
Identiteitsmanagement

4 5B&R B&R

In het interview met Dion Battermann en Nico Brinkman in de vorige editie 

van B&R kwam naar voren dat informatiebeveiliging bij gemeenten helaas 

vaak nog onderbelicht is. Reden genoeg om te informeren hoe de afdeling 

Burgerzaken privacy en digitale veiligheid kan borgen in de dagelijkse 

praktijk en welke hulpmiddelen gemeenten hiervoor kunnen gebruiken. 

Hierover ging Rein Zijlstra, wethouder in Zeewolde, in gesprek met Remco 

Rekoert, informatiebeveiligingsfunctionaris in Edam/Volendam en Paulien 

van der Hoeven, projectleider bij BZK. Josee Koning, tekstschrijver

Als gevolg van de decentralisaties 
en de toenemende digitalise-
ring beschikken gemeenten over 

steeds meer privacygevoelige informa-
tie. Daar moet je als gemeente natuurlijk 
zorgvuldig mee omgaan. De lekken bij 
Diginotar en Lektober maakten in 2011 
duidelijk dat de ICT-infrastructuur van 
gemeenten kwetsbaar is. Dat was de aan-
leiding om begin 2013 de Informatiebe-
veiligingsdienst IBD op te zetten. 
Om invulling te geven aan haar doelstel-
lingen heeft de IBD een Baseline Infor-
matiebeveiliging Nederlandse Gemeen-
ten (BIG) opgesteld, die door de over-
grote meerderheid van de gemeenten is 
omarmd. Momenteel zijn Chief Informa-
tion Security Officers ( CISO’s) druk bezig 
met de implementatie van de BIG. Remco 
Rekoert woonde begin november de 
IBD-Praktijkdag bij waar 160 gemeenten 
aanwezig waren. Hij constateert dat het 
belang van informatiebeveiliging doorsij-
pelt: ‘Op organisatorisch vlak moet er nog 
wel veel gebeuren om de BIG in de prak-
tijk goed te laten verlopen’, stelt hij vast. 

ENSIA
In 2013 is er een VNG-resolutie aange-
nomen waarin de gemeenten hebben 
aangegeven informatiebeveiliging van 
groot belang te vinden, maar waarin ze 
de Minister van BZK ook oproepen de 
audit- en verantwoordingsinspanning bij 
gemeenten terug te dringen. Naar aan-
leiding hiervan is er het project ENSIA 
gestart, een gezamenlijke inspanning 
van BZK, andere departementen en de 
gemeenten (zie kader rechts). Om toe 
te lichten wat het project betekent voor 
gemeenten, schuift Paulien van der 
Hoeven, projectleider ENSIA, aan bij het 
gesprek.
‘Gemeenten krijgen vanuit verschillende 
departementen vragen over verantwoor-
ding’, legt Van der Hoeven uit. ‘Dat kost 
veel capaciteit, en er zitten veel dubbelin-
gen in. Als je je processen eenduidig op 
één moment kunt verantwoorden, kun je 
meer aandacht besteden aan het verbete-
ren van de informatiebeveiliging. 
‘Onze vragenlijst helpt zowel in de ver-
ticale als in de horizontale verantwoor-

ding, binnen gemeenten dus. We hopen 
dat de vragenlijst gemeenteraden helpt 
om, waar nodig, bestuurders aan te spre-
ken om de juiste maatregelen te nemen. 
De werkwijze die wordt gevolgd bij de 
verantwoording over de Basisregistra-
tie Personen (BRP) vinden we een heel 
goed voorbeeld. Daar worden de vragen 
ook in samenspraak met de gemeenten 
geformuleerd. Gemeenten krijgen een 
bepaalde tijd om ze in te vullen, en kun-
nen zich met elkaar vergelijken. Ik vind 
dat een interessante insteek waardoor ik 
me graag laat inspireren voor de ENSIA-
aanpak.’

ENSIA vergemakkelijkt
Rekoert stelt dat Burgerzaken sowieso 
al behoorlijk ver is met informatiebevei-
liging. ‘Ik ben coördinator Burgerzaken 
geweest’, vertelt hij. ‘Toen ik vervolgens 
informatiebeveiliging gemeentebreed 
ging uitrollen, merkte ik dat de ervaring 
en de kennis die ik bij Burgerzaken heb 
opgedaan me enorm helpt. In andere 
afdelingen zijn nog slagen te maken, en 

Naar aanleiding van een artikel in de vorige editie van B&R praten Rein Zijlstra (wethouder Zeewolde), Remco Rekoert (informa-
tiebeveiligingsfunctionaris Edam/Volendam) en Paulien van der Hoeven (projectleider BZK) verder over informatiebeveiliging 
bij gemeenten en het belang van het project ENSIA op dit thema.

 Wat is ENSIA?

Momenteel moeten gemeenten zich wat betreft de inrich-
ting en werking van informatiebeveiliging nog meermaals 
verantwoorden. Dat komt omdat vragen over informatievei-
ligheid terugkomen in de verantwoordingen over persoons-
registraties, de paspoortwet, DigiD, de gebouwenregistraties 
en de registraties van werk en inkomen. In die verantwoor-
dingen worden vragen vaak dubbel gesteld. Het project 
ENSIA zorgt voor een vragenlijst die laat zien hoever men is 
met de implementatie van de BIG. Daarmee komen vragen 
over informatieveiligheid voor de eerder genoemde verant-
woordingen te vervallen. Dit scheelt tijd en geld die beter 
kunnen worden gebruikt om daadwerkelijk maatregelen 
door te voeren die de informatieveiligheid verbetert. 
Met ENSIA – ‘Eenduidige Normatiek Single Information 
Audit’ – kunnen gemeenten hun verantwoording op het 
gebied van informatiebeveiliging (IB) in één keer op een-
duidige wijze bundelen.
Aanleiding voor ENSIA is dat de Nederlandse gemeenten 

in 2013 een resolutie hebben aangenomen waarin ze het 
belang van IB erkennen en de Baseline Informatiebeveili-
ging Gemeenten (BIG) hebben omarmd als basis voor het 
gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid. 
Van der Hoeven: ‘De ministeries BZK, SZW, I&M, de VNG en 
een aantal gemeenten stellen samen een vragenlijst op, op 
basis waarvan je kunt controleren hoever je bent met het 
implementeren van de BIG. Dat is een hele klus. Daarnaast 
werken deze partijen samen om een effectief en efficiënt 
verantwoordingsstelsel op te bouwen. Een stelsel dat erop 
gericht is om op een goede manier te verantwoorden, 
maar ook om alle informatie die daarbij naar voren komt te 
gebruiken om van elkaar te leren. Informatiebeveiliging is 
heel erg bewegend.’ 
Gemeenten die willen bijdragen aan het ENSIA-project, kun-
nen zich melden bij de projectsecretaris van ENSIA Antje 
Visser, antje.visser@minbzk.nl. We hebben praktijkkennis 
nodig om van ENSIA iets moois te maken!’
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Informatiebeveiliging 
in de praktijk



Column
Fout op fout laat de overheid 
koud

Een bijstandsmoeder beklaagt zich erover dat de woningbouwvereniging het ver-
keerde huisnummer boven haar deur heeft opgehangen. Ze meent op nummer 40 
te wonen, maar boven haar huis hangt een bordje met nummer 41. Haar post wordt 
steevast bij het naastgelegen schijnbaar leegstaande winkelpand met een bordje 
met nummer 40 bezorgd. De woningbouwvereniging beweert dat de bordjes goed 
hangen en verwijst de vrouw naar de gemeente. Die vertelt haar dat ze gewoon op 
nummer 40 woont en dat de woningbouwcorporatie de bordjes moet veranderen. 
De vrouw vertelt dat ze al twee jaar problemen heeft met allerlei instanties die 
vermoedelijk samenhangen met het huisnummerprobleem. Zo beweert ook de 
Rijksbelastingdienst dat ze op nummer 40 woont en stelt bovendien dat daar nog 
iemand anders staat ingeschreven. Ze moet daarom 3000 euro aan huur-, zorg- en 
kinderopvangtoeslag terugbetalen, terwijl zij en haar kinderen maar net het hoofd 
boven water weten te houden. De vrouw heeft ondertussen overal aangeklopt en 
bezwaarschriften ingediend tegen de terugvorderingen. 

Als ik navraag doe, blijkt het stadsdeel twee jaar eerder een verkeerde adresbe-
schikking te hebben afgegeven. De woning kreeg toen het huisnummer 40 in de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de vrouw werd in de Basisregistratie 
Personen naar dit nummer ‘verhuisd’. Maar omdat dit een reeds bestaand adres 
was – van het naastgelegen winkelpand – draaide het stadsdeel het besluit terug. 
De woning kreeg in de BAG het oude nummer 41 terug, maar de gemeente vergat 

de vrouw terug te verhuizen in de BRP. Daardoor staat ze al twee jaar geregistreerd 
op het winkelpand. De gemeente registreert haar, met terugwerkende kracht, op 
nummer 41 in de BRP. Ik informeer bij Waternet, de gemeentelijke en Rijksbelas-
tingdienst naar de gevolgen van deze foutieve registratie. Waternet corrigeert de 
eerder gestuurde facturen en stort het te veel betaalde bedrag terug. De gemeen-
telijke belastingdienst wijst haar kwijtscheldingsverzoek op grond van de huidige 
adresgegevens toe. Drie maanden later neemt de vrouw opnieuw contact met mij 
op. De Rijksbelastingdienst heeft haar huurtoeslag van 200 euro per maand stop-
gezet omdat ze twee jaar eerder gedurende twee maanden toch nog op nummer 
40 geregistreerd stond. De gemeente blijkt de correctie opnieuw niet volledig te 
hebben uitgevoerd. Dat gebeurt alsnog en de gemeente biedt excuses aan. De 
Rijksbelastingdienst belooft de zaak met spoed te zullen oppakken. Fouten maken 
is menselijk, maar dat het in deze zaak tot drie keer toe fout ging, terwijl de vrouw 
overal aan de bel heeft getrokken is onbegrijpelijk. Medewerkers van overheidsor-
ganisaties zouden zich meer bewust moeten zijn van het ingrijpende effect voor de 
burger dat hun handelen kan hebben in de keten. 

Arre Zuurmond, 

Gemeentelijke Ombudsman 

Amsterdam

De woning kreeg in de BAG het oude 
nummer 41 terug, maar de gemeente 
vergat de vrouw terug te verhuizen in 
de BRP.
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ook buiten BIG om zijn verbeteringen 
door te voeren. Burgerzaken kan naar 
mijn idee een grote rol spelen om infor-
matiebeveiliging gemeentebreed op een 
hoger niveau te tillen. Wel denk ik dat 
de CISO hierop een helikopterblik moet 
hebben.’
Volgens Rekoert moeten gemeentelijke 
afdelingen, waaronder Burgerzaken, zich 
samen met de CISO op ENSIA voorberei-
den. Rekoert: ‘Burgerzaken zal merken 
dat in verschillende onderdelen van de 
vragenlijst een verwijzing naar de BIG 
volstaat. Dat hoef je niet verder uit te 
werken in documenten, en je hoeft niet 
langer dezelfde vraag op twee of drie 
manieren te beantwoorden. Wel moeten 
ze zich ervan bewust zijn dat bestaande 
documenten moeten worden aangepast 
op de BIG. Je moet wel goed kijken naar 
juridische beperkingen met afstemming 
op de BIG op grond van de wet BRP.’
Van der Hoeven: ‘We hebben een expe-
rimenteerwet die ruimte geeft om zaken 

die belemmerend zijn en niet ten dienste 
zijn aan de harmoniseringsgedachte van 
ENSIA te kunnen aanpassen.’ 
In de praktijk zal ENSIA het werk van de 
afdeling Burgerzaken vergemakkelijken, 
meent Rekoert, ‘maar je moet wel iemand 
vrijmaken om het in te regelen. En hoe 
kleiner de organisatie is, hoe lastiger dat 
is. Naar mijn idee leent informatiebeveili-
ging zich ook heel goed om met gemeen-
ten aan samen te werken. Operationeel 
bestaan er onderling misschien verschil-
len, maar de basis is overal te gebruiken.’ 

Steeds bewuster
Maar hoe onderbelicht ís informatiebe-
veiliging nu in gemeenteland? Zijlstra 
hoort om zich heen dat collega-bestuur-
ders zich steeds bewuster worden van het 
belang ervan. ‘Dat zich dat nog niet met-
een vertaalt in een BIG die 100 procent 
geïmplementeerd is, mag duidelijk zijn, 
maar we zijn op de goede weg. Als je een 
geloofwaardig bestuur wilt zijn richting 

burgers en bedrijven, moet je zorgvuldig 
met alle gegevens omgaan om te voor-
komen dat er problemen ontstaan die je 
redelijkerwijs had kunnen voorkomen. Je 
kunt als overheid immers je taken alleen 
uitvoeren als de burger vertrouwen heeft 
in het gemeentebestuur’, stelt hij vast. 
‘Mocht er iets fout gaan, dan ligt de ver-
antwoordelijkheid bij B&W.’ 
‘Informatiebeveiliging is een activiteit bin-
nen gemeenten die nog meer aandacht 
verdient’, stelt Van der Hoeven. ‘Ik hoor 
wel van mensen dat ze weinig ruimte 
hebben om te werken aan de implemen-
tatie van de BIG-richtlijn. Maar het is echt 
belangrijk om hier in de gemeentelijke 
organisatie capaciteit voor vrij te maken.’
Zijlstra: ‘We zijn blij dat een flink aantal 
gemeenten informatiebeveiliging in het 
coalitieakkoord heeft opgenomen, en je 
ziet het onderwerp in steeds meer col-
legeportefeuilles terug.’  

‘Gemeenten krijgen vanuit verschillende departementen vragen over verantwoording. Dat kost veel capaciteit, en er zitten veel 
dubbelingen in. Als je je processen eenduidig op één moment kunt verantwoorden, kun je meer aandacht besteden aan het 
verbeteren van de informatiebeveiliging’, aldus Paulien van der Hoeven.
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