (afgekort Stg.C) 

Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan een van de vitale 

belangen van de Staat of zijn bondgenoten; 

4. Departementaal Vertrouwelijk (afgekort Dep.V.). 

Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan de belangen van 

één of meerdere ministeries. 

Als vuistregel, als de rubricering hoger is dan Departementaal Vertrouwelijk, is dat een aspect 

dat in de beschouwing moet worden meegenomen. 

4.5.6. Randvoorwaarde: De informatieketens 

Om te bepalen of een informatieketen kan worden beschouwd als zijnde van nationaal belang, 

dienen onder andere de volgende vragen te worden gesteld met betrekking tot mogelijke risico’s: 

 

1. Hoe belangrijk is de informatieketen voor de uitvoering van het beleidsterrein? 

2. Welke risico’s kunnen worden veroorzaakt door de ketenpartners? 

3. Hoe kwetsbaar is de informatieketen in termen van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrou-

welijkheid (BIV)? 

4. Heeft de vakminister een voldoende mate van doorzettingsmacht om zelfstandig de informa-

tieketen te kunnen inrichten of aansturen, of is betrokkenheid nodig van andere ministers 

vanwege de departementale silo’s of ketenpartners? 

5. Welke mate van assurance verwacht de vakminister van de ketenpartners? 

6. In hoeverre zijn er risico’s mogelijk door geknoei, blunders, fraude, datalekken etc. in de uit-

voering? 

4.5.7. Randvoorwaarde: Het primaire informatiesysteem 

Om te bepalen of een informatiesysteem kan worden beschouwd als zijnde van nationaal belang, 

dienen onder andere de volgende vragen te worden gesteld met betrekking tot mogelijke risico’s 

voor informatiebeveiliging: 

 

1. Hoe belangrijk is het informatiesysteem voor de uitvoering van het beleidsterrein en/of het 

functioneren van de informatieketen? 

2. Is er een alternatieve informatievoorziening mogelijk indien dit informatiesysteem voor lan-

gere tijd uitvalt? 

3. In hoeverre wordt gebruik gemaakt van onderliggende standaardprogrammatuur voor com-

municatie en opslag? 

4. Welke risico’s kunnen worden veroorzaakt door de IT-dienstverleners of ketenpartners? 

5. Hoe kwetsbaar is het informatiesysteem in termen van Beschikbaarheid, Integriteit en Ver-

trouwelijkheid (BIV)? 

6. Tegen welke dreigende actoren dient het informatiesysteem te worden beschermd? 
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7. Welke preventieve, detectieve en correctieve maatregelen zijn ten minste nodig om robuust 

te zijn tegen de te verwachten dreigende actoren? 

8. Welke mate van assurance verwacht de vakminister over het informatiesysteem? 

9. In hoeverre zijn er risico’s mogelijk door geknoei, blunders, fraude, datalekken etc. in de uit-

voering? 

4.5.8. Randvoorwaarde: Het domein voor de informatieketens 

Voor de verkaveling van informatieketens in domeinen is een relatie gelegd met nationale veilig-

heidsbelangen en artikelen in de Grondwet betreffende klassieke en sociale grondrechten, name-

lijk de artikelen 1 tot en met 23. Dit is uitgewerkt in de bovenstaande sectie ‘Validatie van ver-

kaveling in informatieketens’. 

De relatie tussen de domeinen en de grondrechten is als volgt: 

 

1. Domein 1 is de vitale digitale infrastructuur voor de grote geldstromen tussen overheid, be-

trokkenen en organisaties, en digitale identificatie en authenticatie. Deze past onder andere 

bij artikel 20 van de Grondwet, betreffende bestaanszekerheid der bevolking, spreiding van 

welvaart, aanspraken op sociale zekerheid en recht op bijstand van overheidswege; 

2. Domein 2 is de vitale fysieke infrastructuur en milieu. Deze past onder andere bij artikel 21 

van de Grondwet, betreffende de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbe-

tering van het leefmilieu; 

3. Domein 3 is de veiligheidsketen. Deze past onder andere bij de artikelen 15 tot en met 18 

van de Grondwet, betreffende vrijheidsontneming, berechting, strafbaarheid, beroep en 

rechtsbijstand; 

4. Domein 4 is de volksgezondheid. Deze past onder andere bij artikel 22 van de Grondwet, be-

treffende maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid, bevordering van voldoende 

woongelegenheid en het scheppen van voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ont-

plooiing en voor vrijetijdsbesteding; 

5. Domein 5 betreft de beleidskernen en adviesorganen. In feite zijn die organisaties dienstbaar 

aan de artikelen 1 tot en met 23 van de Grondwet; 

6. Domein 6 betreft de internationale aspecten, die zijn gerelateerd aan de soevereiniteit van 

Nederland. Dit betreft het ongestoord functioneren van Nederland als een soevereine staat. 

Als vuistregel, als falen van de informatieketen ernstige schade kan veroorzaken voor grondrech-

ten van betrokkenen of organisaties, is dat een aspect dat in de beschouwing moet worden mee-

genomen. 
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5. Detailrapport 2: (Lijn)verantwoordelijkheden, verantwoording en toezicht 

Nationaal belang bestaat uit bedrijfsprocessen, informatiesystemen en/of informatie waarvan de 

maatschappelijke waarde naar het oordeel van het betreffende vakdepartement dusdanig groot is 

dat de vakminister eindverantwoordelijk wordt geacht en verantwoordelijkheid neemt. Dit be-

treffen overheidsbelangen en maatschappelijke waarden op het hoogste niveau, die afhankelijk 

zijn van digitale ondersteuning (zoals uitkeringen, penitentiaire inrichtingen, Nederlanderschap, 

soevereiniteit, pandemiebestrijding etc.). 

Hieronder vallen onder meer vitale processen, staatsgeheimen en organisatie-overstijgende 

(overheidsbrede) ketens, die als geheel van groot belang zijn. 

De verwerking van deze bedrijfsprocessen, informatiesystemen en/of informatie kan plaatsvin-

den bij de centrale overheid zoals ministeries, uitvoeringsinstanties, Zelfstandige Bestuursorga-

nen (ZBO’s), Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s) etc., bij de decentrale overheid 

of bij private partijen. 

5.1. De rol van de vakminister en DG of directeur 

Een minister of staatssecretaris is een bestuurder, veelal met een politieke achtergrond. De aan-

wijzing van nationaal belang geschiedt door de vakminister die het betreft. Dit is in lijn met de 

formulering in het Besluit Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Bbni)20. 

De vakminister21 draagt de politieke verantwoordelijkheid voor zijn handelingen en die van zijn 

rechtsvoorgangers, maar zal de opzet, inrichting en uitvoering overlaten aan een Directeur-Gene-

raal (DG) (of een directeur). 

De DG geeft actief leiding aan het beleidsterrein, dat als paraplu fungeert voor de processen met 

betrekking tot nationaal belang, en stelt aan de vakminister voor hoe de verantwoordelijkheden 

binnen de informatieketen moeten worden belegd. Dit is afhankelijk van welke ketenpartners 

zijn betrokken. Slechts een beperkt aantal ketenpartners valt over het algemeen onder de directe 

verantwoordelijkheid van de vakminister. Andere ketenpartners vallen onder een andere minis-

ter, onder provinciaal gezag, onder gemeentelijke gezag of onder een collectieve verantwoorde-

lijkheid van een aantal gemeenten, of in de private sector. 

Bij het voorbereiden van de beslissing dat een informatieketen van nationaal belang is, zal de 

DG eerst het landschap van verantwoordelijkheden in kaart moeten laten brengen, inclusief de 

verschillende toezichthouders op die verantwoordelijkheden. 

 
20 Artikel 3a (beveiliging aanbieders van een essentiële dienst), lid 2 Bbni: ‘Bij regeling van Onze Minister 

die het aangaat, na overleg met Onze Minister, kunnen nadere regels worden gesteld over de te nemen 

maatregelen’. 
21 Wij hanteren de mannelijke vorm voor de term ‘vakminister’ in dit rapport. Dit kan zowel een minister 

of staatssecretaris zijn, man of vrouw. Dit voorkomt dat steeds ‘minister of staatssecretaris’, ‘hij of zij’ en 

‘zijn en haar’ moet worden gebruikt in de tekst. 
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Tevens zal de rol van de vakminister helder moeten worden gedefinieerd. Kan de vakminister, 

mogelijk of waarschijnlijk, worden aangesproken in het geval van een majeure inbreuk? Ofte-

wel, heeft hij een bestuurlijke verantwoordelijkheid en is hij bevoegd om die verantwoordelijk-

heid in te vullen? Of, is het vakdepartement van oordeel dat het maatschappelijk belang van be-

drijfsprocessen, informatiesystemen en/of informatie dusdanig groot is dat de vakminister eind-

verantwoordelijk wordt geacht en de verantwoordelijkheid neemt binnen zijn portefeuille, onder 

andere door de regie naar zich toe te trekken? 

Omdat bestuursorganen en procesketens vaak zelf een beter zicht hebben op het belang en de 

kwetsbaarheden dan het vakdepartement, kan een afweging met betrekking tot een voorstel tot 

aanwijzing van nationaal belang ook door deze organisaties worden geïnitieerd. Hierbij kunnen 

zij zich via de verantwoordelijke directeur of DG richten tot de minister, bijvoorbeeld met be-

hulp van hun eigen belangenorganisaties. 

5.2. Aansturing van de ketenpartners 

Met betrekking tot de organisaties die niet onder direct gezag van de vakminister vallen, kan de 

vakminister sturen via wetgeving, besluiten, regelingen en, indien hij de eigenaar is van het pri-

maire informatiesysteem, via contracten en aansluitvoorwaarden. 

Voorbeelden van primaire informatiesystemen die onder een minister vallen zijn DigiD, waarbij 

Logius de contracten afsluit en de aansluitvoorwaarden bewaakt, en sommige COVID-19-apps 

zoals de GGD Contact app, waarvoor het ministerie VWS de aansluitvoorwaarden heeft opge-

steld. 

De stappen die moeten worden doorlopen met de ketenpartners zijn: 

 

1. Informatievoorziening 

Tijdens het proces van voorbereiding en besluitvorming of een informatieketen van natio-

naal belang is, dient te worden overlegd met de ketenpartners. Hun inbreng tijdens dit proces 

is onontbeerlijk om vast te stellen of het gewenste doel van het beleidsterrein haalbaar is, en 

of de betreffende wet- en regelgeving uitvoerbaar en handhaafbaar is; 

 

2. Eisen aan de ketenpartners 

De vakminister zal eenduidig moeten vaststellen aan welke eisen de ketenpartners moeten 

voldoen met betrekking tot informatiebeveiliging, verantwoording en toezicht. Hierbij moet 

zoveel mogelijk worden aangesloten bij bestaande internationale standaarden zoals ISO/IEC 

2700  ‘Requirements for Information Security Management System’, en Nederlandse stan-

daarden zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de Logius ‘Norm ICT-Be-

veiligingsassessments DigiD’,  E  75 0 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ etc. 

Hierbij moet worden voorkomen dat standaarden via omwegen verplicht worden gesteld, zo-

als dat momenteel het geval is met de BIO. Daarbij is namelijk door het hoogambtelijke 

Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) besloten dat de standaarden van 

het Forum Standaardisatie moeten worden gevolgd. In de lijst van standaarden staat ISO/IEC 

27001, die in Nederland is verwerkt in de BIO, hetgeen niet als dusdanig is benoemd in die 

lijst. Het is beter de verplichting tot het gebruik van de BIO direct in een wet of besluit op te 

nemen; 
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3. Ondersteuning of facilitering voor de ketenpartners 

De vakminister zal met de ketenpartners moeten overleggen over de wijze van financiering 

van de extra op te leggen beheersmaatregelen voor een informatieketen van nationaal belang. 

Tevens zal een organisatie de centrale ondersteuning moeten gaan verzorgen. Een voorbeeld 

hiervan is de Informatie Beveiligingsdienst (IBD)22 bij de Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten (VNG), die ondersteuning biedt aan gemeenten met de ontwikkeling van producten en 

kennisdeling. Wij gaan hier in de onderstaande sectie ‘De behoefte aan facilitering met ken-

nis en ondersteuning’ dieper op in; 

 

4. Periodiek afleggen van verantwoording door de ketenpartners 

De vakminister heeft een bepaalde mate van zekerheid nodig dat de voorgeschreven beheers-

maatregelen voor informatiebeveiliging in opzet, bestaan en werking zijn geborgd bij de ke-

tenpartners. Bij voorkeur wordt dit vastgesteld door onafhankelijke auditors, die jaarlijks as-

surance-rapporten opstellen over opzet en werking, zoals conform de International Standard 

for Assurance Engagements (ISAE) 3000 en 3402 Type II, rekening houdend met de wijze 

waarop binnen de ketenpartners verantwoording en assurance zijn ingericht. 

Hierbij laat de vakminister de te toetsen normering vaststellen, gericht op de met het beleids-

terrein te behalen doelstellingen en de dreigingen die inherent zijn aan de informatieketen en 

de specifieke ketenpartners. De normering dient dusdanig te worden opgesteld dat een assu-

rance-onderzoek leidt tot een helder oordeel over de effectiviteit van de getroffen beheers-

maatregelen, met minimalisering van de bureaucratische overhead. 

Tevens zal de vakminister centraal een proces moeten inrichten waar de assurance-rapporten 

worden ontvangen en gereviewed, en de bevindingen worden bewaakt op hun oplossing 

door de centrale ondersteuning en/of de ketenpartners; 

 

5. Verticaal of horizontaal toezicht op de ketenpartners 

In plaats van of in aanvulling op het periodiek afleggen van verantwoording door de keten-

partners, kan de vakminister besluiten toezicht in te richten op de ketenpartners binnen een 

informatieketen van nationaal belang. Dit onderwerp valt slechts in beperkte mate binnen de 

scope van ons onderzoek, namelijk gericht op de governance zoals die in Detailrapport 4 is 

besproken. Het overkoepelend stelsel van horizontaal en verticaal toezicht wordt in een pa-

rallel lopend onderzoek uitgewerkt door het kantoor Verdonk, Klooster & Associates 

(VKA); 

 

6. Ingrijpen bij non-compliance van een ketenpartner 

Geconstateerde bevindingen, onderkende kwetsbaarheden en mogelijke risico’s voor de in-

formatieketen moeten centraal worden bewaakt, evenals het treffen van beheersmaatregelen 

die de risico’s in afdoende mate mitigeren. Als een ketenpartner er niet in slaagt om tijdig de 

minimaal vereiste maatregelen te treffen, moet de vakminister de mogelijkheid hebben om 

bij te sturen of in te grijpen. 

Zoals in de openingsalinea van deze sectie is aangegeven, zal de vakminister deze stappen moe-

ten verankeren in wetgeving, besluiten, regelingen of kan hij, indien hij de eigenaar is van het 

primaire informatiesysteem, dit inrichten via de aansluitvoorwaarden. 

 
22 De IBD is een gezamenlijke voorziening van gemeenten, gefinancierd door de gemeenten. De IBD is 

aangewezen vanuit de Wbni, maar is geen departementale voorziening. Het is echter wel een goed voor-

beeld voor het leveren van ondersteuning en het faciliteren. 
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5.3. De behoefte aan facilitering met kennis en ondersteuning 

Bij de interviews voor ons onderzoek is ook aandacht besteed aan welke vormen van ondersteu-

ning nodig zijn. In het kort werden de volgende klachten vernomen over de huidige situatie: 

 

1. Een klacht op een vakdepartement waar wetten, besluiten en regelingen worden voorbereid, 

luidde: ‘ik krijg te horen dat ik rekening moet houden met informatiebeveiliging, maar nie-

mand geeft mij een advies hoe dat zou moeten’. Wat ontbreekt is een heldere lijn binnen de 

rijksoverheid voor wat minimaal nodig is om informatiebeveiliging voor te schrijven in wet- 

en regelgeving, en wat extra nodig is bij belangrijke informatieketens; 

2. De huidige aanpak van kennisdeling binnen de overheid loopt achter de feiten aan. Wij ver-

namen uitspraken zoals: ‘Ik krijg signalen zoals er werd ingebroken bij een bepaalde orga-

nisatie, die en die techniek is onveilig, maar wat moet ik nu doen?’ etc. Wat ontbreekt zijn 

adviezen met specifieke bruikbare casuïstiek, die helpen bij het treffen van effectieve mitige-

rende beheersmaatregelen bij de verschillende ketenpartners; 

3. Een andere uitspraak was: ‘Het lijkt erop dat iedereen zelf het wiel moet uitvinden’. Centrale 

ondersteuning voor het effectief inrichten van informatiebeveiliging ontbreekt volledig in 

Nederland; 

4. Er is een chronisch gebrek aan goede veilige technische oplossingen en leveranciers. Als 

voorbeeld, wij vernamen opmerkingen zoals: ‘wie levert een database met een back-up die 

echt bestand is tegen ransomware?’, ‘wie zorgt dat via federatief gekoppelde Active Directo-

ries (AD’s) alleen rechtmatige gebruikers in mijn systeem komen?’ etc. 

Zeker bij een informatieketen van nationaal belang is het essentieel dat het gebruik van veilige 

communicatieprotocollen, software, besturinggsystemen, hardware etc. van bovenaf wordt opge-

legd. Dit moet worden aangevuld met beleidsstukken, procesbeschrijvingen, richtlijnen, werkin-

structies, model verwerkersovereenkomsten, privacy protocollen, instructies voor logging en 

monitoring, use cases etc. die voldoen aan de opgelegde te volgen standaarden. Uniformiteit in 

de werkprocessen is een belangrijk onderdeel van het beveiligen van een informatieketen. Er zijn 

informatieketens met ruim 1.200 ketenpartners, die door het huidige gebrek aan facilitering ieder 

in feite met een blanco vel moeten beginnen op het moment dat de overheid met nieuwe wet- en 

regelgeving komt. 

Tevens is behoefte aan een actieve helpdesk-functie voor informatiebeveiliging, met deskundi-

gen die daadwerkelijke adviezen kunnen verstrekken over de opzet, inrichting en het operatio-

neel houden van de netwerken en systemen. 

De vakminister zal deze facilitering moeten leveren of mogelijk moeten maken voor de keten-

partners, in het geval van nationaal belang. 

5.4. De noodzaak voor een rijksbrede aanpak voor digitale beveiliging 

Nationaal belang is niet noodzakelijk beperkt tot een enkel ministerie, maar kan voorkomen in 

alle onderdelen van de overheid en haar ICT-dienstverleners. Daarom dienen ministeries te kun-

nen beschikken over een informatiepositie en alle passende besturingsmiddelen om nationale be-

langen te (doen) beschermen, inclusief toezicht. 
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Nederland heeft echter geen sterk hiërarchische cultuur, maar juist een van verregaande decen-

tralisatie en werken vanuit eigen verantwoordelijkheden. 

Hierbij zien wij een uitzondering: soms zijn de belangen zo groot, dat een te ver doorschietende 

decentralisatie de gemeenschappelijke maatschappelijke belangen te veel kan schaden. We noe-

men dat ‘nationaal belang’. Op zo een moment is meer centralisatie op zijn plaats. In de overige 

gevallen houdt Nederland de decentrale polderende aanpak waar mogelijk in stand. De uitdaging 

is om: 

1. Criteria op te stellen om te bepalen wanneer centralisatie op zijn plaats is; 

2. Te bepalen hoe een dergelijke keuze wordt gemaakt; 

3. Te kijken hoe vervolgens de afwegingen moeten worden gemaakt over wat nodig is; 

4. Te kijken welke beheersmaatregelen of afwegingen kunnen worden ontwikkeld om een ‘vol-

doende’ (centraal geregisseerde) bescherming te kunnen aanreiken. 

Er zijn al enkele waardevolle instellingen voor kennisdeling, zoals de Informatie Beveiligings-

dienst (IBD), de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het Natio-

nale Cyber Security Center (NCSC) en Z-Cert23. Deze dragen bij aan kennisdeling, maar helpen 

niet bij het treffen van mitigerende maatregelen en het actief opsporen en reageren op mogelijke 

of daadwerkelijke inbraken bij de ketenpartners. 

Een groeiend aantal organisaties zetten zelf gespecialiseerde teams in voor preventie, detectie, 

interventie en herstel voor hun eigen informatievoorziening. Naar onze mening zijn deze teams 

een der meest krachtige instrumenten waar de overheid over beschikt. De meeste zijn gespeciali-

seerd in een bepaalde vorm van preventie, detectie en interventie voor allerlei vormen van cyber-

criminaliteit. 

Het probleem van deze teams is echter dat deze ieder onder beheer staan van een bepaalde orga-

nisatie, en gericht zijn op het doel van die specifieke organisatie. De teams werken veelal in iso-

latie. Men kan dit zien als de terpen in Friesland, die ieder waren bedoeld om een bepaald dorp 

te beschermen tegen hoog water. Wat wordt gemist is actieve dijkbewaking, namelijk een com-

binatie of samenwerkingsverband van dergelijke teams, die gezamenlijke alle aspecten van een 

informatieketen bewaken en het mandaat hebben om te interveniëren conform afgesproken pro-

tocols. Om de metafoor van de terpen door te trekken, ieder van de samenwerkende teams be-

waakt een bepaald ‘dijkvak’, waarmee de integrale veiligheid van de informatie wordt geborgd. 

Een ander belangrijk middel zijn de Chief Information Security Officers (CISO’s) en hun Infor-

mation Security Officers (ISO’s). Bij een informatieketen van nationaal belang dienen de 

CISO’s en ISO’s gezamenlijk op te trekken, samen met de teams voor de digitale dijkbewaking. 

In de praktijk zijn er enkele voorbeelden van een dergelijke samenwerking, zoals bij GGD 

GHOR  ederland tezamen met de GGD’en voor de informatiebeveiliging van de werkprocessen 

en informatieketens voor het COVID-19 test- en vaccinatieprogramma. Deze intensieve samen-

werking is ontstaan na het datalek in deze keten in januari 2021, en bleek gedurende 2021 heel 

productief. GGD GHOR Nederland beschikt over een omvangrijk Security Operations Center 

 
23 De IBD werkt onder systeemverantwoordelijkheid van het ministerie BZK en is vanuit het rijk decen-

traal geplaatst bij de gemeenten. Z-Cert werkt onder systeemverantwoordelijkheid van het ministerie VWS 

en is vanuit het rijk decentraal geplaatst ten behoeve van de zorg. 
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(SOC), gericht op het voorkomen en/of opsporen en mitigeren van datalekken en fraude met CO-

VID-19 QR-codes, en participeert ook actief in deze samenwerking. Door deze bundeling van 

krachten konden de GGD’en snel, adequaat en gezamenlijk reageren bij de Log4j en Log4Shell-

dreiging in december 2021. 

Bij de interviews werden ook opmerkingen gemaakt zoals: ‘Nederland heeft geen digitale 

brandweer’, ‘er is geen nationaal digitaal crisismanagement’ en ‘als je wordt getroffen, mag je 

het zelf oplossen’. Het is inderdaad een feit dat er binnen  ederland geen synergie is, geen cen-

traal budget en geen sturing in de richting van een nationale digitale brandweer of digitale dijk-

bewaking. 

Gezien de combinatie van de sterk toenemende waarde van de informatie in de informatieketens 

en de sterk toenemende ernst van de dreigingen, is het advies te onderzoeken hoe een nationale 

digitale brandweer effectief kan worden ingericht. Conform het takenpakket van de echter brand-

weer zou die kunnen keuren op ‘digitale brandveiligheid’ en ‘kunnen helpen met blussen bij een 

uitslaande digitale brand’, met name als de vereiste brandbestrijding de capaciteit en competen-

ties van de lokale medewerkers bij de ketenpartners overstijgt. 

Tevens is het advies te onderzoeken of en hoe een digitale dijkbewaking zou kunnen worden in-

gericht. Bij een informatieketen van nationaal belang dienen de CISO’s en ISO’s gezamenlijk op 

te trekken, samen met gespecialiseerde teams voor zo een digitale dijkbewaking. In tegenstelling 

tot de al bestaande instellingen voor kennisdeling dient deze organisatie sterk operationeel te zijn 

gericht, namelijk op het daadwerkelijk aanpakken van de digitale uitdagingen. 
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5.5. De noodzaak voor een coördinerende minister versus stelselverantwoordelijkheid 

Bij het vooronderzoek hebben wij op basis van het rapport24 ‘Onderzoek Wetgevingskader Infor-

matieveiligheid’ van Verdonck Klooster & Associates een onderzoek uitgevoerd naar bestaande 

wet- en regelgeving, waarin richtlijnen zijn opgenomen op het gebied van informatiebeveiliging. 

Hierbij hebben wij beschouwd: 

 4 verdragen en overige regulering van de NAVO en de EU; 

 9 EU-verordeningen en richtlijnen; 

 22 wetten; 

 20 besluiten, in de vorm van algemene maatregelen van bestuur; 

 49 ministeriële regelingen; 

 10 niet-wettelijke kernregels informatieveiligheid. 

Wij hebben deze verdragen, wetten, besluiten, regelingen etc. opgenomen in ons dossier, en de 

artikelen over informatiebeveiliging geëvalueerd. Bij deze evaluatie valt ons op dat er vele ver-

schillende formuleringen worden gebruikt in de teksten, en verwijzingen naar verschillende stan-

daarden, waarvan sommige zijn gedateerd. Consistentie ontbreekt binnen de vigerende wet- en 

regelgeving. 

Tijdens de interviews hebben wij vooral van de participanten vanuit de decentrale overheden 

vernomen dat de vele verschillende wetten, besluiten en regelingen voor hen tot een onwerkbare 

situatie leiden. Naar hun mening gaat onevenredig veel menskracht zitten in het periodiek beant-

woorden van allerlei verschillende vragen over bijna dezelfde onderwerpen, aangezien bij iedere 

verantwoording wordt uitgegaan van verschillende en deels overlappende normenkaders. 

Tevens werd de vrees uitgesproken dat, met de twintig ministers en negen staatssecretarissen in 

het huidige kabinet Rutte IV, een aantal van deze negenentwintig bewindslieden met nieuwe ver-

antwoordingsstructuren komen. 

Een probleem hierbij is dat de kleinere departementen niet beschikken over voldoende deskun-

digheid voor het effectief opzetten van een verantwoordingsstructuur voor informatiebeveiliging. 

Die deskundigheid is schaars binnen de overheid, zeker op het niveau van wetgevingsvoorberei-

dende ambtelijke medewerkers. 

Wij adviseren onderscheid te maken tussen: 

 Stelselverantwoordelijkheid voor een informatieketen, informatiesystemen en informatie, 

waarbij eisen voor functionaliteit en kwaliteit worden opgelegd door de vakminister, versus 

 Een coördinerende rol bij de uniformiteit van de inrichting op het gebied van informatiebe-

veiliging en de verantwoording daarover. 

Stelselverantwoordelijkheid valt van oudsher onder de vakminister, aangezien dit een uitwerking 

is van zijn beleidsterrein. De ministeriële verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Grondwet. 

Als voorbeelden uit de hedendaagse praktijk, het ministerie van EZK heeft het Handelsregister, 

 
24 Verdonck Klooster & Associates (VKA) eindrapport ‘Onderzoek Wetgevingskader Informatieveilig-

heid’, versie 1.0 van 15 maart 2020, bijlage A. 
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het ministerie van J&V de strafrechtketen en de uitvoering van de Wet politiegegevens, het mi-

nisterie van BZK de ENSIA-verantwoording, BRP en Logius, het ministerie van SZW Suwinet, 

het ministerie van I&W de veiligheid van de waterketen etc. 

Informatiebeveiliging vereist echter andere vaardigheden binnen een departement dan de boven-

genoemde stelselvaardigheden binnen de klassieke ministeriële verantwoordelijkheid. Boven-

dien is consistentie nodig in de wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging, om te voorko-

men dat decentrale overheden nog meer worden overspoeld met verschillende en deels overlap-

pende normenkader. 

Vandaar dat wij pleiten voor een coördinerende verantwoordelijkheid van één departement voor 

het opstellen van regelingen voor informatiebeveiliging en het stroomlijnen van de verantwoor-

dingslijnen daarover. Een logische plaats daarvoor lijkt het ministerie van BZK. 

Vanuit de interviews kwam de volgende boodschap voor het ministerie van BZK: ‘houdt het in-

richten van en het verantwoorden over informatiebeveiliging eenvoudig voor het lokaal bestuur’. 

Oftewel, voorkom duplicatie en nodeloze bureaucratie. 

Vanuit de hier voorgesteld coördinerende verantwoordelijkheid zou het ministerie van BZK de 

uitvoering van het opstellen van regelingen kunnen delegeren, bijvoorbeeld aan het Nationale 

Cyber Security Center (NCSC), en het stroomlijnen van de verantwoordingslijnen bijvoorbeeld 

aan het Agentschap Telecom of de AIVD. 
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6. Detailrapport 3: Risicomanagement 

Voor nationaal belang moet een zorgvuldig risicomanagement worden uitgevoerd, ook met be-

trekking tot de onderkende dreigingen. 

Conform de opdracht dient het model voor risicomanagement eenvoudig werkbaar en uitvoer-

baar te zijn. Verfijning vindt alleen plaats waar nodig en voor zover relevant, maar niet meer dan 

dat. Dit moet proportioneel zijn ten opzichte van het belang dat moet worden beschermd. 

6.1. Quickscan Information Security (QIS) 

De Quickscan Information Security (QIS) is een door het ministerie BZK gepubliceerde handrei-

king, die kan worden gebruikt om de toets voor het bepalen van het basis beveiligingsniveau 

(BBN) in te vullen. De QIS is ook bedoeld om eventuele aanvullende vereisten te bepalen die 

noodzakelijk zijn om een informatiesysteem te beschermen, gegeven het belang dat de eigenaar 

daaraan toekent.  

De stappen in de QIS kunnen worden aangevuld en aangepast om de aansluiting van de QIS op 

de praktijk van de eigen organisatie te bevorderen. De basisstappen zijn: 

 Stap 1: Een inventarisatie wordt uitgevoerd voor de scope en context van het te beschermen 

informatiesysteem, en de classificatie en rubricering van de daarin te verwerken informatie; 

 Stap 2: Het belang van het proces en het ondersteunende informatiesysteem wordt geclassifi-

ceerd en er wordt bepaald of daar externe eisen van bijvoorbeeld de EU, de NAVO, keten-

partners of andere organisaties op van toepassing zijn; 

 Stap 3: De verwachte bedreigingen ten aanzien van het informatiesysteem en de (soort) acto-

ren die deze veroorzaken worden vastgelegd in een dreigingsprofiel, voor zover van toege-

voegde waarde; 

 Stap 4 en 5: Op basis van een inschatting van de maximale schade die kan ontstaan op het 

gebied van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV) wordt het bijbehorende 

Basisbeveiligingsniveau (BBN) gekozen aan de hand van de BBN-toets; 

 Stap 6: De passendheid van het gekozen BBN wordt bepaald, door te bezien welke extra of 

juist minder schade op het gebied van BIV aan de orde kan zijn ten opzichte van dit BBN; 

 Stap 7: De resultaten van de QIS worden vastgesteld door de eigenaar van het proces en/of 

het informatiesysteem. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om, op basis van een risico-

afweging, eventueel noodzakelijke aanvullende controls en maatregelen te bepalen. 
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Voor de onderstaande toelichting op risicomanagement wordt de structuur van de QIS gevolgd. 

Wij geven per stap aan welke extra overwegingen relevant zijn voor informatieketens, ketenpart-

ners en informatiesystemen in het geval van nationaal belang. 

6.2. Scope, context, waarde en belang 

In Detailrapport   ‘Afwegingskader voor nationale belangen’ zijn de overwegingen aangegeven 

om een informatieketen als zijnde van nationaal belang te karakteriseren. Dominante factoren 

zijn de mogelijke schade op basis van het Te Beschermen Belang (TBB), het belang van het be-

leidsterrein voor de maatschappij, de afhankelijkheid van de burgers en organisaties van deze ke-

ten, classificatie en rubricering etc. 

In de stappen 1 en 2 van QIS heeft nationaal belang de classificatie ‘Kritisch strategisch’ en 

wordt gezien als een kerntaak. 

Op basis van onze verkaveling van informatieketens in domeinen is de afweging voor scope, 

context, waarde en belang als volgt: 

 

 In relatie tot de doelstellingen van het ministerie, kerndepartement of uitvoeringsorganisatie 

speelt het bedrijfsproces een belangrijke maatschappelijke rol en heeft het invloed op de 

grondrechten van betrokkenen en organisaties. 

Het beleidsterrein ontleent haar bestaansrecht aan het uitvoeren van primaire taken, waarop 

de vakminister direct kan worden aangesproken. 

Deze belangen zijn per domein als volgt gedefinieerd: 

 

1. Domein 1 is de vitale digitale infrastructuur voor de grote geldstromen tussen over-

heid, betrokkenen en organisaties, en digitale identificatie en authenticatie. 

De doelen zijn het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en effici-

ente economie, en het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin 

groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de democra-

tische rechtstaat en gedeelde kernwaarden. 

Deze doelen passen onder andere bij artikel 20 van de Grondwet, betreffende bestaans-

zekerheid der bevolking, spreiding van welvaart, aanspraken op sociale zekerheid en 

recht op bijstand van overheidswege; 

 

2. Domein 2 is de vitale fysieke infrastructuur en milieu. 

De doelen zijn het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving, 

en het beschikken over voldoende zelf herstellend vermogen van de leefomgeving bij 

aantasting. 

Deze doelen passen onder andere bij artikel 21 van de Grondwet, betreffende de be-

woonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu; 

 

3. Domein 3 is de veiligheidsketen. 

Het doel is het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin groe-

pen mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de democratische 

rechtstaat en gedeelde kernwaarden. 

Dit doel past onder andere bij de artikelen 15 tot en met 18 van de Grondwet, betref-

fende vrijheidsontneming, berechting, strafbaarheid, beroep en rechtsbijstand; 
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4. Domein 4 is de volksgezondheid. 

Het doel is dat mensen gezond met elkaar kunnen samenleven. 

Dit doel past onder andere bij artikel 22 van de Grondwet, betreffende maatregelen ter 

bevordering van de volksgezondheid, bevordering van voldoende woongelegenheid en 

het scheppen van voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor 

vrijetijdsbesteding; 

 

5. Domein 5 betreft de beleidskernen en adviesorganen. 

Het doel is de overige domeinen effectief te ondersteunen en faciliteren. 

In feite zijn die organisaties dienstbaar aan de artikelen 1 tot en met 23 van de Grond-

wet; 

 

6. Domein 6 betreft de internationale aspecten, die zijn gerelateerd aan de soevereini-

teit van Nederland. 

Het doel is het ongestoord functioneren van Nederland als onafhankelijke staat, en in het 

bijzonder de territoriale integriteit van het grondgebied en de internationale positie. 

Dit doel betreft het ongestoord functioneren van Nederland als een soevereine staat. 

De specificatie classificatie voor de ketenpartners, het primaire informatiesysteem en de onder-

steunende informatiesystemen etc. is afgeleid van de bovenstaande belangen. Deze specifieke 

classificatie is afhankelijk van welke taak of deeltaak de ketenpartner of het informatiesysteem 

uitvoert. 
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6.3. Bedreigingen en dreigende actoren 

Stap 3 van de QIS is het bepalen van het dreigingsprofiel. 

Volgens de actuele inzichten is het niet meer de vraag of een organisatie zal worden geraakt door 

een cyberincident, maar wanneer. De onderbouwing van deze uitspraak kan als volgt worden ge-

schetst: 

 

4Nationaal Belang

Dreigingen en kwetsbaarheden in hoofdlijnen

Medewerkers

• Onbetrouwbaar

• Fraude

Digitale soevereiniteit

• Afhankelijk buitenland

• Afhankelijk leveranciers

Catastrofes

• EMP

• Carrington event 1859

‘G              ’

• Hackers

• Ransomware

Dure logging + 

monitoring (bijv. 

COVID-19)

Tarieven, sancties, 

afsluiten? Kijk naar 

chip-oorlog, Swift

Zeer kleine kans 

van optreden, zeer 

grote gevolgen

Wij kunnen dit niet 

tegenhouden. SOC 

kan helpen

Imago, claims, einde carrière 

etc., maar de dienstverlening 

kan doorlopen

Geen alternatieven voor Cloud, 

servers, internet (DNS), GSM, 

netwerken, MS, Citrix etc.

Archeologen over 2000 jaar: 

‘de mensen in 2022 konden niet 

lezen en niet schrijven’

Dure dip in de dienstverlening, 

maar grotendeels herstelbaar

• Statelijke actoren

 
 

6.3.1. De interne medewerker 

In het verleden speelde de interne medewerker een beperkte rol in risicoanalyses voor informa-

tiebeveiliging. Er werden vooral maatregelen getroffen om ‘een greep in de kas’ te voorkomen 

en de Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC) in de financiële en logistieke pro-

cessen te borgen. 

Met de massale inzet van IT-middelen bij het COVID-19 test- en vaccinatieprogramma zien wij 

echter een groot aantal incidenten, deels met interne medewerkers. Er worden (medische) per-

soonsgegevens gestolen, er zijn datalekken, medewerkers voeren tegen betaling vervalste gege-

vens in, er wordt reclame gemaakt op social media voor fraude met QR-codes etc. Veel inciden-

ten komen in de publiciteit, waarbij het parlement de verantwoordelijke minister van VWS om 

toelichting vraagt. 

Op basis van een dreigings- en kwetsbaarheidsanalyse zijn de procedures binnen dit programma 

aangescherpt, en is een Security Operations Center (SOC) opgericht met 7 x 16 uur bezetting per 
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week. Het doel van dit SOC is uit alle relevante systemen loggegevens te verzamelen, die real-

time in een Security Information & Event Manager (SIEM) te analyseren, en direct actief in te 

grijpen bij gesignaleerde overtredingen. Deze aanpak met logging, actieve monitoring en directe 

interventie blijkt in de praktijk goed te werken. Mede dankzij de inzet van een SOC kan de vak-

minister aantonen ‘in control’ te zijn voor de dreiging door interne medewerkers. 

Gezien de ervaringen in 2020 en 2021 met grootschalige inzet van IT-middelen binnen de pan-

demiebestrijding, dient in risicoanalyses de mogelijk onbetrouwbare medewerker als een seri-

euze dreigende actor te worden gezien. Zowel binnen Nederland als binnen andere landen zijn 

vele diefstallen van en fraudezaken met digitale informatie door medewerkers geconstateerd. Ter 

mitigatie van dit risico zijn aanzienlijk zwaardere maatregelen nodig dan de klassieke AO/IC. 

6.3.2. Hackers en ransomware 

In het verleden werden de ‘gewone inbraken’ zoals hackers en ransomware als een dreiging ge-

zien. Vandaag de dag is het een zekerheid geworden dat hackers en ransomware niet kunnen 

worden tegengehouden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de vele manco’s in de com-

mercieel verkrijgbare programmatuur en apparatuur. 

Het incident met Log4j en Log4Shell in december 2021 heeft de enorme kwetsbaarheid van de 

informatiesystemen weer sterk benadrukt. Het bleek dat hackers met minimale basiskennis op 

alle systemen konden inbreken, ongeacht of die een internet-koppeling hebben of niet. De kwets-

baarheid van Log4j en Log4Shell is nu bekend en wordt actief gemitigeerd. Maar er zijn vele 

duizenden soortgelijke kwetsbaarheden, waar niet aan wordt gewerkt. Meer geavanceerde hac-

kers kunnen daarvan gebruik maken en al in systemen zitten zonder op te vallen, wachtend op 

het juiste moment om actief te worden. 

De onmogelijkheid om systemen volledig te beschermen wordt onderschreven door een aantal 

firma’s op het gebied van informatiebeveiliging. In het vakblad AG Connect van 31 december 

2021 staat een vooruitblik op de ontwikkeling van cybercriminaliteit in 2022, met de titel ‘Cy-

bercriminelen professionaliseren verder’. Enkele van de uitspraken van deze firma’s zijn hieron-

der samengevat: 

 

1. De trend van opkomende access brokers gaat zich zeker verder doorzetten. Deze access bro-

kers verkopen toegang tot bedrijfsnetwerken. Dankzij initial access brokers hoeven ransom-

ware-groepen niet langer zelf in te breken in bedrijfsnetwerken; 

2. In 2022 speelt vooral het probleem van spear phishing, waarbij phishingmails echt op de 

identiteit van een slachtoffer worden afgestemd. Dergelijke mails zijn steeds moeilijker te 

onderscheiden van echte e-mails; 

3. De strijd rondom ransomware verhardt. Er is een beweging van double extortion (waarbij 

bestanden worden versleuteld én wordt gedreigd om gestolen informatie te lekken) naar tri-

ple extortion (waarbij ook losgeldeisen naar klanten of leveranciers van een slachtoffer wor-

den verstuurd) en wellicht naar killware. De aanvallen worden meer doelgericht en promi-

nenter, waardoor het steeds lastiger wordt om een netwerk en systemen ertegen te bescher-

men; 

4. Aanvallen op de kritieke infrastructuur worden net zo frequent, zo niet meer, als aanvallen 

op IT-netwerken van bedrijven. Hackers hebben nu de mogelijkheid om zich te richten op 
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deze systemen met als doel om wijdverspreide verstoringen te veroorzaken die van invloed 

zijn op de gehele maatschappij; 

5. De zorgsector is zeer aanlokkelijk voor cybercriminelen, omdat zorgaanbieders in de meeste 

gevallen het geëiste losgeld overmaken bij een ransomware-aanval. De focus op security in 

de zorgsector moet in 2022 scherper, omdat er mensenlevens op het spel staan. 

De dreiging door hackers en ransomware kan alleen worden gemitigeerd door de inzet van capa-

bele menskracht, ondersteund door een passend instrumentarium. Naast gedegen preventieve 

maatregelen is het noodzakelijk gebruik te maken van een Intrusion Detection System (IDS), een 

Intrusion Prevention System (IPS), matching van accounts in de Active Directory (AD) en Mi-

crosoft Azure, vulnerability scanners, logging, actieve monitoring met ondersteuning van een 

SIEM etc. Voor het effectief werken met deze instrumenten zijn medewerkers nodig met een 

hoog niveau van kennis en kunde, oftewel SOC-analisten. 

6.3.3. Digitale soevereiniteit 

In januari 2021 heeft de Cyber Security Raad (CSR) het rapport ‘Nederlandse strategische auto-

nomie en cybersecurity’ gepubliceerd. Hierin wordt beschreven dat het functioneren van de staat 

mogelijks fundamenteel wordt bedreigd door digitale dreigingen vanuit andere staten, ofwel 

door het platleggen van kritische voorzieningen, ofwel door systematische weglekken van natio-

nale kennis en voortdurende verstoringen (een situatie van ‘unpeace’). De ontwikkelingen in Eu-

ropa gaan steeds verder afstaan van soevereiniteit. Digitalisering is vooral een groot succes voor 

Amerikaanse en Chinese leveranciers. De cloud markt in Europa is voor twee derde in handen 

van Amazon, Microsoft, IBM en Google. Sociale media zijn vrijwel volledig Amerikaans. Euro-

pese telecom hardware en softwareleveranciers hebben massaal terrein prijs moeten geven aan 

Huawei en ZTE. Het interbancaire netwerk Swift laat zich sterk sturen door bepaalde Westerse 

landen. De autonomie van Europese landen wordt nu niet alleen bedreigd door derde staten, 

maar ook door niet-Europese megabedrijven. Kritische Europese technologie viel in buiten-

landse handen: ARM ging naar Softbank en daarna naar het Amerikaanse Nvidia, Kuka robots 

werd verkocht aan het Chinese Midea. 

De CSR stelt in dit rapport onder andere: De potentiële dreiging komt niet enkel meer van vijan-

dige naties, maar ook vanuit traditionele partnerlanden en mogelijkerwijze zelfs van binnen de 

eigen staatsstructuur. Recente ontwikkelingen tonen ook aan dat goed georganiseerde criminele 

bendes (inbegrepen witteboordencriminaliteit en digitale afpersing) een reële en relevante be-

dreiging zijn geworden. In het rapport van de CSR wordt dit onderbouwd met casuïstiek en ana-

lyses. De aanbevelingen zijn vooral gericht op het meer autonoom worden op Europees niveau, 

hetgeen een lange termijn oplossing is. 

De bedreigingen voor digitale soevereiniteit zijn reëel voor Nederland. Wij zien bij geopolitieke 

spanningen dat opeens tarieven worden opgelegd op bepaalde producten en diensten, hetgeen 

een gevolg kan zijn van bepaalde primaire sancties, maar ook van secundaire sancties. Ook 

wordt de levering of het gebruik van bepaalde apparatuur en programmatuur plots beperkt of in 

het geheel niet meer toegestaan. Dit levert een bepaalde mate van onzekerheid op bij het gebruik 

van buitenlandse producten en diensten, of die van niet-Europese megabedrijven. Dit is een niet 

kwantificeerbaar risico, aangezien geopolitieke ontwikkelingen, escalaties of conflicten een on-

voorspelbaar karakter hebben. 
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Op korte termijn zijn er geen mitigerende maatregelen voor de bedreigingen voor digitale soeve-

reiniteit. Maar bij het ontwerpen van de architectuur voor nieuwe informatieketens en systemen 

zijn dit wel aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Waar mogelijk moeten pro-

ducten en diensten worden gekozen, evenals leveranciers, waarover Nederland zelf voldoende 

zeggenschap heeft. 

6.3.4. Catastrofes 

Bij een informatieketen van nationaal belang moeten ook risico’s worden meegenomen met een 

zeer kleine kans van optreden maar met zeer grote consequenties. Het moet worden voorkomen 

dat alle gegevens van nationaal belang, systemen en back-ups verloren gaan. 

Een van deze dreigingen is de zogenaamde Elektro Magnetisch Puls (EMP). Dit is het explode-

ren van een kleine kernlading, zeg een 10 kiloton, op een grote hoogte van zeg 10 kilometer. De 

EMP veroorzaakt een hoge spanning in alles wat binnen een bepaalde straal als antenne kan fun-

geren. Hiermee worden alle computerchips, schijfgeheugens, telecommunicatieapparatuur etc. 

binnen deze straal vernietigd, evenals de IT binnen de infrastructuur zoals elektriciteitsvoorzie-

ning, airconditioning en watervoorziening, de bedrading en elektronika van voertuigen etc. Ze-

ker met de momenteel oplopende geopolitieke spanningen en de mogelijkheid dat binnen en 

rondom Europa meer kernwapens worden geplaatst, is de kans van optreden van een EMP niet 

meer verwaarloosbaar. De middelen voor een EMP kunnen zowel worden ingezet door staten als 

door terroristische organisaties. 

Een andere dreiging is het zogenaamde Carrington event25. Deze gebeurtenis was de meest in-

tense geomagnetische storm in de geregistreerde geschiedenis, die plaatsvond op 1-2 september 

1859 tijdens zonnecyclus 10. Het veroorzaakte een sterk poollicht dat wereldwijd werd gerap-

porteerd en veroorzaakte vonken en vuur in meerdere van de toenmalige telegraafsystemen. De 

geomagnetische storm was hoogstwaarschijnlijk het resultaat van een coronale massa-ejectie 

(CME) van de zon, die in botsing kwam met de magnetosfeer van de aarde. Schattingen zijn dat 

geomagnetische stormen van deze of een grotere omvang een frequentie van optreden hebben 

van tussen de 100 en 150 jaar. Een lichtere vorm, zoals de Quebec-storm op 13 en 14 maart 

1989, heeft een kans van optreden van gemiddeld om de 50 jaar. Hierbij werden transformatoren 

beschadigd en viel de elektriciteit uit in een grote regio. Een onderzoek26 door Lloyd’s geeft aan 

dat dergelijke geomagnetische stormen een verwoestende uitwerking kunnen hebben op de maat-

schappij door wijdverbreide elektrische storingen, stroomuitval en schade als gevolg van langdu-

rige uitval van het elektriciteitsnet. 

Er zijn technische mogelijkheden om de grote transformatoren in een distributienetwerk te be-

schermen, maar die zijn kostbaar. Voor de bescherming van IT-componenten die worden ge-

bruikt in het dagelijkse leven zijn in feite geen realistische beheersmaatregelen beschikbaar. 

 
25 Tsurutani, B. T. (2003). ‘The extreme magnetic storm of  –2 September  859’. Journal of Geophysical 

Research. 108 (A7): 1268. doi:10.1029/2002JA009504. Retrieved November 28, 2021. 
26 Solar storm risk to the north American electric grid’ (PD ). Lloyd’s of London and Atmospheric and 

Environmental Research, Inc. input from Homeier, Nicole; Horne, Richard; Maran, Michael; Wade, Da-

vid. Lloyd’s of London. 20 3. Retrieved July 3 , 20 9. 
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6.3.5. Mogelijke schade 

De mogelijke schade is uitgewerkt in de vorm van de Te Beschermen Belangen (TBB) in het af-

wegingskader voor nationale belangen, in het bovenstaand Detailrapport 1. Hierin is niet meege-

nomen de schade door mogelijke catastrofes, aangezien de maatschappij bij een catastrofe an-

dere zorgen heeft dan een niet werkende informatieketen. 

6.4. Basisbeveiligingsniveau (BBN) 

Stap 5 van de QIS betreft het vaststellen van het Basisbeveiligingsniveau (BBN). De Baseline 

Informatiebeveiliging Overheid (BIO) kent hiervoor drie niveaus, namelijk: 

 

BBN1: Als de bij BBN2 vermelde schades en de in QIS bij BBN3 genoemde situaties niet aan 

de orde zijn; 

 

BBN2: Als het ongewenst of onbedoeld openbaren van informatie leidt tot een of meer van de 

volgende schades: 

▪ Politieke schade aan een bewindspersoon: de bewindspersoon moet voor verant-

woording naar de Tweede Kamer, bijvoorbeeld naar aanleiding van Kamervragen; 

▪ Diplomatieke schade, maar wel herstelbaar door ambtelijke opschaling; 

▪ Financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de begroting van het ministerie 

of de uitvoeringsorganisatie, of er wordt geen accountantsverklaring afgegeven; 

▪ Verlies van publiek respect, klachten van burgers of significant verlies van motivatie 

van medewerkers; 

▪ Bindende aanwijzing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in verband met 

schending van de privacy;  

▪ Directe imagoschade, bijvoorbeeld door negatieve publiciteit. 

 

BBN3: In het geval van een of meer van de volgende situaties: 

▪ De informatie dient te worden beschermd tegen statelijke actoren of vergelijkbare 

dreigende actoren; 

▪ Informatie wordt geleverd door derden en deze eisen BBN3voor de beveiliging van 

betreffende informatie; 

▪ BBN3 is vereist om informatie te kunnen verwerken op een gekoppelde infrastruc-

tuur met het niveau BBN3 (bijvoorbeeld, om de al op de gekoppelde infrastructuur 

aanwezige geclassificeerde of gerubriceerde informatie niet in gevaar te brengen). 

Een informatieketen van nationaal belang heeft tenminste het niveau BBN2. Hierdoor is de ge-

hele BIO van toepassing voor de selectie van de vereiste beheersmaatregelen. 

Voor nationaal belang verdient BBN3 echter de voorkeur, aangezien de informatieketen ook 

moet worden beschermd tegen statelijke actoren of vergelijkbare dreigende actoren. BBN3 was 

van oorsprong bedoeld om bestand te zijn tegen geavanceerde dreigingen, zoals Advances Per-

sistent Threats (APT’s). Deze waren met met name doelgerichte ‘langdurige’ cyberaanvallen op 

vooral kennisrijke landen en organisaties, uitgevoerd door statelijke actoren en criminele organi-

saties. De aanvaller is daarbij volhardend in zowel de pogingen om een organisatie binnen te 

dringen, als ook om binnen de IT-infrastuctuur heimelijk aanwezig te blijven. 
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Hierbij zien wij vandaag de dag echter twee problemen, namelijk: 

 BBN3 is nooit vertaald in een concreet stelsel van beheersmaatregelen. Er wordt verwezen 

naar het VIRBI27, maar daarin staat een zeer beperkte deelverzameling aan beheersmaatrege-

len. Dit impliceert dat de DG zelf passende beheersmaatregelen zal moeten laten ontwikke-

len; 

 Zoals hierboven beschreven in de sectie ‘Hackers en ransomware’, zijn de moderne sys-
temen niet adequaat te beschermen. Hierdoor hebben cybercriminelen geen hoogwaardige 

kennis meer nodig om binnen te dringen. Een gemiddelde hacker is nu net zo gevaarlijk als 

vroeger de statelijke actoren. 

Deze analyse leidt tot de conclusie dat meer maatregelen moeten worden getroffen dan alleen 

voor BBN2, en dat hier geen adequate richtlijnen voor bestaan binnen de Nederlandse overheid. 

Wij gaan hier verder op in in Detailrapport 4 ‘Eisen aan de te treffen maatregelen’. 

6.5. Restrisico 

Uit de analyse van de scope, context, waarde en belang volgt het bruto belang. In feite is dit het 

bruto risico. Vervolgens wordt het stelsel van reeds getroffen beheersmaatregelen plus de nog te 

implementeren maatregelen en hun effectiviteit beschouwd. Uit die analyse volgt het netto ri-

sico, hetgeen in feite het restrisico is. 

De risicoanalyse moet worden uitgevoerd voor de gehele keten, evenals bij iedere ketenpartner 

en voor ieder participerend informatiesysteem. 

Normaliter wordt een risicoanalyse, inclusief de planning voor de nog te implementeren beheers-

maatregelen, goedgekeurd door de systeemeigenaar of de verwerkingsverantwoordelijke. In het 

geval van een informatieketen van nationaal belang zal mede-accordering op een hoger niveau 

moeten liggen, namelijk bij de centrale organisatie die de verantwoordingen verzamelt, contro-

leert en de voortgang van de oplossing van bevindingen en manco’s bewaakt. 

6.6. Afhandeling van incidenten 

Iedere ketenpartner heeft een eigen proces voor het afhandelen van incidenten. Binnen dit proces 

worden incidenten gerelateerd aan inbreuken op informatiebeveiliging apart afgehandeld. In 

hoofdstuk A.16 van ISO/IEC 27001 worden deze informatiebeveiligingsincidenten genoemd. 

De beheersmaatregelen A.16.1.1 tot en met A.16.1.7 beschrijven hoe het proces voor het behan-

delen van informatiebeveiligingsincidenten moet worden ingericht. 

Voor ketenpartners die participeren in een informatieketen van nationaal belang dient dit proces 

te worden uitgebreid met informatievoorziening over informatiebeveiligingsincidenten aan de 

centrale organisatie en de betrokken CISO’s. 

  

 
27 Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013). 
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7. Detailrapport 4: Eisen aan de te treffen maatregelen 

Het vaststellen van een passend stelsel van maatregelen kan alleen in detail gebeuren voor een 

concrete casus, namelijk een specifieke informatieketen met een scherp omschreven doel. 

In dit detailrapport behandelen wij enkele minimale generieke vereisten voor de beheersmaatre-

gelen voor een informatieketen van nationaal belang. Deze vereisten zijn gericht op de borging 

van een verhoogde weerstand tegen dreigende actoren en dreigende situaties. 

Tijdens de interviews is overlegd of beheersmaatregelen voor een Beveiligingsniveau 3 (BBN3) 

zouden moeten worden geborgd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hierbij 

hebben wij vernomen dat veel partijen tevreden zijn over de huidige status en inhoud van de 

BIO, onder andere omdat dit een uniforme standaard is binnen de overheid, zodat iedereen de-

zelfde termen gebruikt. 

Het toevoegen van beheersmaatregelen voor BBN3 aan de BIO vond tijdens de interviews wei-

nig draagvlak. De geïnterviewden uiten de voorkeur dat maatregelen voor nationaal belang moe-

ten worden ontwikkeld op een risico-gestuurde wijze per specifieke informatieketen en de daar-

bij betrokken ketenpartners. De BIO wordt meer gezien als een ‘one size fits all’ rule-based stan-

daard, gericht op de inrichting van informatiebeveiliging binnen een enkele organisatie. In de 

context van de BIO wordt een organisatie als autonoom gezien en hoeft slechts zeer beperkt re-

kening te houden met ketenpartners. De BIO bevat weinig concrete aanknopingspunten voor ke-

tenaspecten en ketenafhankelijkheden, en vrijwel niets over een collectieve ketenverantwoorde-

lijkheid. 

Voor een informatieketen van nationaal belang zijn tenminste de volgende extra beheersmaatre-

gelen nodig: 

 Governance om te zorgen voor (opgelegde) consistentie bij de ketenpartners en eenduidige 

toepassing van normatiek en kaders over de nationale ketens heen, ter voorkoming van ver-

snippering; 

 Preventieve maatregelen om zorgvuldige identificatie en authenticatie te borgen; 

 Eenduidige classificatie voor Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV); 

 Beveiligde centrale verwerking; 

 Digitale dijkbewaking. 
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7.1. Governance over een informatieketen via een ketenregisserende organisatie 

Er bestaan al lange tijd vele informatieketens tussen overheidsinstanties onderling en met private 

partijen. Gezien de vele problemen met het verkrijgen van consistentie in informatie-uitwisse-

ling, functionaliteit en beveiliging tussen de ketenpartners28, is er vaak gevraagd om een ketenre-

gisseur met doorzettingsmacht. 

In het verleden is de functie van een echte ketenregisseur slechts bij enkele informatieketens 

daadwerkelijk gerealiseerd. 

7.1.1. De ketenregisserende organisatie (verticale aansturing en toezicht) 

Bij een informatieketen van nationaal belang is het aanstellen van een krachtige ketenregisseur 

niet meer optioneel, maar moet een verplichting zijn. 

In de voorgaande detailrapporten is op diverse punten aangegeven dat er een centrale organisatie 

moet komen per informatieketen voor het borgen van de gemeenschappelijk punten van keten-

verantwoordelijkheden, risicoanalyses, assurance, afhandeling van informatiebeveiligingsinci-

denten etc. Wij gebruiken voor deze organisatie de naam ‘ketenregisserende organisatie’. Dit is 

de ketenregisseur met zijn of haar medewerkers. 

De ketenregisserende organisatie dient onder het directe gezag te vallen van de vakminister, en 

voert verticale aansturing en toezicht uit op de ketenpartners. 

De taken zijn onder andere: 

 

1. Missie 

De ketenregisserende organisatie draagt één of meer door de politiek opgelegde doelstellin-

gen uit in het kader van het nationaal belang en bewaakt de realisatie en uitvoering. De ke-

tenpartners zijn zelfstandig, maar zijn ook afhankelijk van elkaar waar het gaat om het berei-

ken van de ketendoelstellingen. Een informatieketen betreft de uitwisseling van informatie 

binnen zo een samenwerkingsverband; 

 

2. Contractuele ketensamenwerking 

De ketenregisserende organisatie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de integrale infor-

matiebeveiliging voor de aan de ketenpartners toevertrouwde informatie en verwerkingen. 

Deze eindverantwoordelijkheid kan niet worden gedelegeerd aan een of meer van de indivi-

duele ketenpartners. 

De ketenpartners dragen een collectieve verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging. 

Bij informatie-uitwisseling heeft de ontvangende partij de plicht om de toevertrouwde infor-

matie op gedegen wijze te beschermen, terwijl de leverende partij leveringsgaranties moet 

 
28 Zie ook de rapportage van de ‘Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid’ (TCICT). Deze 

Tweede Kamercommissie deed onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Zij moest de behaalde en 

misgelopen maatschappelijke effecten door het niet op orde hebben van de informatievoorziening bij ICT-

projecten van de overheid in kaart brengen. Daarnaast moest het onderzoek duidelijk maken hoe de over-

heid verbeteringen kon aanbrengen. Dit is de commissie Elias, die werd ingesteld in juli 2012 en op 15 ok-

tober 2014 haar eindrapport uitbracht. 
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bieden aan de afnemende partij. Dat dient te worden vastgelegd in contracten, eventueel aan-

gevuld met aansluitvoorwaarden, verwerkersovereenkomsten etc. De ketenregisserende or-

ganisatie zorgt voor de modelcontracten en bewaakt actief de naleving; 

 

3. Risicoanalyses 

De ketenregisserende organisatie ziet toe op de uitvoering van risicoanalyses voor de infor-

matieketen, de ketenpartners en de participerende informatiesystemen. 

Iedere risicoanalyse, inclusief de planning voor de nog te implementeren beheersmaatrege-

len, en het restrisico dienen te worden goedgekeurd, zowel door de systeemeigenaar of de 

verwerkingsverantwoordelijke, als door de ketenregisserende organisatie. Op deze wijze is 

er centraal kennis over de dreigingen, de voortgang van de realisatie van de nog te imple-

menteren beheersmaatregelen, de risicobereidheid per ketenpartner etc.; 

 

4. Periodiek afleggen van verantwoording door de ketenpartners 

De ketenregisserende organisatie ziet erop toe dat de ketenparteners een bepaalde mate van 

zekerheid verstrekken dat de voorgeschreven beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging 

in opzet, bestaan en werking zijn geborgd. Bij voorkeur wordt dit vastgesteld door onafhan-

kelijke auditors, die jaarlijks assurance-rapporten opstellen over opzet en werking. 

De ketenregisserende organisatie is verantwoordelijk voor het laten ontwerpen en vaststellen 

van de door de auditors te toetsen normering, gericht op de met het beleidsterrein te behalen 

doelstellingen en de dreigingen die inherent zijn aan de informatieketen en de specifieke ke-

tenpartners. De normering dient dusdanig te worden opgesteld dat een assurance-onderzoek 

leidt tot een helder oordeel over de effectiviteit van de getroffen beheersmaatregelen, met 

minimalisering van de bureaucratische overhead. 

De ketenregisserende organisatie ontvangt en reviewt de assurance-rapporten, en bewaakt 

dat de bevindingen worden opgelost door de centrale ondersteuning en/of de ketenpartners; 

 

5. Afhandeling van informatiebeveiligingsincidenten 

De ketenregisserende organisatie laat de ketenpartners informatie aanleveren over informa-

tiebeveiligingsincidenten (inclusief datalekken en fraudezaken), en over hoe die zijn of wor-

den afgehandeld. Indien centrale actie nodig is, wordt deze door de ketenregisserende orga-

nisatie gecoördineerd, bij voorkeur in overleg met de betrokken CISO’s. Waar nodig worden 

externe partijen betrokken, die zijn gespecialiseerd in forensisch cyberonderzoek en herstel 

van de dienstverlening. 

 

6. Helpdesk en CERT-functie 

De ketenregisserende organisatie richt een helpdesk in voor de ketenpartners, waar vragen 

over informatiebeveiliging adequaat worden opgepakt. Dit houdt in dat er deskundige en er-

varen medewerkers beschikbaar zijn, die de details van informatiebeveiliging binnen de in-

formatieketen door en door kennen. 

De ketenregisserende organisatie is aangesloten bij een of meer Computer Emergency Res-

ponse Teams (CERTs), die informatie verstrekken over acute dreigingen en mogelijke oplos-

singen, zoals instrumenten voor scannen van specifieke vulnerabilities, workarounds en pat-

ches. Deze informatie wordt, waar nodig en relevant, doorgesluisd naar de ketenpartners. 



 

Ministerie BZK 

Directie Digitale Samenleving 

 

Afwegingskader informatieveiligheidseisen 

vanuit Nationaal Belang 
 

 

63 van 87 

Verwijzend naar het spreekwoord ‘een ketting is zo sterk als haar zwakste schakel’, dient de in-

formatiebeveiliging bij alle ketenpartners op een vergelijkbare minimale wijze te worden ge-

borgd. De ketenregisserende organisatie speelt hierbij een belangrijke rol door te zorgen voor 

consistentie binnen alle relevante processen. 

7.1.2. Coördinatie tussen ketenregisserende organisaties 

In de bovenstaande sectie is het uitgangspunt dat de ketenregisserende organisatie onder het di-

recte gezag dient te vallen van de vakminister. Hierbij ontstaat echter een dilemma. 

De vakminister is verantwoordelijk voor het beleidsterrein, en daarmee stelselverantwoordelijk 

voor de informatieketen, de informatiesytemen en de informatie binnen zijn beleidsterrein. Op 

deze wijze is hij tenminste verantwoordelijk voor de functionaliteit en de kwaliteit, en de in-

richting van de werkprocessen. 

Zoals gesteld in de sectie ‘De noodzaak voor een coördinerend minister versus stelselverant-

woordelijkheid’ in het bovenstaande Detailrapport 2, is voor informatiebeveiliging in feite over-

heidsbrede coördinatie nodig. Zonder coördinatie worden vooral de lagere overheden overspoeld 

met verschillende en deels overlappende normenkaders en verantwoordingsstromen. 

Vooral geïnterviewden vanuit de lagere overheden maken zich zorgen dat met de toename van 

het aantal informatieketens die worden gemarkeerd als zijnde van nationaal belang, het aantal 

voorgeschreven beheersmaatregelen en verantwoordingsmethodieken ook gaat toenemen. Dit zal 

een extra beslag gaan leggen op de lokale menskracht voor deze zaken, die bij veel lokale over-

heden toch al schaars is. 

Om consistentie te bereiken is coördinatie nodig tussen en over de ketenregisserende organisa-

ties. Dit zou kunnen in de vorm van een overlegstructuur, maar dan is het een open vraag of zo 

een vrijblijvende structuur daadwerkelijk leidt tot consistentie. Het is mogelijk dat er wel wordt 

overlegd, maar dat de verschillende partijen toch hun eigen weg gaan. Dit kan leiden tot de pluri-

formiteit die de lagere overheden graag willen voorkomen. 

Dit houdt in dat er een zwaardere vorm van coördinatie noodzakelijk lijkt. 

Naar onze mening zou een coördinerende verantwoordelijkheid moeten worden opgepakt door 

een coördinerend minister. Een logische positionering daarvoor lijkt het ministerie van BZK. 

7.1.3. De ketenpartners 

In dit rapport wordt geen onscheid gemaakt of de ketenpartner een overheidsinstantie is, of een 

private partij. Binnen een informatieketen van nationaal belang zijn de namens de vakminister 

opgelegde beheersmaatregelen verplicht voor alle participeren partijen en hun interne en externe 

dienstleveranciers. 

De dienstleveranciers moeten voldoen aan de eisen van de opdrachtgever, daarom worden de 

voorwaarden ten behoeve van informatiebeveiliging in het contract vastgelegd. In de BIO zijn in 

hoofdstuk 15 ‘Leveranciersrelaties’ controls en overheidsmaatregelen gespecificeerd, die moeten 

zorgen voor een goede borging van informatiebeveiliging in contracten. 
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De ketenpartner dient intern te beschikken over een adequaat werkend Information Security Ma-

nagement System (ISMS) met gekwalificeerde gespecialiseerde medewerkers, dat door onafhan-

kelijke auditors is beoordeeld in opzet en werking. 

Voor de verantwoording binnen een informatieketen van nationaal belang is het bezitten van een 

certificaat voor ISO/IEC 27001 of NEN 7510 nuttig, maar niet voldoende. Deze certificaten ge-

ven aan dat de minimaal vereiste beheersmaatregelen zijn getroffen conform die generieke rule-

based standaarden. Er is echter geen enkele zekerheid dat aan de specifieke vereisten voor natio-

naal belang is voldaan en dat de weerstand tegen dreigende actoren in voldoende mate is ge-

borgd. 

De verantwoording dient bij voorkeur te verlopen via jaarlijks assurance-rapporten over opzet en 

werking, zoals conform de International Standard for Assurance Engagements (ISAE) 3000 en 

3402 Type II. Hierbij wordt de te toetsen normering vooraf vastgesteld door de ketenregisse-

rende organisatie, gericht op de met het beleidsterrein te behalen doelstellingen en de dreigingen 

die inherent zijn aan de informatieketen en de specifieke ketenpartners. 
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7.2. Preventieve maatregelen om zorgvuldige identificatie en authenticatie te borgen 

Bij een informatieketen van nationaal belang is de belangrijkste preventieve maatregel het bor-

gen dat alleen geautoriseerde personen hun werkelijke benodigde toegang krijgen tot de betrok-

ken informatiesystemen, functionaliteit en informatie, en niet meer. De handelingen dienen te 

worden vastgelegd met een aantoonbare herleidbaarheid naar de individuele persoon in kwestie. 

De BIO geeft hiervoor de juiste regels, maar deze dienen strikt te worden gevolgd. 

De minimaal vereiste preventieve maatregelen in dit kader zijn: 

1. Strikte procedures zijn aanwezig en worden gevolgd voor de selectie en screening van 

nieuwe medewerkers en inhuur, het opvragen van adequate Verklaringen omtrent het gedrag 

(VOGs), het laten tekenen van geheimhoudingsverklaringen, het laten volgen van een intro-

ductiecursus en later vervolgcursussen over informatiebeveiliging en privacybescherming 

etc.; 

2. Bij de indiensttreding dienen naast het netwerkaccount, met altijd Multi Factor Authentica-

tion (MFA), alleen de rechten binnen systemen te worden toegekend die noodzakelijk zijn 

voor het uitoefenen van de functie. Voor iedere functie moet een actuele functiebeschrijving 

aanwezig zijn, met daarin een specificatie van de werkelijke taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden. Voor iedere medewerker en inhuur dient er een leidinggevende te zijn, die 

actief toezicht uitoefent op het gedrag en de handelingen van de medewerker; 

3. Voor ieder systeeem moet er een actuele en uitputtende autorisatiematrix zijn, waarin iedere 

relevante functie is gekoppeld aan de minimaal vereiste rechten voor functionaliteit en toe-

gang tot de benodigde deelverzamelingen van de (persoons)gegevens; 

4. Het gehele proces van Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) dient te zijn gedocumen-

teerd en te worden ondersteund met werkinstructies, digitale formulieren en vastleggingen. 

Oude rechten dienen bij functieverandering, doorstroom en uitstroom tijdig te worden opge-

heven; 

5. Het proces voor disciplinaire maatregelen bij geconstateerde overtredingen moet zijn uitge-

werkt en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door lijnmanagement en HRM; 

6. Periodiek moet de lijst van medewerkers in dienst en inhuur worden vergeleken met de auto-

risaties in de Active Directory (AD) of Microsoft Azure, en met de uitdraaien van de autori-

saties in alle relevante systemen. Afwijkingen dienen direct te worden gecorrigeerd; 

7. Bij het gebruik van federatieve koppelingen voor de AD en Azure moet worden geborgd dat 

alleen vertrouwde partijen rechten doorgeven van medewerkers en inhuur aan andere par-

tijen. De voorkeur hierbij is in feite ‘zero trust’, oftewel ‘vertrouw niemand en controleer al-

les zelf’, voor het eigen gedeelte van het netwerk, de eigen systemen en de eigen gegevens-

verzamelingen; 

8. Alle handelingen zoals in- en uitloggen, raadplegen en muteren van gegevens etc. moeten 

worden gelogd. De loggegevens moeten op een veilige wijze gedurende een vooraf vastge-

stelde tijdsperiode worden bewaard. 

Deze preventieve maatregelen geven geen zekerheid dat geen inbraak mogelijk is, maar verho-

gen wel de weerstand tegen dreigende actoren door de voordeur actief te bewaken. 
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7.3. Eenduidige classificatie Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV) 

Bij een informatieketen is van belang dat alle ketenpartners een voor iedere partner herkenbare 

classificatie hanteren voor het vereiste beschermingniveau van de informatie. Over het algemeen 

heet deze classificatie Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV). 

In de BIO staat in hoofdstuk 8 het volgende: 

 Doelstelling: Bewerkstelligen dat informatie een passend beschermingsniveau krijgt dat in 

overeenstemming is met het belang ervan voor de organisatie; 

 Control 8.2.1 ‘Classificatie van informatie’: Informatie behoort te worden geclassificeerd 

met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde be-

kendmaking of wijziging; 

 Control 8.2.1.1: De informatie in alle informatiesystemen is door middel van een expliciete 

risicoafweging geclassificeerd, zodat duidelijk is welke bescherming nodig is. 

Veel overheidspartijen worstelen met het feit dat er geen eenduidige voorschriften bestaan voor 

de BIV-classificatie. Sommige partijen hebben zelf een (uniek) classificatieschema ontwikkeld, 

anderen hebben een ‘schema-in-name-only’, en weer anderen hebben nog plannen iets te gaan 

opzetten. 

Vrijwel geen enkele overheidsinstantie heeft de BIV-classificatie daadwerkelijk gebruikt om het 

vereiste beschermingsniveau herkenbaar te maken voor alle typen te verwerken informatie. Hier-

door wordt vrijwel nergens voldaan aan de volgende eisen van de BIO: 

 Control 8.2.2 ‘Informatie labelen’: Om informatie te labelen behoort een passende reeks 

procedures te worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informa-

tieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie; 

 Control 8.2.3 ‘Behandelen van bedrijfsmiddelen’: Procedures voor het behandelen van be-

drijfsmiddelen behoren te worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met 

het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie. 

Binnen informatieketens wordt soms gepoogd dit gebrek aan een eenduidige BIV-classificatie op 

te lossen door het type informatie te beschrijven in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) of 

een Verwerkersovereenkomst. Dat zijn echter statische documenten, die nauwelijks worden bij-

gewerkt op basis van actuele ontwikkelingen in de dienstverlening of veranderingen in het be-

lang en type van de informatie. 

Wij constateren dat eenduidigheid in de BIV-classificatie veelal ontbreekt binnen informatieke-

tens, waardoor bilaterale afspraken moeten worden gemaakt tussen ketenpartners. Dit is een be-

lemmerende factor voor het verkrijgen van consistentie in de procedures bij de ketenpartners om 

informatie te beschermen in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vast-

gesteld door de vakminister. 

Wij adviseren een eenduidige BIV-classificatie te hanteren, waarvoor wij hieronder een voorzet 

doen. 
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7.3.1. Classificatie voor Beschikbaarheid 

Beschikbaarheid wordt veelal uitgewerkt in Service Level Agreements (SLA’s) door de leveran-

ciers voor ICT-dienstverlening in de vorm van de afgesproken openingstijden, de maximale 

lengte van mogelijke verstoringen, een percentage van de tijd dat de dienst niet beschikbaar 

hoeft te zijn etc. 

Vanuit het oogpunt van de eindgebruikers, namelijk burgers en medewerkers, is een eenvoudiger 

schema nodig. Voor hen geldt een driedeling, namelijk de dienstverlening is dag en nacht be-

schikbaar (vooral voor de webportals), onder kantoortijd, of zonder expliciete garantie. 

Vanuit deze optiek heeft elk (IT-)middel een classificatie voor de Beschikbaarheid, gericht op de 

belangen van het ondersteunde bedrijfsproces. Dit is de Beschikbaarheidsklasse, die mag worden 

afgekort tot ‘B-klasse’. De B-klassen zijn: 

 

Beschikbaarheidsklassen  

B-klasse 3 

24*7 beschikbaarheid 

Het IT-middel ondersteunt direct klantcontact met een maatschappelijke ver-

plichting tot ruime openingstijden. Dit omvat: 

• De diensten met ’24 uur x 7 dagen per week’ en de onderliggende informa-

tiesystemen, gegevensverzamelingen en infrastructuur die nodig zijn voor 

deze dienstverlening; 

• De generieke infrastructuur, namelijk het netwerk en het datacenter. 

B-klasse 2 

Openingstijd productie-

beschikbaarheid 

Het werkproces is in grote mate afhankelijk van het (IT-) middel gedurende de 

gedefinieerde openingstijden en productietijden. Dit omvat: 

• Informatiesystemen en gegevensverzamelingen die het primaire werkpro-

ces ondersteunen en die tijdens de overeengekomen openingstijden en pro-

ductietijden beschikbaar moeten zijn; 

• Componenten die deze informatiesystemen en gegevensverzamelingen ont-

sluiten voor het gebruik. 

B-klasse 1 

Basisondersteuning pro-

ductiebeschikbaarheid 

Het werkproces is in beperkte mate afhankelijk van het (IT-) middel. Dit om-

vat: 

• Informatiesystemen en gegevensverzamelingen die niet, of in beperkte 

mate, bepalend zijn voor de doorgang van het werkproces; 

• Componenten die deze informatiesystemen en gegevensverzamelingen ont-

sluiten voor het gebruik. 

 

Dit eenvoudige schema kan worden toegepast voor een informatieketen. De vuistregels zijn: 

 B-klasse 3 ‘24*7 beschikbaarheid’ betreft het borgen van dienstverlening die, 24 uur per 

dag, 7 dagen per week beschikbaar moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn de webportalen en 

de dienstverlening die is ontsloten via deze webportalen; 

 B-klasse 2 ‘Openingstijd productiebeschikbaarheid’ betreft het functioneren van de werk-

vloer en de bediening van medewerkers en burgers gedurende de vooraf gedefinieerde ope-

ningstijden; 
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 B-klasse   ‘Basisondersteuning productiebeschikbaarheid’ betreft de secundaire of onder-

steunende processen, waarbij een beperkte mate van onbeschikbaarheid het werkproces niet 

direct verstoort. 

Iedere ketenpartner kan de verdere details en uitwerking afstemmen met haar leveranciers van de 

ICT-dienstverlening, die dit vertalen in de afspraken in de SLA’s. 

7.3.2. Classificatie voor Integriteit 

Van oudsher is het begrip Integriteit gekoppeld aan het technisch functioneren van de computer, 

namelijk ‘het voorkomen dat een bit omvalt’. Vandaag de dag is de techniek robuust en mag men 

er op vertrouwen dat informatie niet wordt beschadigd door technisch falen, gezien de vele 

maategelen die zijn getroffen in de apparatuur, programmatuur, communicatieprotocollen etc. 

Voor het begrip Integriteit is het nu van belang vast te stellen welke gebruiker een mutatie heeft 

uigevoerd op de informatie. Dit hangt samen met de functiescheiding binnen de werkprocessen, 

de autorisaties van gebruikers en de processen voor logging en monitoring van handelingen van 

gebruikers. 

Voor het vaststellen van de klasse voor Integriteit worden vanuit het werkproces de eisen ge-

identificeerd voor het borgen van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van geautoriseerde ver-

werkingen en het onomstotelijk vaststellen van de oorsprong van die verwerkingen. 

Vanuit deze optiek heeft elk (IT-)middel een classificatie voor de Integriteit. Dit is de Integri-

teitsklasse, die mag worden afgekort tot ‘I-klasse’. De I-klassen zijn: 

 

Integriteitsklassen  

I-klasse 2 

Onweerlegbaar 

Deze klasse is voor handelingen en het vastleggen van die handelingen, waarvoor de 

onweerlegbaarheid in continuïteit moet worden geborgd. Vanuit het werkproces zijn 

eisen gesteld voor een sluitend stelsel voor de handelingen, de vastlegging daarvan en 

de oorsprong en inhoud van gegevens. Dit houdt in: 

 Het blijvend borgen van de authenticiteit van een handeling en degene die een ge-

autoriseerde handeling heeft uitgevoerd, en; 

 Het aantoonbaar maken van de echtheid, juistheid, tijdigheid en volledigheid. 

I-klasse 1 

Beperkt aantoon-

baar 

Deze klasse is voor de overige gegevens, handelingen en de vastlegging daarvan, 

waarbij: 

 Vanuit het werkproces geen eis is geformuleerd voor een sluitend stelsel van de 

handelingen, de vastlegging daarvan en de oorsprong en inhoud van gegevens; 

 De deelaspecten van integriteit aantoonbaar worden geborgd, gericht op de ‘Te 
Beschermen Belangen’. 

 

Dit is een eenvoudige tweedeling, die voor een gehele informatieketen kan worden gehanteerd. 

Bij de I-klasse 2 ‘Onweerlegbaar’ zijn de vereisten voor Integriteit gericht op het vastleggen van: 

 De authenticiteit, echtheid en onweerlegbaarheid van handelingen en de resultaten; 

 De oorsprong en inhoud, die zonder twijfel (onomstotelijk) en in continuïteit vast staan. 
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Dit betreft bijvoorbeeld mutaties op persoonsgegevens, arbeidsrechtelijke en financiële transac-

ties, en onderliggende dossiers tijdens de uitvoering van wettelijke taken etc. Voor de werkpro-

cessen geldt standaard de I-klasse 2. Een keuze voor I-klasse 1 moet worden gemotiveerd. 

Bij de I-klasse   ‘Beperkt aantoonbaar’ kan worden volstaan met een basisniveau aan maatrege-

len conform de BIO. Hiervoor geldt dat er geen specifieke eis is voor een sluitend stelsel van 

maatregelen gericht op het aantoonbaar borgen van alle aspecten van de Integriteit. 

De mate en aard van het te beschermen belang zijn bepalend voor de te treffen maatregelen voor 

deelaspecten van Integriteit, zoals autorisatiebeheer, functiescheiding, dataminimalisatie etc. 
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7.3.3. Classificatie voor Vertrouwelijkheid 

Het toepassen van de classificatie voor Vertrouwelijkheid draagt bij aan het bepalen van de 

waarde, de wettelijke eisen en de gevoeligheid van gegevens. Deze vaststelling is nodig voor het 

treffen van een passend beveiligingsniveau gegeven de aard van de te beschermen waarde. 

Als wij kijken naar classificatieschema’s bij overheidspartijen, merken wij vaak op dat weinig 

aandacht wordt besteed aan gezondheidsgegevens en medische gegevens. Deze zijn echter wel 

van belang, onder andere bij gemeenten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke onder-

steuning (Wmo), ziekteregistraties, bij GGD’en etc. In het onderstaande schema zijn deze typen 

van informatie wel opgenomen. 

Voor elke verwerking wordt de Vertrouwelijkheid vastgesteld, gericht op de aard van het gege-

ven29. Dit betreft de ‘V’ van de BIV-classificatie. Het woord Vertrouwelijkheidsklasse mag wor-

den afgekort tot V-Klasse. De V-klassen zijn: 

 

Vertrouwelijkheidsklassen  

V-klasse 3 

Strikt vertrouwelijk 
 Medische gegevens die onder een medisch beroepsgeheim vallen; 

 Gegevens waarop een wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht rust, 

zoals tijdens een strafrechtelijk onderzoek; 

 Strikt vertrouwelijke gegevens waarvan ongeautoriseerde onthulling tot 

ernstige (politieke) schade kan leiden. 

V-klasse 2+ 

Bijzondere persoonsgege-

vens 

 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 

9 AVG, niet zijnde medische gegevens; 

 Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en straf-

bare feiten zoals genoemd in artikel 10 AVG. 

V-klasse 2 

Vertrouwelijk 
 Privacygevoelige gegevens zoals identificerende persoonsgegevens, 

niet vallend binnen de bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

conform artikel 9 AVG; 

 Vertrouwelijke gegevens die niet voor brede kennisneming zijn be-

doeld. 

V-klasse 1 

Intern 
 Gegevens die niet zijn bedoeld voor het publiek, maar waarvan ongeau-

toriseerde onthulling geen schade zal veroorzaken. 

V-klasse 0 

Openbaar 
 Niet vertrouwelijke gegevens die publiekelijk beschikbaar kunnen wor-

den gesteld; 

 Openbare persoonsgegevens waarvan algemeen is aanvaard dat deze 

geen privacyrisico opleveren voor de betrokkene. 

 

De richtlijn om de Vertrouwelijkheid te classificeren geldt voor alle gegevens, zowel digitaal als 

fysiek zoals op papier. 

 
29 De indeling voor de Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens sluit aan bij de indeling zoals gehanteerd 

in de  orum Standaardisatie: ‘Een handreiking voor overheidsorganisaties – Betrouwbaarheidsniveaus 

voor digitale dienstverlening (versie 4)’, april 20 7. 
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In aanvulling op de classificatie voor de Vertrouwelijkheid zijn er vier rubriceringniveaus30: 

 

1. Staatsgeheim Zeer Geheim (afgekort Stg.ZG) 

Indien kennisname door niet geautoriseerden zeer ernstige schade kan toebrengen aan een 

van de vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten; 

2. Staatsgeheim Geheim (afgekort Stg.G) 

Indien kennisname door niet geautoriseerden ernstige schade kan toebrengen aan een van de 

vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten; 

3. Staatsgeheim Confidentieel (afgekort Stg.C) 

Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan een van de vitale 

belangen van de Staat of zijn bondgenoten; 

4. Departementaal Vertrouwelijk (afgekort Dep.V.). 

Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan de belangen van 

één of meerdere ministeries. 

De opsteller van de informatie doet een voorstel tot rubricering en brengt deze aan op de infor-

matie. De vaststeller van de inhoud van de informatie stelt tevens de rubricering en rubricering-

duur vast. In de praktijk is dit vaak degene die de eindparaaf plaatst. 

7.3.4. Vuistregels voor Vertrouwelijkheidsclassificatie en maatregelen 

De vuistregels voor de Vertrouwelijkheidsclassificatie en rubricering van gegevens zijn: 

 Naarmate gegevens gevoeliger of waardevoller zijn, hebben deze een hogere Vertrouwelijk-

heidsklasse of rubriceringsniveau en mogen er minder personen bij; 

 Bij overheidsinstanties zou de standaardwaarde (‘default’) V-klasse 2+ moeten zijn binnen 

de reguliere werkprocessen, waarvoor het toepassen van beveiligingsmaatregelen conform 

de BIO veelal volstaat. 

Informatie met de V-klasse 2+ mag alleen toegankelijk zijn voor gebruikers met een aantoonbare 

‘need to use’ of ‘need to know’. 

Indien er alleen sprake is van informatie met V-klasse 2, wordt geadviseerd om toch zoveel mo-

gelijk de maatregelen voor 2+ te hanteren. 

7.3.5. Wettelijk grondslag voor de classificatie van gezondheidsgegevens 

AVG overweging (35) stelt dat het begrip ‘persoonsgegevens over gezondheid’ alle gegevens 

omvat die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van een betrokkene en die informatie 

geven over de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand in het verleden, het heden en de 

toekomst. Dit is inclusief de verlening van gezondheidszorgdiensten. 

In artikel 4 AVG ‘Definities’, lid  5, staat het begrip ‘gegevens over gezondheid’ omschreven 

als alle persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een na-

tuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten, waarmee informatie 

over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven. 

 
30 Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013). 
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Artikel 9 AVG ‘Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens’, lid  , bevat een 

verbod op de verwerking van onder andere gegevens over gezondheid. 

Artikel 9 AVG, lid 2, specificeert onder de letters h) en i) uitzonderingen op dit verbod. Via deze 

uitzonderingen hebben de huidige verwerkingen van gezondheidsgegevens bij overheidsinstan-

ties zoals GGD’en en hun ketenpartners een wettelijke grondslag. 

7.3.6. Medische gegevens hebben Vertrouwelijkheidsklasse 3 

De term ‘medische gegevens’ wordt gebruikt als er sprake is van een medisch beroepsgeheim. 

Dit betreft de behandelend arts, conform artikel 88 Wet op de beroepen in de individuele ge-

zondheidszorg (Wet Big). Onder beroepsgeheim wordt verstaan: ‘De plicht om te zwijgen over 

feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is geko-

men’. 

Conform boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, Afdeling 5 ‘De overeenkomst inzake geneeskun-

dige behandeling’ , artikel 454, richt de hulpverlener een dossier in met betrekking tot de behan-

deling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezond-

heid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, 

bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverle-

ning aan hem noodzakelijk is. 

Artikel 457 stelt dat de hulpverlener zorgdraagt dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen 

over de patiënt, dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden zoals bedoeld in artikel 454, 

worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. 

Voor de gegevens in het medisch dossier, dat wordt gebruikt door de behandelend arts, geldt V-

klasse 3. 

Toegang tot medische gegevens is alleen mogelijk met toestemming van de behandelend arts, of 

kan worden verleend onder diens directe verantwoordelijkheid. 

7.3.7. De overige gezondheidsgegevens hebben Vertrouwelijkheidsklasse 2+ 

Het begrip ‘gezondheidsgegevens’ omvat meer dan alleen de bovengenoemde medische gege-

vens, namelijk ook gegevens die iets over iemands gezondheid prijsgeven. 

Tot de bijzondere persoonsgegevens, zoals bedoeld artikel 9 AVG, behoren onder andere de pri-

vacygevoelige gezondheidsgegevens. Hierbij wordt gedoeld op alle gegevens die iets over ie-

mands gezondheid prijsgeven, zoals het feit dat een persoon door ziekte een afspraak moet ver-

schuiven, administratieve gegevens zoals een afspraak bij een bedrijfsarts etc. 

Gegevens die een indicatie geven over iemands gezondheid, maar geen onderdeel vormen van 

het medisch dossier, vallen in V-klasse 2+. 
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7.3.8. Verzwarende factoren die leiden tot aanvullende maatregelen 

Een passend beveiligingsniveau is gerelateerd aan de classificatie en de manier waarop gegevens 

worden verwerkt. 

Er zijn echter verzwarende factoren, die kunnen leiden tot een grotere impact indien een inbreuk 

op de Vertrouwelijkheid plaatsvindt. 

Bijvoorbeeld het verwerken van grote hoeveelheden vertrouwelijke gegevens leidt mogelijk tot 

aanvullende maatregelen, zodat de maatregelen weer in overeenstemming zijn met het gewenste 

beveiligingsniveau. 

7.3.9. Voorbeelden van maatregelen voor Vertrouwelijkheid 

Maatregelen voor het borgen van Vertrouwelijkheid zijn bijvoorbeeld: 

 Het inrichten van functiescheiding en het voorkomen van ongeautoriseerde raadplegingen 

door het strikt toekennen van autorisaties, inclusief periodieke verificaties van de functie-

scheiding en autorisaties; 

 2-Factor Authentication, PKI-certificaten en biometrie, gericht op het verifiëren van de au-

thenticiteit van de gebruiker; 

 Het vastleggen en het monitoren van uitgevoerde raadplegingen via logging. 
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7.4. Beveiligde centrale verwerking 

Bij een informatieketen wordt informatie uitgewisseld tussen systemen van verschillende keten-

partners. Ook als men goede afspraken maakt over de classificatie voor Beschikbaarheid, Inte-

griteit en Vertrouwelijkheid (BIV), is het een open vraag of iedere ketenpartner wel een effectief 

stelsel van beheersmaatregelen heeft om het vereiste niveau van informatiebeveiliging daadwer-

kelijk te realiseren. 

In deze sectie bespreken wij de problematiek van gedistribueerde verwerkingen aan de hand van 

een praktijkcasus en de theorie van een architecturele oplossing, en geven wij een advies voor 

het beveiligen van informatie in nog te ontwerpen informatieketens van nationaal belang. 

7.4.1. De realiteit bij gedistribueerde verwerkingen 

De overheid beschikt over een aantal grote informatieketens. Ter voorbereiding van ons betoog 

over preventieve maatregelen, kijken wij naar de realiteit bij gedistribueerde verwerkingen. Als 

voorbeeld nemen wij de Basisregistratie Personen (BRP). 

Op 21 oktober 2020 heeft de minister van BZK een brief31 gestuurd aan de Tweede Kamer met 

kenmerk 2020-00006 0669 over ‘Beveiliging van privacygevoelige informatie in de BRP en an-

dere basisregistraties’. Deze brief heeft een bijlage, namelijk het rapport ‘Rapport van Bevindin-

gen aangaande een Doorlichting digitale veiligheid Basisregistratie Personen (BRP)’. Beide do-

cumenten staan op www.overheid.nl in het publieke domein. 

In de brief beschrijft de minister dat hij een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de beveiliging 

van de BRP. In Sectie 2.1.5 in het rapport staat als onderdeel van de conclusie (citaat): 

1. ‘Het gehele stelsel van maatregelen voor informatiebeveiliging en privacybescherming is 

historisch gegroeid, gedistribueerd over vele honderden verwerkingsverantwoordelijken en 

niet ingericht om in afdoende mate weerstand te bieden tegen de actuele dreigingen in 2019. 

Zwakke punten bij gemeenten en afnemers zijn over het algemeen een te brede ontsluiting 

van gegevens en functionaliteiten, historisch gegroeide informatiestromen waarbinnen ver-

schillende soorten gegevens worden vermengd, ineffectief autorisatiebeheer voor gebruikers 

en lokale beheerders, onvoldoende vastlegging en toezicht, uitbesteding met beperkte pri-

vacy-waarborgen en onvoldoende aansturing voor informatiebeveiliging en privacybescher-

ming; 

2. Op dit moment is het gehele stelsel van maatregelen voor informatiebeveiliging en privacy-

bescherming niet in staat om de persoonsgegevens van de BRP adequaat te beschermen te-

gen ontvreemding of onrechtmatige mutatie; 

3. De kern van het beveiligingsprobleem ligt in de opzet en structuur van de BRP, zoals die is 

voorgeschreven in de Wet BRP. Hierbij is ieder college van burgemeester en wethouders een 

zelfstandig beheerder en leverancier van persoonsgegevens, en alle afnemers kunnen zelf-

standig over hun deel van de persoonsgegevens beschikken. In deze opzet is niemand daad-

werkelijk eindverantwoordelijk voor het geheel aan persoonsgegevens, niemand kent de spe-

 
31 Kamerstuk 27859, nr. 148, Informatie over Bijlage 953863 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 

(officielebekendmakingen.nl), Noordbeek, ‘Rapport van Bevindingen aangaande een Doorlichting digitale 

veiligheid Basisregistratie Personen (BRP)’, versie  .00,  8 oktober 20 9. 

http://www.overheid.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-953863
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-953863
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cifieke risico’s voor de vele informatiestromen en niemand heeft de bevoegdheid om ade-

quate maatregelen treffen voor een integrale beveiliging. Hiermee wordt niet gezegd dat ge-

meenten en afnemers onzorgvuldig zijn, aangezien er lokaal veel belangrijke maatregelen 

wel zijn gerealiseerd, maar een ketting is zo sterk als haar zwakste schakel’. 

Ondanks dat het BRP een centrale voorziening is, wordt de beveiliging beïnvloed door vele fac-

toren die buiten de directie invloedssfeer van de vakminister vallen. In Sectie 2.2.1 van het rap-

port staat (citaat): 

1. ‘Gemeenten, pensioenfondsen, verzekeraars, de Belastingdienst, UWV, SVB en vele andere 

partijen zijn afnemers van de BRP. In totaal zijn dit zo een 1.200 instanties. Zij beschikken 

over veel meer persoonsgegevens dan in de BRP staan, en verwerken die binnen hun opera-

tionele processen. Deze persoonsgegevens staan in vele databases, zijn onderdeel van vele 

informatiestromen binnen en tussen deze partijen, en worden verwerkt binnen vele verschil-

lende informatiesystemen, zowel lokaal bij die instanties als op afstand via bijvoorbeeld 

Software as a Service (SaaS) of Application Service Providers (ASP’s) bij leveranciers; 

2. Gemeenten zijn tevens de leveranciers van de persoonsgegevens die worden opgeslagen in 

de centrale database GBA-V. De met GBA-V uit te wisselen gegevens vormen echter een 

zeer beperkte deelverzameling van de bij de instanties zelf beschikbare persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens in GBA-V betreffen vooral naam, adres, woonplaats, BSN, nationali-

teit, geboortedatum en directe familierelaties. Deze gegevens hebben een beperkte waarde 

voor dreigende actoren. Zij kunnen worden misbruikt, maar met weinig profijt; 

3. Vanuit het oogpunt van misbruik zijn de persoonsgegevens bij de 1.200 aangesloten instan-

ties waardevoller dan de persoonsgegevens in GBA-V. Daar zijn veel gegevens over de per-

soonlijke levenssfeer, het persoonlijk gedrag van mensen en hun voorkeuren, hun inkomen, 

hun bezittingen en vermogen, en andere zaken die hen mogelijk chantabel maken of hen inte-

ressant maken voor criminelen. Inbreken bij deze instanties heeft voor een dreigende actor 

meer profijt dan inbreken in GBA-V; 

4. De dreigingen voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens liggen vooral buiten de 

centrale database GBA-V. Deze dreigingen zijn niet los te zien van de aangesloten instanties 

en hun IT-leveranciers; 

5. Dreigingen voor de integriteit van de persoonsgegevens liggen vooral bij gemeenten als de 

leveranciers van die gegevens. De kans dat een dreigende actor persoonsgegevens manipu-

leert bij een gemeente is substantieel hoger dan de kans dat die dreigende actor ongemerkt 

rechtstreeks iets in GBA-V weet te veranderen’. 

De conclusie van dit rapport is dat de integriteit en vertrouwelijkheid van informatie niet valt te 

borgen binnen een gedistribueerde omgeving. In het bovenstaande voorbeeld is de vakminister 

afhankelijk van hoe goed meer dan 1.500 partijen hun informatiebeveiliging op het vereiste ni-

veau hebben, zonder daar daadwerkelijk inzicht in te hebben. Een ketting is zo sterk als haar 

zwakste schakel. 
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In de voornoemde brief aan de Tweede Kamer met kenmerk 2020-00006 0669 over ‘Beveili-

ging van privacygevoelige informatie in de BRP en andere basisregistraties’, heeft de minister 

van BZK zijn eigen conclusies opgenomen over de bovenstaande dreigingen en risico’s. De mi-

nister zegt in deze brief (citaat): 

1. ‘De uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van de onderzoekers waren aanlei-

ding het beveiligingsbeleid rond de BRP te heroverwegen. Hieronder schets ik de uitkomsten 

daarvan; 

2. De hoofdaanbeveling, het centraliseren van de BRP, zal ik niet overnemen omdat de in-

richting van de ICT-voorzieningen gebaseerd is op de decentraal belegde verantwoordelijk-

heden van onder andere gemeentes en BZK binnen het BRP-stelsel. De bestuurlijke in-

richting van taken en verantwoordelijkheden is leidend voor de ondersteunende techniek. Er 

zijn geen voornemens om deze opzet ingrijpend te gaan veranderen. Gemeenten zijn en blij-

ven verantwoordelijk voor de registratie en het bijhouden van gegevens van hun inwoners. 

Binnen dat uitgangspunt wordt gewerkt aan de veiligheid. Daarvoor zijn onder andere de 

zelfevaluaties ingericht waarmee iedere gemeente de staat van de beveiliging van het eigen 

gedeelte kent en zo nodig passende maatregelen kan nemen. Mijn aanpak voor de verbete-

ring van de zelfevaluaties heb ik u in mijn Kamerbrief van 2 december 2019 toegelicht. Ik 

zal de bevindingen van de onderzoekers meenemen in de verdere aanpak van de verbetering 

van de zelfevaluaties; 

3. Daarnaast zal er bij de doorontwikkeling van de BRP aandacht besteed worden aan moge-

lijkheden om de privacy van burgers beter te borgen. Denk daarbij aan dataminimalisatie en 

meer bevragen bij de bron in plaats van het werken met kopieën. Ik informeer de Kamer 

daarover in een separate brief over de doorontwikkeling van de BRP; 

4. Er zijn enkele bevindingen waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder 

een positieve bijdrage kan leveren aan de bewustwording over veiligheid. De bevindingen 

betreffen het protocolleren van gegevensverstrekkingen en het loggen van gebeurtenissen 

zodat het gebruik van de BRP gemonitord kan worden. De verplichting tot protocollering 

volgt uit de AVG. De AP kan vanuit haar rol als toezichthouder van de AVG gemeenten en 

gebruikers van de BRP wijzen op deze verplichting en de invulling daarvan controleren. Ik 

ga de AP informeren over deze bevindingen en vragen medewerking te verlenen om op deze 

punten gemeenten en gebruikers op hun verantwoordelijkheid aan te spreken; 

5. De onderzoekers constateren dat gemeenten hulp kunnen gebruiken bij het verhogen van cy-

ber-awareness en het omgaan met actuele dreigingen. Ik sluit wat betreft deze aanbeveling 

aan bij de ontwikkelingen bij de VNG. Daar wordt een centrale organisatie ingericht voor 

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur Veilig (GGI-veilig). Tevens is er de infor-

matiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG; die adviseert zowel preventief als in geval van 

spoed. Beide zijn aangesloten op de relevante kanalen en kunnen de gemeenten helpen, niet 

alleen voor de BRP maar ook voor en in samenhang met andere gemeentelijke systemen’. 

Hiermee geeft de minister een prima samenvatting van de problematiek van gedistribueerde ver-

werkingen en lokale verantwoordelijkheden. Hij bevestigt de afhankelijkheid van in hoeverre ke-

tenpartners hun informatiebeveiliging daadwerkelijk op orde hebben, ondersteunt het idee van 

dataminimalisatie en meer bevragen bij de bron in plaats van het werken met kopieën, en beves-

tigt de noodzaak van logging en monitoring. 
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De minister refereert tevens aan de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur Veilig 

(GGI-veilig)32 en de informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG voor het verhogen van cy-

ber-awareness en het omgaan met actuele dreigingen. 

  

 
32 GGI-Veilig helpt gemeenten om hun digitale weerbaarheid te verhogen en hun ICT-infrastructuur veili-

ger te maken. Dit omvat een portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. 

Via GGI-Veilig nemen gemeenten onder meer een actieve monitoring en responsedienst (SIEM/SOC) af 

voor het bewaken van gedrag en acties op het eigen bedrijfsnetwerk. Ook worden beveiligingsproducten 

voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur afgenomen (zoals firewalls, end-point protection, anti-DDoS). 

Tot slot kunnen beveiligingsexpertise diensten worden afgenomen. Zie https://www.vngrealisatie.nl/pro-

ducten/ggi-veilig. 

https://www.vngrealisatie.nl/producten/ggi-veilig
https://www.vngrealisatie.nl/producten/ggi-veilig
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7.4.2. Een architectuur voor veilige verwerking van vertrouwelijke informatie 

In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw worstelden de informatiebeveiligers al met 

het probleem dat een computer primair werd ontwikkeld voor het leveren van functionaliteit en 

niet of nauwelijks voor het beveiligen van informatie. Als men de informatie wilde beveiligen 

moest dat via een beveiligingsschil om de functionaliteit heen. Hierdoor was beveiliging voort-

durend een lapmiddel en een latere toevoeging, en kreeg men nooit een waterdichte beveiliging. 

In 1983 werd de Standaard CSC-STD-01-8333 gepubliceerd door het Amerikaanse Department 

of Defense, met de titel ‘Trusted Computer System Evaluation Criteria’. Hierin werden vier klas-

sen van vertrouwen in de beveiliging van computers onderscheiden, met de meest veilige archi-

tecturen in de klasse A. 

Tevens werden de architecturen gericht op ‘Multi Level Security’ (MLS), namelijk systemen die 

informatie kunnen verwerken op meerdere integriteits- en vertrouwelijkheidsniveaus. Het con-

cept van MLS sluit aan op de de classificatie zoals die is beschreven in de bovenstaande sectie 

‘Eenduidige classificatie Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid’. 

In feite stelt dat de Standaard CSC-STD-01-83 dat men eerst een Security Kernel moet bouwen, 

die bewijsbaar veilig is. Daar omheen kan de functionaliteit worden uitgewerkt, die voor identifi-

catie, authenticatie en rechten afhankelijk is van de Security Kernel. Door beveiliging in de kern 

van het systeem te integreren, maakt men deze aanzienlijk robuuster. Alle functionaliteit moet 

namelijk voldoen aan de van binnenuit opgelegde regels. 

Bij deze architectuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee elkaar aanvullende methoden voor 

toegangsbeveiliging, namelijk: 

 

 Mandatory Access Control (MAC) 

De Security Administrator stelt regels op voor integriteit en vertrouwelijkheid, die hard wor-

den afgedwongen door de techniek. De gegevenseigenaren dienen deze regels te volgen en 

hebben technisch en functioneel geen mogelijkheid om daarvan af te wijken. 

De Security Administrator is binnen het systeem een bovenliggende autoriteit, die de kaders 

afbakent voor informatiebeveiliging. 

De regels worden gespecificeerd in de vorm van Security Labels, die een Security Level en 

een of meer Security Categories omvatten. Bij een Security Level kan men denken aan bij-

voorbeeld Vertrouwelijkheidsklasse 3 ‘Strikt vertrouwelijk’ of de rubricering ‘Departemen-

taal Vertrouwelijk’, en voor Security Categories aan het type informatie. 

 

 Discretionary Access Control (DAC) 

Binnen de ruimte die door de Security Administrator wordt verstrekt via MAC, heeft de ge-

gevenseigenaar via DAC de mogelijkheid zelf een autorisatiemechanisme op te zetten naar 

eigen discretie. Dit is in feite de klassieke autorisatieopzet die in de gangbare informatiesys-

temen wordt gehanteerd. Binnen deze ruimte is het gepast om concepten zoals Role Based 

 
33 U.S. Department of Defense, ‘Orange book’, Original title ‘Department of Defense Trusted Computer 
System Evaluation Criteria’, Standard CSC-STD-01-83, 15 August 1983. New number DoD 5200.28 

STD, 26 December 1985. 
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Access Control (RBAC) in te richten, waarbij personen worden gekoppeld aan functies die 

worden gekoppeld aan rollen en rechten in het informatiesysteem. 

Het onderscheid tussen MAC en DAC geeft de mogelijkheid om per Integriteits- en Vertrouwe-

lijkheidklasse de gegevenseigenaar regels en beperkingen op te leggen. 

Inmiddels zijn er diverse opvolgers voor het gedachtengoed van deze klassieke standaard, maar 

het basisidee van een Security Kernel is nog steeds valide. Door het invoeren van twee lagen van 

autorisaties, namelijk MAC en DAC, heeft de eindverantwoordelijke voor de informatiebeveili-

ging grip op hoe wordt omgegaan met informatie met verschilllende waarden en belangen. 

7.4.3. Advies voor veilige verwerking binnen een informatieketen 

Naar onze mening is het onmogelijk de integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen 

in de vele bestaande en nog te bouwen systemen onder de verantwoordelijkheid van vele ver-

schillende ketenpartners. Daarom hebben wij hierboven het onderzoek naar de Basisregistratie 

Personen (BRP) geciteerd, waarin de bestaande problematiek op een heldere wijze is beschre-

ven. 

In de reactie van de minister van BZK op het rapport over de BRP staat de kern van het pro-

bleem, namelijk dat de bestaande bestuurlijke inrichting van taken en verantwoordelijkheden lei-

dend is voor de ondersteunende techniek. De minister heeft geen voornemens om deze opzet in-

grijpend te gaan veranderen. Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de registratie en 

het bijhouden van gegevens van hun inwoners in de lokale GBA-implementaties. Tevens ziet de 

minister geen mogelijkheid om grip te krijgen op de vele honderden afnemers van de BRP, die 

de BRP-informatie lokaal verrijken voor hun eigen werkprocessen. Er is sprake van een histo-

risch gegroeide situatie, die niet via een Big Bang kan worden veranderd. 

Om dit probleem aan te pakken, is het huidige rapport geschreven, namelijk het inrichten van in-

formatieketens van nationaal belang. Dergelijke ketens dienen vanaf het begin te worden opgezet 

als een centrale verwerking, onder de directe verantwoordelijkheid van een vakminister. In de 

opzet dient te worden geborgd dat er geen versnippering kan plaatsvinden van verantwoordelijk-

heden. Dit sluit aan bij een opmerking in de voornoemde brief van de minister van BZK, dat 

meer aandacht nodig is voor dataminimalisatie en het zoveel mogelijk bevragen van de authen-

tieke bron. 

In 2013 zijn diverse architecturen uitgewerkt voor het opsporingsdomein, in de periode dat de 

nationale politie de Basisvoorziening Opsporing (BVO) wilde vervangen door een moderner sys-

teem. Een van de voorgestelde architecturen was gebaseerd op de hierboven genoemde architec-

tuur met een Security Kernel, MAC, DAC en datalabeling in een centrale database als de authen-

tieke bron, met ontsluiting via beveiligde services. Dit rapport is echter niet in het publieke do-

mein gepubliceerd. 

Naar onze mening dient een nieuw te ontwikkelen informatieketen van nationaal belang te wor-

den opgezet als een centrale voorziening, bij voorkeur in een veilige Overheids Cloud, en te wor-

den voorzien van een Security Kernel. Op het dataniveau dient de labeling plaats te vinden con-

form het principe van MAC plus DAC, met als verticale labeling de Integriteits- en Vertrouwe-
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lijksklassen (plus rubricering), en horizontaal de typen van informatie. De gegevens in de data-

base dienen te worden versleuteld, waarbij het sleutelbeheer wordt verzorgd door een Overheids 

Public Key Infrastructure (PKI) met certificaten. De informatie wordt ontsloten via een service-

georiënteerde architectuur. Een service bevat de gewenste functionaliteit in het kader van werk-

processen, en is alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers conform de regels die hierbo-

ven zijn opgenomen in de sectie ‘Preventieve maatregelen om zorgvuldige identificatie en au-

thenticate te borgen’. 

Een dergelijke beveiligde architectuur kan zowel voor de in dit rapport beschreven informatieke-

tens worden ontwikkeld, als voor gerubriceerde stukken. 

Beveiligen via architectuur is effectiever dan het toevoegen van nog meer maatregelen aan de 

BIO in de hoop op het nog niet gedefinieerde niveau BBN3 te komen. Zolang voor gevoelige in-

formatie de ketens met bestaande systemen onder de verantwoordelijkheid van vele ketenpart-

ners worden gebruikt, blijft integrale informatiebeveiliging een fata morgana. 

Wij adviseren een nadere studie naar een architectuur waarmee een informatieketen van natio-

naal belang daadwerkelijk kan worden afgeschermd, rekening houdend met de dreigingen die 

wij in Detailrapport 3 ‘Risicomanagement’ hebben geschets. 

7.5. Digitale dijkbewaking 

Zoals is besproken in de sectie ‘De noodzaak voor een rijksbrede aanpak voor digitale beveili-

ging’ in Detailrapport 2, zijn adequate middelen nodig voor preventie, detectie, interventie en 

herstel voor een informatieketen van nationaal belang. 

De noodzaak voor logging en monitoring wordt bevestigd in diverse Kamerstukken, zoals in de 

voornoemde brief van de minister van BZK als reactie op het rapport over de BRP. Deze nood-

zaak wordt ook genoemd in brieven aan de Tweede Kamer van de minister van VWS, als reactie 

op het datalek bij het COVID-19 test- en vaccinatieprogramma in januari en februari 2021. 

Om een effectieve bewaking op te zetten is een uitgebreid instrumentarium nodig. Hierbij valt te 

denken aan een Intrusion Detection System (IDS), een Intrusion Prevention System (IPS), mat-

ching van accounts in de Active Directory (AD) en Microsoft Azure met personeelsinformatie-

sytemen en autorisatiematrices in de systemen, vulnerability scanners, logging, actieve monito-

ring met ondersteuning van een SIEM etc. Dit kan eventueel worden aangevuld met instrumen-

ten voor Data Loss Prevention (DLP) in het geval van zeer vertrouwelijke informatie. 

In de praktijk zien wij dat instrumenten alleen niet genoeg zijn. Met de huidige dreigingen zijn er 

voortdurend mensen nodig, die snel kunnen reageren op signalen vanuit de instrumenten of sig-

nalen die via andere wegen binnenkomen. Een tijdige reactie op een signaal door een medewer-

ker die het signaal begrijpt, de ernst en prioriteit kan inschatten, en de eventueel vereiste actie 

kan initiëren, is van essentieel belang. Zonder zo een medewerker staat er alleen een rood lampje 

te knipperen, dat door niemand wordt gezien. 

Dit houdt in dat er gespecialiseerde teams nodig zijn voor preventie, detectie, interventie en her-

stel. Naar onze mening zijn deze teams een der meest krachtige instrumenten waar de overheid 
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over beschikt. De meeste van deze teams zijn gespecialiseerd in een bepaalde vorm van preven-

tie, detectie en interventie voor allerlei vormen van cybercriminaliteit. 

Zo een team kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een Security Operations Center (SOC). Zo-

wel binnen de overheid als bij haar IT-dienstverleners zijn al een aantal SOC’s operationeel. 

Het is noodzakelijk actieve dijkbewaking in te richten, namelijk een combinatie of samenwer-

kingsverband van teams en/of SOC’s, die gezamenlijke alle aspecten van een informatieketen 

bewaken en het mandaat hebben om te interveniëren conform afgesproken protocols. Ieder van 

de samenwerkende teams en/of SOC’s bewaakt een bepaald ‘dijkvak’, waarmee de integrale vei-

ligheid van de informatie wordt geborgd. In 2014 zijn hier onderzoeken34 naar uitgevoerd, in 

nauwe samenwerking met een aantal overheidsinstanties35. Deze onderzoeken zouden nu kunnen 

worden voortgezet, gezien de actuele urgentie voor meer weerstand tegen dreigende actoren. 

Een belangrijk onderdeel van de actieve dijkbewaking zijn de Chief Information Security Offi-

cers (CISO’s) en hun Information Security Officers (ISO’s). Bij een informatieketen van natio-

naal belang dienen de CISO’s en ISO’s gezamenlijk op te trekken, samen met de teams en/of 

SOC’s voor de digitale dijkbewaking, waarbij de ketenregisserende organisatie voor de coördi-

natie zorgt. 

Gezien de combinatie van de sterk toenemende waarde van de informatie in de informatieketens 

en de sterk toenemende ernst van de dreigingen, is het advies budgetten beschikbaar te stellen 

om een effectieve digitale dijkbewaking te ontwerpen en in te richten. 

  

 
34  oordbeek, ‘Een advies over het Virtuele Rijks Security Operations Centre (SOC)’, versie  .00, 7 maart 

2014, in opdracht van het ministerie BZK, Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, 

DGOBR/DIR. 
35 Noordbeek, ‘Notulen betreffende een workshop over Stellingen over het Virtueel Rijks SOC’, versie 

0.90, 6 juli 2014, in opdracht van het ministerie BZK, Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering 

Rijk, DGOBR/DIR. 
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8. Opdrachtverantwoording 

Op 2 augustus 2021 hebben wij van de Directie Digitale Samenleving van het ministerie BZK de 

opdracht gekregen om het onderzoek nationaal belang uit te voeren. 

8.1. De onderzoeksvraag 

De opdracht betreft een onderzoek om te komen tot een eenduidig afwegingskader voor: 

 Het identificeren van digitale overheidsbelangen op het hoogste niveau (nationaal belang), 

bijvoorbeeld vitale belangen (Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen – Wbni – en 

Besluit Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen – Bbni), staatsgeheim en bepaalde in-

terbestuurlijke procesketens onder verantwoordelijkheid van de vakminister; 

 De omgang met deze nationale belangen. 

De onderzoeksresultaten zijn in dit adviesrapport gepresenteerd aan de opdrachtgever. 

8.2. De onderzoeksaanpak 

Wij hebben deze opdracht voor overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd en hierover gerap-

porteerd conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Register IT Auditors (NOREA). 

Fase 1 – Verkennend onderzoek voor scopebepaling en ontwikkelingen 

Op 2 augustus 2021 zijn wij gestart met de Voorbereidingsfase, welke bestaat uit het opstellen 

van schetsen voor de oplossingsrichting en het uitvoeren van verkennende interviews. De scope 

van het onderzoek is vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. 

Fase 2 – Onderzoeksfase 

Wij hebben diepgaande interviews uitgevoerd met specialisten en betrokkenen in de periode van 

27 augustus tot en met 24 december 2021 en periodiek overlegd met de Klankbordgroep (zie Bij-

lage A). Er zijn gespreksverslagen gemaakt van alle gesprekken. 

In augustus tot en met november 2021 is documentatie voor de deskresearch verzameld via pu-

bliekelijk toegankelijke bronnen (zie de voetnoten). 

De bevindingen zijn in concept getoetst met de opdrachtgever en de Klankbordgroep. Het dos-

sier is zo opgezet dat de bevindingen traceerbaar zijn voor de opdrachtgever. 

Fase 3 – Analysefase en rapportage 

Aan de hand van de beschouwde documentatie en de uitgevoerde interviews zijn de onderzoeks-

vragen beantwoord. De uitgevoerde stappen zijn: 

 Het inventariseren van de te beantwoorden onderzoeksvragen en het ontwikkelen van een 

onderzoeksstrategie; 

 Het globaal inventariseren van de reeds binnen de scope vallende wetten, besluiten en rege-

lingen voor de borging van de informatiebeveiliging en privacybescherming, en voor de mi-

tigatie van (cyber)dreigingen; 
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 Het opstellen van dreigingsscenario’s en kwetsbaarheidsanalyses in de vorm van het identifi-

ceren van de mogelijke dreigende actoren, hun modus operandi en de schade die zij zouden 

kunnen veroorzaken voor de rechten en belangen van burgers, bedrijven en de overheid; 

 Het opstellen van het afwegingskader, de condities voor (lijn)verantwoordelijkheden, verant-

woording en toezicht, en voorstellen voor risicomanagement en de te treffen maatregelen; 

 Het verwerven en onderhouden van een draagvlak voor tussenresultaten en oplossingen van 

de gesprekspartners. 

De resultaten zijn vastgelegd in onze rapportage, waarvan concepten op 3 januari en 28 februari 

2022 zijn overhandigd aan de Opdrachtgever. De conceptversie 0.90 is op 10 maart 2022 bespro-

ken met de Klankbordgroep en op 15 maart en 1 april 2022 met de Opdrachtgever. 

8.2.1. Het onderzoeksteam 

De uitvoering van de werkzaamheden is verzorgd door: 

 Prof.dr.ir. R. Paans RE (Ronald), hoogleraar verbonden aan de Postgraduate Opleiding IT 

Audit, Compliance & Advisory van de Vrije Universiteit en directeur Noordbeek; 

 S.D. Paans CCSO CBP (Sebastian), Manager IT Audit en teamleider; 

 S.D.J. de Mooij BSc CCSO CBP (Sander), IT-auditor; 

 J. Winkel CISA CCSO CBP (Jerry), cybersecurityspecialist; 

 W.H. Mulder CCSO CBP (Wouter), IT-auditor (kwaliteitscontrole). 

De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht berust bij ondergetekende. 

8.2.2. Beperking in verspreiding 

Dit rapport is bedoeld voor publiekelijke verspreiding. 

8.2.2.1. Ondertekening 

Wij eindigen met een woord van dank voor de geïnterviewden, die naar onze mening op een 

open en transparante wijze alle door ons gevraagde informatie hebben verstrekt. 

Hazerswoude, 2 april 2022 

 

 
 

Prof.dr.ir. R. Paans RE 
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Bijlage A Interviewlijst 

 

Nr. Naam Functie Datum 

1.  Frank Heijligers BZK, Opdrachtgever  30-07-2021, 10-09-2021, 30-09-2021, 

08-10-2021, 15-10-2021, 19-11-2021 

23-12-2021, 15-03-2022, 01-04-2022 

2.  Bob Lubbers BZK, Adviseur  30-07-2021, 10-09-2021, 17-09-2021 

08-10-2021, 15-10-2021, 21-10-2021 

19-11-2021, 23-12-2021, 15-03-2022 

3.  Klankbordgroep  21-09-2021, 28-10-2021, 18-11-2021 

07-12-2021, 20-01-2022, 10-03-2022  
Nr. Naam Functie Datum 

4.  Joep Janssen VKA, Lead IT Auditor (Opdrachtnemer Toezicht) 09-08-2021 

5.  Yoeri van der Heijden BZK, Adviseur (Klankbordgroeplid) 27-08-2021 

6.  Peter Verhulst BZK, CIO Rijk Office (Klankbordgroeplid) 23-11-2021 

7.  Michel Wekema Provincie Groningen, CISO (Klankbordgroeplid), 

Veiligheidsoverleg provincies 

25-11-2021 

8.  Michael Klaasse Agentschap Telecom (Klankbordgroeplid) 26-11-2021 

9.  Myrthe Kolenbrander NCTV (Klankbordgroeplid) 29-11-2021 

10.  Arend-Jan Westerhuis BZK, Beleidsmedewerker, DG Overheidsorganisa-

tie, Directie Informatiesamenleving en Overheid 

(DIO), Afd. Identiteit 

06-12-2021 

11.  Jorik van ’t Hof Logius, Projectleider DigiD 07-12-2021 

12.  Marc Velzen Logius, CIO en directielid 07-12-2021 

13.  Anton Slijkhuis SZW (Klankbordgroeplid) 08-12-2021 

14.  Frans Rijkers Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), BRP-

stelselverantwoordelijke 

08-12-2021 

15.  Ludwig Oberendorff Forum Standaardisatie, Afdelingshoofd 08-12-2021 

16.  Victoria van der Mark ADR, IT-audit manager (Klankbordgroeplid) 10-12-2021 

17.  Jan Roodnat ADR, IT-auditor 10-12-2021 

18.  Peter van Dijk VNG (Klankbordgroeplid tot 15-03-2022) 13-12-2021 

14-03-2022 

19.  Max Tiemessen VNG (Klankbordgroeplid vanaf 10-03-2022) 14-03-2022 

20.  Kato Vierbergen VNG 13-12-2021 
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Bijlage B Lijst van afkortingen 

 

Afkorting Toelichting 

AD Active Directory, Microsoft 

AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid 

AO/IC Administratieve Organisatie / Interne Controle 

AP Autoriteit Persoonsgegevens 

APT Advanced Persistent Threat 

ASP Application Service Providers 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

BBN Basisbeveiligingsniveau 

Bbni Besluit Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen 

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie 

BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid 

BIV Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid 

BRK Basisregistratie Kadaster 

BRO Basisregistratie Ondergrond 

BRP Basisregistratie Personen 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken 

CERT Computer Emergency Response Team 

CISO Chief Information Security Officer 

CSR Cyber Security Raad 

DAC Discretionary Access Control 

DG Directeur-Generaal 

DLP Data Loss Prevention 

DMZ Demilitarized Zone. Dit is een nul-netwerk met een binnen-firewall en een 

buiten-firewall, om te zorgen voor isolatie tussen netwerken. 

EMP Elektro Magnetische Puls 

EU Europese Unie 

GBA Gemeentelijke Basis Administratie 

GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst, Gemeentelijke geneeskundige dienst, 

Geneeskundige gezondheidsdienst of Gemeenschappelijke gezondheids-

dienst 

IAK Integraal Afwegingskader 

IBD Informatiebeveiligingsdienst (VNG) 

ICT of IT Informatie en Communicatie Technologie 

IDS Intrusion Detection System 

IDU Instroom, Doorstroom en Uitstroom 

IoT Internet of Things 

IPS Intrusion Prevention System 

ISAE International Standard for Assurance Engagements 

ISMS Information Security Management System 

ISO Information Security Officer 

MAC Mandatory Access Control 

MFA Multi Factor Authentication 
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Afkorting Toelichting 

MLS Multi Level Security 

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

NCSC Nationaal Cyber Security Centrum 

NCTV Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

NOREA Nederlandse Orde van Register EDP Auditors 

Nvb Nationale veiligheidsbelangen 

NVS Meerjarige Nationale Veiligheidsstrategie 

OM Openbaar Ministerie 

OT Operational Technology 

QIS Quick Scan Information Security 

PKI Public Key Infrastructure 

RBAC Role Based Access Control 

RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

RWT Rechtspersoon met een Wettelijke Taak 

SaaS Software as a Service. Dit zijn veelal applicaties die via een web-oplossing 

worden geleverd. 

SG Secretaris-Generaal 

SIEM Security Information & Event Manager 

SOC Security Operations Center 

Swift Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 

TBB Te Beschermen Belang 

VIR2007 Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007 

VIRBI Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 

VOG Verklaring omtrent het gedrag 

Wbni Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen 

Wgbo Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan 
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Versie Datum Naam Verandering 

0.01 27-12-2021 Sebastian Paans Opdrachtbeschrijving en Detailrapport 1 
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0.90 11-03-2022 Michael Klaasse Feedback en advies 

0.90 14-03-2022 Peter van Dijk Aanvullend interview over gemeenten 

0.90 15-03-2022 Frank Heijligers Aanvullend interview over maatregelen 
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