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Aanleiding 
 
 Informatieveiligheid en privacy zijn één van onze speerpunten voor de komende 

periode. Sinds 2017 wordt hier vanuit de samenwerking op ingezet.  
 Middels bijgaande stukken wordt u geïnformeerd over informatieveiligheid en privacy 

en de uitgevoerde IT-audit. 
 

 
Kernboodschap  
 
Informatieveiligheid en privacy zijn één van onze speerpunten voor de komende periode. 
Sinds 2017 wordt hier vanuit de samenwerking op ingezet. Via deze raadsnotitie wordt u 
geïnformeerd over de ontwikkelingen en de stand van zaken. Deze raadsnotitie zal 
jaarlijks aan de raad worden aangeboden.  
 
Bijgaand treft u ook het assurancerapport aan van de IT-auditor ten aanzien van onze 
DigiD-aansluiting en het gebruik van Suwinet. Over 2017 zijn gemeenten verplicht om een 
collegeverklaring op te stellen over de beveiliging rondom DigiD en Suwinet. Een 
onafhankelijke IT-auditor toetst de getrouwheid van deze collegeverklaring.  
 
Met trots hebben wij kennisgenomen van de bevindingen van de IT-auditor: 

In het kader van ENSIA 2017 hebben wij vastgesteld dat bij de BUCH-gemeenten 

informatiebeveiliging van DigiD en Suwinet in opzet en bestaan geheel voldoet aan de 

geselecteerde normen van DigiD en Suwinet. Wij hebben hierover gerapporteerd in 

Assurancerapporten met een oordeel zonder beperkingen. 

 

Mede gelet op het feit dat de ambtelijke fusie pas sedert 1 januari 2017 een feit is, willen 

we daarbij opmerken dat dit een zeer goed resultaat is. 

 

Tijdens onze auditwerkzaamheden hebben wij ervaren dat de BUCH-gemeenten het 

belang van informatiebeveiliging inzien. De stappen die zijn gezet alsmede de 

doelstellingen die zijn geformuleerd en opgenomen in de Raadsnotitie Informatieveiligheid 

en privacy in 2017” vormen naar onze mening een goede uitgangspositie om de 

volwassenheid van informatiebeveiliging binnen de BUCH-gemeenten naar een (nog) 

hoger niveau te brengen. 
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Vertrouwende hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben ten aanzien van 
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Doel  

Via deze notitie legt het college verantwoording af aan de raad. De notitie geeft inzicht in 

het niveau van informatieveiligheid en privacy in het kalenderjaar 2017.  

 

Doelgroep 

Raad 

 

Relatie met andere interne documenten 

Bestuursrapportage – Informatieveiligheid en privacy 2017 – deze is op 13 maart 2018 

in het college vastgesteld. Daarbij heeft het college beslist om de raad uiterlijk mei 2018 

te informeren (en verantwoording af te leggen) over het kalenderjaar 2017 ten aanzien 

van informatieveiligheid en privacy. 
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Lijst met belangrijkste definities: 
- BIG – Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 

Het leidende normenkader voor gemeenten waar informatiebeveiliging minimaal 

aan dient te voldoen. Dit normenkader is afgeleid van de NEN-ISO/IEC 27001 en 

de 27002 (internationale norm voor informatiebeveiliging). 

- CISO – Chief Information Security Officer 

Functie die ambtelijk sturing geeft aan informatieveiligheid, het coördineert, 

toeziet op naleving en over de voortgang rapporteert aan bestuur en 

management.  

- ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 

ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en 

efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid 

gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).  

 

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over 

informatieveiligheid gebaseerd op basis van de BIG. Hiermee wordt in éénmaal 

verantwoording afgelegd over de Basisregistratie Personen (BRP), 

Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), de 

Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet), de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT). De verantwoording over deze stelsels is samengevoegd en gestroomlijnd.  
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- ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

Een referentiekader voor het inrichten van de ICT-beheerprocessen. Dit kader is 

gebaseerd op basis van ‘best practices’.  

- Stelsels: BRP, PUN, DigiD, Suwinet, BAG, BGT 

De gemeente is autonoom waarbij de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan 

is. De gemeente maakt echter ook gebruik van stelsels waar anderen 

verantwoordelijk voor zijn. De gemeente dient daarom jaarlijks verantwoording af 

te leggen (verticaal) aan de toezichthouders (de verantwoordelijken). Dit zijn de 

ministeries van BZK, SZW en I&W. Met de komst van ENSIA sinds 2017 is het 

doel dat het verantwoordingsproces van college richting raad (horizontaal) 

centraal komt te staan. 
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1 Inleiding: Data is de belangrijkste grondstof 
Informatieveiligheid en privacy zijn twee ‘hot topics’ binnen de overheid. Data is de 

belangrijkste grondstof voor gemeenten. Behoorlijk bestuur, een betrouwbare overheid 

en kwalitatief goed producten en diensten zijn grotendeels afhankelijk van de kwaliteit 

van data.  

 

Ontwikkelingen en ambitie van De BUCH 

Ontwikkelingen als (keten)samenwerking, transities, digitalisering, Het Nieuwe Werken, 

blockchain, robotisering en internet of things (waarbij alles aan internet wordt 

gekoppeld) bieden legio kansen om de bedrijfsvoering en dienstverlening op een 

effectievere en efficiëntere wijze in te richten. Deze kansen moeten gegrepen worden om 

te innoveren en te voldoen aan de (veranderende) behoeften en wensen van onze 

maatschappij.  

 

De BUCH sluit aan op deze ontwikkelingen en heeft als doel om vanuit de samenwerking 

te komen tot een krachtige, innovatieve en faciliterende ambtelijke organisatie. De 

werkorganisatie dient innovatief en flexibel te zijn, met een wenkend perspectief op de 

dienstverlening. Het wenkend perspectief kent daarbij uitgangspunten die gericht zijn op 

continue verbeteringen en het toepassen van (technische) innovaties in de 

dienstverlening wat leidt tot een dienstverlening die professioneel, robuust, efficiënt en 

ook weinig kwetsbaar is. De missie van de werkorganisatie BUCH onderstreept dit op het 

hoogste niveau, en legt hierbij de lat hoog.  

 

Informatietijdperk en dreigingen 

Behalve dat informatieveiligheid en privacy randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren 

van de missie van de werkorganisatie BUCH, heeft de BUCH te maken met dreigingen 

die de belangen van de BUCH kunnen beschadigen. Het industriële tijdperk is aan zijn 

einde gekomen en het informatietijdperk is gestart.  

 

In deze informatiesamenleving wordt data als het nieuwe goud gezien. Data wordt door 

de digitalisering en IT-ontwikkeling breder beschikbaar. Dit brengt enorm veel kansen 

met zich mee om de bedrijfsvoering en dienstverlening effectiever en efficiënter in te 

richten. Deze kansen brengen echter ook risico’s met zich mee die gemanaged moeten 

worden. Het maakt de organisatie namelijk kwetsbaarder. 

 

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (AIVD) constateren dat overheden steeds vaker het doelwit worden (en 

gaan worden) van cyberaanvallen. Gemeenten hebben zogenaamde ‘kroonjuwelen’ (te 

beschermen belangen) die bewaakt moeten worden. Denk hierbij aan bevolkingsdata, 

privacygevoelige informatie, (bovenregionale) beleidsstukken, bedrijfseconomische 

ontwikkelingen, aanbestedingsinformatie, vertrouwelijke bedrijfsgegevens, ICT-

beveiliging, medewerkers/kennis en dergelijke.  

 

Digitale spionage, verstoring van de ICT, datalekken en diefstal van informatie nemen 

toe. Daarom is het belangrijk om informatieveiligheid en privacy op strategisch niveau in 

te richten, zodat de BUCH weerbaar is tegen deze dreigingen. Hierdoor worden de 

gemeentelijke belangen adequaat beveiligd.  
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Doel informatieveiligheid en privacy 

Met informatieveiligheid wordt gestreefd naar het voorkomen van schade door 

verstoring, uitval of misbruik van informatiesystemen en, indien er toch schade is 

ontstaan, het herstellen hiervan. De schade kan bestaan uit: aantasting van de 

betrouwbaarheid van informatie(systemen), beperking van de beschikbaarheid en de 

schending van de vertrouwelijkheid en/of integriteit van de in informatiesystemen 

opgeslagen informatie en de herkomst hiervan. 

 

Informatieveiligheid waarborgt de betrouwbaarheid van de informatie(systemen). 

Betrouwbaarheid betekent dat informatie beschikbaar en integer (juist, actueel, tijdig) 

moet zijn, en dat de vertrouwelijkheid van deze informatie moet zijn geregeld waar dat 

noodzakelijk is. Dit heeft als doel dat de continuïteit van de bedrijfsvoering en 

dienstverlening wordt gewaarborgd. Hierbij dienen persoonsgegevens zorgvuldig, veilig, 

proportioneel en vertrouwelijk te worden verzameld, bewaard, beheerd en gebruikt, 

zodat de persoonlijke levenssfeer van inwoners wordt gerespecteerd. Inwoners moeten 

daarop kunnen vertrouwen; privacy is immers een grondrecht. 

 

Risicomanagement 

100% informatieveiligheid bestaat niet, want dat maakt de organisatie gesloten; het 

voldoende weerbaar zijn houdt de organisatie open en verbonden. Risico’s moeten 

voldoende beheerst worden, wat betekent dat een risico-gestuurde aanpak op 

bestuurlijk- en managementniveau essentieel is. Ondanks dat 100% informatieveiligheid 

niet bestaat, bestaat 100% inzet wel.  

 

Verantwoording van het college aan de gemeenteraad 

In 2017 is vanuit de samenwerking gestart met een gestructureerde invulling van 

informatieveiligheid en privacy. Middels deze raadsnotitie legt het college 

verantwoording af aan de gemeenteraad.  

 

Opbouw raadsnotitie 

Hoofdstuk 2 beschrijft het algemene beeld over 2017, de bestuurlijke doelen en de 

voortgang hierop. Hoofdstuk 3 gaat een niveau dieper en bevat op concreet niveau wat 

is gerealiseerd.  
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2 Algemeen beeld en voortgang op gestelde doelen 
 

2.1 Algemeen beeld college en IT-auditor 
 

Het algemene beeld van het college 

In 2017 is vanuit de samenwerking op krachtige wijze invulling gegeven aan 

informatieveiligheid en privacy. In 2017 is een stevig fundament gelegd, waarop de 

eerste bouwstenen zijn gelegd en waarop voortgebouwd kan worden. We doen aan 

risicomanagement en risicobeheersing. Centrale sturing vindt plaats en er wordt actief 

werk gemaakt van informatieveiligheid en privacy door de gehele organisatie. We zijn 

trots op de betrokkenheid van en inzet van de gehele organisatie op deze domeinen. 

Hierdoor zijn flinke stappen gezet en integreren deze twee thema’s steeds verder in ons 

dagelijks handelen.  

 

Het algemene beeld van de IT-auditor 

In het kader van ENSIA 2017 hebben wij vastgesteld dat bij de BUCH-gemeenten 

informatiebeveiliging van DigiD en Suwinet in opzet en bestaan geheel voldoet aan de 

geselecteerde normen van DigiD en Suwinet. Wij hebben hierover gerapporteerd in 

Assurancerapporten met een oordeel zonder beperkingen. 

 

Mede gelet op het feit dat de ambtelijke fusie pas sedert 1 januari 2017 een feit is, willen 

we daarbij opmerken dat dit een zeer goed resultaat is. 

 

Tijdens onze auditwerkzaamheden hebben wij ervaren dat de BUCH-gemeenten het 

belang van informatiebeveiliging inzien. De stappen die zijn gezet alsmede de 

doelstellingen die zijn geformuleerd en opgenomen in de Raadsnotitie 

Informatieveiligheid en privacy in 2017” vormen naar onze mening een goede 

uitgangspositie om de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen de BUCH-

gemeenten naar een (nog) hoger niveau te brengen. 
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3 De start in 2016 en de geformuleerde doelen 
 

3.1 Gezamenlijke start op 26 oktober 2016 
26 oktober 2016 was informeel het startsein om vanuit de BUCH-samenwerking sturing 

en invulling te geven aan informatieveiligheid. Op die dag ging de Visitatiecommissie 

Informatieveiligheid (onafhankelijke commisie vanuit de VNG) in gesprek over 

informatieveiligheid met bestuurders van Heiloo en Uitgeest, programmamanager 

Bedrijfsvoering, teammanager I&A en de CISO. Deze Visistatiecommissie bestond uit 

bestuurders van andere gemeenten, en bezocht in twee jaar tijd 120 gemeenten. Het 

was een onafhankelijke commissie die als doel had om gemeentelijke bestuurders 

handelingsperspectief te bieden ten aanzien van informatieveiligheid en op deze wijze 

hiervoor een ‘vliegwiel’ te creëren.1 

De Visitatiecommissie heeft naar aanleiding van hun bezoek de bestuurders van Heiloo 

en Uitgeest voorzien van aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn opgepakt in BUCH-

verband in het jaarplan 2017, waarmee informatieveiligheid vanaf dat moment 

gestructureerd is vormgegeven.  

 

3.2 Strategische doelen 2017-2020 en status 
Voor de periode 2017-2020 zijn de volgende twee strategische doelen geformuleerd: 

1. Privacy is geborgd en gegevensverwerkingen vinden correct plaats 

De gemeente gaat zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om met het 

verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van persoonsgegevens en andere 

informatie die de persoonlijke levenssfeer van burgers raakt. Burgers moeten 

daarop kunnen vertrouwen; privacy is immers een grondrecht. Persoonsgegevens 

worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(Europese privacywet die de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 

2018 vervangt). 

Status: op schema 

 

2. De betrouwbaarheid van de informatievoorziening is gewaarborgd 

Informatieveiligheid is geïntegreerd in de bedrijfsvoerings- en 

dienstverleningsprocessen waarbij de gemeente aantoonbaar in control is, 

informatieveiligheid gestructureerd, centraal en proactief wordt vormgegegeven, 

en het basisbeveligingsniveau op orde is conform de Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). 

Status: op schema 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft wat hiervoor in 2017 is gerealiseerd. 

  

                                           
1
 Eindrapport van de Visitatiecommissie: https://vng.nl/files/vng/durven-

leren_20170906.pdf 

https://vng.nl/files/vng/durven-leren_20170906.pdf
https://vng.nl/files/vng/durven-leren_20170906.pdf
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4. Resultaat 2017 
Op weg naar realisatie van de twee strategische doelen staat de basis op orde centraal in 

de jaren 2017 en 2018. Dit betekent dat de kritische en randvoorwaardelijke 

basiselementen aanwezig zijn. In 2019 en 2020 worden deze verder uitgediept.  

 

4.1 Doel 2017 ‘Basis op orde’  
In 2017, het jaar waarin de BUCH van start ging, stond het opzetten en inrichten van het 

‘huis’ van informatieveiligheid en privacy centraal (zie figuur 1). Dit ‘huis’ vormt de 

noodzakelijke basis die aanwezig dient te zijn. Het niveau van informatieveiligheid en 

privacy is afhankelijk van de kwaliteit van drie pijlers, waarbij commitment 

randvoorwaardelijk is:  

 Organisatie: hierbij gaat het om beleid, standaarden, procedures, richtlijnen en de 

wijze waarop de verantwoordelijkheden organisatorisch zijn belegd, ofwel de 

governance. 

 Mens(elijk handelen): hierbij gaat het om het informatiebeveiligingsbewustzijn en 

gedrag van medewerkers. Het succes van informatieveiligheid en privacy is 

grotendeels afhankelijk van deze pijler. De meeste beveiligingsincidenten worden 

veroorzaakt door menselijke handelingen. 

 Techniek: hierbij gaat het om de technische informatiebeveiliging (netwerk, servers, 

besturingssystemen, software, databases, apparatuur e.d.).   

 Commitment vormt het fundament, en betekent dat bestuur, directie en 

management sturen op informatieveiligheid en privacy, het uitdragen en naleving 

stimuleren. Zonder commitment en support van bestuur, directie en management 

heeft het geen kans van slagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Het ‘huis’ van informatieveiligheid en privacy  

 

In 2017 is gewerkt aan de basis en noodzakelijke randvoorwaarden om de ambitie te 

verwezenlijken. Beleid en verantwoordelijkheden zijn belegd, resources zijn beschikbaar 

gemaakt, er is een start gemaakt met het gestructureerd werken aan het 

informatiebeveiligingsbewustzijn en het proces van zelfregulering is ingericht (werken 

conform de plan-do-check-act cyclus). Wat niet verplicht is, maar waarvoor wij hebben 

gekozen, is een IT-auditor verzoeken om jaarlijks onafhankelijk een managementletter 

te schrijven over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan informatieveiligheid. Een 

kritische reflectie bevordert het proces van zelfregulering en geeft onafhankelijk 

informatie over de voortgang. Paragraaf 4.2 beschrijft de status per pijler; bijlage 1 

bevat een opsomming van de concreet getroffen maatregelen per pijler. 
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4.2 Organisatie en commitment 
Commitment is binnen alle gelederen aanwezig. Rollen en verantwoordelijkheden zijn 

belegd op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Het bestuur van de BUCH heeft binnen 

de samenwerking informatieveiligheid en privacy als speerpunt benoemd en draagt dit 

ook uit. Het college heeft dit speerpunt overgenomen bij vaststelling van het 

strategische beleid op informatieveiligheid en privacy. Via een persbericht is kenbaar 

gemaakt dat het college het belang van deze twee thema’s onderschrijft (artikel in de 

Duinstreek; 3 oktober 2017).  

 

Daarnaast wordt jaarlijks onderzocht waar specifieke risico’s zitten en worden adequate 

maatregelen getroffen gebaseerd op eigenstandige risicoafwegingen. De effectiviteit van 

de getroffen maatregelen wordt jaarlijks gemeten. Via de verbetercyclus (plan-do-check-

act) wordt de kwaliteit van informatieveiligheid en privacy geborgd en verhoogd.  

Via de p&c-cyclus wordt hierover transparant gerapporteerd aan de colleges en de 

gemeenteraden. Ook zijn de benodigde structurele middelen via de kadernota’s en de 

begroting 2018 door de gemeenteraden toegekend om de ambitie op deze domeinen te 

kunnen realiseren.  

 

In aanloop naar die besluitvorming, haalde deze voorgenomen investering ook het Noord 

Hollands Dagblad (18 mei 2017). Management erkent de urgentie van deze domeinen en 

draagt dit ook uit richting haar medewerkers. Medewerkers vragen de CISO en de 

privacy-officer voor advies en nemen deel aan bewustzijnsactiviteiten.  

Bijlage 1 gaat een niveau dieper op de concreet getroffen maatregelen op basis van de 

drie pijlers (mens, organisatie en techniek) en het fundament (commitment). 

 

Waar in 2017 met urgentie is gestart, is de implementatie van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een Europese privacywet en moet op 25 mei 

2018 geïmplementeerd zijn. Bijlage 2 geeft aan dat de minimale stappen voor 25 mei 

2018 inmiddels zijn getroffen. Op 25 mei 2018 stopt de implementatie niet en is 

naleving van de AVG ‘going concern’.  

 

 

Krantenbericht: Noord Hollands Dagblad (18 mei 2017) 
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Krantenbericht De Duinstreek (3 oktober 2017) 

 
 

4.2 Menselijk handelen 
Aan de basis van informatieveiligheid en privacy moet de wil, vaardigheid en 

mogelijkheid staan om veilig te handelen; daarvoor is het noodzakelijk dat bestuur, 

management en medewerkers zich bewust zijn van de (digitale) dreigingen, de eigen rol 

en mogelijke consequenties/risico’s van het eigen handelen en de daarmee 

samenhangende (bedrijfs)risico’s. Het treffen van beveiligingsmaatregelen heeft geen zin 

als mensen er omheen werken omdat dat makkelijker is. Daarom is in 2017 gestart met 

het structureel inzetten op bewustwording, zodat management en medewerkers weten 

wat van hen qua kennis, houding en gedrag (bewustzijn) wordt verwacht. Men weet wat 

van hen wordt verwacht, begrijpt de risico’s en de getroffen maatregelen, en handelt 

hier naar.  

 

4.3 Techniek 
In 2017 is de nieuwe IT-omgeving opgeleverd, dat het technisch fundament vormt om 

weerbaar te zijn tegen cyberdreigingen en andere risico’s. In 2018 starten technische 

projecten om die weerbaarheid verder te vergroten. De benodigde middelen zijn hiervoor 

in 2017 via de kadernota en de begroting 2018 opgenomen. In 2018 staat dan ook 

hoofdzakelijk de techniek centraal, zodat in 2017 en 2018 de basis op orde is conform 

figuur 1. 
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Bijlage 1 Concretisering van de resultaten en 

verbeterplan 
Er zijn organisatiebrede stappen gezet (hoofdstuk 4) om de basis op orde te krijgen. In 

deze bijlage is beschreven welke specifieke concrete maatregelen zijn getroffen.  Er is in 

2017 een zelfevaluatie gehouden op specifieke objecten waar de gemeente 

verantwoording over dient af te leggen; die specifieke resultaten zijn in deze bijlage 

samengevat. In 2018 worden verbetermaatregelen getroffen en wordt opnieuw een 

zelfevaluatie gehouden en in 2019 aan de raad wederom verantwoording afgelegd. 

 

Organisatiebrede resultaten 
Commitment en organisatie 

 Informatieveiligheid en privacy zijn als ambitie vastgesteld door het bestuur van 

de BUCH.   

 Het informatieveiligheids- en privacybeleid is opgesteld en vastgesteld door de 

colleges.  

 Verantwoordelijkheden en rollen zijn beschreven en belegd op bestuurlijk en 

ambtelijk niveau. 

 Structurele middelen zijn beschikbaar gemaakt: 

o Er is een Chief Information Security Officer (CISO). 

o Er is een privacy-officer. 

o Er zijn structurele geldelijke middelen beschikbaar gesteld voor het doen 

van risico-analyses, onderzoek en het werken aan awareness. 

o Er zijn geldelijke middelen beschikbaar gesteld voor het treffen van 

beheersmaatregelen. 

 De PCDA-verbetercyclus is ingericht. Er worden plannen en 

voortgangsrapportages opgesteld en een zelfevaluatie heeft plaatsgevonden, wat 

heeft geleid tot een verbeterplan 2018. 

 De portefeuillehouder van het bestuur van de BUCH, de portefeuillehouder in de 

directie en de CISO hebben met regelmaat voortgangsoverleg, waardoor actief 

gestuurd wordt door de verantwoordelijken. 

 Transparantie en verantwoording vindt plaats via de p&c-cyclus. 

 Bij inkoop en aanbesteding worden met derden en ketenpartners afspraken 

gemaakt over informatieveiligheid en privacy die worden vastgelegd in 

verwerkersovereenkomsten 

 Een integriteitsbeleidsplan is opgesteld. 

 Er is een projectgroep privacy in het sociaal domein dat periodiek bijeenkomt. 

 De BUCH is aangesloten op externe ontwikkelingen: 

o De burgemeester van Heiloo is lid van de adviesraad 

Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (VNG). In de adviesraad zit 

een bestuurder van grote gemeente, middelgrote gemeente, kleine 

gemeente en een samenwerkingsverband. Deze vier bestuurders 

vertegenwoordigen de Nederlandse gemeenten vanuit verschillende 

schaalgrootte en perspectieven. De burgemeester vertegenwoordigt 

samenwerkingsverbanden (gemeenten die samenwerken) 

[www.ibdgemeenten.nl].  

o De CISO is lid van de stuurgroep ENSIA. Samen met de verticale 

toezichthouders (ministeries SZW, BZK, I&W), de VNG, de CISO van 

Leeuwarden en de wethouder van Zeewolde wordt gestuurd op de inzet, 
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scope en (doorontwikkeling) van ENSIA [www.ensia.nl]. ENSIA is de 

verantwoordingssystematiek voor gemeenten over informatieveiligheid. 

o Drie medewerkers zijn daarnaast lid van verschillende expertteams van 

het landelijke programma ‘Digitale Agenda 2020’ (VNG) [www.da2020.nl]. 

 

Mens(elijk handelen) 

Er wordt structureel gewerkt aan awareness: 

 De noodzakelijke kennis wordt overgebracht via elearningmodules. 

 Via lezingen en (hack)demo’s wordt de werking uitgelegd van specifieke 

dreigingen en wordt men getraind in hun handelingsperspectief. Er is een lezing 

gehouden over identiteitsfraude door schrijfster Maria Genova met aansluitend 

een hackdemo. Daarnaast is met key-players uit de Sociale Teams een privacy-

sessie gehouden. 

 Medewerkers beproeven specifieke dreigingen door het te ondergaan, zoals 

phishingmailtesten. 

 

Techniek 

 Nieuwe IT-omgeving is opgeleverd. 

 Er is een geharmoniseerde printeromgeving, waarbij men alleen met een pas kan 

printen. 

 Changemanagementproces is ingericht. Wijzigingen aan de IT-omgeving verlopen 

via een Change Advisory Board (CAB – zorgt dat wijzigingen in de IT-omgeving 

gestructureerd verlopen, waarbij gekeken wordt naar risico’s). 

 Secure mail op mobiele devices wordt gefaciliteerd. Hierdoor kunnen verloren 

devices ook op afstand worden gewist. 

 Een quick scan cybersecurity heeft middels een workshop plaatsgevonden op de 

nieuwe IT-omgeving. 

 Er is gestart met de implementatie van een oplossing, waardoor iedereen op 

informatie op beveiligde wijze kan uitwisselen met andere organisaties en 

personen. 

 De kritische IT-beheerprocessen worden conform ITIL ingericht in 2018. In 2017 

is gestart met de ITIL-trainingen voor de desbetreffende medewerkers. 

 

Specifieke resultaten naar aanleiding van de zelfevaluatie 
Er heeft een verplichte zelfevaluatie plaatsgevonden op specifieke objecten waar de 

gemeente verantwoording over dient af te leggen aan de desbetreffende stelselhouders 

(ministeries BZK, SZW en I&W). Het betreft: 

 Het gebruik van Suwinet: wordt gebruikt door medewerkers die zich bezighouden 

met de uitvoering van de Participatiewet, IOAW (Inkomensvoorziening voor Oudere 

en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werknemers), IOAZ (werkloosheidsregeling 

speciaal voor oudere zelfstandigen), Bbz (Bijstand voor zelfstandigen . Suwinet bevat 

veel privacy-gevoelige informatie. Maatregelen moeten getroffen zijn om 

onrechtmatig gebruik te voorkomen. 

 De zelfevaluatie toont aan dat de noodzakelijke maatregelen zijn 

getroffen. 

 Digid: De Digid-aansluiting op de webpagina van de gemeente waarmee inwoners 

zich digitaal identificeren voordat zij specifieke producten of diensten afnemen.  

 De aansluitingen voldoen aan de gestelde beveiligingsnormen. 
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 De kwaliteit van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de wet- en 

regelgeving rondom de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Vanaf 2017 konden gemeenten voor het 

eerst deelnemen aan de zelfevaluatie, waarbij nog geen norm is gesteld aan het 

aantal punten dat minimaal behaald moet worden. 

 De zelfevaluatie op de BAG laat zien dat 190 van de 200 punten zijn 

behaald (95%) voor alle vier de gemeenten.  

 De zelfevaluatie op de BGT laat zien dat van de 150 punten: Bergen 110 

punten heeft behaald (73%); Uitgeest 120 (80%); Castricum 130 (87%) 

en Heiloo 130 (87%). 

 De kwaliteit rondom de processen van de Basisregistratie Personen (BRP) en van 

paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK). 

De norm staat op 90% dat behaald moet worden. 2017 was een overgangsjaar naar 

een nieuwe wijze waarop de zelfevaluatie plaatsvond. Door de ambtelijke fusie was 

de verwachting dat een dip in de score zichtbaar zou worden. Beleid en processen 

zijn namelijk achterhaald en moeten worden geactualiseerd (gebeurt in 2018). De dip 

is minder groot dan verwacht en de gemeenten hebben de volgende scores gehaald. 

 De gemeente Bergen scoorde op de BRP 85,8% en op de PNIK 89,3%. 

 De gemeente Uitgeest scoorde op de BRP 80,3% en op de PNIK 85,2%. 

 De gemeente Castricum scoorde op de BRP 88,5% en op de PNIK 87,1%. 

 De gemeente Heiloo scoorde op de BRP 85,8% en op de PNIK 88,4%. 

 

Deze scores leiden overigens niet tot specifieke beveiligingsrisico’s. In 2018 worden 

beleid en procedures geactualiseerd en geharmoniseerd; en zal naar verwachting 

weer de minimale score van 90% worden behaald. 

   

  



 

15 

 

Bijlage 2 Voortgang op implementatie AVG 

Op 8 februari jl. heeft de VNG een ledenbrief uitgebracht aan college- en raadsleden 

over privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG). 

De ledenbrief treft u hier aan. Daarin staat dat gemeenten op 25 mei 2018 tenminste 

aan zes verplichte AVG-maatregelen moeten voldoen.  

 

De status ten aanzien van deze zes verplichte maatregelen waar in de brief naar wordt 

verwezen is als volgt: 

 

1. Beschikken over een register van verwerkingsactiviteiten 

Status: aanwezig 

Er is een blauwdruk van een verwerkingsregister waarin alle werkprocessen van de 

werkorganisatie de BUCH zijn opgenomen (meer dan 900 werkprocessen). Per 

werkproces is opgenomen welke persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Samen 

met de vakafdelingen wordt de blauwdruk de komende maanden doorlopen en 

aangescherpt. 

 

2. Uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA) voor 

gegevensverwerkingen met een hoog privacy risico 

Status: aanwezig 

Er is een format van een DPIA. Inmiddels is als eerste een DPIA uitgevoerd voor het 

sociaal domein.  

 

3. Beschikken over een register van datalekken die zijn opgetreden 

Status: aanwezig 

Datalekken worden vastgelegd en geregistreerd. 

 

4. Aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven 

voor een gegevensverwerking wanneer daarvoor toestemming nodig is  

Status: in ontwikkeling en tijdig voor 25 mei 2018 gereed 

Hier wordt nog aan gewerkt. In afstemming met de betreffende teams wordt dit 

opgenomen in de werkprocessen en de formulieren worden daarop aangepast. 

 

5. Het aangesteld hebben van een Functionaris gegevensbescherming en 

aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 

Status: is benoemd door het college van B&W en aangemeld bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens 

 

6. Beschikken over een procedure voor inzage in persoonsgegevens. 

Status: werkinstructies zijn aanwezig 

 

Daarnaast zijn de volgende maatregelen getroffen vanuit de AVG waar de ledenbrief niet 

expliciet naar verwijst. Daarvan is de stand van zaken als volgt: 

- Privacy-officer 

Sinds september 2017 is een trainee gestart met de voorbereidingen om tijdig te 

acteren op de AVG, en vanaf 1 januari 2018 beschikt de BUCH over een privacy-

officer. De privacy-officer ondersteunt de vakafdelingen met de implementatie, 

adviseert hen en vormt de vraagbaak voor medewerkers, houdt regie op de 

verzoeken van inwoners, op de inrichting en actueel houden van het 

verwerkingsregister, opstellen van verwerkersovereenkomsten, levert input voor 

privacy by design en default en voert data protection impact assessments uit. 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180208_ledenbrief_2018-wordt-het-jaar-van-de-nieuwe-privacyregels-van-de-avg.pdf
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- Privacybeleid 

Is opgesteld en door de colleges vastgesteld. 

- Verantwoordingsplicht (accountability) 

De gemeente moet aantoonbaar voldoen aan belangrijke beginselen uit de AVG 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met name: rechtmatig, 

transparant, doelbinding en juistheid van de gegevens. Deze beginselen worden 

verwerkt in de werkprocessen en opgenomen in het verwerkingsregister. 

- Privacy by design en default 

Bij nieuwe ontwerpen van informatiesystemen moeten persoonsgegevens goed 

beveiligd worden. Technische en organisatorische maatregelen worden conform 

de BIG getroffen en gaan uit van dataminimalisatie: het systeem standaard het 

meest privacy vriendelijk maken en de systemen en processen dusdanig inrichten 

dat zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is ‘ongoing’. 

- Informatie website (transparantie richting inwoners) 

De rechten van een inwoners worden binnenkort uitgelegd op de websites en 

formulieren om een verzoek tot inzage, correctie, rectificatie, gegevens te wissen, 

dataportabiliteit, beperking van verwerken van gegevens, bezwaar en profilering 

worden op de websites beschikbaar gesteld. Als de nieuwe websites er zijn dan 

wordt het ook mogelijk om de verzoeken met DigiD aan te vragen.  

- Processen van rechten  

Werkprocessen om verzoeken van inwoners te behandelen zijn gereed.  

- Gedragcodes 

De gemeenteraad heeft de gedragscode vastgesteld waarin staat hoe de privacy 

geborgd dient te worden bij publicatie op de website van documenten waarin 

persoonsgegevens zijn opgenomen. 

- Awareness 

Medewerkers zijn (en worden) geïnformeerd en getraind middels: 

 Lezingen over hacken  

 Sessies in de werkoverleggen van de vakafdelingen 

 Lezingen over de inhoud en impact van de AVG  

 E-learning AVG 

 Phisingmailtesten 

 Berichten via intranet 

- Verwerkersovereenkomsten 

Als een derde partij taken uitvoert voor de gemeente en daarbij 

persoonsgegevens verwerkt wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld. In 

deze overeenkomst zijn in ieder geval opgenomen: 

 het onderwerp en de duur van de verwerking; 

 de aard en het doel van de verwerking; 

 het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen; 

 de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. 

En er zijn onder andere maatregelen in opgenomen over de informatiebeveiliging.  

 

Er worden verwerkersovereenkomsten opgesteld met verbonden partijen waaraan 

de gemeente deelneemt middels een gemeenschappelijke regeling of met derden 

samenwerkingsovereenkomsten heeft. 

 



 

 

Aan: 

BUCH-gemeenten 

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

 

 

 

 

Plaats, datum : Utrecht, 11 april 2018 

Referentie : 20180411 DBA GEM-BUCH ENSIA 2017 

Betreft : Aanbiedingsbrief Assurancerapporten 

 

 

 

 

Geacht college, 

Bijgaand stuur ik u de Assurancerapporten met betrekking tot onze auditwerkzaamheden inzake 

Informatiebeveiliging van DigiD en Suwinet. 

 

In het kader van ENSIA 2017 hebben wij vastgesteld dat bij de BUCH-gemeenten informatiebeveiliging 

van DigiD en Suwinet in opzet en bestaan geheel voldoet aan de geselecteerde normen van DigiD en 

Suwinet. Wij hebben hierover gerapporteerd in Assurancerapporten met een oordeel zonder 

beperkingen.  

 

Mede gelet op het feit dat de ambtelijke fusie pas sedert 1 januari 2017 een feit is, willen we daarbij 

opmerken dat dit een zeer goed resultaat is. 

  

Tijdens onze auditwerkzaamheden hebben wij ervaren dat de BUCH-gemeenten het belang van 

informatiebeveiliging inzien. De stappen die zijn gezet alsmede de doelstellingen die zijn geformuleerd 

en opgenomen in de Raadsnotitie “Informatieveiligheid en privacy in 2017” vormen naar onze mening 

een goede uitgangspositie om de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen de BUCH-

gemeenten naar een (nog) hoger niveau te brengen. 

 

Utrecht, 11 april 2018 

  

Duijnborgh Audit BV 

 

 

Drs. M. El Aarbaoui RE 
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• 
Duijnborqh Audit b.v. 

Plaats, datum 
Referentie 
Betreft 

Utrecht, 8 april 2018 
20180408 DBA GEM-BER ENSIA 2017 
Assurance-rapport betreffende de 
Collegeverklaring ENSIA 2017 

WTC Papendorp 
Papendorpseweg 100 
3528 BJ Utrecht 
Postbus 40270 
3504 AB Utrecht 

T +31(0)88160 1700 
F +31 (0)88 160 1799 
l www.dbaudit.nl 

!BAN : NL03 ABNA 0547 8300 25 

KVK Midden Nederland 
nr. 34224905 

Geacht college, 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake 
Informatiebeveiliging van DigiD en Suwinet (inclusief bijlage 1 DigiD en bijlage 2 Suwinet waarnaar in 
de collegeverklaring wordt verwezen) van gemeente Bergen (NH) onderzocht. 

Ons oordeel 
Naar ons oordeel is bijgevoegde Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging van DigiD 
en Suwinet (inclusief bijlage 1 DigiD en bijlage 2 Suwinet waarnaar in de collegeverklaring wordt 
verwezen) van gemeente Bergen (NH) in alle van materieel belang zijnde aspecten, juist. 

De Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging van DigiD en Suwinet (hierna 
Collegeverklaring ENSIA 2017) omvat het op 31 december 2017 in opzet en bestaan voldoen van de 
beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen DigiD (Norm ICT beveiligingsassessments 
DigiD versie 2.0, op het openbare deel van de websites van het ministerie van BZK) en Suwinet 
(Specifiek Suwinet normenkader Afnemers, versie 1.01 op website BKWI en bijlage 1 van de notitie 
verantwoordingsstelsel op website ENSIA voor de selectie van normen). Wij benadrukken dat het 
specifiek geselecteerde normen zijn en daarmee geen uitspraak wordt gedaan over de 
informatiebeveiliging als geheel omtrent DigiD en Suwinet. De criteria waarvan wij gebruik hebben 
gemaakt bij het vormen van ons oordeel staan beschreven in de collegeverklaring. 

Benadrukking aangelegenheden 
De beheersingsmaatregelen inzake DigiD die zijn uitbesteed aan Exxellence vallen buiten de reikwijdte 
van de collegeverklaring en dit assurance-rapport. Wij hebben wel vastgesteld dat onze assurance bij 
deze collegeverklaring en de assurance bij de verantwoording van de dienstverlener aan wie de 
beheersingsmaatregelen zijn uitbesteed tezamen de geselecteerde normen inzake DigiD afdekken. 
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Deze aanvullende informatie is niet bedoeld om afbreuk te doen aan ons oordeel. 

Basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze assurance-opdracht met betrekking tot de Collegeverklaring ENSIA 2017 uitgevoerd 
volgens Nederlands recht, waaronder de Richtlijn 3000 (Herzien) 'Assuranceopdrachten door IT 
auditors' van NO REA. Deze assurance-opdracht is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van 
zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de assuranceopdracht betreffende de Collegeverklaring ENSIA 2017'. 

Wij hebben de vereisten van het Reglement Gedragscode ('Code of Ethics') van NOREA nageleefd, 
welke is gebaseerd op de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, deskundigheid en 
zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 
Dit assurance-rapport is bestemd voor gebruikers van de Collegeverklaring ENSIA 2017. De 
Collegeverklaring ENSIA 2017 is opgesteld voor de gemeenteraad en voor de departementen die 
toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet. Doel van de Collegeverklaring ENSIA 2017 is om de 
gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet te informeren 
over het in opzet en bestaan voldoen van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen 
DigiD en Suwinet. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor de gemeenteraad en 
de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet en dient niet te worden verspreid 
aan of te worden gebruikt door anderen. 

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen 
Interne beheersingsmaatregelen kunnen vanwege hun aard niet alle fouten of omissies bij het 
verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken. 

Werking niet onderzocht 
Wij hebben geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking van interne 
beheersingsmaatregelen en brengen daarover geen oordeel tot uitdrukking. 

Verantwoordelijkheden van het college van gemeente Bergen (NH) 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bergen (NH) is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de Collegeverklaring ENSIA 2017. De gemeenteraad en de departementen die toezien 
op de veiligheid van DigiD en Suwinet dienen voldoende inzicht te hebben om deze collegeverklaring, 
samen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheersingsmaatregelen die 
zelf worden uitgevoerd, te beschouwen wanneer zij de risico's van afwijkingen van materieel belang 
in relatie tot DigiD en Suwinet inschatten. 

De criteria waarvan bij het maken van deze verklaring gebruik werd gemaakt hielden in dat: 
• de risico's die het bereiken van de geselecteerde normen DigiD en Suwinet in gevaar brengen, 

werden geïdentificeerd; 
• de onderkende interne beheersingsmaatregelen, indien zij werkzaam zijn zoals beschreven, een 

redelijke mate van zekerheid zouden verschaffen dat die risico's het bereiken van de vermelde 
interne beheersingsdoelstellingen niet zouden verhinderen; 
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• het college ook verantwoordelijk is voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 
om het opstellen van de collegeverklaring ENSIA 2017 mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Onze verantwoordelijkheden voor de assurance-opdracht betreffende de 
collegeverklaring ENSIA 2017 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een assurance-opdracht dat wij 
daarmee, met een redelijke mate van zekerheid voldoende en geschikte assurance-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Een redelijke mate van zekerheid wil zeggen dat 
onze assurance-opdracht is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze assurance-opdracht niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Wij passen het Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN) toe. Op grond daarvan beschikken wij 
over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en 
procedures inzake de naleving van de ethische voorschriften, professionele standaarden en andere 
wet- en regelgeving. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de beslissingen 
die gebruikers op basis van de Collegeverklaring ENSIA 2017 nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze Assurance werkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze assurance-opdracht professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Richtlijn 3000 (Herzien) 
'Assuranceopdrachten door IT-auditors' van NOREA. 

Onze assurance-opdracht bestond onder andere uit: 
• het verkrijgen van kennis omtrent de Collegeverklaring ENSIA 2017 en andere omstandigheden 

rond de opdracht waaronder het verkrijgen van kennis omtrent de interne 
beheersingsmaatregelen. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente; 

• het op basis van deze kennis inschatten van de risico's dat de Collegeverklaring ENSIA 2017 
onjuistheden van materieel belang bevat als gevolg van fraude en fouten, het in reactie op deze 
risico's bepalen en uitvoeren van assurance-werkzaamheden en het verkrijgen van assurance 
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een 
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het reageren op de ingeschatte risico's, waaronder het ontwikkelen van een algehele aanpak, en 
het bepalen van de aard, de tijdsfasering en de omvang van verdere procedures; 

• het uitvoeren van verdere procedures die duidelijk zijn gekoppeld aan de gesignaleerde risico's, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van inspectie, waarnemingen ter plaatse en 
inwinnen van inlichtingen; en 

• het evalueren van de toereikendheid van de assurance-informatie. 
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gemeente BERGEN 
Zaaknummer: B818.00087 / B818.00134 Registratienummer: 18intp0460 

Collegeverklaring Ensia 2017 inzake informatieveiligheid DigiD en Suwinet 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) legt met 
deze verklaring verantwoording af over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen 
inzake DigiD en Suwinet op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit 
(ENSIA) systematiek. 

Het doel van ENSIA is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de 
gemeenteraad. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en controlcyclus voor 
informatiebeveiliging, neemt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als 
uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft 
het gemeentebestuur meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en 
kan het bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en 
andere belanghebbenden. 

Zo structureert ENSIA ook de verticale verantwoording van gemeenten richting de 
rijksoverheid over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling 
Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Gezamenlijke 
Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 
(GeVS/Suwinet). 

Reikwijdte verklaring 
Deze verklaring betreft de onderdelen van de ENSIA systematiek waarover assurance 
wordt gevraagd van een onafhankelijke IT auditor. Voor het jaar 2017 betreft dit DigiD 
en Suwinet. De verklaring omvat het op 31 december 2017 in opzet en bestaan voldoen 
van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake DigiD (Norm ICT 
beveiligingsassessments DigiD versie 2.0, op het openbare deel van de websites van het 
ministerie van BZK) en Suwinet (Specifiek Suwinet normenkader Afnemers, versie 1.01 
op website BKWI en bijlage 1 van de notitie Verantwoordingsstelsel op website ENSIA 
voor de selectie van normen). De normen vinden hun basis in internationale standaarden 
en zijn geschikt voor het doel van deze Collegeverklaring. De Collegeverklaring omvat 
niet de werking van de maatregelen over 2017. 

Deze Collegeverklaring is opgesteld voor de gemeenteraad en de departementen die 
toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet. De gemeenteraad die toeziet op 
informatieveiligheid worden via een informatienota geïnformeerd over de totale breedte 
van de uitgevoerde zelfevaluatie ENSIA. 
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gemeente BERGEN 

Verklaring college 
Het college verklaart dat bij gemeente Bergen (NH) op 31 december 2017 de interne 
beheersingsmaatregelen in opzet en bestaan voldoen aan de geselecteerde normen 
inzake DigiD en Suwinet. 

Gemeente Bergen (NH}, datum .13 maart 2018 

College van Ben W gemeente Bergen (NH) 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 
het college van Bergen NH op 13 maart 2018 

mr. M.N. Schroor 
secretaris 

drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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