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1 Aanleiding voor beleid 
 
Burgers en bedrijven rekenen op betrouwbare informatie en digitale dienstverlening door de overheid, liefst 24 
uur per dag en 7 dagen per week. Wetgeving stelt eisen aan de wijze waarop de overheid omgaat met privacy 
gevoelige gegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hieruit voortkomende Wet Meldplicht 
Datalekken. De Provincie is in essentie een informatie verwerkende organisatie. Voor de uitvoering van de 
primaire taken en voor de uitvoering van de twaalf opdrachten uit het Strategisch Kader is de provincie 
afhankelijk van informatiesystemen en – informatiestromen. 
 
De privacywetgeving, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Meldplicht Datalekken stellen 
eisen aan de wijze waarop de organisatie privacygevoelige gegevens beschermt. Informatieveiligheid en 
privacy zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 
De betrouwbaarheid (beschikbaarheid, integriteit) en het vertrouwen in informatie (privacy, 
controleerbaarheid) betreffen de kwaliteit van informatievoorziening. Het is belangrijk dat informatie niet in 
verkeerde handen valt door bijvoorbeeld externe dreigingen, zoals hacking, of door interne menselijke fouten. 
Verder is van belang dat de gegevens juist, accuraat en beschikbaar zijn op het moment dat dit nodig is. Daarom 
hebben de provincies gezamenlijk afspraken gemaakt over informatieveiligheid en dit vastgelegd in het 
“Convenant interprovinciale regulering informatieveiligheid” uit 2014 (hierna: convenant). Op 9 december 
2014 hebben Gedeputeerde Staten van de provinciale Utrecht ingestemd met dit convenant.  
 
Voor overheden geldt de wettelijke verplichting om te voldoen aan de eisen en normen die gesteld worden 
aan de ‘zelfregulering informatieveiligheid’. Deze zelfregulering verlangt dat alle overheden hun 
informatieveiligheid op orde hebben. Het opstellen en inbedden van beleid is hierbij een eerste stap. In dit 
beleidsdocument zijn de afspraken uit het convenant voor de provincie Utrecht uitgewerkt. Dit beleidsplan 
wordt verder uitgewerkt in een Plan van Aanpak waarin risicogericht concrete activiteiten worden benoemd 
die in 2016 en in 2017 worden uitgevoerd. Aan het management en aan het bestuur zal over de voortgang 
worden gerapporteerd.    
 
Tot slot:  
Ontwikkelingen in het I domein gaan snel. Nieuwe vormen van incidenten zullen zich blijven aandienen. 
Kenis daarover moet snel gedeeld worden en hierop zullen maatregelen genomen moeten worden. Digitale 
toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de cloud zullen toenemen. Informatie zal nog meer 
worden gedeeld (Open Data) en wordt nog meer met elkaar verbonden (Internet of Things). Ook de 
overheid zal deze platformen gebruiken voor het halen en brengen van informatie. Tegelijk worden voor de 
overheid regels gesteld aan het uitwisselen van informatie (Wet Datalekken, Europese privacy, Wet Open 
Overheid). Deze ontwikkelingen en de uitvoering van de regels vraagt om een continu herijki ng van het 
beleid. Dit beleidsplan informatieveiligheid en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak richten zich op 
de uitvoering van de noodzakelijk maatregelen in de periode 2016 - 2017. Tegelijk gaan we ons 
voorbereiden op beleid voor na 2018 waarbij nog meer de integratie van de verschillende onderwerpen 
wordt onderzocht (datalekken, informatieveiligheid, webrichtlijnen, testmanagement etc.) De focus komt 
dan nog meer te liggen bij “business continuity”. Daar waar nodig werken we binnen de regio en/of tussen 
provincies samen.  
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2 Definitie informatieveiligheid 
 

De definitie van informatieveiligheid is: “het waarborgen dat de juiste informatie op het juiste moment 
door de juiste personen gebruikt kan worden en niet in verkeerde handen kan vallen.” Uit deze definitie 
blijkt dat informatieveiligheid een kwaliteitsaspect is vanuit de processen.  
 
Het aspect bestaat uit de volgende drie attributen: 

 Beschikbaarheid (het juiste moment): Medewerkers en klanten hebben toegang tot de informatie op 
het moment dat dit nodig is. 

 Integriteit (de juiste informatie): De informatie is correct en volledig.  
(De term ‘integriteit’ roept vaak de associatie op met de integriteit van een persoon. Integriteit van 
personen is een ook een belangrijk aspect van informatieveiligheid, maar tenzij expliciet vermeld, 
wordt in dit document altijd over de integriteit van informatie gesproken.)  

 Vertrouwelijkheid (De juiste persoon): De informatie is alleen toegankelijk voor degenen die hiervoor 
ook daadwerkelijk geautoriseerd zijn. 

 
 

3 Noodzaak informatieveiligheid 
 

Een betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor het efficiënt en effectief functioneren van de 
processen van de provincie. Informatieveiligheid is het proces dat de kwaliteit van die 
informatievoorziening borgt. Het is belangrijk dat informatie niet in verkeerde handen valt door 
bijvoorbeeld externe dreigingen, zoals hacking, of door interne menselijke fouten.  
 
Het groeiende belang van informatieveiligheid komt onder meer voort uit de toenemende digitalisering van 
de provinciale dienstverlening. Deze dienstverlening, en ook de processen die deze realiseren, verlopen 
steeds vaker digitaal en liefst 24 uur per dag en 7 dagen per week. Van een overheid mag verwacht worden 
dat zij zorgvuldig omgaat met de gegevens die zij beheert, en dat de gegevens die zij levert juist, accuraat 
en tijdig zijn.  
 
Ook hecht de maatschappij steeds meer belang aan het vertrouwelijk houden van privacy gevoelige 
informatie. De wet bescherming persoonsgegevens (WBP

1
) stelt daarom hoge eisen aan het omgaan met 

persoonsgegevens, waaronder natuurlijk ook de gegevens van de medewerkers van de provincie.  
 
Daarnaast speelt voor de provincie Utrecht dat zij veel belang hecht aan “samenwerking met partners ”. Als 
“De betrouwbare partner” moet de provincie de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de 
informatie in de samenwerkingsprocessen op orde hebben.  
 

4 Reikwijdte 
 
Het beleid heeft betrekking op de interne organisatie van de provincie, inclusief de buitenlocaties. Verder 
heeft het beleid betrekking op alle mogelijke gebruikers van de provinciale infrastructuur, zoals 
ketenpartners en andere externe partijen. 
 

4.1 Informatie 
 

Er bestaat geen onderscheid in de vorm van informatie (analoog, digitaal, tekst, v ideo, geluid) en de 
informatiedrager (papier, foto, video, beeldscherm etc.). 

                                                      
1 In 2016 wordt de wijzigingswet WBP van kracht. Hierin wordt de WBP verder aangescherpt met o.a. de meldplicht datalekken en 
hoge boetes.  
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4.2 Informatiesysteem 
 

Een informatiesysteem bevat vaak de volgende onderdelen: 
1. Mensen 
2. Processen 
3. Gegevens 
4. Software/applicaties 
5. Datacommunicatie en Technische infrastructuur 
6. Facilitaire infrastructuur (Elektriciteitsvoorziening en 

Gebouwen en ruimtes) 
Informatieveiligheid heeft betrekking op al deze onderdelen. 
 
 
 

Mens 

Facilitaire 
infrastructuur 

ICT 
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5 Normenkader 
 

Als normenkader hanteert de provincie Utrecht de Interprovinciale Baseline Informatieveiligheid (IBI), die 
voort komt uit de ISO27001 en 27002. Aanvullend worden de baseline informatieveiligheid Rijk (BIR), de 
hiervan afgeleide baseline van Rijkswaterstaat (BIR RWS) en de Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties 
van de NCSC gebruikt. 
 
De provincie Utrecht beveiligt alle informatie standaard op basisniveau (zie onderstaande tabel). Wanneer 
een proceseigenaar van mening is dat zijn informatie meer beveiliging nodig heeft,  initieert deze een 
risicoanalyse. Aan de hand van de uitkomsten van de risicoanalyse treft de proceseigenaar aanvullende 
maatregelen. 
 

Betrouwbaarheidseisen 

 Laag Basis Hoog 

 Voor beveiliging mogen 
geringe kosten worden 
gemaakt 

Beveiliging is een 
criterium naast kosten, 
effectiviteit etc.  

Beveiliging is primair criterium, 
kosten spelen ondergeschikte 
rol 
 

Beschikbaarheid Wenselijk Noodzakelijk Onmisbaar 

 Een enkele uitval is 
aanvaardbaar  

 98% per jaar 

 Max. 1 keer per week 

 2 dagen oplostijd 

Nauwelijks uitval 

 99% per jaar 

 Max. 1 keer per maand 

 4 uur oplostijd 

Slechts in uitzonderlijke 
gevallen niet operationeel 

 99,5 % per jaar 

 Max. 4 keer per jaar 

 4 uur oplostijd 
 

Integriteit Actief Detecteerbaar Onontbeerlijk 

 Bedrijfsproces tolereert 
enkele fouten 
(max. 1 dag verlies van 
informatie) 

Systemen werken 
gecontroleerd en fouten 
worden gesignaleerd 
(max. 1 dag verlies van 
informatie) 

Bedrijfsproces eist foutloze 
informatie 
(max. verlies van informatie 
kleiner dan 1 dag, waarde is 
afhankelijk van risicoanalyse) 
 

Vertrouwelijkheid Openbaar toegankelijk Intern relevant Gevoelig 

 Informatie hoeft niet 
afgeschermd te worden 

Informatie mag alleen 
ingezien worden door 
provinciale organisatie 

Informatie alleen toegankelijk 
voor direct betrokkenen en/of 
bedrijfsbelangen worden 
ernstig geschaad als niet 
geautoriseerden toegang 
krijgen 
 

 
De maatregelen in het normenkader zijn te verdelen naar ‘harde’ en ‘zachte’ maatregelen:  
1. De ‘harde’ maatregelen gaan over regels, processen en technische maatregelen Het zijn maatregelen 

die je op een checklist kunt afvinken en objectief kunt beoordelen op uitvoering.  Voorbeelden zijn: 
toegangspasjes, wachtwoorden, VPN-verbindingen, firewalls, het toepassen van functiescheiding bij 
betalingsprocessen. 

2. De ‘zachte’ maatregelen beïnvloeden houding en gedrag van medewerkers. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om het afsluiten van de laptop bij het verlaten van de werkplek, vertrouwelijke documenten op de 
juiste plek bewaren, geen vertrouwelijke informatie bespreken in openbare ruimtes , etc.  
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6 Processen 
 

De processen voor het realiseren en bewaken van de informatieveiligheid moeten geborgd zijn.  
Processen die bijzondere aandacht vragen zijn: 
1. Incidentmanagement; 
2. Toegangsbeveiliging; 
3. Beheer van ICT-systemen; 
4. Registratie van genomen en/of te nemen maatregelen (of risicoacceptatie). 

 
 

6.1 Incidentmanagement 
 

Incidenten met betrekking tot de informatieveiligheid zijn onverwachte gebeurtenissen die een bedreiging 
vormen of kunnen vormen voor de integriteit, vertrouwelijkheid of de beschikbaarheid van de 
informatievoorziening.  
 
Voorbeelden zijn: 
1. Vertrouwelijke informatie wordt bewaard op slecht beveiligde opslagvoorzieningen zoals Dropbox. 
2. Een vertrokken medewerker kan nog steeds inloggen op het kantoornetwerk. 
3. De back-up blijkt niet leesbaar nadat een medewerker vraagt om een bestand terug te zetten. 
4. Vertrouwelijke gegevens worden in het DMS opgeslagen op een plek die voor iedereen toegankelijk is. 
5. De stroomvoorziening van het gebouw valt uit. 
6. Malwarebesmetting, hacking activiteiten, denial of service aanvallen 
7. Onbevoegden die toegang hebben tot delen van het provinciegebouw welke uitsluitend beschikbaar zijn 

voor medewerkers 
 

Incidenten zijn ongewenst en moeten in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden. Om deze reden is 
er incidentmanagement. Incidenten worden centraal geregistreerd, de afhandeling wordt daarbij bewaakt 
en er worden traceerbare verbeteracties in gang gezet (of risicoacceptatie toegepast). Het management 
ontvangt hierover minimaal jaarlijks een incidentenrapportage. Daarnaast wordt registratie gebruikt om 
trends in vaak voorkomende incidenten te signaleren. 
 

6.2 Toegangsbeveiliging 
 

Toegangsbeveiliging gaat over de fysieke beveiliging van het gebouw en over de logische beveiliging van 
informatiesystemen. Het heeft geen zin om allerlei informatieveiligheidsmaatregelen te nemen als iedereen 
vrij overal in en uit kan lopen. Opslagmedia met vertrouwelijke informatie kunnen dan zonder problemen 
meegenomen worden. Alle informatie en informatievoorzieningen die kritieke of gevoelige activiteiten 
ondersteunen, dienen daarom fysiek te zijn ondergebracht in ruimtes met gecontroleerde toegang via 
fysieke beveiligingsbarrières (bijvoorbeeld sloten en inbraak werende deuren en ramen).  
 
De logische toegang tot informatie en informatievoorzieningen wordt toegekend op grond van zakelijke 
behoeften en worden ondersteund door procedures voor het beheer van de autorisaties voor 
informatiesystemen en –diensten. Alleen geautoriseerde gebruikers krijgen toegang tot 
informatievoorzieningen. Gebruikers worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van toegangsbeveiliging, in het bijzonder bij het gebruik van wachtwoorden en bij de beveiliging van 
gebruikersapparatuur. Ook worden zij gewezen op de risico’s van het werken in een niet -beveiligde 
omgeving met mobiele apparatuur. 
 

6.3 Beheer van ICT-systemen 
 

Informatiesystemen moeten goed beheerd worden om de continuïteit te waarborgen.  
Zowel het verkeerd gebruik van informatievoorzieningen als het niet adequaat oplossen van verstoringen in 
de informatievoorziening, kunnen grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de dienstverlening. 
Kritische systemen kunnen voor korte of langere tijd niet beschikbaar zijn als gevolg van een technische 
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storing of een ongecontroleerde invoering van een nieuwe versie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 
verplichtingen niet worden nagekomen waardoor onder meer imagoschade en financiële schade (door 
schadeclaims) kunnen optreden. 
 
De verantwoordelijkheden en procedures voor het beheer en de bediening van alle 
informatievoorzieningen moeten daarom vastgesteld zijn en beheerd worden. Waar mogelijk wordt 
functiescheiding toegepast om het risico van nalatigheid zo klein mogelijk te maken en om opzettelijk 
misbruik tegen te gaan. 
Als er informatiesystemen ingevoerd of gewijzigd worden, verloopt dit volgens het changeproces, een 
standaard werkproces van het team Beheer ICT. Om de beschikbaarheid van gegevens te kunnen 
garanderen, ook in geval van calamiteiten, zijn er procedures voor het uitvoeren van de back-up strategie 
en het bijhouden van logboeken van gebeurtenissen en storingen. Dit zijn standaard werkprocessen van het 
team Beheer ICT 
 

6.4 Registratie IV-maatregelen 
 

De provincie moet “aantoonbaar op orde” zijn. Daarom moeten alle benodigde maatregelen centraal 
geregistreerd zijn. Daarbij moet duidelijk vastgelegd worden wat de status is van deze maatregelen 
(getroffen, in voorbereiding, niet getroffen, onbekend). Door het snel veranderende technologische klimaat 
zullen regelmatig, per informatieproces, aanvullende maatregelen moeten worden toegevoegd. De 
registratie is input voor het jaarlijkse uitvoeringsplan en voor de tweejaarlijkse onafhankelijke audit. Voor 
de toepassingen, die als dienst worden afgenomen, zoals cloudoplossingen, geldt dat de leverancier ook 
“aantoonbaar op orde” is. Dit kan de leverancier aantonen door het overleggen van de status maatregelen, 
certificering of met een verklaring van de EDP auditor. 
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7 Jaarcyclus 
 

Informatieveiligheid wordt vormgegeven in een jaarlijkse planningscyclus. Hiermee is het voor directie en 
management mogelijk te sturen op informatieveiligheid. Deze jaarlijkse cyclus omvat:  
1. Rapportages aan bestuur, directie en management. 
2. Het werken met een jaarlijks uitvoeringsplan. 
3. Evaluatie en bijstelling van het beleid.  
 

7.1 Rapportages 
 

Een belangrijk doel van de periodieke rapportages over informatieveiligheid is het in staat stellen van 
directie en het management om te bepalen of de informatieveiligheid naar behoren ingevuld wordt. 
Periodiek wordt aan het management en het bestuur gerapporteerd over beveiligingsincidenten en 
incidenten in het kader van de Wet Datalekken. De CISO rapporteert minimaal één maal per jaar aan het 
bestuur en het management over de betrouwbaarheid van de informatievoorziening. De bevindingen 
worden ook in de reguliere P&C cuclus verwerkt.  
 
De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: 
1. Status van de invoering van geplande maatregelen. 
2. Getroffen nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld op basis van risicoanalyses of beveiligingsincidenten.  
3. Consequenties voor de informatieveiligheid van wijzigingen in netwerken, applicaties of systemen.  
4. Opgetreden beveiligingsincidenten (virussen, ongeautoriseerde toegang, onzorgvuldig 

wachtwoordgebruik, verlies van informatie of apparatuur, etc.).  
5. Opvolging, escalatie en evaluatie van beveiligingsincidenten. 
 

7.2 Jaarlijkse Interprovinciale monitor 
 

Naast bovenstaande interne rapportage hanteert de provincie Utrecht de interprovinciale monitor 
informatieveiligheid als instrument voor zelfevaluatie en als input voor het weerbaarheidsbeeld 
informatieveiligheid overheden.  
 

7.3 Uitvoeringsplan 
 

In het vierde kwartaal van ieder jaar wordt voor het daaropvolgende jaar een Plan van Aanpak 
Informatieveiligheid opgesteld voor het in stand houden of verhogen van de informatieveiligheid van de 
hele organisatie. Dit plan omvat: 
1. Acties voor het verhogen van de informatieveiligheid en het bereiken van de doelstellingen van het 

beleid, al dan niet naar aanleiding van beveiligingsissues of gewijzigde regelgeving. 
2. De onderdelen van het beleid voor de informatieveiligheid die op tactisch-operationeel niveau verder 

worden uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn: 
a. Stimulering gewenste houding en gedrag medewerkers. 
b. Eigenaarschap en classificatie van informatie en systemen. 
c. Bescherming tegen externe dreigingen zoals malware en ‘mobile code’. 
d. Veilige opslag en delen van bestanden in de cloud. 
e. Eisen voor toegangsbeheersing. 
f. Beveiliging van werkplek-apparatuur. 
g. Verwerving en onderhoud van informatiesystemen. 
h. Procedure risicoacceptatie. 
i. Handhaving en sancties. 
j. Verbeteracties, opvolgen aanbevelingen naar aanleiding van eigen audit of bv. onderzoek Randstedelijke 

Rekenkamer.  
3. De informatiegebieden waarvoor een risico-inventarisatie zal worden uitgevoerd. 
4. De systemen waarvoor een veiligheidstoets wordt uitgevoerd. 
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7.4 Evaluatie en bijstelling beleid 
 

Ontwikkelingen in het I domein gaan snel. Nieuwe vormen van incidenten zullen zich blijven aandienen en 
hierop moet geanticipeerd worden. Digitale toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de cloud 
zullen toenemen. Informatie zal nog meer worden gedeeld (Open Data) en wordt nog meer met elkaar 
verbonden (Internet of Things). Ook de overheid zal deze platformen gebruiken  voor het halen en brengen 
van informatie. Tegelijk worden voor de overheid regels gesteld aan het uitwisselen van informatie (Wet 
Datalekken, Europese privacy, Wet Open Overheid). Deze ontwikkelingen en de uitvoering van de regels 
vraagt om een continu herijking van het beleid. Dit beleidsplan informatieveiligheid en het daaruit 
voortvloeiende Plan van Aanpak richten zich op de uitvoering van de noodzakelijk maatregelen in de 
periode 2016 - 2017. In het convenant is de afspraak dat het beleid een maal per vier jaar wordt 
geactualiseerd. Toch gaan we ons nu al voorbereiden op beleid voor na 2018 omdat we nog meer integratie 
van de verschillende onderwerpen willen bewerkstelligen. (datalekken, informatieveiligheid, webrichtlijnen, 
testmanagement etc.) De focus komt dan nog meer te liggen bij “business continuity”. Daar waar nodig 
werken we binnen de regio en/of tussen provincies samen.  
 
 

7.5 Planning- en controlcyclus 
 

Informatieveiligheid is onderdeel van de jaarlijkse planning- en control cyclus (zoals in het convenant is 
afgesproken). Informatieveiligheid wordt als onderwerp in de jaarrekening opgenomen. Hiermee is het voor 
het  bestuur mogelijk te sturen op informatieveiligheid en te beoordelen of informatieveiligheid voldoende 
geborgd is.  
 
 

8 Onafhankelijke toetsing beleid en uitvoering 
 

De provincie Utrecht laat minimaal éénmaal per twee jaar of als daar directe aanleiding toe is, een 
onafhankelijke toets uitvoeren op het beveiligingsniveau en de implementatiestatus van het 
informatieveiligheidsbeleid, waar mogelijk als onderdeel van de bestaande accountantscontrole. De 
bevindingen worden in de vorm van een control- of auditrapport aan bestuur en management 
gerapporteerd.  
 
Jaarlijks wordt een mysteryguest, pen-test of phisingmailtest door derden uitgveoerd om ook de 
daadwerkelijk werking van het systeem in de praktijk en het “I veiligheidsgedrag” van medewerkers te 
testen.   
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9 Rollen en verantwoordelijkheden 
 

Om informatieveiligheid te borgen is het nodig om hiervoor rollen en verantwoordelijkheden te beleggen.  
Volgens de uitgangspunten van het convenant, het normenkader, maar ook van de procesgerichte 
organisatie, behoren deze verantwoordelijkheden bij de proceseigenaren te liggen. Directie en 
management zijn zelf integraal verantwoordelijk voor hun processen. Z ij zijn ervoor verantwoordelijk de 
risico’s in de informatieprocessen af te wegen en de te nemen maatregelen te bepalen. De ISO kan hen 
hierbij ondersteunen. Maatregelen in het plan van Aanpok zijn in belangrijke mate gericht op het 
bewustmaken van de verantwoordelijkheden met betrekking tot informatieveiligheid van 
proceseigenaneren en/of lijnmanagement.   
 
Daarnaast vormen medewerkers een belangrijke schakel in informatieveiligheid. Daarom moeten zij 
regelmatig worden gewezen op en geïnformeerd worden over het gewenste informatieveilige gedrag. 
Waar wenselijk, worden technische maatregelen getroffen. Het ICT-team zorgt er voor dat de ICT-
technische maatregelen worden genomen en beheerd. Het facilitaire team zorgt voor de fysieke 
maatregelen. Personeelszaken (o.a. Matchpoint) zorgt voor de personele maatregelen. De onderstaande 
tabel geeft de rollen en verantwoordelijkheden weer.  
 

Procesrollen specifiek informatieveiligheid 

Portefeuillehouder 

Informatieveiligheid (“CISO”) 

Verantwoordelijk voor organisatiebrede afstemming van vraag naar 

informatieveiligheid van de verschillende proces- en keteneigenaren 

onderling. 

Verantwoordelijk voor afstemming vraag naar informatieveiligheid en 

het aanbod van beveiligingsdiensten, opgebouwd rond 

beveiligingsmaatregelen met inzet van processen, mensen en techniek. 

Information Security Officer 

(ISO) 

Verantwoordelijk voor vertalen ontwikkelingen in het 

dreigingslandschap naar risico’s voor de organisatie, keten - en 

werkprocessen door middel van risicoanalyse. 

Verantwoordelijk voor adviezen over beheersingsmaatregelen m.b.t. de 

beschikbaarheid, integriteit, en vertrouwelijkheid van gegevens (BIV) 

aan de eigenaar van de technische infrastructuur en gegevenseigenaren 

of systeemeigenaren. De ISO kan ook ongevraagd advies geven over 

informatieveiligheid en beheersingsmaatregelen. De ISO heeft toegang 

tot noodzakelijke informatie voor het geven van passende adviezen.  

Verantwoordelijk voor monitoring en verantwoording (uitvoeren self -

assessments uit, monitoring informatieveiligheidsincidenten, 

analyseren trends, rapporteren, bewaken en aanspreken 

gegevenseigenaren).  

Privacy Officer Verantwoordelijk voor toezicht op de toepassing en naleving van de 

WBP, de meldplicht datalekken en de GDPR (de Europese General Data 

Protection Regulation). 

Verantwoordelijk voor adviezen over beleidsinstrumentatie of 

inrichtings-vraagstukken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt 

over het bepalen van de impact (PIA
2
), het voldoen aan de vereisten 

(WBP/GDPR) en het in praktijk brengen van de principes “privacy by 

design” en “privacy by default”. 

Verantwoordelijk voor onderzoeken interne meldingen van datalekken.  

Verantwoordelijk voor bewaken en aanspreken gegevenseigenaren. 

Technical Security Officer Verantwoordelijk voor adviezen over technische beveiligingsbaselines 
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in lijn met het basisniveau informatieveiligheid en de 

beveiligingsarchitectuur. 

Verantwoordelijk voor inrichten en beheren beveiligingsmaatregelen 

en bouwstenen in de IT- en/of fysieke infrastructuur in conform 

overeengekomen beveiligingsbaselines. 

Verantwoordelijk voor monitoring van de correcte werking van 

beveiligingsmaatregelen en bouwstenen en de binnenkomende 

meldingen van informatieveiligheidsincidenten. 

Verantwoordelijk voor opvolging van informatieveiligheidsincidenten 

(isolatie, herstel en vastlegging). 
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Gerelateerde wetgeving en standaarden 
 
Wetgeving en standaarden  Titel  Versie/Datum 

WBP  Wet bescherming persoonsgegevens   

Wijzigingswet WBP  Wijzigingswet Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (meldplicht datalekken) 

 01 januari 2016 

     

     

Archiefwet  Archiefwet   

Wet Computercriminaliteit II  Wet Computercriminaliteit II   

WOB  Wet Openbaarheid van Bestuur   

WOO  Wet Open Overheid   

Wet Basisregistraties  Wet basisregistraties personen en gebouwen   

AWB  Algemene Wet Bestuursrecht   

WGBA  Wet Gemeentelijke Basisadministratie 
Persoonsgegevens 
 

  

Wabb 
 

 Wet algemene bepalingen 
burgerservicenummer 

  

Webv  Wet elektronisch bestuurlijk verkeer   

Weh  Wet elektronische handtekeningen  
 

  

     

NEN ISO 27001/27002  NEN-ISO/IEC 27001/27002  november 2005 

IBI (Interprovinciale Baseline 
Informatieveiligheid) 

 Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging, 
versie 1.0  

 September 2010 

BIR  Baseline Informatieveiligheid Rijksdiensten  2012 

BIR RWS  Baseline Informatieveiligheid Rijksdiensten 
variant Rijkswaterstaat 

 November 2013 

NCSC  Whitepapers zoals: Beveiligingsrichtlijnen voor 
webapplicaties 

  

Zelfregulering 
informatieveiligheid 

 Convenant interprovinciale regulering 
informatieveiligheid, versie 0.2 

 september 2014 

     

NORA  Nederlandse Overheid Referentie Architectuur  28 augustus 2014 

PETRA  Provinciale Enterprise Referentie Architectuur  28 april 2011 

     

Gedragscode ambtelijke 
integriteit 

 Gedragscode ambtelijke integriteit Provincie 
Utrecht 

 2002 

Privacy protocol  Privacy protocol Provincie Utrecht  2014 

  
 




