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In de voortgangsrapportage informatieveiligheid wordt gesproken over een mogelijke ISO 27001 

certificering binnen 5 jaar.  

In IPO verband is afgesproken dat elke provincie over uiterlijk 5 jaar conform de ISO 27001 is 

gecertificeerd.   

 

Tevens staat voor het vierde kwartaal 2017 een interne audit gepland. Mijn vraag is of deze interne 

audit uitgevoerd kan worden conform de systematiek van de ISO 27001 norm zodat we in de 

volgende voortgangsrapportage concreter kunnen lezen hoe de provincie er voor staat en we minder 

de opmerking "we zijn op de goede weg" tegenkomen. 

De interne audit wordt onder verantwoordelijkheid van CCO uitgevoerd en is in juni 2017 opgestart. 

Voor het assessment zijn de landelijke normen/standaarden het uitgangspunt, aangevuld met 

interprovinciale normen en het recentelijk vernieuwde beleid informatieveiligheid van de PU. 

a. Standaarden ISO 27001, 27002 (2013),Deze standaarden zijn onderdeel van de ‘pas toe of 

leg uit’ van College Standaardisatie. 

b. Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (2016). 

c. Convenant interprovinciale regulering informatieveiligheid (september 2014), Dit bevat het 

afsprakenkader waar de PU zich aan gecommitteerd heeft. 

d. Beleid informatieveiligheid provincie Utrecht (2016). 

e. NOREA-richtlijnen 210, 230, 4401  Normen voor de uitvoering van het assessment van de 

beroepsgroep voor IT-auditors NOREA. 

Daarnaast vraagt de PVV zich af of het realistisch is dat alles wat nog niet volgens het Plan van 

Aanpak gerealiseerd is wel in de komende twee kwartalen gerealiseerd kan worden. 

Intentie is om een nieuw Masterplan Informatiebeveiliging en Privacywetgeving (MIBP) 2018 – 2022 

op te stellen met daarin de activiteiten die ertoe moeten leiden dat we enerzijds op 25 mei 2018 AVG 

compliant zijn en anderzijds de activiteiten die er aan bijdragen dat we uiterlijk in 2022 de ISO 27001 

certificering kunnen behalen (conform IPO afspraak), waarin de onderdelen die in het eerdere PvA 

2016 – 2017 nog niet (voldoende) aan de orde zijn gekomen in worden opgenomen. 

  

 


