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INLEIDING 
 
Aanleiding 
Gemeentes beschikken over veel vertrouwelijke informatie van burgers en bedrijven. Die informatie 
moet in veilige handen zijn bij de gemeente. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) 
moet de gemeente deze gegevens beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van 
verwerking door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen. Dit betekent dat 
informatie vertrouwelijk moet worden behandeld, betrouwbaar moet zijn (juist en actueel) en 
beschikbaar moet zijn. De verantwoordelijkheid van informatiebeveiliging ligt bij het college van 
burgemeester en wethouders.  
 
Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wpb vervangen door de nieuwe Europese privacy verordening 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming – hierna AVG). 
Alle organisaties in de publieke en private sector worden geacht om per die datum hun 
bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te hebben gebracht. Daarna mag men organisaties 
op de naleving van de AVG aanspreken. Het veld rond informatiebeveiliging voor gemeenten wordt 
steeds complexer en de hoeveelheid gegevens die onderling wordt uitgewisseld wordt steeds groter. 
Bijvoorbeeld als gevolg van uitbreiding van het takenpakket door decentralisatie van overheidstaken 
welke vervolgens door gemeentes weer uitbesteed worden. Of door het gebruik van technische 
mogelijkheden om op afstand systemen uit te lezen of te besturen via het internet (IoT - Internet of 
Things). 
Gemeenten moeten zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk omgaan met het 
verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van gegevens en andere informatie die de persoonlijke 
levenssfeer van burgers raakt of kan raken. Burgers moeten daarop kunnen vertrouwen.  
 
Gemeenten zijn momenteel bezig om de AVG te borgen in de organisatie. Hierbij wordt naast 
informatiebeveiliging in algemene zin ook specifiek aandacht geschonken aan privacy bescherming.  
 
Aanpassingen in verantwoording over informatiebeveiliging 
In het kader hiervan heeft het ministerie van BZK de beoordeling van de informatiebeveiliging van 
de gemeenten aangepast. Met ingang van 2017 gaat dit volgens een nieuwe audit-systematiek: de 
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Deze systematiek is gebaseerd op het door 
de gemeenten gehanteerde normenkader Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 
(BIG). Met ENSIA wordt de verantwoordingssystematiek over Basisregistratie Personen (BRP), 
Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet), 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en 
Digitale Persoonsidentificatie (DigiD) gebundeld. Bovendien sluit hiermee de verantwoording over 
informatieveiligheid aan op de gemeentelijke planning en control-cyclus. Hierdoor heeft het 
gemeentebestuur meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan zij beter 
sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. 
ENSIA wordt met ondersteuning door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) in 2017 bij 
alle gemeenten geïmplementeerd.  
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Informatiebeveiliging is complexe uitdaging 
Beveiliging van informatie is complex. Dit komt ten eerste omdat gegevens vaak zijn opgeslagen in 
meerdere en verschillende systemen en omdat de hoeveelheid van de opgeslagen informatie 
exponentieel toeneemt. Ten tweede blijven de gegevens niet binnen de directe invloedssfeer van 
de gemeenten. Uitwisseling van gegevens met één of meer externe systemen is gemeengoed en 
zelfs noodzakelijk voor de dienstverlening. Toch moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat zijn of 
haar persoonsgegevens door de overheid voldoende worden beveiligd. 
 
De praktijk laat helaas zien dat dit vertrouwen niet vanzelfsprekend is omdat beveiliging van de 
persoonsgegevens niet altijd afdoende is georganiseerd. Dit blijkt doordat met enige regelmaat er 
berichtgeving is waarbij duidelijk wordt dat persoonsgegevens in verkeerde handen terechtkomen.  
 
Enkele voorbeelden uit de pers: 
 

AD 06-12-2016: Gegevens van inwoners van zeker acht Limburgse gemeenten en die van 
Zutphen en Noordenveld liggen mogelijk op straat. Ze staan vermoedelijk op een vorige week 
woensdag gestolen laptop. 
De laptop is van een medewerker van een bedrijf dat voor gemeenten de onroerendezaakbelasting 
regelt. Op het apparaat staan namen, adressen, geboortedata, burgerservicenummers en 
bedrijfsgegevens. Met een burgerservicenummer en persoonsgegevens kan iemand bijvoorbeeld ten 
onrechte toeslagen aanvragen. 

 

NRC 27-01-2017: Datalekken bij gemeenten; ‘het is een beetje een zooitje’ 
Bijna tweederde van de gemeenten meldde vorig jaar een datalek van persoonlijke gegevens van 
burgers. 

 

NRC 02-02-2017: Wiebes: onderzoek mogelijk datalek Belastingdienst 
Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de beveiligingsproblemen bij de fiscus. 

 
FD 13-02-2017: Kadaster kampt met veiligheidsrisico’s ICT. Slepende computerproblemen plagen 
het kadaster. Onacceptabel grote veiligheidsrisico’s zijn het gevolg. Kernrisico’s van het kadaster-
ict zijn “discontinuïteit” en “ongeautoriseerde toegang”. 

 
Omroep Brabant 13-01-2017: Honderden datalekken bij gemeenten in 2016 “Informatieveilig-
heid kun je nooit garanderen” 
De Bredase wethouder werd donderdag flink wakker geschud toen RTL Nieuws inbrak in zijn 
LinkedIn-account. 

 

NOS 10-05-2017: Meer meldingen van datalekken door gemeenten. 
In het eerste kwartaal van dit jaar gaat het om 331 incidenten, tegen 533 in het gehele jaar 2016. 
Bij ruim veertig van die gevallen gaat het om persoonsgegevens die zijn verstuurd of afgegeven aan 
de verkeerde ontvanger. 

 

Parool 20-07-2017: Datalek jeugdzorg bij Gemeente Purmerend 
Privé-gegevens van kinderen die werden behandeld vanwege geestelijke problemen waren voor alle 
ambtenaren van de gemeente Purmerend inzichtelijk. De gemeente heeft het datalek gemeld bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens 

 
AD 06-09-2017: Datalek gemeente Amersfoort groter dan gedacht 
De gemeente Amersfoort heeft niet één, maar twee keer privacygevoelige informatie online gezet 
van leerlingen in het speciaal onderwijs. Eén excelbestand was vier jaar lang te raadplegen. 
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Omroep Brabant 27-09-2017: Handenvol werk door fouten in computersysteem: Helmond 
koploper in repareren datalekken 
Datalekken bezorgen de gemeente Helmond behoorlijk wat zorgen. Dit jaar is de gemeente al 
meerdere weken bezig geweest om fouten in het computersysteem te repareren. Daarbij kan het 
gaan om verkeerd verstuurde e-mails of per ongeluk gepubliceerde persoonsgegevens. Helmond 
behoort hiermee tot de 'koplopers' van Nederland, blijkt uit onderzoek door het ambtenarenblad 
Binnenlands Bestuur. 

 

PZC 20-03-2018: Hoe voorkomt Sluis nieuw datalek? 
Hoe kan het dat persoonlijke gegevens van iemand die naar de gemeente belt, 'gelekt' worden naar 
een niet-gemeentelijke organisatie? Dat wil D66 weten van B en W Sluis. 
Sluis: terugbellen door Roompot is volgens de afspraken 
Dat bewoners van Nieuwvliet-Bad telefoon kregen van Roompot nadat ze bij de gemeente Sluis 
vragen hadden gesteld over de aanleg van een vakantiepark, is volgens de afspraken. Er is geen 
sprake van 'datalekken', zeggen burgemeester en wethouders van Sluis. 

 
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn in 2017 10.009 datalekken gemeld1. In 2016 waren dit er 
maar 5.617. 19% hiervan betreffen datalekken bij instellingen van openbaar bestuur. 
 

 

Afbeelding 1 Aantal meldingen in 2017 bij Autoriteit Persoonsgegevens 
 
En dit is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.  
In het kader van beveiliging van digitale gegevenssystemen, de meldplicht datalekken en de AVG is 
het van belang dat de vertrouwelijkheid en integriteit van de uitgewisselde informatie gewaarborgd 
is.  

 
Probleemstelling 
Het is voor de gemeenteraad onduidelijk in hoeverre er bij de gemeenten Hulst en Terneuzen 
inzicht is in de gegevenskoppelingen met externe systemen en wat de status van de beveiliging 
hiervan is. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de verschillende koppelingen zodat de risico’s 
op het gebied van beveiliging ingeschat kunnen worden. Op basis van deze inventarisatie kunnen 
eventueel aanwezige gaten tussen het benodigde beveiligingsniveau en het aangetroffen niveau 
gedicht worden. 
 
  

                                                   
1 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/10000-datalekken-gemeld-2017  
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Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen: 
 
Onderzoeksvraag en deelvragen 
Zijn er leemtes aanwezig tussen het noodzakelijke, het gewenste en het daadwerkelijk aanwezige 
beveiligingsniveau van de gegevenskoppelingen met externe systemen? 
 
Het onderzoek richt zich op de inrichting van het huidige systeemlandschap van de gemeente Hulst 
en Terneuzen afzonderlijk en gecombineerd.  
Naar aanleiding van de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Welke gegevenskoppelingen met externe systemen zijn aanwezig? 
2. Welke informatie uitwisseling vindt plaats tussen deze systemen? 
3. Welke maatregelen heeft men getroffen: 

a. Om de integriteit van de gegevens te waarborgen? 
b. Om de continuïteit van de informatie uitwisseling te waarborgen? 
c. Om de veiligheid van de systemen en de koppeling te waarborgen? 

4. Welke gegevenskoppelingen worden door de accountant beoordeeld? 
a. Wat is de gehanteerde norm voor de beoordeling? 
b. Wat zijn de uitgevoerde werkzaamheden? 
c. Wat zijn de bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de 

gegevenskoppelingen? 
d. Wat zijn de bevindingen ten aanzien van de beveiliging van de gegevenskoppelingen? 
e. Indien van toepassing: Welke verbetermaatregelen zijn reeds getroffen? 

5. Wat is het noodzakelijke beveiligingsniveau voor de gegevenskoppelingen? 
6. Wat is het gewenste beveiligingsniveau van de gegevenskoppelingen? 
7. Welke beveiliging is daadwerkelijk aanwezig? 

 
Beoordelingskader 
Als beoordelingskader hebben we de door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
geadviseerde Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) gehanteerd. Deze standaard wordt 
zowel door Terneuzen als Hulst gebruikt als leidraad voor de inrichting van de informatiebeveiliging.  
Slechts een aantal normen uit de BIG zijn van toepassing voor dit onderzoek omdat de scope is 
beperkt tot gegevenskoppelingen met externe systemen. 
 
Werkwijze en onderzoeksperiode 
De informatie is verkregen uit documentatie en aanvullende interviews met voor informatie-
beveiligingsbeleid verantwoordelijke ambtelijke functionarissen. Vanuit zorgvuldigheid uit het 
oogpunt van informatiebeveiliging zijn (detail)bevindingen direct teruggekoppeld aan betrokkenen. 
Deze bevindingen zijn niet opgenomen in enige rapportage omdat ze tevens een potentieel 
beveiligingslek kunnen vormen.  
 
Het onderzoek was in eerste instantie gericht op de periode t/m ultimo 2016. In deze periode waren 
de gemeenten Hulst en Terneuzen al een periode bezig met de eerste activiteiten om de AVG 
verordening te implementeren. Gedurende het onderzoek waren beide gemeenten nog bezig met 
het uitvoeren van geplande informatiebeveiligingsactiviteiten. Dit was lastig uit het oogpunt van het 
onderzoek omdat vragen werden gezien als bevindingen en direct leidden tot verbetermaatregelen. 
Daarnaast konden de gemeenten de benodigde implementatiesnelheid niet realiseren door 
organisatorische issues zoals langdurige ziekte van de aangestelde functionaris (Terneuzen) en 
parttime invulling (Hulst). 
Doordat beide gemeenten nog druk doende waren met de informatiebeveiligingsactiviteiten en er 
bij de rekenkamercommissie vertraging optrad in de planning is door de rekenkamercommissie 
besloten om de onderzoeksperiode te verlengen tot de situatie ultimo oktober 2017. Hiermee 
kregen de gemeenten ruimte om aandacht te schenken aan de voorlopige bevindingen en de 
implementatie van informatiebeveiliging te versnellen.  
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Voortschrijdend geheel  
Inzicht in de gegevenskoppelingen is nodig om een verwerkersovereenkomsten af te sluiten en een 
verwerkingsregister op te stellen en bij te houden. Dit is slechts één van de zes wettelijke 
verplichtingen2 als gevolg van de AVG. De andere wettelijke verplichtingen zijn: 

1. Het kunnen voeren van een data protection impact assessment (DPIA) voor gegevens 
verwerkingen met een hoog privacy risico; 

2. Het beschikken over een register van datalekken die zijn opgetreden; 
3. Het aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een 

gegevensverwerking wanneer daarvoor toestemming nodig is; 
4. Het aangesteld hebben van een Functionaris gegevensbescherming (FG) en aangemeld 

hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP); 
5. Het beschikken over een procedure voor inzage in persoonsgegevens. 

 
Het onderzoek vond plaats gedurende de realisatie van deze wettelijke verplichtingen door zowel 
Hulst als Terneuzen. Na afloop van de onderzoeksperiode waren ze nog bezig. Het is dan ook zeer 
goed mogelijk dat bevindingen uit deze rapportage niet opportuun meer zijn. In verband met de 
urgentie van het onderwerp en de instelling van een nieuwe raad vinden wij het van belang om nu 
hierover te rapporteren en niet te wachten totdat de deadline is verstreken. 
  

                                                   
2 Bron: Brief VNG aan leden dd 5 februari 2018  
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BEVEILIGING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
 
Informatiebeveiliging is complex, het betreft een samenhangend pakket van maatregelen om de 
kwaliteitsaspecten beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de 
informatievoorziening/informatiesysteem te garanderen. 
 
Beschikbaarheid, betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid 
Daar wordt het volgende onder verstaan: 

• Beschikbaarheid (continuïteit): de mate waarin een informatiesysteem aanwezig is op het 
moment dat de organisatie het nodig heeft. 

• Betrouwbaarheid (integriteit): de mate waarin een informatiesysteem juist, volledig en 
actueel, zonder fouten is. 

• Vertrouwelijkheid (exclusiviteit): de mate waarin de toegang tot en kennisname van een 
informatiesysteem en de informatie daarin is beperkt tot een gedefinieerde groep van 
gerechtigden, en door deze groep gerechtigden een adequaat protocol wordt gevolgd. 

 

 
 
Het onderzoek richt zich op het derde aspect, de vertrouwelijkheid van de informatie.  
 
“Harde” en “zachte” kant 
Borging van de vertrouwelijkheid 
gaat niet alleen over de “harde” 
kant (de techniek) van 
informatievoorziening en –
beveiliging maar ook over 
houding en gedrag van 
medewerkers (de mens) en de 
governance en processen binnen 
en buiten de gemeente (de 
organisatie).  
 
Goede borging met 
beveiligingsmaatregelen op de 
techniek en organisatie mitigeert 
het risico bij de “zwakste” 
schakel mens.  
  



Rekenkamercommissie 
Hulst Terneuzen  

 10 

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIEBEVEILIGING 
 
Hulst en Terneuzen hanteren verschillende manieren om informatiebeveiliging vorm te geven 
binnen de gemeentelijke organisatie. Beiden zijn begonnen met het opstellen van 
informatiebeveiligingsbeleid en een analyse van de huidige situatie met de gewenste volgens de BIG 
norm (GAP-analyse). Daarna lopen de trajecten uiteen. 
 
Aanpak in Hulst, eerst de “harde” kant 
Op 19 april 2016 is door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst het 
informatiebeveiligingsbeleid (IB-beleid) vastgesteld. Dit IB-beleid is het startpunt voor de 
implementatie ervan. Samen met een hiervoor aangetrokken externe partij voert de in deeltijd 
aangestelde Chief Information Security Officer (CISO) de noodzakelijke activiteiten uit. Deze 
activiteiten zijn gebaseerd op de uitgevoerd GAP-analyse tussen de huidige situatie en de BIG-norm. 
Hierin is per detailitem de stand van zaken aangegeven en is op basis van een risico-inventarisatie 
een prioritering gemaakt van de op te volgen acties. Voor de invoering van deze acties is de CISO 
verantwoordelijk. Doordat deze slechts in deeltijd de functie uitoefent, ontbreekt het nog aan de 
benodigde implementatiesnelheid. Voor 2017 is met name veel aandacht voor het opstellen van 
aanvullend beleid op specifieke IB onderdelen. 
  
Aan de techniekzijde zijn de maatregelen voor beveiliging van externe gegevenskoppelingen deels 
geregeld doordat gebruik wordt gemaakt van standaard interfacing met een beperkt aantal partijen. 
Echter zekerheid voor de informatiebeveiliging is niet gewaarborgd doordat autorisaties van 
beheerders te ruim zijn en monitoring (logging) niet is ingericht waardoor eea niet aantoonbaar is.  
 
Awareness bij interne medewerkers is gestart met een presentatie. In Hulst ligt hier in eerste 
instantie niet nadrukkelijk de aandacht op.  
 
In het ambtelijk wederhoor is aangegeven dat:  
Er inmiddels ook presentaties zijn gegeven aan burgemeester en wethouders, aan de raads-
commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en aan het Privacy- en Informatiebeveiligingsteam (PIT).  
Er via de gebruikelijke kanalen intranet en tv-schermen gewerkt is aan het vergroten van het 
bewustzijn op het gebied van informatiebeveiliging (waaronder de thema’s: gebruik mobiele 
gegevensdragers, gebruik toegangsdruppels, locken van beeldschermen, wachtwoorden, clear desk, 
datalekken, beveiligingsincidenten).  
Het onderwerp informatiebeveiliging en privacy inmiddels standaard op de tweewekelijkse 
vergaderagenda van het management staat. 
Er periodiek overleg is tussen management en de verantwoordelijken voor privacy en 
informatiebeveiliging waaronder de recent aangestelde privacy officer. 
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Aanpak in Terneuzen, eerst de “zachte” kant 
Op 27 september 2016 is door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen 
het IB-beleid vastgesteld. Doordat in Terneuzen de CISO langdurig afwezig was is vertraging 
opgelopen in de het opstellen en implementeren van het IB-beleid. In Terneuzen ligt de 
informatiebeveiligingsfocus in eerste instantie op de “zwakste” schakel van informatiebeveiliging 
namelijk de mens. Een bewustwordingscampagne is eind 2016 gestart om personeel op vier 
geïdentificeerde gebieden (op kantoor, op locatie, achter de schermen en in de cloud) bewuster te 
laten zijn met informatiebeveiliging. 
 
Met deze awareness campagnes “Boris Boef” heeft men de organisatie bewuster gemaakt van wat 
zij zelf kunnen doen om de aanwezige informatie veilig te houden. Mede doordat de rol van de 
functionaris informatieveiligheid (CISO) in 2017 grotendeels niet was ingevuld bracht deze aanpak 
volgens Terneuzen de meest toegevoegde waarde. Dit betekende wel dat de overige acties uit de 
GAP-analyse vertraging opliepen. Primo 2018 is er met een nieuwe CISO een aanvang gemaakt met 
deze acties. Het ligt niet in de verwachting dat men volledig gereed is met de implementatie ervan 
voordat de AVG daadwerkelijk van kracht is. Primo 2018 heeft men de inventarisatie acties uitgezet 
in de gemeentelijke organisatie. Het resultaat hiervan (GAP analyse) wordt gebruikt om de uit te 
voeren werkzaamheden te prioriteren en in te plannen. 
 
In het ambtelijk wederhoor is aangegeven dat:  
Uit de over 2017 uitgevoerde zelfevaluatie ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 
blijkt dat de gemeente Terneuzen voldoet aan de informatiebeveiligingseisen, met enkele 
tekortkomingen. Op het gebied van BRP/PUN,BAG,BGT, DigiD en Suwinet zijn niet of nauwelijks 
tekortkomingen geconstateerd. 
Er inmiddels een Functionaris gegevensbescherming (FG) is aangesteld. 
Er een verwerkingenregister aanwezig is en dat geïnventariseerd is met welke partijen een 
verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten.  
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UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK 
 
De in 2016 opgestelde onderzoeksvragen waren erop gericht om de organisatie bewuster te maken 
over onderlinge verantwoordelijkheden tussen de gemeente en derden ten aanzien van 
informatiebeveiliging. Dit krijgt uiteindelijk zijn beslag in bewerkers-/verwerkersovereenkomsten 
waarvan een register moet worden bijgehouden. Om te weten welke overeenkomsten afgesloten 
moeten worden is eerst overzicht nodig van de aanwezige informatiekoppelingen (vraag 1). Om 
daarna vast te kunnen stellen welke afspraken er in de overeenkomsten moeten staan ten aanzien 
van het beveiligingsniveau, is er inzicht nodig van de uitgewisselde inhoudelijke gegevens (vraag 2). 
Afhankelijk van de inhoud en het belang van de informatie zijn er beveiligingsmaatregelen nodig om 
de gegevens te beschermen tegen verlies, tijdelijke onbeschikbaarheid of ongewenste aanpassingen 
(vraag 3 t/m 7). 
 
Meerdere wegen naar het eindresultaat 
De gemeenten Hulst en Terneuzen hebben na het opstellen en vaststellen van het 
informatiebeveiligingsbeleid en de GAP-analyse verschillende vervolgtrajecten doorlopen. Hulst 
heeft zich in eerste instantie is gericht op “harde” informatiebeveiligingsmaatregelen op de 
aspecten organisatie en techniek. Terneuzen daarentegen heeft de “zachte” kant geprioriteerd en 
eerst maatregelen genomen om de bewustwording voor informatiebeveiliging bij het individu te 
vergroten. Zowel de harde als de zachte maatregelen zijn in balans nodig en vullen elkaar aan. 
 
Aangepaste rol rekenkamercommissie 
Door deze verschillende gevolgde trajecten, de snelheid waarmee deze werden doorlopen en de 
beoordeling van de door Hulst en Terneuzen gebruikte GAP-analyse (bijlage) kunnen de 
onderzoeksvragen niet (Terneuzen) of niet volledig (Hulst) beantwoord worden. Gedurende de 
onderzoeksperiode heeft de rekenkamercommissie ervoor gekozen om haar rol te vervullen in het 
leveren van toegevoegde waarde door een opstelling als sparringpartner, vraagbaak en aanjager. 
 
Onderzoek sluit aan bij bevindingen VNG visitatiecommissie informatieveiligheid 
VNG heeft in 2016 en 2017 visitaties uitgevoerd op het onderwerp informatieveiligheid bij 
verschillende gemeentes waaronder medio 2017 in Hulst. Op basis van de in ons onderzoek 
opgedane inzichten en ervaringen achten wij de waarnemingen en handelingsperspectieven3 zoals 
opgenomen in het Eindverslag visitatiecommissie Informatieveiligheid ‘Durven leren’ september 
2017 van toepassing op Hulst en Terneuzen. 
 
Waarnemingen: 

• Over de hele linie boeken gemeenten vooruitgang maar het tempo moet omhoog, de 
verplichtende zelfregulering vereist echter om elkaar te blijven aanspreken. 

• De gemeenten die het verst zijn, maken zich meer zorgen dan gemeenten die minder ver 
zijn: die zorgen zijn terecht. 

• Er is meer structuur nodig, maar ook het gevaar van de papieren tijger dreigt. 
• De bestuurlijke aandacht moet nog verder versterkt worden. 
• Gemeenten zijn voorstander van uitwisselen van kennis, maar kunnen elkaar nog beter 

opzoeken. 
• De mens is de belangrijkste schakel, er zijn talloze manieren om het bewustzijn in de 

organisatie te stimuleren. 
• Informatieveiligheid in formele samenwerkingsverbanden, bij leveranciers en in ketens is 

een punt van aandacht, gemeenten dienen hun opdrachtgevende rol actiever in te vullen. 
 
 
 

                                                   
3 Eindverslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid “Durven Leren” sept 2017 (Behandeld Hulst B29, College 27-12-2017, 
ABZ 27-11-2017, Raad 14-12-2017) (Niet behandeld in Terneuzen) 
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Handelingsperspectieven: 

• Wees transparant over incidenten, leer ervan en realiseer dat de risico’s niet geheel zijn uit 
te sluiten. 

• Beschouw informatieveiligheid als een even belangrijk onderwerp als de financiën. 
• Heb oog voor informatieveiligheid aan de voorkant en in relatie tot de dienstverlening. 
• Versterk de bestuurlijke aandacht door het college en de raad structureel te betrekken bij 

de complexiteit van de dilemma’s op het gebied van informatieveiligheid. 
• Borg een goede positionering van de CISO en zorg dat deze kan beschikken over een intern 

netwerk in de organisatie. 
• Heb aandacht voor preventie, detectie en bestrijding op basis van risicoanalyses. Voer 

periodiek een penetratietest uit en oefen met crisissituaties. 
• Werk samen lokaal en landelijk, investeer in (regionale) kennisnetwerken en maak een 

gezamenlijke agenda voor de komende jaren met name wat betreft technische 
maatregelen. 

 
Naar aanleiding van de visitatie in Hulst heeft de visitatiecommissie informatieveiligheid een 
specifiek verslag en handelingsperspectieven opgesteld4. Deze handelingsperspectieven maken deel 
uit van bovenstaande opsomming. In het ambtelijk wederhoor is aangegeven dat de gemeente Hulst 
deze verbeterpunten heeft opgenomen in een reeds uitgevoerd actieplan en dat de gemeenteraad 
actief is geïnformeerd over de stand van zaken en de te nemen vervolgstappen.   
 
CONCLUSIES EN VERBETERSUGGESTIES 
  
Informeer de raad actief over de stand van zaken en de te nemen vervolgstappen 
Op basis van de beoordeling van de GAP-analyse , de gevoerde gesprekken met verantwoordelijke 
ambtenaren en de rapportages van de VNG visitatiecommissie informatieveiligheid, is onze huidige 
inschatting dat Hulst en zeker Terneuzen op 25 mei niet gereed zijn met de implementatie van de 
AVG. Op zich een omissie maar verwacht wordt dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet direct gaat 
handhaven. Bij de aanname door de Tweede Kamer van de uitvoeringswet op 13 maart 2018 heeft 
zij tevens middels een motie aan de minister verzocht om de AP te vragen niet te streng te zijn bij 
het handhaven. Echter wanneer er aantoonbaar geen actie wordt genomen zal de AP wel dwingende 
maatregelen treffen. De urgentie voor completering van de implementatie is dan ook zeker 
aanwezig. Versnellen van het traject door het onderwerp en de dilemma’s nadrukkelijker en 
structureler onder de aandacht te brengen bij college en raad zoals aanbevolen door de VNG 
visitatiecommissie informatieveiligheid is dan ook bijzonder gewenst. 
 
Zoek structurele samenwerking om efficiency te verhogen en risico’s te spreiden 
Tevens zien wij dat zowel Hulst als Terneuzen met de invulling van haar informatiebeveiligings-
organisatie beperkt is in capaciteit voor wat betreft kennis, kunde en beschikbaar budget. Er is 
daardoor een sterke afhankelijkheid van externen of enkele personen wat een risico oplevert voor 
de continuïteit en doorlooptijd. Dit risico heeft zich al gemanifesteerd in afgelopen periode en 
bestaat nog steeds. Een bestendige samenwerking tussen Hulst en Terneuzen liefst ook met Sluis 
kan dit risico beperken. Een eerste stap is reeds gezet met het verkennen of er een gezamenlijke 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) kan worden aangetrokken.  
 
Tenslotte geven wij mee dat het met de inrichting niet klaar is. Daarna begint het werk pas. Met 
goed privacymanagement en een organisatiecultuur waarin men zich nog meer dan nu bewust is van 
de noodzaak van het beveiligen van de informatie ter bescherming van de gemeentelijke 
activiteiten en de privacy van de burger.  
 

                                                   
4 Verslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid 31 mei 2017 (Behandeld Hulst B26, College 19-09-2017, ABZ 23-10-2017, 
Raad 09-11-2017) 
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Terneuzen, 10 juli 2018

Onderwerp: Bestuurlijke reactie conceptrapport n.a.v. het onderzoek naar "Inzicht in het 
ICT-landschap, Zeker van veilige informatie-uitwisseling?”

Geachte Rekenkamercommissie,

Op 20 juni 2018 hebben wij uw verzoek ontvangen om een reactie te geven op het 
conceptrapport naar aanleiding van het onderzoek “Inzicht in het ICT-Landschap, Zeker van 
veilige informatie-uitwisseling. Hieronder leest u onze reactie.

Het is goed om te constateren en te horen dat de ambtelijke wederhoor argumenten zijn 
opgenomen in het rapport. Het is ( al) een betere weergave van de werkelijkheid, al hebben 
er in tussentijd weer een groot aantal activiteiten op gebied van informatiebeveiliging en 
privacy plaatsgevonden. Zoals ook weergegeven in het rapport is het een continue proces 
van evalueren, verbeteren en aanpassen van werkwijze en zienswijze.

Uitkomsten van het onderzoek
Zoals ook aangegeven in het ambtelijke wederhoor hebben we niet alleen de “zachte" kant 
maar tegelijkertijd ook de “harde” kant bewerkstelligd. Echter willen we nogmaals 
benadrukken dat de zwakste schakel in het gehele informatiebeveiliging- en privacy-gebied 
“de mens” blijft, vandaar de extra aandacht op dit gebied. Tevens zijn we ons bewust van het 
feit dat er ook een balans hoort te zijn tussen deze facetten.

Onderzoek sluit aan bij bevindingen VNG
In de reactie op de nota van bevindingen hebben we aangegeven dat we ons kunnen vinden 
in de door u opgenomen waarnemingen en handelingsperspectieven uit het rapport “Durven 
leren”.

Conclusies en verbetersuggesties
Zoals ook al aangegeven zijn we nooit klaar met informatiebeveiliging en privacy. We zijn ons 
bewust van het feit dat meer capaciteit, kennis, kunde en budget noodzakelijk is. Hiervoor zijn 
extra maatregelen opgenomen in de komende perspectievennota. Intussen is en ook een 
gemeenschappelijke Functionaris Gegevensbescherming aangenomen voor zowel Hulst, Sluis,



Sabewa en gemeente Terneuzen. Tevens vind er informatie uitwisseling plaats tussen deze 
partijen op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy waarbij een eerste stap is gezet op 
het gebied van meer structurele samenwerking, dit om de efficiency te verhogen en de risico’s 
te spreiden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

gemeentesecretaris,

(Jan) Princen J.A.H. (Jan) Lonink

burgemeester,
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NAWOORD VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE 
 
 
De rekenkamercommissie is verheugd dat beide gemeentes de conclusies overnemen, hier 
voortvarend mee aan de slag zijn en de gemeenteraad hier structureel in meeneemt. 
 
Tenslotte willen wij de ambtelijke en bestuurlijke organisatie bedanken voor de open communicatie 
en de samenwerking bij uitvoering van dit onderzoek.  
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BIJLAGE: BEOORDELING VAN DE GAP-ANALYSE5 VAN GEMEENTE HULST EN TERNEUZEN6 
 

                                                   
5 De GAP analyse is beoordeeld op alleen die items die van toepassing zijn bij uitwisseling van gegevens met externe systemen. 
6 De Impact van de GAP analyse onderdelen is door de gemeente Terneuzen (nog) niet uitgevoerd. De opgenomen bevindingen zijn daardoor beperkt tot de opzet van het 
informatiebeveiligingsbeleid. In Hulst heeft men wel een analyse uitgevoerd en zijn de bevindingen ruimer namelijk op opzet en bestaan van het informatiebeveiligingsbeleid. 
7 Bron: Selfassessment GAP analyse gemeente Hulst ontvangen op 27-3-2017 incl. aanvullende documentatie 
8 de cursieve bevindingen zijn naar aanleiding van ambtelijk wederhoor gemeente Hulst (24-5-2018) toegevoegd 
9 Bron: Selfassessment GAP analyse gemeente Terneuzen ontvangen op 6-1-2017 incl. aanvullende documentatie 

BIG Hoofd norm Bevindingen Hulst78 Bevindingen Terneuzen9 Mogelijke gevolgen 
1. Beleid Het Informatiebeveiligingsbeleid 2016-2019 is 

opgesteld, gebaseerd op het BIG en door 
College vastgesteld. 
 

Het informatiebeveiligingsbeleid is opgesteld, 
gebaseerd op de BIG is door het college 
vastgesteld. 

- 

2. Verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden van het management 
ten aanzien van de informatiebeveiliging zijn 
opgenomen in het IB-beleid. 
 

Verantwoordelijkheden van het management 
ten aanzien van de informatiebeveiliging zijn 
opgenomen in het IB-beleid 

- 

3. N/A Nvt 
 

Nvt - 

4. N/A Nvt 
 

Nvt - 

5. Beveiligingsbeleid Het beveiligingsbeleid is aanwezig, een 
beoordeling ervan dmv een evaluatie is gepland 
in 2019. 
 

Het beveiligingsbeleid is aanwezig. - 

6. Organisatie van de 
informatiebeveiliging 

De organisatie is nog niet compleet. Aanstelling 
van Functionaris Gegevensbescherming (FG) is 
lopende ism Hulst. 
 

De organisatie is nog niet compleet. Aanstelling 
van Functionaris Gegevensbescherming (FG) is 
lopende ism Hulst. 
 

Niet tijdig voldoen aan wettelijke 
plicht voor overheidsorganisaties. 
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Het updaten van bewerkers-overeenkomsten is 
onderhanden. Een overzicht van benodigde 
bewerkersovereenkomsten is aanwezig en 
geprioriteerd. 
 
Periodiek worden beveiligingsaudits uitgevoerd 
door selfassessment en externe audits vanuit de 
toezichthouder (ENSIA onderdelen). 

Er is een TPM verklaring voor DigiD. Februari 
2018 is de inventarisatie uitgezet voor het 
opstellen en overeenkomen van bewerkers-
overeenkomsten.  
 
ENSIA implementatie is gestart in feb 2018 over 
verantwoordingsjaar 2017. 

Aansprakelijkheid voor datalekken bij 
en/of door derden kan niet worden 
afgewenteld. 
 
 
 
Door het ontbreken van een 
onafhankelijke beoordeling en 
onvoldoende aantoonbaarheid door 
dossiervorming van de selfassessment 
is de betrouwbaarheid hiervan 
beperkt. Audits en selfassessments zijn 
gebaseerd op afleggen van externe 
verantwoording. Hierdoor ervaren 
bestuurders en medewerkers 
onvoldoende de urgentie en noodzaak 
van informatiebeveiliging 

7. Beheer bedrijfsmiddelen Classificeren van informatie is opgenomen in 
jaarplan 2017 Q1-Q2. Dit is nog niet afgerond 
medio oktober 2017. 
 
Inventarisatie en registratie van 
bedrijfsmiddelen is als gemiddeld risico 
geclassificeerd en daardoor doorgeschoven naar 
jaarplan 2018. 
 
Inventarisatie en registratie van 
bedrijfsmiddelen is gerealiseerd vwb hard-en 
software. 

Informatie classificatie is deels aanwezig maar 
nog niet toegepast in verwerkingsprocessen of 
systemen. 
 
 
Inventarisatie van bedrijfsmiddelen is 
aanwezig. 

Doordat niet duidelijk is welk 
informatie beveiligingsniveau moet 
worden toegepast is niet aantoonbaar 
of informatie afdoende is beveiligd. 
 
Doordat niet duidelijk is welke 
bedrijfsmiddelen gebruikt worden is 
tracering naar de oorzaak van een 
eventueel datalek lastig of zelfs 
onmogelijk. 
 

8. Personele beveiliging In jaarplan 2017 is voor Q2 is als actie 
opgenomen: Opstellen en implementeren van 
een protocol voor screening en geheimhouding 

Er is in 2017 veel aandacht voor bewustwording 
van informatiebeveiliging bij eigen personeel 
en derden. Hiervoor is uitgebreid campagne 

Aansprakelijkheid voor datalekken bij 
derden kan niet worden afgewenteld.  
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voor eigen personeel en personeel derden. 
 
Voor de ENSIA selfassessment BRP/PUN is 
aangegeven dat er een protocol is tav 
verantwoordelijk-heden en 
beveiligingsincidenten. 
 
Er worden bewustwordingscampagnes gevoerd 
gericht op informatiebeveiliging. 
 
Medewerkers (in- en extern) tekenen een 
geheimhoudingsverklaring waarin wordt 
verwezen naar de AWB voor wat disciplinaire 
maatregelen betreft. Eea is geregeld in de 
“gedragscode ambtelijke integriteit”  
 

gevoerd. Doordat met (extern)personeel geen 
specifieke afspraken  zijn 
overeengekomen over geheimhouding 
en vertrouwelijke behandeling van 
persoonsgegevens is aanspreken op (of 
treffen van disciplinaire maatregelen) 
bij schending hiervan beperkt.  
 
Door de huidige focus op 
implementatie AVG is men momenteel 
bewust van het onderwerp 
informatiebeveiliging. Het 
bewerkstelligen van een continue 
bewustzijnsniveau is daarmee nog niet 
aanwezig.  
 

9. Fysieke beveiliging 
systemen 

Eigen systemen zijn afgeschermd, analyse ervan 
is gepland in Q3 2017. Systemen staan in aparte 
ruimte.  
 
Er is geen specifieke bescherming van gebruikte 
mobiele gegevens en informatiedragers. 
 
Er is een procedure beveiligingsincidenten en 
datalekken en een draaiboek 
beveiligingsincidenten en datalekken geldend 
voor de gehele organisatie en alle processen. 

Beveiliging van informatiesystemen staat nog 
op de planning. 
 
 
 

De mate van beveiliging van systemen 
is niet aantoonbaar.  
 
Grote kans op datalek als gevolg van 
verlies of ontvreemding van aanwezige 
(vertrouwelijke) informatie op mobiele 
of papieren gegevensdragers. 

10. Beheer communicatie en 
bedieningsprocessen 

Beheerders hebben te ruime autorisaties 
(kunnen alles) en logging van de activiteiten is 
aanwezig. Structurele controle ervan 
bijvoorbeeld met monitoringsrapportages is niet  
aanwezig. 

Verantwoordelijkheden en taken beheerders 
niet goed gescheiden van gebruikstaken. 
Autorisaties deels geregeld maar niet 
aantoonbaar gevalideerd. 
 

Vertrouwelijkheid van de gegevens is 
niet aantoonbaar gewaarborgd. 
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Systeemomgevingen (OTAP) zijn niet fysiek 
gescheiden. Scheiding is geregeld dmv 
autorisaties op applicatie niveau. Opstellen 
procedure voor wijzigingsbeheer is gepland in 
Q2 2017. Inmiddels gereed en opgenomen in 
het ICT informatiebeveiligingsplan. 
Opstellen van beleid voor uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie was gepland in Q2 
2017. 
Opstellen van uitwisselingsovereenkomsten was 
gepland in Q3 2017 en lopende. 
Monitoring en beheer van contracten met 
externe partijen was gepland in Q2 2017, er 
heeft geen toetsing plaatsgevonden (BRP/PUN). 
 
Er is geen specifieke bescherming van gebruikte 
mobiele gegevens en informatiedragers. 
 
Systemen en informatie zijn beveiligd tegen 
virussen en malware. 
 
Backup voorzieningen zijn aanwezig. Voor 
enkele systemen wordt restore en/of rebuild 
van systemen (regelmatig) getest.  
 
Netwerken zijn gesegmenteerd. 
Detectie monitoring op onregelmatigheden en 
cyberaanvallen is op firewall niveau aanwezig. 

 
 
Systeemomgevingen voor test zijn gescheiden 
van productie. 
 
 
 
 
 
Uitbestede diensten worden gemanaged op 
beschikbaarheid 
 
Er is geen specifieke bescherming van gebruikte 
mobiele gegevens en informatiedragers. 
 
Systemen en informatie zijn beveiligd tegen 
virussen en malware.  
 
Backup voorzieningen zijn aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij elke aanpassing door ontwikkelaars 
en dan met name bij het testen ervan 
loopt de organisatie een risico op 
uitval van de systemen. 
 
 
 
 
Aansprakelijkheid voor datalekken bij 
derden kan niet worden afgewenteld. 
 
 
 
 
Grote kans op datalek als gevolg van 
verlies of ontvreemding van aanwezige 
(vertrouwelijke) informatie op mobiele 
of papieren gegevensdragers. 
 
 
Langere tijd uitval van systemen of 
verlies van gegevens na uitvoering van 
een restore/rebuild. 
 
Het informatiebeveiligingsniveau 
wordt als voldoende tot goed ervaren 
doordat systeemtoegang vanuit buiten 
naar binnen afdoende is beschermd. 
Hierdoor heeft bescherming voor 
aanvallen vanuit binnenuit geen of 
onvoldoende prioriteit.  
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11. Toegangsbeveiliging “Clean desk” en “clean screen” beleid is 
aanwezig. Naleving ervan nog niet afdoende.  
 
 
 
Het is eenvoudig om toegang tot de stadhuis 
locatie te verkrijgen door meelopen met 
binnenkomende of binnenlopen bij uitgaande 
personen. 
 
 
Technische infrastructuur is logisch gescheiden. 

Bewustwordingscampagne is uitgevoerd en 
wordt ook in 2018 vervolgd. Campagne richt 
zich op informatieveiligheid op kantoor, op 
locaties, achter schermen en in de cloud. 
 
Het is eenvoudig om toegang tot de stadhuis 
locatie te verkrijgen door meelopen met 
binnenkomende of binnenlopen bij uitgaande 
personen.  
 
 
Technische infrastructuur kent gescheiden 
beveiligingsniveau’s.  

Ongeautoriseerde personen kunnen 
toegang verkrijgen tot privacy 
gevoelige informatie. 
 
 
Vergrote kans op onbevoegd verkrijgen 
van toegang tot kwetsbare ruimtes, 
digitale systemen en vertrouwelijke 
(fysieke) informatie. Tevens is dit een 
mogelijkheid om lokmiddelen achter 
te laten.  
 

12. Verwerving, ontwikkeling 
en onderhoud van 
informatiesystemen 

Validatie op juistheid en volledigheid van invoer 
is beperkt door invoer via DigiD en na-controle 
door persoon.  
Encryptie op interne gegevensuitwisseling is 
beperkt tot HTTPS/SSL. 
  
Updates en patches van systemen en gebruikte 
software worden tijdig geïnstalleerd en getest 
voor ingebruikname. Logging hierover is 
opgenomen in TOPdesk. 

 
 
 
 
 
 
Updates en patches worden tijdig geïnstalleerd 
en getest voor ingebruikname. Logging hiervan 
is aanwezig. 
 
 

Integriteit van informatie niet 
aantoonbaar gewaarborgd. 
 
 
 
 
Onvoldoende inzicht of systemen en 
software de meest actuele updates en 
patches bevatten. Hierdoor kunnen 
cybercriminelen toegang krijgen tot de 
gemeentelijke systemen en informatie 
door gebruik te maken van bekende 
veiligheidslekken. 

13. Beheer van 
informatiebeveiligings-
incidenten 

Procedures voor beveiligings-incidenten en 
datalekken incl. draaiboek zijn aanwezig en 
vastgesteld. In beide documenten is de 
activiteit oorzaakonderzoek opgenomen. Een 
formele terugkoppeling middels rapportage aan 
bestuurlijk verantwoordelijken over het 

Procedures voor beveiligings-incidenten zijn 
deels aanwezig. Alle beveiligingsincidenten 
worden vastgelegd in een systeem. 

Herhaling van een reeds eerder 
opgetreden beveiligingsincident omdat 
onvoldoende sturing is gegeven aan 
verbeteracties ter voorkoming van de 
oorzaak. 
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dichtten van het lek ter voorkoming van 
herhaling is niet specifiek geadresseerd. 
 

14. Bedrijfscontinuïteitsbeheer Inventarisatie en advies is gepland in Q3-2017. 
In de ENSIA selfassessment is aangegeven dat 
continuïteitsplan voor BRP aanwezig is en 
jaarlijks wordt getest. 

Er is een gedeeltelijke risicoanalyse uitgevoerd 
de kans en impact op de discontinuïteit is niet 
geanalyseerd. Eventueel aanwezige 
continuïteitsplannen bevatten niet de door BIG 
gewenste onderdelen. Jaarlijks wordt de 
organisatie getest op readyness bij 
verstoringen. 

Doordat een overkoepelend business 
continuïteitsplan met onderlinge 
systeemafhankelijkheden ontbreekt 
kan het bestuur in het geval van een 
grotere verstoring/uitval van alle of 
meerdere systemen onvoldoende 
sturing geven aan het herstellen ervan.  
 

15. Naleving Alleen controle op naleving voor scope ENSIA op 
basis van P&C voortgangsrapportages en 
assurancerapport externe accountant tbv 
jaarlijkse controleverklaring. 
 
Geen uitgebreide penetratietests 

Er is controle op naleving voor scope ENSIA 
voorafgaand aan de collegeverklaring. 

Naleving van informatiebeveiligings-
maatregelen worden als voldoende tot 
goed ervaren. Echter de scope van de 
gehanteerde controle op naleving is 
beperkt tot materiele impact op de 
financiële systemen. Tevens is de 
betrouwbaarheid van de 
selfassessment beperkt door 
onvoldoende dossiervorming om de 
opzet, bestaan en werking aan te 
tonen.  
 




