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voorwoord

Oktober 2014

Bestuurders en topmanagers van de verschillende overheidslagen, koepelorganisaties 

en betrokken gremia hebben de afgelopen twee jaar samen met de Taskforce Bid 

intensief samengewerkt om de sturing op en het verankeren van informatieveilig-

heid binnen de overheid verder te brengen. Maar de gezamenlijke inspanning op dit 

vlak hoort zich verder uit te strekken. immers, de meeste overheidsorganisaties laten  

(delen van) hun iCT-voorzieningen ontwikkelen en beheren door derde partijen. 

de missie op informatieveiligheidsvlak kan dan ook alleen slagen als het onderwerp 

informatieveiligheid reeds bij de invulling van het eigen opdrachtgeverschap voldoen-

de gewicht meekrijgt. derde partijen kunnen als opdrachtnemers een belangrijke bij-

drage leveren op het vlak van informatieveiligheid, maar dat gaat uiteraard alleen 

lukken als zij daar op de juiste wijze toe worden gestimuleerd en focus op hebben. 

eén ding is zeker, informatieveiligheid is een cruciaal onderdeel van goed opdracht-

geverschap. deze handreiking goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid voor 

overheden biedt bestuurders en topmanagers een wegwijzer op informatieveilig-

heidsvlak als onderdeel van iCT-projecten en -aanbestedingen. de handreiking wil be-

hulpzaam zijn bij het scherper formuleren van de eigen behoeften bij opdrachtgevers 

met betrekking tot informatieveiligheid. door hierop te sturen ontstaat ruimte voor 

derde partijen om aan de hand van deze wensen daadwerkelijk bij te dragen aan 

veiligere informatievoorzieningen. 

Zo wordt de basis gelegd voor een gezonde relatie tussen opdrachtnemer en op-

drachtgever. een relatie die nodig is om de dynamiek van informatieveiligheid het 

hoofd te kunnen bieden. Met alleen deze basis zijn we er nog niet. Bestuurders en 

topmanagers binnen de overheid hebben de verantwoordelijkheid om binnen de ei-

gen organisatie stappen te zetten zodat informatieveiligheid als onderdeel van goed 

opdrachtgeverschap invulling blijft krijgen. door een actieve dialoog met de iCT-sector 

kunnen we blijvend samen aan dit onderwerp werken. deze handreiking biedt hier-

voor een concreet uitgangspunt.

erik Jungerius, alexander Meijer en rob nijman
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aChTergrond en doel 
van de handreiking

deze handreiking heeft als thema ‘goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid 

voor overheden’. de handreiking is bedoeld voor bestuurders en topmanagers van 

overheden om hen op informatieveiligheidsvlak concrete handvatten te bieden van-

uit de positie van opdrachtgever. 

het is een handreiking voortgekomen uit de behoefte van bestuurders om meer 

inzicht te krijgen in het onderwerp goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid. 

wAt is de AAnleiding? 

wanneer het gaat om informatieveiligheid, maar ook om opdrachtgeverschap, 

kennen overheden enkele geheel ‘eigen’ kenmerken. overheden hebben immers 

een publieke functie. en hiermee hebben zij veelal te maken met informatie die 

algemeen toegankelijk moet zijn en toch op een veilige manier ontsloten wordt. 

daarnaast opereren overheden veelal en steeds meer binnen ketens. dit geeft ook 

specifieke eisen en vraagstukken rondom informatieveiligheid. Bovendien hebben 

overheden vaak te voldoen aan specifieke wet- en regelgeving en algemene richt-

lijnen gericht op informatieveiligheid en standaardisatie. Tot slot zijn overheden, 

inkooptechnisch, vaak gebonden aan europese aanbestedingsregels, met een ‘ei-

gen’ wijze van communicatie en dito opdrachtgeverschap. 

Zowel overheden als iCT-bedrijfsleven ondervinden met regelmaat dat informa-

tieveiligheid bij projecten en aanbestedingen met een iCT-component, abstract 

of niet als integraal onderdeel van het project wordt uitgevraagd. hierdoor wordt 

informatieveiligheid pas laat, vaak te laat als sluitstuk, in een project onderwerp 

van gesprek. Met alle gevolgen van dien:

4  een opdrachtgever wil immers dat informatieveiligheid geen zorg is en wil zien 

dat zijn opdrachtnemer zowel de voorgelegde vraag, alsook de informatievei-

ligheid begrijpt en goed aanpakt.

4  de opdrachtnemer wil op zijn beurt juist de ruimte om kennis van de situatie 

op te doen en vervolgens met zijn kennis van informatieveiligheid een passende 

oplossing aanbieden. 

?
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door aan de ‘voorzijde van dit proces’ informatieveiligheid bespreekbaar en con-

creet te maken, kan het iCT-bedrijfsleven beter reageren op wat nodig is en krijgt 

de overheid een echt passend en integraal aanbod. een aanbod dat op informa-

tieveiligheidsvlak zowel doelmatig als doelgericht is.

Bovengenoemde was voor betrokken bestuurders, nederland iCT en opdrachtge-

vers (overheden) en opdrachtnemers (iCT-bedrijven) de aanleiding om het onder-

werp goed opdrachtgeverschap verder uit te werken, specifiek voor het thema 

informatieveiligheid.

het resultaat is een praktische handreiking die overheden helpt bij het geven van 

een concrete invulling aan goed opdrachtgeverschap aangaande informatieveilig-

heid. 
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saMenvaTTing

wAt biedt deze hAndreiking?

deze handreiking biedt laagdrempelige hulp voor bestuurders en managers 

bij het invulling geven aan goed opdrachtgeverschap, waar het gaat om 

informatieveiligheid binnen iCT-producten, -projecten, -diensten én –outsourcing. 

ondanks de diversiteit in soorten opdrachten, is getracht deze handreiking breed 

toepasbaar te laten zijn.

gezocht is naar de huidige pijnpunten bij opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap. 

hieruit zijn drie relevante onderwerpen te onderscheiden:

1.  Besturing 

Beleggen van de verantwoordelijkheden voor informatieveiligheid.

2.  Risicoprofiel 

een risicoanalyse en een vertaling van de analyse in mitigerende maatregelen 

en functionele beveiligingseisen. 

3.  Meetbaarheid 

aandacht voor het (continu) kunnen meten of aan de functionele 

beveiligingseisen is voldaan, en aanduiding van het gebruikte instrumentarium 

hierbij.

deze handreiking beschrijft de vragen die een opdrachtgever zichzelf, vanuit 

het perspectief van de bestuurder of topmanager, moet stellen in verschillende 

fases van besluitvorming over en uitvoering van iCT-opdrachten, waarbij 

informatieveiligheid een rol speelt. Zodat door zowel opdrachtgever als 

opdrachtnemer informatieveiligheid in deze projecten op een adequate manier 

wordt meegenomen en geborgd. 
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Onderwerp
Besturing Risicoprofiel Meetbaarheid

FASE

Strategie-
faSe

3.1 - Zijn de 

verantwoordelijk-

heden goed belegd?

3.2 - Is in de 

strategie rekening 

gehouden met 

het maken van 

een risicoanalyse 

vooraf? En wordt de 

risicoanalyse 

vertaald naar te 

nemen maatrege-

len en functionele 

eisen? 

3.3 - Welke 

instrumenten zijn 

nodig om de 

functionele eisen 

meetbaar te maken? 

Vragen 1 t/m 6 7 t/m 10 11 en 12

Voor-
bereiden 
aan-
beSteding

4.1 - Is, naast de 

business en inkoop, 

de expertise rond-

om informatieveilig-

heid betrokken bij 

(de voorbereiding 

van) het aanbeste-

dingstraject?

4.2 - Wordt duidelijk 

welk van de risico’s 

worden gemitigeerd 

en welke niet? 

Welke functionele 

eisen m.b.t. infor-

matieveiligheid 

volgen uit de ge-

wenste mitigatie?

4.3 - Op welke 

onderdelen van 

instrumenten meten 

we dat dit 

gerealiseerd wordt?

Vragen 1 t/m 4 5 en 6 7 t/m 11

Project, 
beheer en 
exPloitatie

5.1 - Zijn de 

verantwoordelijk-

heden tijdens en na 

het project duidelijk 

belegd?

5.2 - Is er een proces 

opgesteld om het 

risicoprofiel 

periodiek bij te 

stellen? Hoe is de 

dialoog geregeld 

met de markt om 

wijzigingen van 

het risicoprofiel te 

vertalen naar nieu-

we maatregelen en 

functionele eisen? 

5.3 - Op welke 

manier meten we of 

een leverancier aan 

de eisen voldoet?

Vragen 1 t/m 3 4 en 5 6 t/m 9
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1

DE vRAgEn zijn BRuikBAAR in DE OpEEnvOlgEnDE FASERing  

vAn EEn pROjEct: 

1.  Bepalen projectstrategie (wat) 

2.  voorbereiden aanbesteding (hoe)

3.  uitvoeren project, beheer en exploitatie 

(ontwikkeling en gebruik)

de handreiking bevat strategische en tactische vragen die bestuurders en top-

managers kunnen stellen om zich te verzekeren dat informatieveiligheid op een 

goede manier is meegenomen in de uitvraag. vragen die door iCT-bedrijfsleven 

kunnen worden gebruikt in de dialoog met de overheid.

elk navolgend hoofdstuk beschrijft de hoofdvraag bij het onderwerp. per onder-

werp zijn één of meerdere vragen beschreven. elke vraag kent een toelichting en 

een handreiking.
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BAsis-
vrA-
gen - 
strA-
tegie-
fAse

Basisvragen - 
sTraTegiefase

Tijdens de strategiefase wordt de strategie voor het project bepaald. dat wil zeggen 

het vaststellen van de (standaard) aanpak die de organisatie wil gebruiken om het 

werk uit te voeren dat onder het project valt. 

besturing

Zijn de verantwoordelijkheden goed belegd?

1.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt DuiDElijk iS WElkE vERAntWOORDE-

lijkHEDEn Wij AlS OpDRAcHtgEvER HEBBEn En WElkE vERAntWOOR-

DElijkHEDEn vAn DE OpDRAcHtnEMER WORDEn vERWAcHt?

tOElicHting:

 er is altijd een verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid voor de opdrachtgever. 

Ten minste om te controleren of de opdrachtnemer zich houdt aan de afspraken 

aangaande informatieveiligheid, om gedurende het project de opdrachtgever én op-

drachtnemer van de juiste informatie te voorzien en om besluiten te nemen. in het 

geval dat een product wordt afgenomen en alle besluiten en activiteiten ten aanzien 

van de informatieveiligheidsaspecten door de opdrachtnemer worden gedaan, dan 

bent u als opdrachtgever niet ‘in control’! de overheid werkt veelal in ketens. dit 

vereist van de opdrachtgever een extra controle over verantwoordelijkheden.

HAnDREiking: 

de opdrachtgever moet afwegen welke besluiten en activiteiten ten aanzien van 

de informatieveiligheidsaspecten door opdrachtnemer kunnen worden gedaan, en 

welke door opdrachtgever. dit hangt af van het type product, de toepassing van het 

product en onder meer het belang van vertrouwelijkheid van de gegevens waar het 

product/ project toegang toe gaat krijgen.

daarnaast is het belangrijk dat er bij opdrachtgever één persoon eindverantwoor-

delijk is voor het project. ook in projecten die ketenoverstijgend zijn. dit geldt ook 

voor opdrachtnemer. escalatieniveau en besluitvormingsprocedure zijn vooraf gede-

finieerd. dit dient voor alle partijen helder te zijn. 
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ten aanzien van informatieveiligheid te conformeren en dient het toezicht hierop 

georganiseerd te worden.

 

4.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt Wij AlS OpDRAcHtgEvER cOntROlE 

En REgiE HOuDEn?

tOElicHting:

a.  ontwikkeling en implementatie: de opdrachtgever moet tijdens de hele loop-

tijd van een iCT-project controle en regie houden over het project en de uitwer-

king van de beveiligingseisen. dit betekent vanaf het eerste begin tot opleve-

ring van de definitieve versie van het project/product.

b.  onderhoud en beheer: de opdrachtgever moet tijdens de hele looptijd van 

het contract controle en regie houden op de informatieveiligheid die de op-

drachtnemer levert en ook intern toepast. hiervoor is structurele periodieke 

afstemming nodig. 

HAnDREiking:

informatieveiligheid dient onderdeel te zijn van iCT-governance in brede zin. veel 

organisaties gebruiken hiervoor specifieke governance-modellen, waarin het as-

pect informatieveiligheid geïntegreerd dient te worden.

Bij het definiëren van de projectstrategie dient opdrachtgever duidelijk te hebben 

hoe de besturing te organiseren, zodat dit ook voor potentiële opdrachtnemers 

duidelijk is. voordat het project is aangevangen dienen tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer de afspraken overeengekomen te zijn voor de besturing van het 

project, verantwoordelijkheden, (frequentie en niveau van) overleggen op diverse 

niveaus, wijze van besluitvorming en communicatie.

let er wel op dat een opdrachtnemer veelal meer inhoudelijke (iCT-)kennis heeft. 

voorgaande moet er niet toe leiden dat een opdrachtnemer deze niet kan inzet-

ten. daarnaast zal het besturingsmodel verschillen per type aanbesteding. Zo zal 

de regie bij bijvoorbeeld een Best value procurement-aanbesteding veel meer bij 

de opdrachtnemer liggen.

15
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2.  WiE WORDt nAMEnS DE gEzAMEnlijkE OpDRAcHtgEvERS 

vERAntWOORDElijk vOOR inFORMAtiEvEiligHEiD? 

tOElicHting:

Bij meerdere opdrachtgevers in één contract, bijvoorbeeld bij gezamenlijke in-

koop, is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden en de governance tussen 

opdrachtgevers onderling duidelijk zijn afgesproken met de opdrachtnemer. 

HAnDREiking:

opdrachtgevers dienen in hun inrichting van de governance te zorgen voor een-

duidigheid, en één stem met betrekking tot de communicatie met opdrachtne-

mer. dit is te bereiken door vooraf één van de opdrachtgevers te benoemen als 

hoofdopdrachtgever en aanspreekpunt. 

3.  WiE WORDt nAMEnS DE gEzAMEnlijkE OpDRAcHtnEMERS 

vERAntWOORDElijk vOOR inFORMAtiEvEiligHEiD? 

tOElicHting:

Bij meerdere opdrachtnemers in één contract, bijvoorbeeld bij een gezamenlijke 

aanbieding (in consortium of onderaannemerschap), is het belangrijk dat de ver-

antwoordelijkheden en de governance tussen opdrachtnemers onderling richting 

de opdrachtgever duidelijk zijn afgesproken. 

ook in het geval van een afgesloten raamovereenkomst voor meerdere partijen 

dient de governance hierop duidelijk te zijn afgesproken.

HAnDREiking:

opdrachtnemers dienen in hun inrichting van de governance te zorgen voor een-

duidigheid en één stem met betrekking tot de communicatie met opdrachtgever. 

in de praktijk wordt dit gedaan door één partij, de hoofdaannemer. in een gelijk-

waardig consortium dient vooraf de penvoerder te zijn benoemd.

in het geval van een raamovereenkomst is het belangrijk dat hier nadere afspra-

ken staan ten aanzien van informatieveiligheid. indien de raamovereenkomst is 

afgesloten met meerdere partijen, dienen alle partijen zich aan de gestelde eisen 



de algemene vraag die gesteld kan worden aan de projectverantwoordelijke is om te 

bezien welke maatregelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden voorzien 

in het geval de organisatie te maken krijgt met een beveiligingsincident en hoe effec-

tief die maatregelen zijn? op elk van de volgende drie belangen:

4  vertrouwelijkheid - vertrouwelijke gegevens zijn (mogelijk) gelekt.

4  integriteit - gegevens zijn (mogelijk) verminkt of gemanipuleerd, kunnen niet meer 

vertrouwd worden.

4  Beschikbaarheid - eigen organisatie dan wel afnemers (burgers, bedrijven) hebben 

(tijdelijk) geen toegang tot systemen en gegevens.

risicoprofiel

Is in de strategie rekening gehouden met het maken van een risicoanalyse 

vooraf? En wordt de risicoanalyse vertaald naar te nemen maatregelen en 

naar functionele eisen? 

7.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WE tijDig EEn pASSEnDE RiSicOAnAlYSE 

MAkEn?

tOElicHting: 

het is belangrijk dat er voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten een 

analyse van de informatieveiligheidsrisico’s wordt gedaan. dit biedt u als bestuurder/

topmanager een goed instrument om risico’s inzichtelijk te hebben. Tevens dient 

beoordeeld te worden welke risico’s van het project dienen te worden vertaald in 

mitigerende maatregelen, en welke aanvaardbaar zijn (want 100% veiligheid bestaat 

immers niet). vooraf is ook goed om te bedenken hoe deze risicoanalyses gedurende 

de looptijd worden ondernomen en wat van opdrachtnemer wordt verwacht hierin. 

HAnDREiking:

deze vraag gaat over het benoemen van de zogenaamde ’kroonjuwelen’, de belang-

rijkste processen en bezittingen, van de organisatie en het huidige en toekomstige 

dreigingsbeeld. hiermee kan de risicoanalyse uitgevoerd worden.

17
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5.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt EEn EXit-StRAtEgiE WORDt 

AFgESpROkEn vOOR HEt pROjEct?

tOElicHting:

een exit-strategie is noodzakelijk, voor het geval de opdrachtnemer uitvalt of om 

andere redenen de overeenkomst dient te worden beëindigd. voor zowel aan het re-

guliere einde van het contract alsook voor tussentijdse beëindiging van het contract. 

het is belangrijk hier in de voorfase over na te denken. 

HAnDREiking:

denk hier in de strategiefase over na, zodat de afspraken voor de exit-strategie wor-

den opgenomen in de aanbestedingsdocumenten (bijvoorbeeld de modelovereen-

komst). 

aandachtspunten bij de exit-strategie voor de informatieveiligheid zijn het benoe-

men op welke wijze de overdracht van kennis over de invulling van informatieveilig-

heid dient te worden gedaan. en hoe de kennisoverdracht over de functionaliteit van 

de ontwikkelde, geleverde of in beheer zijnde dienst of het product. 

6.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WE gOED vOORBEREiD zijn Op EEn 

BEvEiligingSinciDEnt gEDuREnDE DE lOOptijD vAn HEt cOntRAct?

tOElicHting:

het is verstandig om vooraf al goed voorbereid te zijn en vooraf aan te geven wat van 

een opdrachtnemer wordt verwacht in het geval zich een serieus beveiligingsincident 

voordoet. 

HAnDREiking: 

vooraf moet ingegaan worden op de volgende vragen:

4  hoe beperk je de (technische/financiële) schade? 

4  hoe voorkom je onnodige reputatieschade? 

4  is er een crisis- of calamiteitenplan waarin de rollen en procedures van opdracht-

gever en opdrachtnemer voldoende duidelijk zijn?

4  is er een herstelplan?

4  is er een (gezamenlijk afgestemd) communicatieplan?
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daarnaast kan de veranderende omgeving zorgen voor nieuwe dreigingen en daar-

mee aangepaste beveiligingseisen noodzakelijk maken. de informatiebeveiligings-

eisen dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer up-to-date te blijven. hiervoor kan de bestuurder/topmanager de 

volgende checkvragen stellen: 

4  agendeert opdrachtgever met opdrachtnemer (bij meerjarige opdrachten/ 

contracten) de effectiviteit van de overeengekomen beveiligingseisen regel-

matig? 

4  Maakt opdrachtgever procesafspraken met opdrachtnemer om eventuele 

noodzakelijke aanpassingen tussentijds te kunnen doorvoeren in het project 

en het contract? 

4  welke maatregelen dienen specifiek te worden genomen ten aanzien van 

outsourcing contracten?

9.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt (DE kEnniS uit) DE MARkt MEt 

BEtREkking tOt inFORMAtiEvEiligHEiD vOORAF BEtROkkEn 

WORDt?

tOElicHting:

de vraag is ingegeven door het feit dat kennis vanuit de markt rondom nieuwe 

dreigingen en (mogelijke innovatieve) oplossingen op het gebied van informatiebe-

veiliging vaak gewenst is bij het opstellen van een strategie, en/of het voorbereiden 

van een aanbesteding. 

HAnDREiking:

er is een aantal instrumenten om de kennis uit de markt te halen. de iCT-haal-

baarheidstoets is een van deze instrumenten. de iCT-haalbaarheidstoets is opgezet 

door rijksoverheid en nederland iCT. deze marktconsultatie levert voorafgaand 

aan de aanbesteding een rapportage met een advies op van de markt over de 

haalbaarheid van een project en de manier waarop het gewenste iCT-project tot 

een succes kan leiden.

daarnaast is het, afhankelijk van het soort project of product, raadzaam om de 

(brede) markt regelmatig te betrekken en informeren. 

18

de organisatie heeft zelf een inventarisatie van gevaren die zich in het verleden 

hebben gemanifesteerd of toekomstige dreigingen. hierbij is het erg belangrijk om 

ook rekening te houden met de positie van de organisatie in de informatieketen. 

daarnaast kan het dreigingsbeeld worden opgemaakt uit een veelvoud aan bron-

nen, zoals het jaarlijkse Cybersecurity Beeld nederland, waarin de laatste trends 

en dreigingen op het gebied van informatieveiligheid uiteen worden gezet. in sa-

menwerking met het management dient geanalyseerd te worden wat uiteindelijk 

de mogelijke bedreigingen zijn en welke dreigingen als risico in het project moeten 

worden geminimaliseerd. Benoem ook expliciet de restrisico’s die de organisatie 

accepteert.

de opsteller van de risicoanalyse zal hierin gespecialiseerd moeten zijn. het geniet 

de voorkeur dat deze persoon zowel in de strategiefase, als tijdens de (voorbe-

reiding van de) aanbesteding en projectfase betrokken blijft. indien hier extern 

capaciteit voor wordt aangetrokken, moet gedacht worden aan auditpartijen. let 

er op dat er niet een medewerker wordt ingehuurd van een partij die mogelijk toe-

komstig opdrachtnemer is. dit kan namelijk een uitsluitingsgrond zijn.

de risicoanalyse zal gedurende het project dienen te worden geactualiseerd en 

worden vertaald in nieuwe mitigerende maatregelen. 

8.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt DE RiSicOAnAlYSE WORDt vERtAAlD 

nAAR MAAtREgElEn En DAt DEzE up-tO-DAtE BlijvEn?

tOElicHting:

de risicoanalyse wordt als basis gebruikt voor de mitigerende maatregelen. deze 

maatregelen kunnen later in de voorbereiding van de aanbesteding worden ver-

taald naar functionele eisen aan de informatiebeveiliging. 

HAnDREiking:

in deze fase is van belang om te bepalen of de opdrachtgever exact aan de markt 

gaat aangeven wat aan maatregelen verwacht wordt of wordt de markt de gele-

genheid gelaten om op basis van de te mitigeren risico’s (en de context waarbinnen 

moet worden beveiligd) met een voorstel te komen?
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HAnDREiking:

vaak zijn al bestaande wettelijke eisen van toepassing. deze zijn van belang om 

mee te nemen in de afweging welke risico’s gemitigeerd worden.

in nederland valt hierbij te denken aan de wet Bescherming persoonsgegevens 

(wBp), de Telecommunicatiewet, domein of ketenspecifieke wet- en regelgeving en 

officiële besluiten. 

12.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WE inzicHtElijk HEBBEn En HOuDEn 

WElkE inStRuMEntEn vAn tOEpASSing zijn Bij Dit pROjEct En HOE 

DEzE zicH tOt ElkAAR vERHOuDEn? 

tOElicHting:

er is behoefte aan inzicht, overzicht en wederzijds begrip van het instrumentarium 

informatieveiligheid (normen, standaarden en baselines). 

HAnDREiking: 

er is een breed instrumentarium (normen, standaarden en baselines) ontwikkeld voor 

ondersteuning van informatieveiligheid bij iCT-projecten1. kunst is om uit dit instru-

mentarium de juiste instrumenten te kiezen en goed te verwijzen naar onderdelen 

uit deze instrumenten. 

laat je als opdrachtgever goed informeren door de verantwoordelijken voor de in-

strumenten die van toepassing zijn en dus gebruikt kunnen worden. daarnaast hoe 

zo goed mogelijk verwezen kan worden naar onderdelen binnen de instrumenten, 

hoe getoetst wordt of leveranciers hieraan voldoen en hoe we als opdrachtgever 

duidelijk maken aan opdrachtnemers welke onderdelen van die normen/standaarden 

leidend zijn bij toezicht op naleving van eisen. let bij het vaststellen van instrumenten 

ook op vergelijkbare standaarden en normen die binnen het bedrijfsleven gangbaar 

zijn.

1 Zie voor een overzicht Bijlage 1: instrumentarium informatieveiligheid.
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10.  HOE zORgEn WE DAt WE niEt tE WEinig En OOk niEt tE vEEl 

BEStEDEn AAn inFORMAtiEvEiligHEiD? En WAt iS HiERBij 

DOElMAtig?

tOElicHting:

de kosten van informatieveiligheid dienen in een afzonderlijke post te worden 

meegenomen in de projectbegroting. deze uitgaven dienen proportioneel en 

doelmatig te zijn, maar het is soms moeilijk vast te stellen wanneer dit het geval 

is. 

HAnDREiking:

een goede meetfactor is welk percentage van het projectbudget is gereserveerd 

voor informatieveiligheid. vuistregel: in veel corporate iCT-budgetten wordt tus-

sen 8 en 12 % van het budget besteed aan security. dit is terug te zien in een in-

dicatieve projectbegroting die door de projectverantwoordelijke wordt opgesteld. 

Bij grote afwijkingen zal de opdrachtnemer moeten kunnen uitleggen waarom 

dit het geval is (‘pas toe of leg uit’). de bestuurder/topmanager kan teruggrijpen 

op de uitkomst van de risicobeoordeling bij de beoordeling van de relatieve hoog-

te van het budget voor beveiliging.

meetbAArheid

Welke instrumenten zijn nodig om de functionele eisen meetbaar te 

maken? 

11.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WE inzicHtElijk HEBBEn En 

HOuDEn WElkE WEttElijkE EiSEn gElDEn tEn AAnziEn vAn 

inFORMAtiEvEiligHEiD Bij Dit pROjEct? 

tOElicHting:

soms is er een minimum standaard aan eisen ten aanzien van informatieveilig-

heid. Bijvoorbeeld als het gaat om een systeem in de overheidsketen, kan de 

keten minimale eisen stellen. 

2.3



Basisvragen - voorBereiding 
& aanBesTeding 

Tijdens de voorbereiding van een project of aanbesteding wordt de strategie ver-

taald naar een oplossingsrichting en worden door inkoop de documenten voor de 

(europese) aanbesteding opgesteld. vervolgens wordt de aanbesteding tot en met 

de selectie van de uiteindelijke opdrachtnemer (inclusief de zogeheten alcatelpe-

riode: de periode na de mededeling van de gunningsbeslissing waarin nog beroep 

tegen het besluit mogelijk is) gedaan.

besturing

Is, naast de business en inkoop, de expertise rondom informatieveilig-

heid betrokken bij (de voorbereiding van) het aanbestedingstraject?

1.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt DE EXpERtiSE ROnDOM 

inFORMAtiEvEiligHEiD gOED gEBORgD iS in DE 

AAnBEStEDingSDOcuMEntEn En tijDEnS DE AAnBEStEDing?

tOElicHting:

de inhoud voor de aanbestedingsdocumenten wordt vanuit verschillende experti-

ses geproduceerd. vaak is inkoop (of een externe aanbestedingsspecialist) verant-

woordelijk voor het definitieve document.

HAnDREiking:

Belangrijk is dat, naast de business en andere expertises, ook de verantwoorde-

lijke voor informatieveiligheid een stem heeft in de inhoud van dit document. Bij 

voorkeur is dit dezelfde als degene die de risicoanalyse opgesteld en vertaald heeft 

naar mitigerende maatregelen. 

daarnaast dient deze verantwoordelijke ook tijdens de aanbesteding betrokken 

te blijven. inkoop dient hem/haar expliciet mede verantwoordelijk te maken voor 

de beantwoording van vragen over de informatieveiligheidsaspecten binnen de 

aanbesteding. Mochten hier inconsistenties in zitten of onduidelijkheden, dan is 

het zaak om deze via beantwoording of eventueel kleine correcties van de selec-

tieleidraad voor de europese aanbesteding te verduidelijken.
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HAnDREiking:

informatiebeveiliging speelt bij elke dienst, project, product en aanbesteding 

met een iCT-component een rol. eisen omtrent informatieveiligheid dienen stan-

daard meegenomen te worden in de aanbesteding. de wijze waarop dit wordt 

ingevuld, is afhankelijk van de risicoanalyse en gewenste mitigatie van risico’s. 

4.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WE zAkEn DOEn MEt EEn 

BEtROuWBAAR En StABiEl BEDRijF (cOntinuÏtEit) zOnDER DAt Dit 

lEiDt tOt uitSluiting vAn innOvAtiEvE MkB-BEDRijvEn?

tOElicHting:

voor informatieveiligheid is de opdrachtgever afhankelijk van de kennis en erva-

ring van de opdrachtnemer. vaak vertaalt de opdrachtgever dit in vragen over in-

directe kwaliteitswaarborgen, zoals het aantal opdrachten dat ze eerder hebben 

uitgevoerd en de grootte (bijvoorbeeld) van het bedrijf. dit geeft slechts beperkt 

inzicht met als neveneffect dat MkB-bedrijven worden uitgesloten. 

HAnDREiking:

een goede oplossing is om in de uitvraag middels meer open vragen te toetsen 

wat de aanpak en begrip bij de materie van opdrachtnemers is. 

indien men ook de financiële draagkracht (op basis van omzetcijfers) van de 

leveranciers wil toetsen en tegelijkertijd het MkB wil stimuleren, kan opdracht-

gever ervoor kiezen om in de aanbesteding bij het formuleren van de eisen re-

kening te houden met samenwerkingsverbanden. Bij samenwerkingsverbanden 

(combinatievorming of onderaannemerschap) kunnen bedrijven immers geza-

menlijk aan de omzeteisen voldoen.

risicoprofiel

Wordt duidelijk welk van de risico’s worden gemitigeerd en welke niet? 

Welke functionele eisen met betrekking tot informatieveiligheid volgen 

uit de gewenste mitigatie?
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2.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt DE gEvRAAgDE inFORMAtiEvEiligHEiD 

BinnEn DE AAnBEStEDing AAnSluit Bij WAt nu Al AAn 

inFORMAtiEvEiligHEiD iS gEREgElD? 

tOElicHting: 

deze vraag stuurt op het integraal vormgeven van informatieveiligheid binnen 

de eigen organisatie en met de ketens waarmee de organisatie in verbinding 

staat. Complicerende factor hierbij is dat aanbieders informatie over de infor-

matieveiligheidsmaatregelen en –situatie nodig hebben om hier goed bij aan te 

kunnen sluiten. deze informatie kan gevoelig zijn. 

HAnDREiking:

de aanbestedende partij kan kiezen voor een openbare aanbesteding, indien 

het belang van de aanbieder om details over de informatieveiligheid van de 

organisatie te weten klein is. immers, bij een open aanbesteding is de verstrekte 

informatie in principe voor iedereen beschikbaar. 

indien gevoelige of vertrouwelijke informatie nodig is voor het goed kunnen 

aanbieden door aanbieders, kan er gekozen worden voor een niet-openbare 

aanbesteding. na een eerste selectieronde van aanbieders kan met de gekozen 

aanbieders onder een geheimhoudingsverklaring gedetailleerde informatie over 

de huidige informatieveiligheidsmaatregelen worden gegeven. dit geeft de aan-

bieder ruimte om zijn aanbod hier op te laten aansluiten. overigens kan dit ook 

bij de openbare aanbesteding, maar dan is in potentie de kring van aanbieders 

groter.

3.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt inkOOp cOntROlEERt OF 

inFORMAtiEvEiligHEiD StAnDAARD OnDERDEEl vAn DE 

AAnBEStEDing iS?

tOElicHting:

deze vraag heeft betrekking op het standaard meenemen van informatievei-

ligheid bij relevante aanbestedingen. inkoop heeft een rol om te controleren 

dat dit ook echt gebeurt en dient waar nodig expliciet hiernaar te vragen bij de 

behoeftestellers.



6.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WE DE gEWEnStE RiSicOMitigAtiE 

vERtAlEn nAAR MAAtREgElEn En FunctiOnElE EiSEn? 

tOElicHting:

Te vaak zien we dat informatieveiligheid een ‘non-functional’ is. informatieveilig-

heid is dan slechts impliciet benoemd en wordt beperkt besproken. informatie-

veiligheid zou bij voorkeur in de aanbesteding worden uitgevraagd in functione-

le eisen en wensen. het is belangrijk om informatieveiligheidseisen neutraal en 

functioneel uit te vragen, zonder direct voor een specifieke oplossing te kiezen. 

door meer aan te geven welke risico’s de opdrachtgever wil mitigeren, heeft de 

markt de kans om op basis van eigen expertise met (innovatieve) voorstellen te 

komen hoe dit te doen. 

HAnDREiking:

aandachtspunt hierbij is dat dit niet per definitie een ‘afvink-lijstje wordt’, maar 

dat aanbieders de kans krijgen om hun kwaliteit en oplossingen in de aanbeste-

ding toe te lichten. indien informatieveiligheidseisen heel hard zijn, en een ‘no 

go’ zijn voor de opdrachtverlening is een ‘afvink-lijstje’ natuurlijk wel zo helder.

het bestek kan functioneel worden uitgevraagd, waarbij de opdrachtnemer 

wordt gevraagd om met een oplossing te komen en om te voldoen aan het 

gestelde normenkader en de gegeven context.

meetbAArheid

Op welke onderdelen van instrumenten meten we dat dit gerealiseerd 

wordt?

7.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt ER in DE AAnBEStEDing MEEtElt DAn 

WEl vRijE RuiMtE WORDt gEcREëERD, OM in DE AAnBEStEDing 

puntEn tE vERDiEnEn AlS jE EEn gOEDE EigEn inScHAtting/

tOEvOEging MAAkt vOOR DE inFORMAtiEvEiligHEiD?
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5.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WE AlS OpDRAcHtgEvER DuiDElijk 

MAkEn in DE AAnBEStEDingSDOcuMEntEn WElkE RiSicO’S 

gEMitigEERD WORDEn (En WElkE Wij AlS OpDRAcHtgEvER BEREiD 

zijn tE nEMEn) En WAt DE cOntEXt HiERBij iS?

tOElicHting:

de risicoanalyse zal in een eerder stadium, tijdens de strategiefase, zijn gedaan, 

waarbij de vertaalslag is gemaakt welke risico’s gemitigeerd worden. deze vraag 

heeft betrekking op het vooraf inzichtelijk maken welke risico’s gemitigeerd wor-

den en welke restrisico’s de aanbestedende dienst accepteert. dit zal ook duide-

lijk moeten blijken in de aanbestedingsdocumenten.

HAnDREiking:

voor de potentiële opdrachtnemers is het, ten behoeve van een goede inschat-

ting en beantwoording van de aanbesteding, noodzakelijk om de context van 

de risicoanalyse te kennen, en inzicht te krijgen in wat er nu al aan bestaande 

beveiligingsmaatregelen is genomen en welke risico’s in de opdracht worden 

gemitigeerd door de opdrachtnemer. 

de risicoanalyse geeft input vanuit de opdrachtgever over het businessperspec-

tief van de opdrachtgever. geef de opdrachtnemende partijen de mogelijkheid 

om door middel van de standaard normen, oplossingen of methodieken (het 

overheidsinstrumentarium) passende maatregelen voor te stellen. 

door de opdracht uit te vragen vanuit het risicoprofiel voorkomt de opdrachtge-

ver dat hij zich zorgen moet maken over updates. ook voorkomt dit bijvoorbeeld 

een situatie dat de opdrachtgever moet nadenken wat te doen als de software 

niet meer onderhouden wordt. 

stel niet: ontwikkel volgens secure software development (ssd). Maar vraag: 

hoe verminder je het risico dat een primair systeem door een hack onbeschik-

baar raakt? 



startpunt is het ontleden van het project in afzonderlijke bouwstenen. voor ie-

dere bouwsteen dient te worden bepaald welke norm van toepassing is, waarbij 

de onderlinge samenhang niet uit oog mag worden verloren. de basis wordt 

gevormd door de baseline van de overheidslaag waar de leverancier deel van 

uitmaakt, zoals de Baseline informatiebeveiliging rijk (Bir), Baseline informa-

tiebeveiliging nederlandse gemeenten (Big), Baseline informatiebeveiliging  

waterschappen (Biwa) en de interprovinciale Baseline informatiebeveiliging (iBi). 

in principe heeft iedere overheidslaag een gremium of organisatie waar over-

zicht wordt bijgehouden van het geheel aan normen, zoals de informatiebeveili-

gingsdienst voor gemeenten (iBd) en het Centraal informatiebeveiligingsoverleg 

(CiBo) van provincies. de informatiebeveiligingsautoriteit (dit is steeds vaker een 

Chief information security officer (Ciso) is binnen de eigen organisatie de spil 

tussen deze gremia en organisaties en de eigen organisatie en is het eerste aan-

spreekpunt voor het selecteren van de juiste normen bij de verschillende onder-

delen van de aanbesteding.

9.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WE AlS OpDRAcHtgEvER MEEtBAAR 

MAkEn OF DE OplOSSing AAn DE EiSEn vOlDOEt En DAt DEzE 

EiSEn AuDitABlE zijn?

tOElicHting:

deze vraag gaat over het meetbaar maken van de normen die voor de onderde-

len van de aanbestedingen gelden, zodat de oplossing of dienst van de aanbie-

der achteraf getoetst en geaudit kan worden. 

HAnDREiking:

na het ontleden van het project in afzonderlijke bouwstenen dient ook het toe-

passelijke normenkader verder uitgewerkt te worden. de eisen aan de onderde-

len van de aanbesteding dienen duidelijk te zijn voor zowel de aanbieder als de 

aanbestedende partij. operationaliseer in samenwerking met de informatievei-

ligheidsfunctionaris de normen en maak duidelijk welke van toepassing zijn op 

het project en hoe zich dit vertaalt naar eisen aan de aanbieder (baselines zijn 

opgesteld voor overheid om aan te voldoen). 
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tOElicHting:

Met de huidige aanbestedingswet is gunning op basis van de economisch Meest 

voordelige inschrijving (eMvi) de regel. dat betekent dat kwaliteit een grotere rol 

speelt dan bij gunning op basis van de laagste prijs. gunning op basis van de laagste 

prijs kan alleen nog worden toegepast als de aanbestedende dienst dit motiveert. 

HAnDREiking:

het is toegestaan, en zelfs gemeengoed, dat ruimte voor kwaliteit (dus het toeken-

nen van punten aan kwaliteit) wordt gecreëerd en hier subgunningscriteria voor 

worden geformuleerd. 

het is mogelijk om kwaliteit van de leveranciers in de aanbesteding te belonen. 

hierbij kun je denken aan het stellen van open vragen en het belonen van leve-

ranciers die een hogere expertise kunnen aantonen. ook kun je denken aan het 

laten noemen van –eventueel nog niet genoemde- risico’s en maatregelen die de 

leverancier hiervoor in huis heeft. aandachtspunt hierbij is bewust om te gaan met 

de verhouding in puntentelling in de eMvi tussen kwaliteit met betrekking tot infor-

matieveiligheid en korting op de prijs. als de opdrachtgever wil voorkomen dat een 

lage kwaliteit met een lage prijs wint, dan dient opdrachtgever daar in de opzet van 

de puntentelling rekening mee te houden. 

8.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt jE WEEt WElkE nORMEn vAn 

tOEpASSing zijn En HOE DEzE tE intERpREtEREn? (RElEvAntiE)

tOElicHting:

Met de vraag wordt bedoeld welke normen en instrumenten van toepassing zijn, 

hoe deze in de context van de specifieke aanbesteding dienen te worden geïnter-

preteerd en hoe bij de (bijvoorbeeld kwalitatieve) beantwoording van de vragen 

hieromtrent wordt gescoord.

HAnDREiking: 

strooi niet met normen met een veelvoud aan maatregelen waarvan de opdracht-

nemer niet kan bepalen wat de toepasselijkheid is voor de opdrachtgever. dus niet: 

voldoe aan de Bir. wel: opdrachtgever wil dat leveranciers aangeven aan hoe 

maatregelen a, b en c zijn geïntegreerd in de aanbesteding.



11.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WE DuiDElijk MAkEn Op WElkE 

MAniER Wij AlS OpDRAcHtgEvER MEtEn OF pARtijEn AAn DE 

FunctiOnElE EiSEn vOlDOEn? 

tOElicHting:

de metings- en beoordelingssystematiek zal vooraf duidelijk moeten zijn en ken-

baar gemaakt zijn in de aanbesteding.

HAnDREiking:

Benoem in het bestek van de aanbesteding op welke wijze door de aanbieder 

inzichtelijk moet worden gemaakt of hij zich aan de gestelde normen houdt. 

dit gaat bijvoorbeeld om de periodieke rapportage waarin de belangrijkste key 

performance indicators en incidenten gemeld worden. Toetsing dient niet alleen 

plaats te vinden op het moment van acceptatie, maar op periodieke basis. het 

moet daarbij voor de aanbieder volstrekt duidelijk zijn wat op welk moment ge-

toetst wordt. daarnaast dient duidelijk te zijn welke audits of toetsingen voort-

vloeien uit externe auditverplichtingen, bijvoorbeeld als voorwaarde voor het 

gebruik van centrale overheidsvoorzieningen.
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Benoem in het bestek van de aanbesteding op welke wijze door de aanbieder in-

zichtelijk moet worden gemaakt of hij zich aan de gestelde normen houdt. dit gaat 

bijvoorbeeld om de periodieke rapportage waarin de belangrijkste key performance 

indicators en incidenten gemeld worden. Toetsing dient niet alleen plaats te vin-

den op het moment van acceptatie, maar op periodieke basis. het moet daarbij 

voor de aanbieder volstrekt duidelijk zijn wat op welk moment getoetst wordt. 

daarnaast dient duidelijk te zijn welke audits of toetsingen voortvloeien uit exter-

ne auditverplichtingen, bijvoorbeeld als voorwaarde voor het gebruik van centrale 

overheidsvoorzieningen. vraag in de bestektekst ook hoe de leverancier het proces 

voor verbetertrajecten heeft geregeld, voor het geval op enig moment uit de perio-

dieke toetsing blijkt dat de aanbieder niet aan de normen voldoet.

10.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt DE OplOSSing DiE nu AAn DE 

gEWEnStE nORMEn, StAnDAARDEn En EiSEn vOlDOEt DAt OOk 

nOg DOEt tEgEn HEt EinDE vAn DE lOOptijD (OplOSSing vOOR 

lEvEnSDuuR MEEnEMEn)?

tOElicHting:

deze vraag is ingegeven door het feit dat de iCT-wereld zich blijft doorontwikke-

len, waardoor oplossingen die op het moment van aanbesteding en acceptatie 

voldoen en op termijn niet meer voldoen. ook de maatschappelijke ontwikkelin-

gen gaan snel, waardoor een nieuw risico kan verschijnen, dat nog niet bekend 

was bij de voorbereiding van de aanbesteding.

HAnDREiking:

in de eisen van de aanbesteding moet expliciet worden gemaakt wat er van de op-

drachtnemer wordt verwacht ten aanzien van updates, patches en andere maat-

regelen. de te leveren dienst of het product moet tred kunnen houden met de 

ontwikkelingen en gedurende de looptijd of levensduur blijven voldoen aan de 

gestelde eisen. deze eis zal ook dienen te gelden voor eventuele verlenging van 

het contract. 

daarnaast zal opdrachtgever met opdrachtnemer een proces afspreken rondom 

het doorvoeren van nieuwe maatregelen in de te leveren dienst of het te leveren 

product. 



Pro-
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Basisvragen – proJeCT, 
Beheer en exploiTaTie
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na de selectie van een leverancier ontstaat een nieuwe verhouding. namelijk die 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zowel tijdens het uitvoeren van het pro-

ject, als tijdens de evaluatie en het in beheer nemen van het project. 

besturing

Zijn de verantwoordelijkheden tijdens en na het project duidelijk belegd?

1.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt DE DiEnSt/HEt pRODuct Op gOEDE 

En vERAntWOORDE WijzE in BEHEER kAn WORDEn gEnOMEn En 

gEHOuDEn? 

tOElicHting: 

Met deze vraag wordt gedoeld op de overdrachtskloof tussen het ontwikkelteam 

en de operationele beheerorganisatie. door de verschillende doelstellingen en ook 

competenties die een ontwikkelteam en een beheerafdeling hebben, is er tijdens 

de overdracht soms verschil van inzicht over de kwaliteit en beheersbaarheid van 

de iCT-dienst of product.

HAnDREiking:

in de initiële projectfase dient de beheerorganisatie al betrokken te worden over 

de informatieveiligheidsaspecten tijdens de beheerfase van de dienst/het product. 

vooraf dient overeenstemming te zijn over de wijze waarop - als wel de ople-

veringsvereisten die nodig zijn om - de iCT-dienst of het product op een goede 

manier te beheren. 

gedurende het project is vaak een andere actor dan tijdens beheer verantwoorde-

lijk voor informatieveiligheid. Belangrijk is dat er een vertaalslag/overdracht heeft 

plaatsgevonden ondersteund door heldere documentatie. Meer concreet dient er 

voor de in beheername heldere en complete documentatie te zijn over hoe de 

omgeving beheerd moet worden. 

4.1
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risicoprofiel

Is er een proces opgesteld om het risicoprofiel periodiek bij te stellen? 

Hoe is de dialoog geregeld met de markt om wijzigingen van het risico-

profiel te vertalen naar nieuwe maatregelen en functionele eisen? 

4.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt HEt RiSicOpROFiEl pERiODiEk WORDt 

BijgEStElD En WORDt vERtAAlD nAAR MAAtREgElEn En EvEntuEEl 

cOnSEQuEntiES vOOR DE OpDRAcHtgEvER? 

tOElicHting:

gedurende het project kan het risicoprofiel wijzigen door bijvoorbeeld verande-

rende dreigingen.

HAnDREiking:

de verantwoordelijke voor informatieveiligheid zal periodiek een herijking doen 

van de risicoanalyse. Mogelijke nieuwe risico’s en de hierbij nodige maatregelen 

(en ook maatregelen die elders in de organisatie worden genomen, maar wel 

consequenties hebben voor het project of het beheer van het betreffende sys-

teem) dienen (eveneens) periodiek te worden gedeeld tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever. 

5.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt inFORMAtiEvEiligHEiD in vOllEDigHEiD 

in DE initiëlE pROjEctplAnning iS gEWAARBORgD? 

tOElicHting:

Met deze vraag wordt gedoeld op het direct meenemen van het begrip informa-

tieveiligheid als vast onderdeel van de aanvangsfase van het project.

HAnDREiking:

alle informatieveiligheidsmaatregelen dienen te zijn opgenomen in de initiële pro-

jectplanning, opdat eerder duidelijk wordt of en welke afhankelijkheden er zijn. 

daarom is het van belang dat de verantwoordelijke voor informatieveiligheid be-

trokken is vanaf de eerste fase van het project. op dergelijke wijze kan ervoor wor-

4.2
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Tot slot dient een overdrachtsmoment plaats te vinden tussen diegene die in de 

projectorganisatie verantwoordelijk was voor informatieveiligheid naar diegene 

die deze rol zal vertegenwoordigen in de beheerorganisatie.

eén van de mogelijke oplossingen is om ‘inkoop’ de betrokkenheid van zowel de 

businessowner (gebruiker) als de beheerder voor informatieveiligheid te laten afte-

kenen. de gebruiker accepteert de risicoanalyse en de restrisico’s en de beheerder 

accepteert het waarborgen ten aanzien van de gekozen security-maatregelen.

2.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt Bij EvEntuElE OutSOuRcing vAn 

DE DiEnSt/HEt pRODuct inFORMAtiEvEiligHEiD Op gOEDE En 

vERAntWOORDE WijzE OnDERDEEl BlijFt?

tOElicHting: 

op het moment dat een organisatie besluit onderdelen van iCT te gaan outsourcen, 

verandert er nogal wat in de situatie rondom informatiebeveiliging. 

HAnDREiking:

regie en grip behouden bij uitbestede iCT-diensten vereist ook dat beveiligings-

diensten van derden gemeten, gecontroleerd en geïntegreerd kunnen worden.

3.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt Bij HEt AFBOuWEn/MigREREn/StOppEn 

MEt EEn ict-DiEnSt OF pRODuct DE inFORMAtiEvEiligHEiD WORDt 

gEWAARBORgD?

tOElicHting: 

Bij afbouwen, stoppen of migreren van een iCT-dienst of product dient ook het 

aspect informatiebeveiliging te worden meegenomen.

HAnDREiking:

stel bij het afbouwen, stoppen of migreren van een iCT-dienst of product met de 

opdrachtnemer vast welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn voor het migreren 

van data en diensten. 
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den gezorgd dat informatieveiligheid wordt ingebed in - in plaats van een latere al 

dan niet passende toevoeging wordt aan – de implementatie. security by design 

is hier een veelgebruikte term, waarmee wordt aangegeven dat beveiligingsissues 

vanaf de eerste fase meegenomen worden.

ook wijzigingen in het risicoprofiel tijdens het project of tijdens het beheer kunnen 

leiden tot nieuwe maatregelen. hier dienen goede afspraken in het proces voor te 

zijn gemaakt. denk aan afspraken over: invloed van nieuwe maatregelen voor de 

projectplanning, financiële aspecten en beschikbaarheid.

meetbAArheid

Op welke manier meten we of een leverancier aan de eisen voldoet?

6.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt kWAlitEit DiE DE OpDRAcHtnEMER in 

zijn OFFERtE HEEFt MEEgEnOMEn vOllEDig tOt zijn REcHt kOMt in 

DE uitvOERing vAn DE OpDRAcHt?

tOElicHting: 

Met deze vraag wordt gedoeld op de kwalitatieve vertaalslag van de beantwoor-

ding door opdrachtnemer, naar de kwalitatieve invulling in het daadwerkelijke 

project.

HAnDREiking: 

daar aanbestedingen veelal op basis van prijs-kwaliteitverhoudingen (eMvi) wor-

den beslecht, is het ambitieniveau dat de opdrachtnemer aangaande het infor-

matieveiligheid kwaliteitsaspect heeft neergezet tijdens de beoordeling van de 

aanbesteding gewogen en gewaardeerd. Belangrijk is dat dit ook tot volledige en 

concrete vertaling in het project tot uiting komt. dit vereist dat ook kwaliteit vol-

ledig wordt getoetst in het projectplan, vast onderdeel uitmaakt van de evaluatie 

en een vast onderdeel vormt van en in de beheerdocumentatie. opdrachtgever 

en opdrachtnemer maken vooraf afspraken over de transparantie (bijvoorbeeld 

over beveiligingsincidenten tijdens de test- en ontwikkelingsfase) en (tussen)rap-

portages. 

4.3
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beeld bij beheer, vooraf en achteraf bij project) van een risicoanalyse, heroverwe-

ging van maatregelen en daaruit voorvloeiende wijzigingsverzoeken. 

9.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt DE inFORMAtiEvEiligHEiDSASpEctEn 

vAn DE OpgElEvERDE ict-DiEnSt/HEt pRODuct Op ADEQuAtE WijzE 

WORDt gEtESt?

tOElicHting:

Testen levert vaak discussie op. Testen vindt soms pas als sluitstuk van het project 

plaats, maar vaak blijft testen beperkt tot functioneel, technisch, performance en 

integratie testen. Crux is om bij het testen ook securitytesten mee te nemen, om 

te voorkomen dat aan het eind plots de mismatch tussen verwachtingen van op-

drachtnemer en uitvoering door opdrachtgever naar boven komen. 

HAnDREiking:

de opdrachtgever dient, ook ten aanzien van security, voor aanvang van het pro-

ject heldere en complete testcriteria op te stellen voor het toetsen van de vereiste 

maatregelen. de opdrachtnemer dient voor aanvang van het project deze testcri-

teria met de opdrachtgever te bespreken om te komen tot een set aan criteria die 

voor beide partijen acceptabel is. 

het testen/toetsen/auditen/certificeren van de dienst/het product dient een vast 

acceptatieonderdeel te zijn van het project en mag nooit en te nimmer ontbreken. 

als risico’s en maatregelen gedurende het project wijzigen, dienen ook het test-

plan en de testcriteria hierop aangepast te worden.
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7.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt BEnODigDE MAAtREgElEn OOk in DE 

tOEkOMSt vOllEDig En DOElMAtig zijn gEBORgD?

tOElicHting: 

Met deze vraag wordt gedoeld op de constante beschikbaarheid en aanwezigheid 

van de toegepaste maatregelen voortvloeiende uit de initiële, dan wel later over-

eengekomen en bijgestelde risicoanalyse. 

HAnDREiking: 

van belang hierbij is dat duidelijk gedocumenteerd is (en onderwerp blijft van 

overleg en rapportage tussen opdrachtgever en opdrachtnemer) welk deel van de 

functionaliteit van de implementatie een invulling betreft van maatregelen voort-

vloeiende uit de risicoanalyse. opdat gedurende de beheersfase het belang van 

handhaving van deze maatregelen helder blijft. op deze wijze wordt voorkomen 

dat functionaliteit, gemaakt om maatregelen af te dekken, later worden verwij-

derd of deels teniet gedaan, omdat de achterliggende reden van hun aanwezig-

heid onvoldoende bekend is / was bij de beheersorganisatie.

8.  HOE zORgEn WE ERvOOR DAt WijzigingEn in EXtERnE En 

intERnE OMStAnDigHEDEn in DE lOOp vAn HEt tRAjEct En nA in 

BEHEERnAME in HEt pROjEct WORDEn MEEgEnOMEn?

tOElicHting: 

Met deze vraag wordt gedoeld op de constant aanwezige factor ‘verandering’ 

(van interne en externe omstandigheden), zowel tijdens de project-uitrol als tij-

dens de beheerfase. dit kan bijvoorbeeld een wijziging in het threat-landschap 

zijn. 

HAnDREiking:

Zowel het beveiligingslandschap als het interne iCT-landschap zijn constant onder-

hevig aan verandering. wat betreft informatieveiligheid is het van belang dat er 

met vaste regelmaat een risicoanalyse wordt gemaakt en dat dit veelal zal leiden 

tot het afwegen van nieuwe maatregelen dan wel wijzigen van bestaande maatre-

gelen. dit aspect dient vast onderdeel te zijn van het change-proces, zowel in het 

project als in het beheer. inclusief een vast afgesproken schema (jaarlijks bijvoor-
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instrument toelichting toepasbaarheid Eigenaar

Baseline 

informatie-

beveiliging Rijk 

(BiR)

Dit instrument biedt één normenkader voor de 

beveiliging van de informatievoorziening van 

de Rijksdienst. Dit maakt het mogelijk om veilig 

samen te werken en onderling gegevens uit 

te wisselen. De Baseline Informatiebeveiliging 

Rijksdienst (BIR 2012) zorgt voor één heldere 

set afspraken zodat een bedrijfsonderdeel weet 

dat de gegevens die verstuurd worden naar een 

ander onderdeel van de Rijksdienst op het juiste 

beveiligingsniveau (vertrouwelijkheid, integriteit 

en beschikbaarheid) worden behandeld.

BZK

BiR Operationele 

handreiking 

Dit instrument bouwt voort op het succes van de 

operationele baseline Digitale Werkomgeving Rijk 

(DWR) en bevat alleen ICT-patronen.

BZK

BiR comply or 

Explain-

procedure 

Dit instrument omvat zowel een explainprocedure 

voor de departementen (specifieke voorzieningen) 

als een explainprocedure voor Shared Service 

Organisaties (generieke of gemeenschappelijke 

voorzieningen).

BZK

Quickscan BiR Dit instrument is ontworpen op basis van 

ervaringen binnen de departementen van de 

rijksoverheid, met als doel om te achterhalen 

of voor een bedrijfsproces met ondersteunende 

informatiesystemen het beveiligingsniveau van 

de baseline voldoende is of dat aanvullende 

beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit 

instrument kan ook bruikbaar gemaakt worden 

voor de andere overheidslagen.

BZK

Strategische 

Baseline 

informatie-

beveiliging 

nederlandse 

gemeenten (Big)

Dit instrument kan gezien worden als de ’kapstok’ 

waaraan de elementen van informatiebeveiliging 

opgehangen kunnen worden. Centraal staan de 

organisatie en de verantwoording over informa-

tiebeveiliging binnen de gemeente. 

IBD

40
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instrument toelichting toepasbaarheid Eigenaar

nORA-katern 

informatie-

beveiliging 

In dit instrument is een zogenaamd basis 

beveiligingsniveau uitgewerkt. Dit niveau is 

voldoende voor de beveiliging van massale 

verwerking van persoons- en financiële 

gegevens. Organisaties die vanuit een lager 

beveiligingsniveau willen communiceren, zullen 

op het basisniveau aan aansluitvoorwaarden 

moeten voldoen. Het in dit katern opgenomen 

principe met betrekking tot zonering zal daarbij 

kunnen worden toegepast. 

ICTU

Baseline infor-

matiebeveiliging 

Waterschappen 

(BiWA)

Dit instrument bevat maatregelen die algemeen 

voorkomende informatiebeveiligingsrisico’s bij de 

waterschappen afdekken.

Water-
schaps-

huis

keten Service 

library (kSl)

Dit instrument biedt een gestructureerd 

overzicht van hulpmiddelen waarmee op 

strategisch (richtinggevend), tactisch (sturend) 

en operationeel (uitvoerend) niveau invulling 

gegeven kan worden aan veilige en robuuste 

vernetwerkte dienstverlening. 

CIP

grip op Secure 

Software 

Development 

(SSD)

Dit instrument biedt een methodiek Secure 

Software Development (SSD), die de 

opdrachtgever in staat stelt te kunnen sturen op 

de resultaten, zonder dat daarbij directe invloed 

op het voortbrengingsproces voor de software 

zelf nodig is. Het bouwen van systemen kan zowel 

binnen als buiten de eigen organisatie van de 

opdrachtgever plaatsvinden. 

CIP

ict-beveiligings-

richtlijnen voor 

webapplicaties 

Dit instrument biedt een leidraad voor het 

veiliger ontwikkelen, beheren en aanbieden van 

webapplicaties en bijbehorende infrastructuur. 

De beveiligingsrichtlijnen zijn breed toepasbaar 

voor ICT-oplossingen die gebruik maken van 

webapplicaties.

NCSC
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instrument toelichting toepasbaarheid Eigenaar

tactische 

Baseline 

informatie-

beveiliging 

nederlandse 

gemeenten 

Dit instrument beschrijft de normen en maatregelen 

voor controle en risicomanagement. De Tactische 

Baseline beschrijft aan de hand van dezelfde 

indeling als de internationale beveiligingsnorm 

ISO/IEC 27002:2007, de controls/maatregelen die 

als baseline gelden voor gemeenten. De Tactische 

Baseline is een separaat document. 

IBD

implementatie 

Big

Dit instrument toetst binnen de gemeente of 

en in welke mate de gemeente voldoet aan de 

maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging 

Nederlandse Gemeenten (BIG).

IBD

Aanwijzing 

logging 

Dit instrument geeft een aanwijzing over het gebruik 

van logging binnen gemeentelijke systemen. 

IBD

Anti Malware 

beleid 

Dit instrument geeft een mogelijke invulling van 

beleidsuitgangspunten voor het Anti-malware 

beleid weer. 

IBD

veilige afvoer 

van ict- 

middelen

Dit instrument heeft tot doel om een handreiking 

te geven die kan leiden tot een proces dat door 

gemeenten gebruikt kan worden om ICT-middelen 

en gegevensdagers veilig te schonen en af te 

voeren. 

IBD

interprovinciale 

Baseline 

informatie-

beveiliging (iBi)

Dit instrument geeft provincies een standaard werk-

wijze waarmee per bedrijfsproces of per informatie-

systeem bepaald wordt welke beveiligingsmaatrege-

len getroffen moeten worden. 

Het zorgt voor een uniforme werkwijze voor alle 

provincies op het gebied van informatiebeveiliging. 

Daarmee hebben de provincies een duidelijk com-

municatiemiddel naar ketenpartners en leveranciers 

van ICT-systemen over de door de provincies gehan-

teerde beveiligingseisen. 

IPO

Richtsnoeren 

beveiliging 

persoons-

gegevens 

Dit instrument legt uit hoe het CBP bij het 

onderzoeken en beoordelen van beveiliging 

van persoonsgegevens in individuele gevallen 

de beveiligingsnormen uit de Wbp toepast. De 

richtsnoeren vormen de verbindende schakel tussen 

enerzijds het juridisch domein, met daarbinnen de 

eisen uit de Wbp, en anderzijds het domein van 

de informatiebeveiliging waarin de noodzakelijke 

kennis en kunde aanwezig is om daadwerkelijk aan 

die eisen te kunnen voldoen. 

CBP
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Nederland ICT is verheugd met de Handreiking Goed 

Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid. Deze handreiking is 

in prettige samenwerking tussen Overheid en ICT-bedrijfsleven 

tot stand gekomen. Met deze handreiking kunnen bestuurders 

en topmanagers nog bewuster keuzes maken inzake 

informatieveiligheid van ICT-projecten. En kunnen opdrachtgevers 

en  opdrachtnemers elkaars taal beter leren spreken. Dat is cruciaal, 

omdat het onderwerp informatieveiligheid té kritisch is om je als 

bestuurder of topmanager niet mee te bemoeien.

Lotte de Bruijn

Directeur nederland ICT
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