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Onderwerp Statenbrief: Convenant interprovinciale regulering informatieveiligheid 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 

De beveiligingscertificaten voor grote delen van de Nederlandse overheid werden tot 2011 door DigiNotar 
verzorgd. In 2011 werd DigiNotar gehackt, waardoor de digitale communicatie tussen burgers en overheid 
onvoldoende beschermd was.  
Naar aanleiding van dit zogenaamde DigiNotar-incident gaf Minister Plasterk de Onderzoeksraad voor Veiligheid  
opdracht nader onderzoek te doen naar de digitale veiligheid van de overheid. De conclusie van dit onderzoek 
was dat dit sterk moet verbeteren. 
In het verlengde hiervan neemt de provincie Utrecht, net als andere overheden, informatieveiligheid ter hand. 
Daartoe verklaren wij via het ‘Convenant interprovinciale regulering informatieveiligheid’ hoe wij 
informatieveiligheid goed zelf zullen reguleren. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 27 oktober 2014 ondertekenden de bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en 
rijksorganisaties de ‘Verklaring interbestuurlijke samenwerking informatieveiligheid’. Hiermee bekrachtigen zij hun 
commitment voor de gerichtheid op informatieveiligheid binnen alle overheidslagen.  
De provincies hebben in lijn hiermee bijgevoegd convenant geformuleerd.  
 
Essentie / samenvatting: 

Om invulling te geven aan de verbetering van de beveiliging van informatie stelde Minister Plasterk de taskforce 
Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) in. Deze taskforce had als taak om 
informatieveiligheid hoog op de agenda te krijgen bij bestuurders en topmanagement van alle overheidslagen, 
zowel qua bewustwording als sturing. Het sturen krijgt vorm door het principe van “verplichtende zelfregulering”. 
Hierbij moet iedere overheidsinstantie met ingang van 2015 aantonen dat zij qua informatieveiligheid op orde is.   

 
Hiertoe hebben wij samen met de andere provincies een ‘Convenant interprovinciale regulering 
informatieveiligheid’ opgesteld.  Het convenant stelt dat iedere provincie zelf verantwoordelijk is voor 
informatieveiligheid.  
Het convenant vraagt de provincies maatregelen te nemen. De provincie Utrecht heeft een groot deel van deze 
maatregelen reeds getroffen of heeft de invoering in gang gezet. Een aanvullende afspraak  uit het convenant is 
het laten uitvoeren van onafhankelijke audits en de inbedding in de jaarlijkse rapportagecyclus. 



 

  

 

 
Het convenant is opgenomen als bijlage bij deze statenbrief. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Door de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid bestuurlijk te beleggen en door er actief op te sturen 
kunnen burgers, bedrijven en ketenpartners er op vertrouwen dat informatieveiligheid organisatorisch goed wordt 
verankerd.  
 
 
Financiële consequenties 

- 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

- 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


