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Informatiebeveiliging: onderwerp voor de bestuurstafel
Informatiebeveiliging is een belangrijk en
actueel thema. In dit digitale tijdperk werken
burgers, overheden, ondernemers en ketenpartners steeds vaker online samen. Digitalisering
helpt overheden om hun dienstverlening naar
burgers en samenwerkingspartners verder te
optimaliseren. Tegelijkertijd nemen daardoor
ook risico’s en kwetsbaarheid toe. Gevoelige
en vertrouwelijke informatie wordt namelijk
steeds makkelijker gedeeld. Burgers en samenwerkingspartners vertrouwen er dan ook op
dat overheden zorgvuldig met hun gegevens
omgaan en de beveiliging van informatie professioneel organiseren. Informatiebeveiliging
creëert waarde, voorkomt schade en draagt
bij aan de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie. Dit maakt dat het onderwerp niet mag
ontbreken op de bestuursagenda

Wat betekent werken met de BIO
voor uw organisatie?
De BIO heeft als uitgangspunt risicomanagement.
Het draait in eerste instantie om risicobewustzijn en
de wijze waarop bestuurders, managers en medewerkers in de organisatie met risico’s omgaan.
Denk bij risico’s op het gebied van informatiebeveiliging bijvoorbeeld aan: privacyschendingen door
een datalek, reputatieschade door het uitlekken
van vertrouwelijke plannen of fysieke schade door
storingen in systemen in de openbare ruimte.
Informatiebeveiliging gaat dus verder dan alleen
ICT. Het is een samenspel van technische en
organisatorische maatregelen. Naast ICT gaat het
ook over kennis en bewustzijn, over de manier
waarop uw organisatie met risico’s omgaat en het
inrichten van processen en procedures. Het gaat
over vragen, zoals: is uw organisatie zich bewust
van (potentiële) risico’s? Hebben medewerkers
en managers in algemene zin een beeld van
dreigingen op het gebied van informatieveiligheid?
En, weten zij hoe zij vanuit hun rol kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid? Of met
wie zij eventuele risico’s kunnen bespreken?

De risico’s en kansen rondom het onderwerp
informatiebeveiliging mogen niet ontbreken op de
bestuurstafel. Zoals u ongetwijfeld weet, is per
1 januari 2019 de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO) van kracht voor alle overheidslagen.
In deze leaflet informeren wij u over de BIO, wat
de betekenis is voor uw organisatie en wat u als
bestuurder kunt doen bij de implementatie van de
baseline binnen uw organisatie. Informatiebeveiliging
is chefsache in de bestuurskamer.

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor een
veilige informatievoorziening. Het is daarom aan u
om de risicobereidheid te bepalen en daarmee ook
te controleren of de gekozen maatregelen binnen
de organisatie de risico’s terugbrengen tot een
acceptabel niveau. Binnen de BIO helpt de BBNtoets/QuickScan om het risiconiveau te bepalen en
adequate maatregelen te treffen.

Transitie naar de BIO: gemeenschappelijk
normenkader
Per 1 januari 2019 vervangt de BIO de sectorale
baselines BIR (bij het Rijk), BIG (bij de gemeenten), BIWA (bij de waterschappen) en IBI (bij de
provincies). Hierdoor ontstaat één gezamenlijk
normenkader voor informatiebeveiliging binnen
de gehele overheid, gebaseerd op de actuele en
internationale regelgeving voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27002). Kortom, één duidelijke
ondergrens voor informatiebeveiliging met daarin
de regels waaraan alle overheidslagen dienen te
voldoen. Het jaar 2019 staat in het teken van de
start van en overgang naar de BIO.
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Wat is uw rol als bestuurder bij de
implementatie van de BIO?
Vanaf 1 januari 2020 wordt binnen de overheid
volgens de BIO gewerkt. Binnen uw organisatie is
de Chief Information Security Officer (CISO) uw
adviseur op het gebied van informatiebeveiliging
en betrokken bij de implementatie van de BIO.
Als bestuurder kunt u helpen om de implementatie
van de BIO te helpen versnellen door in elk geval
het volgende te doen:
██

██

██

██

██

██

Vergroten bewustzijn: het belang van
informatiebeveiliging voor uw organisatie vanuit
uw rol als bestuurder kunt u in overleggen
agenderen om het bewustzijn te vergroten.
Veilige en open cultuur: informatiebeveiliging
is in essentie risicomanagement. Dat begint
bij identificatie. Het bevorderen van een open
en veilige cultuur waarin medewerkers van uw
organisatie zich vrij voelen om (potentiële) risico’s proactief te melden bij de juiste personen
draagt hieraan bij, zodat adequaat kan worden
gereageerd op dreigende risico’s.

Aandacht voor ketensamenwerking: u kunt
regelmatig met samenwerkingspartners en
leveranciers het gesprek voeren over risico’s en
maatregelen die ervoor zorgen dat risico’s tot
een acceptabel niveau worden teruggedrongen.
Een partner of leverancier moet op onafhankelijke wijze kunnen aantonen dat deze partij zich
aan de geldende eisen voldoen.
Controleren en evalueren: regelmatige controle en evaluatie zijn belangrijk om goed inzicht
te krijgen in de mate waarin het informatiebeveiligingsbeleid en risicomanagement ingebed zijn
in de organisatie. Daarbij gaat het om evaluatie
op het hoogste niveau, aan de bestuurstafel.
Als input kunt u daarbij gebruik maken van
managementrapportages en (eventuele)
incidentevaluaties.

Ondersteuningsprogramma voor
bestuurders en professionals
Om de overgang naar en implementatie van
de BIO te stimuleren, heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een
ondersteuningsprogramma opgezet waarbij alle
overheidslagen betrokken zijn. Het programma
sluit aan op de behoefte van alle organisaties en
koepels en biedt ondersteuning aan in de vorm
van handreikingen, bewustwording over informatie
beveiliging, workshops en een digitale community
om good practices uit te wisselen. Vanuit het
programma worden regelmatig diverse workshops
en rondetafelgesprekken georganiseerd. U leest
hierover meer op de website www.bio-overheid.nl.

Inrichten risicoteam: u kunt gebruik maken
van de kennis en verantwoordelijkheden van
proces- en systeemeigenaren. U kunt uw
Chief Information Security Officer (CISO) en
de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
en Controller als onafhankelijk adviseur laten
samenwerken in een risicoteam, waarin u
vanzelfsprekend zitting heeft.
Borgen risicomanagement: risicomanagement
als een cyclisch, iteratief en terugkerend proces
inrichten. Dreigingen veranderen, de omgeving
verandert en wetgeving verandert. Indien u geen
rekening houdt met deze veranderingen, zijn uw
maatregelen op termijn wellicht niet doeltreffend
of doelmatig.
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Hulp bij de implementatie van de BIO
Uw eerste aanspreekpunt binnen uw organisatie
is de functionaris met informatiebeveiliging in de
portefeuille, bijvoorbeeld de Chief Information
Security Officer (CISO). Hij of zij is uw adviseur op
het vakgebied informatiebeveiliging en betrokken
bij de transitie naar en implementatie van de BIO.
Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht op
de website van de koepel van uw bestuurslaag.
Ook kunt u kijken op www.bio-overheid.nl. Op de
laatstgenoemde website vindt u een overzicht van
actuele workshops en producten die worden aangeboden aan professionals en een kennispagina
met onder andere de BIO-tekst, een actuele FAQ
en thema-uitwerkingen.

Verder lezen over uw rol als bestuurder?
De Informatie Beveiligingsdienst (IBD) van de VNG
heeft 10 bestuurlijke principes op een rij gezet voor
gemeentelijke bestuurders. U kunt die hier lezen:
https://vng.nl/files/vng/de-10-bestuurlijkeprincipes-voor_20190109.pdf. Het Centrum voor
Informatiebeveiliging en Privacy (CIP) heeft eveneens een beknopt bestuursmanifest ontwikkeld.
Dit manifest is te vinden achter de volgende link:
https://cip-overheid.nl/media/1317/bestuursmanifest-informatieveiligheid.pdf.
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September 2019
Voor vragen naar aanleiding van deze publicatie
kunt u contact opnemen via de contactpagina op
www.bio-overheid.nl/contact.
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