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Voorwoord 
 
Het heeft wat zweet en tranen gekost -bloed is er gelukkig niet aan te pas gekomen: 
Trots kan ik aan u voorleggen de definitieve versie van mijn afstudeeronderzoek.  
 
Met het afronden van dit onderzoek is ook een einde gekomen aan mijn studie 
Management van informatietechnologie. Maar er zal geenszins een einde komen 
aan het combineren van werk en studie. Zeker in de ICT-wereld ben je nooit 
uitgeleerd en de oplettende lezer zal in dit onderzoek ook aanknopingspunten 
vinden voor verder onderzoek. 
 
Met dit onderzoek heb ik een bijdrage willen leveren aan de onderzoeksgebieden 
informatiebeveiliging en business-IT alignment. Eén van mijn doelstelling was dat de 
resultaten van dit onderzoek breder toepasbaar zijn dan alleen binnen de 
Belastingdienst, mijn werkgever. Ik ben benieuwd of ik hierin ben geslaagd. Blijde, 
ondersteunende, humoristische maar ook verontwaardigde, verbaasde en andere 
reacties zijn van harte welkom. 
 
Heel veel dank ben ik verschuldigd aan iedereen die een bijdrage aan dit onderzoek 
heeft geleverd en wel in het bijzonder aan: 
René Beddinkhaus, Bart Bokhorst, Albert Brouwer, Peter Burgers, Wim van 
Dommelen, Paul Overbeek, Paul Samwel, Tom Scholtz, Ferry Simonis, Maarten Slot 
en Paul Velsink, zonder jullie voeding uit de praktijk en kritische blikken zou dit 
onderzoek een luchtkasteel zijn; 
Saco Bekius, Jelco Bosma, Hugo Heitmeijer, Jan Helder, Ernst Mellink, Foppe Vogd 
en Inge Wertwijn, het aanhoren en bijsturen van mijn soms wilde ideeën was zeer 
waardevol; 
Anda Counotte, Math Dicker, Maarten Looijen en Jan Torny, jullie hebben mijn 
onderzoek op vakkundige wijze begeleid; 
Rob de Vries hartelijk bedankt voor het onbewust betalen van mijn telefoonrekening 
in de maanden dat ik heavy internetgebruiker was; 
Bram, Wouter en Anna bedankt voor jullie geduld als jullie niet mochten computeren 
en tijdens de drie maanden ouderschapsverlof waarin jullie weinig extra aandacht 
kregen; 
en Eva, jouw inzicht in de Nederlandse taal was onmisbaar evenals je steun en 
flexibiliteit. 
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Samenvatting 
 
Informatie wordt steeds meer gezien als één van de meest belangrijke 
productiefactoren. Logisch dus dat over de beveiliging van informatie goed wordt 
nagedacht. Logisch, maar de praktijk is heel anders: een goede risicoafweging wordt 
slechts sporadisch gemaakt. De standaard methode hiervoor, een risicoanalyse, 
vergt namelijk een lange doorlooptijd, veel inspanning en specifieke expertise. De 
kosten die met het uitvoeren van een risicoanalyse worden gedaan zijn bovendien 
alleen gerechtvaardigd bij uitzonderlijke risico’s, omdat het toepassen van 
standaardbeveiliging in veel gevallen volstaat. Bij standaardbeveiliging worden de 
beveiligingseisen gerealiseerd door middel van vooraf ontwikkelde standaard 
beveiligingsoplossingen. Hierdoor kan de ICT-dienstverlener snel en efficiënt 
geïntegreerde oplossingen bieden. Standaardisatie leidt bovendien tot een meer 
homogene en daardoor minder complexe exploitatieomgeving. 
 
De doelstelling van dit onderzoek is door middel van een analyse van 
praktijkervaringen aan te geven, hoe standaardbeveiliging de afstemming kan 
verbeteren tussen het door de business gevraagde en het door de 
ICT-dienstverlener geleverde beveiligingsniveau. De aanpak om een praktijkanalyse 
te maken is gekozen omdat er geen kant een klare methode voorhanden is, terwijl in 
de praktijk wel goede werkwijzen zijn te bespeuren. Dit onderzoek zet die best 
practices op een rijtje aan de hand van praktijkbeschrijvingen binnen en buiten de 
Belastingdienst (de werkgever van de onderzoeker). 
 
Het resultaat van dit onderzoek is een overzicht van 25 best practices voor het 
ontwikkelen van standaardbeveiliging, waarbij aangegeven is in hoeverre deze 
werkwijzen al dagelijkse praktijk zijn bij de Belastingdienst. 
 
De beschreven best practices zijn algemeen toepasbaar en zijn dus ook buiten de 
Belastingdienst waardevol. Het conform deze best practices ontwikkelen van 
standaardbeveiliging draagt bij aan de afstemming (in dit onderzoek alignment 
genoemd) tussen de business en ICT op het gebied van informatiebeveiliging. 
Hierdoor neemt de effectiviteit van de organisatie toe, mits aan een vijftal 
randvoorwaarden is voldaan. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op: 

• een afbakening waar standaardbeveiliging wordt toegepast; 
• het beschikbaar stellen van toereikende financiële middelen; 
• het benutten van ontwikkelde standaardbeveiliging; 
• het hanteren van een gemeenschappelijke taal; 
• het duidelijk definiëren van de verantwoordelijkheden tussen de business 

en de ICT-dienstverlener.  
 
In het algemeen wordt aanbevolen de best practices door middel van een iteratieve 
aanpak toe te passen. 
 
Aan de Belastingdienst wordt aanbevolen om op korte termijn: 

• de beveiligingsprocessen en -verantwoordelijkheden op het niveau van de 
Belastingdienstdirectie in een strategisch beleidsdocument te beschrijven 

• de tactische regelgeving voor het Centrum voor ICT nader uit te werken. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bij het ontwikkelen van informatiesystemen moet een inschatting gemaakt worden 
van het gewenste beveiligingsniveau. Hiervoor zijn methoden voor risicoanalyse 
ontwikkeld, maar in de dagelijkse praktijk blijkt dat een risicoanalyse weinig wordt 
uitgevoerd. Het uitvoeren van een risicoanalyse vergt namelijk een lange 
doorlooptijd, veel inspanning en gespecialiseerde professionals [Solm00]. Het 
gevolg is dat er dikwijls geen alignment is tussen enerzijds het door de business 
gewenste en veronderstelde beveiligingsniveau en anderzijds het binnen de 
ICT-omgeving gerealiseerde beveiligingsniveau. 
 
Als het desondanks lukt een risicoanalyse vooraf aan een verandering in een 
ICT-omgeving succesvol uit te voeren, dan worden in een risicoanalyse situationeel 
optimale beveiligingsmaatregelen voorgesteld, als gevolg van de begrenzingen van 
die veranderingen [Jaar00]. Dit terwijl vanuit het architectuurdenken juist naar een 
generieke beheersmatige inrichting wordt gezocht. 
 
Daarom is in mei 2000 in de domeinarchitectuur beveiliging [BAC00] van de 
Belastingdienst, -dat is een document waarin de architectuurvisie op de ontwikkeling 
van beveiliging in technische infrastructuur wordt beschreven-, gesteld dat er 
standaardbeveiliging ontwikkeld dient te worden. Het idee hierachter is dat voor 
standaard klantvragen, standaard (reeds ontwikkelde) oplossingen geboden worden. 
Een toetsing of de klantvraag binnen de marges van een standaardoplossing valt, 
zal dan in de meeste gevallen volstaan. Slechts bij uitzonderlijke eisen, die niet door 
een standaardoplossing worden afgedekt, zal een risicoanalyse plaats vinden. Gelijk 
aan het maken van een risicoanalyse is het ontwikkelen van standaardbeveiliging 
geen sinecure. Wat is dat precies en hoe doe je dat? 
 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is als volgt verwoord: 
Geef middels een analyse van praktijkervaringen aan, hoe standaardbeveiliging bij 
de Belastingdienst de alignment tussen business en ICT op het gebied van 
informatiebeveiliging kan verbeteren. 
 

1.3 Kader en begrenzingen van dit onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd door Arjan de Vries in het kader van de doctoraal studie 
Management van Informatietechnologie aan de Open Universiteit faculteit 
Technische Wetenschappen. Arjan is ICT-architect bij het Centrum voor ICT van de 
Belastingdienst (B/CICT). 
  
In dit onderzoek zijn de volgende beperkingen aangebracht: 

• beveiliging van andere waarden dan van informatie (zoals mensen, 
verwerkingscapaciteit en PC’s) vallen buiten de afbakening van dit onderzoek; 

• het beschrijven van praktijkervaringen is beperkt tot de Belastingdienst, 
onderzoeksbureau MetaGroup en een viertal andere organisaties; 

• de praktijkervaringen hebben betrekking op de aanpak die gehanteerd is bij het 
ontwikkelen van standaardbeveiliging. Er wordt niet beschreven welke feitelijke 
beveiligingsmaatregelen standaardbeveiliging bevat. 

Het probleem: alignment 
tussen business en ICT 
op het gebied van 
informatiebeveiliging 
ontbreekt veelal 

De oplossing: 
standaardbeveiliging 
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1.4 Vraagstelling 

 
Uit de doelstelling zijn twee centrale onderzoeksvragen afgeleid. De eerste 
onderzoeksvraag gaat in op het analyseren van praktijkervaringen. De tweede 
onderzoeksvraag is gericht op het toepassen van goede ervaringen bij de 
Belastingdienst. De centrale vragen luiden: 
I. Welke ervaringen zijn bij het ontwikkelen van standaardbeveiliging opgedaan? 

II. Welke van deze ervaringen zijn toepasbaar bij de Belastingdienst? 
 
Bij het standaardiseren van informatiebeveiliging is het formuleren, het 
implementeren, en het onderhouden van standaardbeveiliging van belang. 
Het formuleren is het beschrijven van de te nemen beveiligingsmaatregelen. Om het 
beschreven niveau van beveiliging daadwerkelijk te bereiken moet het vervolgens 
geïmplementeerd worden. De beschrijving en de implementatie van 
beveiligingsmaatregelen zullen vervolgens aangepast moeten worden aan 
veranderende omstandigheden. Voor beide centrale vragen zijn op deze wijze 
deelvragen afgeleid. 
 
Voor vraag I luiden deze deelvragen: 
1. Welke ervaringen zijn opgedaan bij het formuleren van standaardbeveiliging? 
2. Welke ervaringen zijn opgedaan bij het implementeren van standaardbeveiliging? 
3. Welke ervaringen zijn opgedaan bij het onderhouden van standaardbeveiliging? 
 
De deelvragen van vraag II zijn: 
1. Welke ervaringen bij het formuleren van standaardbeveiliging zijn toepasbaar bij 

de Belastingdienst? 
2. Welke ervaringen bij het implementeren van standaardbeveiliging zijn toepasbaar 

bij de Belastingdienst? 
3. Welke ervaringen bij het onderhouden van standaardbeveiliging zijn toepasbaar 

bij de Belastingdienst? 
 

1.5 Leeswijzer 

Voorin dit document is een samenvatting opgenomen. Dit hoofdstuk, het eerste 
hoofdstuk, geeft een globaal beeld van het onderzoek en het onderzoeksrapport. In 
het begrippenkader, het tweede hoofdstuk, staan twee belangrijke begrippen uit dit 
onderzoek centraal: alignment en standaardbeveiliging. Hoofdstuk 3 geeft aan hoe 
het onderzoek is uitgevoerd en waarom de beschreven aanpak is gekozen. 
Hoofdstuk 4, 5 en 6 zijn de kern van dit rapport. In hoofdstuk 4 “Een overzicht van 
best practices”, staat het antwoord op de eerste centrale vraag: “Welke ervaringen 
zijn bij het ontwikkelen van standaardbeveiliging opgedaan?”. Hoofdstuk 5 “Validatie 
van de best practices”, gaat in op de toepasbaarheid van de best practices. 
Gecombineerd met hoofdstuk 6, waarin wordt aangegeven in hoeverre de 
Belastingdienst de best practices al toepast, geeft dit antwoord op de tweede 
centrale vraag: “Welke van deze ervaringen zijn toepasbaar bij de Belastingdienst?”. 
In het laatste hoofdstuk staan de conclusies en aanbevelingen. Ook is daar een 
evaluatie van de onderzoeksperiode opgenomen. Een overzicht van de gebruikte 
literatuur is achterin dit rapport opgenomen. Hierbij is kort een typering van de 
inhoud van het artikel, de website of het boek aangegeven. Bij dit rapport horen twee 
bijlagen, namelijk de beschrijvingen van de praktijksituaties binnen en buiten de 
Belastingdienst.  

Centrale vragen 

Deelvragen 
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2 Begrippenkader 

2.1 Alignment tussen Business en ICT 

In de Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) gaat veel geld om. De aan ICT 
gerelateerde uitgaven bij de Belastingdienst worden voor het jaar 2002 geraamd op 
meer dan een half miljard euro. Deze investeringen dragen bij aan het realiseren van 
de doelstellingen van de organisatie. Het gelijkgericht houden van de doelstellingen 
van de business en ICT wordt alignment genoemd. Alignment is een proces omdat 
doelstellingen continu aan verandering onderhevig zijn. De wederzijdse beïnvloeding 
vindt plaats volgens het push en pull mechanisme. Van technologie push wordt 
gesproken indien de bedrijfsdoelstellingen mede gebaseerd zijn op de 
mogelijkheden in de ICT.  
Er is sprake van demand pull indien de ICT-services nauwgezet de 
bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. ICT-services beschrijven de geautomatiseerde 
delen van informatiesystemen. Het systematisch verzamelen, vastleggen en 
verwerken van gegevens gericht op het verstrekken van informatie, wordt een 
informatiesysteem genoemd [Star91]. Te leveren ICT-services worden doorgaans 
vastgelegd in serviceafspraken en bestaan uit te leveren ICT-voorzieningen en 
diensten. Onder ICT-voorzieningen worden hierbij zowel applicaties als technische 
infrastructuur verstaan. 
 
Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over alignment tussen business en ICT, 
wordt met ICT bedoeld het proces om ICT-voorzieningen te ontwikkelen en in stand 
te houden, alsmede de kennis en middelen om deze ICT-voorzieningen toe te 
passen en te gebruiken in het kader van de geautomatiseerde informatievoorziening 
[Looij00]. Met business wordt bedoeld alle primaire processen van het bedrijf of de 
instelling (in dit onderzoek steeds organisatie genoemd). 
Het primair proces van de Belastingdienst is het heffen en innen van 
belastinggelden. Hierbij worden de directies Particulieren, Ondernemingen en 
Douane onderscheiden. De Belastingdienst Centrum voor Proces- en 
Productontwikkeling (B/CPP) treedt namens deze Belastingdienstdirecties op als 
opdrachtgever naar de Belastingdienst Centrum voor ICT(B/CICT). B/CICT is de 
eenheid die bij de Belastingdienst de ICT-voorzieningen ontwikkelt en beheert.  
 

St
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er
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g

Business ICT

ICT
strategie

ICT
strategie

business
strategie

ICT
infrastructuur
en processen

organisatie-
infrastructuur 
en processen

strategic fit

functional
integration

strategic fit

functional
integration  

Figuur 1: Strategic alignment model 

 
De eersten die alignment modelmatig benaderden waren Henderson en 
Venkatraman [Hend93] (zie Figuur 1). 

Alignment 

ICT-service 

Business en ICT 

Business en ICT bij de 
Belastingdienst 

Alignment Model 
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Zij gingen er van uit dat alignment afhankelijk is van het vermogen om 
overeenstemming te bereiken in enerzijds de marktpositie en de interne structuur 
van de organisatie (strategic fit) en anderzijds de bedrijfsprocessen en de wijze 
waarop deze processen worden ondersteund door informatietechnologie (functional 
integration). 
 
Sinds 1993 zijn er een aantal uitbreidingen op dit model bekend. Het referentiemodel 
voor alignment dat in dit onderzoek wordt gebruikt, is gebaseerd op de uitbreiding 
van Maes [Maes99]. Informatie en structurering op tactisch niveau komen beter tot 
uiting in dit model. Een uitbreiding op het oorspronkelijke model is noodzakelijk om 
het praktisch toepasbaar te maken [Meas00]. In het referentiemodel kan concreter 
aangegeven worden hoe alignment op het gebied van beveiliging wordt bereikt. 

Beveiligingsbeleid

Beveiligingsbeheer

Beveiligingsuitvoering

Business Informatie Applicatie
Technische

infrastructuur

 
Figuur 2: Referentiemodel voor alignment van informatiebeveiliging 

Dit referentiemodel is mede gebaseerd op de drie systeemdimensies van het 
architectuurraamwerk van Wieringa [Wier00], te weten decompositie, verfijning en 
aspecten. De dimensie decompositie bestaat uit de uiteenrafeling van de business 
die informatie verwerkt en bewerkt, met behulp van applicaties die ondersteund 
worden door technische infrastructuur. De dimensie verfijning bestaat uit het 
detailleren van abstract beleid naar uitvoering op operationeel niveau. Bij de 
aspectdimensie wordt beveiliging als één van de specialistische aspecten 
aangegeven. Dit onderzoek is beperkt tot informatiebeveiliging en derhalve komt dit 
aspect niet als aparte dimensie terug in het referentiemodel. 
Het referentiemodel sluit voorts nauw aan de visie van Rijsenbrij op architectuur 
[Rijs01]. Hij onderscheidt vier architectuurgebieden (business, informatie&kennis, 
informatiesystemen/applicatieportfolio en technologische infrastructuur) en twee 
gezichtspunten die specifieke aandacht vereisen, te weten governance en security. 
Architectuur speelt een sleutelrol bij het vertalen van beleid naar uitvoering. 
 

beveiligingsbeleid

beveiligingsuitvoering

beveiligingsbeheer

operationeel

tactisch

strategisch

beveiligingsbeleid

beveiligingsuitvoering

beveiligingsbeheer

operationeel

tactisch

strategisch

 
Figuur 3: Beslissingsniveaus 

In dit onderzoek worden de termen beveiligingsbeleid, beveiligingsbeheer en 
beveiligingsuitvoering gebruikt voor achtereenvolgens alignment van beveiliging op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau [Baut87]. 

Verdieping van 
strategic fit 
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2.2 Standaardbeveiliging 

Beveiligen is het beschermen van waarden tegen inbreuken. Informatie is een 
belangrijke waarde in organisaties. Organisaties leveren niet alleen informatie als 
product, maar zij hebben ook informatie nodig om beslissingen te nemen voor, 
tijdens en na het productieproces. Het beveiligen van deze waarde wordt 
informatiebeveiliging genoemd. 
Eigenlijk is het beter om te spreken over gegevensbeveiliging of 
gegevensbescherming [Baut87], want alleen indien gegevens het bewustzijn van de 
mens bereiken en bijdragen aan zijn kennisbeeld wordt dit informatie genoemd 
[Star91]. Gegevens als concrete objecten kunnen worden beveiligd; informatie als 
abstract begrip en niet tastbaar object in voorgaande betekenis niet. 
In dit onderzoek wordt toch de term informatiebeveiliging gehanteerd omdat dit 
begrip het meest gebruikt wordt om bescherming van gegevens aan te duiden. 
Bovendien wordt met de term informatiebeveiliging beter aangeduid dat niet alleen 
het beschermen van gegevensverzamelingen belangrijk is, maar veeleer het 
waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening. 
Gegevensverzamelingen maken daar deel van uit. 
 
Het waarborgen van betrouwbare informatievoorziening bestaat uit het beschermen 
tegen verstoring van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van 
de informatievoorziening. In dit onderzoek wordt de betekenis gehanteerd die de 
Code voor informatiebeveiliging [NEN00] aan deze begrippen geeft: 
• beschikbaarheid is het waarborgen dat geautoriseerde gebruikers op de juiste 

momenten tijdig toegang hebben tot informatie en aanverwante 
bedrijfsmiddelen; 

• integriteit is het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van informatie 
en verwerking; 

• vertrouwelijkheid is het waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor 
degenen die hiertoe geautoriseerd zijn. 

 
Verstoring van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening kan het gevolg zijn 
van zowel menselijke bedreigingen als van niet-menselijke bedreigingen [Over00]. 
 
Menselijke bedreigingen vallen uiteen in: 

• onopzettelijk foutief handelen door gebruikers, beheerders, gasten, of extern 
personeel; 

• opzettelijk misbruik en criminaliteit, zoals diefstal, inbraak, hacking, sabotage of 
fraude. 

 
Niet-menselijke bedreigingen vallen uiteen in: 

• invloeden van buitenaf, zoals aardbeving, storm, bliksem, wateroverlast of 
brand; 

• storingen in ICT-voorzieningen, zoals fouten in apparatuur, programmatuur of 
gegevensbestanden; 

• storingen in de omgevingscondities van ICT-voorzieningen, zoals uitval van 
elektriciteit of airconditioning. 

 
Door het treffen van passende beveiligingsmaatregelen zijn verstoringen te 
voorkomen of kan de overlast van verstoringen beperkt worden. Dit is weergegeven 
in Figuur 4 (gebaseerd op [BAC00], [Denn99], [ISF97], [Looij96], [NGI92] en 
[Over00]). 
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Preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat er een beveiligingsincident 
optreedt. Detectieve maatregelen zijn gericht op het zo snel mogelijk signaleren van 
incidenten en het treffen van schade beperkende maatregelen. Correctieve 
maatregelen herstellen de schade. Regressieve maatregelen zijn gericht op het 
voorkomen van herhaling van een verstoring. Welke en de hoeveelheid maatregelen 
die getroffen moeten worden, hangen samen met de risico's op verstoringen. 
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Figuur 4: Soorten beveiligingsmaatregelen 

 
Een beveiligingsrisico wordt bepaald door de gevolgen van een verstoring 
(potentiële schade), vermenigvuldigd met de waarschijnlijkheid dat een inbreuk 
plaats vindt (kans op verstoring) [Boeh91]. De schade heeft betrekking op directe en 
indirecte gevolgschade. Indirecte schade, zoals imagoschade en omzetderving, is 
moeilijk te kwantificeren. Risico's kunnen daarom worden geschat, maar nooit exact 
worden berekend. Dit verklaart de subjectiviteit van risicoanalyses. 
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Figuur 5: Beveiliging bij verschillende risico's 

Met de analyse van risico's kan het accent en niveaus van soorten maatregelen 
bepaald worden. Figuur 5 en Figuur 6 [Gart99] geven hiervan twee voorbeelden. 
Figuur 5 gaat in op de kans dat er zich een verstoring voordoet en de schade die dit 
tot gevolg heeft. Figuur 6 geeft de intensiteit van maatregelen bij verschillende 
achtergronden van mensen met kwade bedoelingen. 

Risico: kans maal schade 
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Risico's moeten tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht [Over00]. Dit is 
een proces, risicomanagement genaamd. In dit onderzoek wordt de definitie uit de 
Code voor informatiebeveiliging [NEN00] gehanteerd. Risicomanagement is daar 
beschreven als het vaststellen, beheersen en minimaliseren of elimineren van 
beveiligingsrisico's die informatiesystemen kunnen treffen tegen een aanvaardbaar 
kostenniveau. 

Motief  
politiek economisch 

ho
og

 

weinig 
maatregelen 

(beperken van 
schade door 
publiciteit) 

veel 
maatregelen 
(zeker ook 
detectief) 

K
en

ni
s 

la
ag

 geen 
maatregelen 

nodig 

de algemeen 
gebruikelijke 
maatregelen 
(kennis is te 

koop) 

Figuur 6: Beveiliging bij verschillend motief en kennisniveau 

Het vaststellen van het aanvaardbare beveiligingsniveau kan op grofweg twee 
wijzen plaats vinden, namelijk door een risicoanalyse, waarbij top-down de te nemen 
maatregelen worden bepaald, of door analyse van een basis beveiligingsniveau, 
waarbij bottom-up wordt geanalyseerd in hoeverre een bestaande beveiligings-
standaard de risico's afdekt. Wanneer beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op 
een bestaande beveiligingsstandaard wordt dit in literatuur aangeduid als basis-
beveiliging [Huur00],  beveiligingsbaseline [Solm00] of basis beveiligingspakket 
[Baut87], maar meestal door de Engelse benaming security baseline (bijvoorbeeld 
[BiZa94], [BiZa95], [Over00]). 
 
Een security baseline is een verzameling van beveiligingsmaatregelen, die de basis 
vormt voor een goede beveiliging van informatiesystemen [Solm00]. Deze 
beveiligingsmaatregelen zijn afgeleid uit gemeenschappelijke beveiligingseisen aan 
informatiesystemen binnen een organisatie. Een security baseline zorgt zo als het 
ware voor een veilige ondergrens, een algemeen standaardniveau van beveiliging 
[Over00]. Aan informatiesystemen kunnen boven dit basisniveau aanvullende eisen 
worden gesteld, waarvoor dan aanvullende maatregelen getroffen worden. Figuur 7 
geeft dit grafisch weer [Baut87]. 
 

aanvullende maatregelen

security baseline

Be
ve

ilig
in

gs
ni

ve
au

 
Figuur 7: Beveiligingsniveau van een aantal informatiesystemen 
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In de figuur lijken alle beveiligingsmaatregelen in de security baseline voor de 
verschillende informatiesystemen gelijk. Deze schijn bedriegt: het beveiligingsniveau 
dat deze maatregelen realiseren is gelijk, maar of een maatregel van toepassing is, 
kan verschillen [Solm00]. Binnen de beschrijving van een maatregelen kan namelijk 
in een conditie aangegeven worden wanneer een maatregel van toepassing is. 
 
Hier volgt een voorbeeld ter verduidelijking. Informatie versleutelen wordt in een 
organisatie standaard toegepast op het verstrekken van persoonsgegevens over 
Internet, terwijl publiek beschikbare gegevens en persoonsgegevens 
getransporteerd via een veiliger transportmedium dan Internet, standaard niet 
worden versleuteld. In beide gevallen wordt de standaard te nemen maatregel 
beschreven. 
 
Om een duidelijke onvoorwaardelijke set beveiligingsmaatregelen te kunnen 
beschrijven en om meer mogelijkheden te hebben om informatiebeveiliging te 
standaardiseren op verschillende niveaus, wordt in dit onderzoek gesproken over 
standaardbeveiliging. Figuur 8 maakt het verschil in de standaard te nemen 
beveiligingsmaatregelen in verschillende situaties duidelijker. 
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Figuur 8: Beveiligingsniveaus per betrouwbaarheidsaspect 

 
In deze figuur zijn de beveiligingsniveaus van dezelfde voorbeeld 
informatiesystemen weergegeven, maar nu is daarbij onderscheid gemaakt in de 
betrouwbaarheidsaspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Per 
betrouwbaarheidsaspect komen verschillende niveaus voor. Het bieden van een 
standaard is voor ieder van deze niveaus mogelijk. Standaardbeveiliging bestaat 
daarom uit het standaardiseren van beveiligingsmaatregelen voor één of meerdere 
beveiligingsniveaus. Een security baseline is beperkt tot één beveiligingsniveau. De 
termen basisbeveiliging en security baseline worden in dit onderzoek alleen gebruikt 
in de bijlagen, indien deze termen in praktijksituaties voorkomen. 
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3 Methodische verantwoording 
 

3.1 Het soort onderzoek 

Dit onderzoek is praktijkgericht. Het gaat immers over het verbeteren van alignment 
in een praktijksituatie, in dit geval van de Belastingdienst. Verschuren en 
Doorewaard [Vers00] onderscheiden vijf soorten praktijkonderzoek aan de hand van 
vijf stappen in de interventiecyclus. 
Interventiefase Onderzoek Resultaat onderzoek 

Probleemsignalering Probleemsignalerend Wat is het probleem en waarom is 
het een probleem  

Diagnose Diagnostisch Achtergronden en oorzaken die de 
oplossingsrichting aangeven 

Ontwerp Ontwerpgericht Een interventieplan 
Interventie Verandergericht Een gerealiseerd interventieplan 

Evaluatie Evaluatieonderzoek Oordeel over de mate waarin het 
probleem is opgelost 

Tabel 1: Praktijkgerichte onderzoeken 

Dit onderzoek is ontwerpgericht. Het probleem en de oplossingsrichting zijn dus 
reeds bepaald. Het probleem is alignment op het gebied van beveiliging. De 
oplossing is het ontwikkelen van standaardbeveiliging. 
 

3.2 Het probleemgebied 

Ook de oorzaken van de problematische alignment op het gebied van 
informatiebeveiliging zijn bij een ontwerpgericht onderzoek gegeven. Deze zijn:  

• beveiligingsmaatregelen worden als lastig en storend ervaren. De eindgebruiker 
zit er niet op te wachten; 

• beveiligingsmaatregelen die transparant zijn voor de eindgebruiker (de 
eindgebruiker merkt er weinig van) dragen weinig bij aan het 
beveiligingsbewustzijn van eindgebruikers; 

• er is onduidelijkheid over wie de vragende partij is en wat de rol van 
bijvoorbeeld een interne accountantsdienst is. Iedereen heeft met beveiliging te 
maken, maar niemand wil integraal verantwoordelijk zijn; 

• de onduidelijkheid over de vragende partij wordt bemoeilijkt doordat het 
eisenpakket gedeeltelijk door externe partijen (zoals de wetgever) wordt 
vastgesteld; 

• er zijn zeer veel handboeken, voorschriften (ook extern) en auditrapportages 
die conflicterend zijn of waar de status onduidelijk van is; 

• beveiligingseisen zijn vaak impliciet. Ze worden als randvoorwaarde beschouwd 
of worden verwoord in vaagheden als “de beveiliging moet afdoende zijn”; 

• beveiligingseisen worden niet geformuleerd op basis van een risicoanalyse 
vanwege de complexiteit en lange doorlooptijd van een degelijke analyse; 

• een onsamenhangende brij van beveiligingsmaatregelen leidt tot zwaktes in de 
beveiliging. Doordat een keten zo sterk is als de zwakste schakels leidt dit tot 
een algeheel laag niveau van beveiliging; 

• een technische implementatie gaat altijd gepaard met organisatorische 
inbedding. Het is eenvoudig technische maatregelen teniet te doen waarneer er 
niet juist mee wordt omgesprongen (bijvoorbeeld wanneer een wachtwoord 
wordt doorgeven aan een collega). 
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Een interventieplan is gericht op het wegnemen van deze oorzaken. In het hoofdstuk 
Validatie van de best practices wordt geëvalueerd in hoeverre hieraan tegemoet 
gekomen is. 
 
In hoofdstuk 2 Begrippenkader, is aangegeven dat er diverse uitbreidingen op het 
oorspronkelijke strategic alignment model zijn. Dit onderzoek gaat zoals vermeld uit 
van een referentiemodel gebaseerd op de uitbreiding van Maes [Maes99]. Maes 
geeft aan dat een alignmentmodel concreet gemaakt moet worden om het praktisch 
toe te kunnen passen. Bij een poging hiertoe moet daarbij het volgende in 
overweging genomen worden [Maes00]: 

• vertrek vanuit een ondubbelzinnige definitie van alignment; 
• beschouw alignment als dynamisch proces; 
• beschouw alignment op verschillende niveaus variërend van strategie tot 

uitvoering; 
• doe een poging alignment meetbaar te maken; 
• houd rekening met de situationele factoren van de business en ICT; 
• schenk duidelijk aandacht aan de menselijke factoren. 

In paragraaf 5.1 zal worden beoordeeld of dit onderzoek hieraan voldoet. 
 

3.3 Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek vertrekt vanuit het probleem en de praktijk (zie Figuur 9). In de 
doelstelling van dit onderzoek is gesteld dat het verbeteren van alignment op het 
gebied van informatiebeveiliging door een analyse van praktijkervaringen plaats 
vindt. Voor een analyse van praktijkervaringen is gekozen omdat: 

• een methodiek voor het ontwikkelen van standaardbeveiliging niet beschikbaar 
is. Praktijkervaringen zijn in dat geval een goede bron voor aanwijzingen welke 
aanpak goed werkt; 

• de voorgestelde aanpak moet direct in de praktijk bij de Belastingdienst 
gebracht kunnen worden en tot concrete resultaten leiden. Daarom wordt nauw 
aangesloten bij de huidige praktijk; 

• de Belastingdienst wil zoveel mogelijk aansluiten bij "wat de rest van de wereld 
doet". Daarom is een tweedeling in het onderzoek aangebracht. Eerst wordt 
bekeken wat gangbaar is en daarna hoe dit toegepast kan worden bij de 
Belastingdienst. 

 
Om de praktijk te analyseren zijn eerst een aantal praktijksituaties beschreven. Deze 
praktijksituaties zijn op basis van het probleemgebied geselecteerd, namelijk zeven 
praktijksituaties binnen de Belastingdienst en een viertal praktijksituaties buiten de 
Belastingdienst, te weten Rabobank Groep, PinkRoccade, KPMG en AMEV Stad 
Rotterdam. Deze referenties zijn geselecteerd omdat zij net als de Belastingdienst 
tot organisaties met een grote omvang behoren en bovendien tot financiële 
instellingen gerekend kunnen worden (PinkRoccade en KPMG hebben de overheid 
en financiële instellingen als klant). De processen van deze organisaties bevinden 
zich daardoor in een hooggeautomatiseerde en beveiligde omgeving. Om de 
praktijkervaringen op te tekenen zijn interviews gehouden. Hierbij is de nadruk 
gelegd op de problematiek van alignment binnen die organisatie. Alle geïnterviewde 
personen hebben documentatie ter beschikking gesteld. Van de interviews en het 
beschikbaar gestelde materiaal zijn verslagen gemaakt. Deze zijn in de bijlagen 
opgenomen. Daarnaast zijn ook de praktijkervaringen geanalyseerd en samengevat 
die verzameld zijn door het onderzoeksbureau MetaGroup. Deze zijn ook in de 
bijlage opgenomen. Alle verslagen zijn teruggekoppeld naar de geïnterviewde en als 
goede weergave aangemerkt door de geïnterviewde. 
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In een analyse zijn de praktijkervaringen onderling en met beschikbare literatuur 
vergeleken. Omdat literatuur geen pasklaar antwoord heeft, zijn uit diverse 
toonaangevende werken aanknopingspunten gehaald. Dit verklaart enigszins de 
lange lijst met geraadpleegde literatuur. Op de literatuurlijst zijn alleen werken 
opgenomen indien vanuit de tekst hiernaar verwezen is. Van alle gebruikte literatuur 
is een korte typering opgenomen. Zo kan snel een globale indruk van het gebruikte 
werk verkregen worden. 
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Figuur 9: Onderzoeksaanpak 

 
De vergelijking van praktijkervaringen en literatuur heeft geleid tot 25 best practices 
voor het standaardiseren van informatiebeveiliging. Deze best practices zijn 
kernachtig geformuleerde uitspraken, die een in de praktijk bewezen aanpak 
aanreiken voor het ontwikkelen van standaardbeveiliging. Bij iedere best practice is 
in de begeleidende tekst een handreiking gegeven hoe de best practice direct 
toegepast kan worden. Met het geven van een overzicht van best practices 
(hoofdstuk 4) is de eerste onderzoeksvraag “Welke ervaringen zijn bij het 
ontwikkelen van standaardbeveiliging opgedaan?”  beantwoord. 
 
De tweede onderzoeksvraag “Welke van deze ervaringen zijn toepasbaar bij de 
Belastingdienst?” is beantwoord door de algemene toepasbaarheid van best 
practices te valideren. Indien de best practices algemeen toepasbaar zijn, zijn deze 
ook toepasbaar binnen de Belastingdienst. De best practices zijn beoordeeld door 
deze te valideren tegen de uitgangspunten, te weten de praktijk en de oorzaken van 
het alignmentprobleem bij beveiliging. Op basis van deze validatie is geconcludeerd 
dat de Belastingdienst voldoende zekerheid heeft dat de best practices bijdragen 
aan het oplossen van het alignmentprobleem. Vervolgens is in kaart gebracht in 
hoeverre de Belastingdienst de best practices al hanteert. Dit is gedaan aan te 
geven waar de grootste uitdagingen voor de Belastingdienst liggen bij het 
ontwikkelen van standaardbeveiliging. Daarmee is de doelstelling van dit onderzoek 
verwezenlijkt. De alignment tussen business en ICT wordt immers verbeterd door de 
nog niet gehanteerde of niet ten volle gehanteerde best practices toe te passen. 
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3.4 Typering van het onderzoek 

Bij het opzetten van dit onderzoek is gebruik gemaakt een boek van Verschuren en 
Doorewaard [Vers00]. Zij geven aan dat de wijze waarop het onderzoek wordt 
uitgevoerd wordt bepaald door onder meer de diepgang, kwantificeerbaarheid en de 
mate waarin het onderzoek uitgaat van bestaand materiaal. In de onderstaande 
figuur zijn deze criteria voor dit onderzoek weergegeven. 
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Figuur 10: Typering van dit onderzoek 

De diepgang van het onderzoek is gemiddeld. 
Het onderzoek streeft geen volledigheid na. Getracht wordt het beste van diverse 
alignment-initiatieven op het gebied van beveiliging samen te brengen. Wanneer 
enkele belangrijke leermomenten uit de praktijk kunnen worden hergebruikt door de 
Belastingdienst is dit al een belangrijke winst. Het is namelijk een utopie te 
veronderstellen dat dit onderzoek een perfecte universele methode op zal leveren. 
De aanpak zal na implementatie en evaluatie vervolmaakt moeten worden. 
Aan de andere kant zullen de waarnemingen enige omvang moeten hebben juist 
vanwege die situationele afhankelijkheden. Alleen uit meerdere waarnemingen 
kunnen verbanden worden gedestilleerd en conclusies worden getrokken. Daarnaast 
zijn meerdere waarnemingen gecombineerd met het putten uit verschillende 
bronnen een noodzaak om het subjectieve karakter van ervaringen te beperken. 
Het onderzoek is sterk kwalitatief van aard. Dit is inherent aan ervaringen. Deze zijn 
subjectief en kunnen niet exact weergegeven worden. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het aantal belastingaangiftes vorig jaar, dat wel exact weergegeven kan 
worden. 
Een groot deel van het onderzoek is empirisch, dat wil zeggen gericht op het 
verzamelen en analyseren van gegevens. Dit volgt onder andere uit de 
praktijkgerichtheid van het onderzoek en het niet voorhanden zijn van een kant en 
klare methode. Het toetsen van waarnemingen aan de theorie is bureauwerk, echter 
het veldwerk heeft de overhand in dit onderzoek. 
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4 Een overzicht van best practices 
 
Hoe een risicoanalyse uitgevoerd moet worden is uitvoerig in diverse literatuur 
beschreven (bijvoorbeeld [Boeh91] en [NGI92a]). Dit komt onder meer doordat een 
risicoanalyse niet gebonden is aan informatiebeveiliging. Het gaat om het beheersen 
van risico’s met betrekking tot derving van tijd, middelen en kwaliteit, en dat komt 
ook in vrijwel ieder managementboek terug (bijvoorbeeld bij projectmanagement 
[Wijn98]). Daarentegen is het ontwikkelen en toepassen van standaardbeveiliging 
nog relatief nieuw en onbekend [Solm00]. Er wordt wel in literatuur over gesproken 
(bijvoorbeeld in [BiZa94] artikel 3), maar onduidelijk blijft daarbij hoe 
standaardbeveiliging ontwikkeld moet worden. In dit hoofdstuk zijn hiervoor 
praktische aanwijzingen opgenomen. Deze 'best practices' zijn genummerd in de 
kantlijn weergegeven. Ze zijn tot stand gekomen door een analyse van 
praktijksituaties te plaatsen in een theoretisch kader. Door de verwijzingen naar de 
literatuur lijkt het wellicht of de best practices ontleend zijn aan theorieën. Dit is niet 
het geval. De literatuur is gebruikt om de best practices te structuren en om de 
bevindingen vanuit een breder perspectief te beschouwen. De beschrijvingen van 
praktijksituaties zijn opgenomen in de bijlagen. 
 
Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan de orde hoe standaardbeveiliging kan 
worden geformuleerd, geïmplementeerd en onderhouden. Maar voordat 
standaardbeveiliging succesvol ontwikkeld kan worden, zal aan een aantal 
randvoorwaarden voldaan moeten zijn. Deze randvoorwaarden worden nu eerst 
behandeld. 
 

4.1 Randvoorwaarden bij het ontwikkelen van standaardbeveiliging 

Aan volgende de randvoorwaarden moet voldaan zijn: 
• er is afgebakend in welke situaties standaardbeveiliging wel en niet ontwikkeld 

wordt; 
• er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar;   
• de organisatie gaat gedane investeringen in standaardbeveiliging benutten; 
• de business en ICT-dienstverlener spreken dezelfde taal bij het aanduiden het 

te realiseren beveiligingsniveau; 
• de verantwoordelijkheden tussen business en ICT zijn belegd. 

Deze randvoorwaarden worden hierna uitgewerkt. 
 
Het toepassingsgebied van standaardbeveiliging is afgebakend 
Vooraf aan het ontwikkelen van standaardbeveiliging bestaat helderheid voor welke 
situaties standaardbeveiliging ontwikkeld wordt en voor welke situaties niet. Het 
toepassingsgebied van standaardbeveiliging dient beperkt te zijn tot het gebied 
waarin het rendabel is om standaardbeveiliging te ontwikkelen. Dit zal worden 
geïllustreerd aan de hand van een algemeen architectuurmodel (zie Figuur 11). Dit 
is een conceptuele weergave van de bouwstenen van ICT-voorzieningen. De figuur 
is gebaseerd op het architectuurmodel van de Belastingdienst [BAC00] en het boek 
DYA [Wagt01].  
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Figuur 11: Algemeen architectuurmodel 

De figuur is te lezen als een stapel van bouwstenen waaruit ICT-voorzieningen zijn 
opgebouwd. Met toolware wordt bedoeld hulpmiddelen om hardware, middleware en 
software te maken, te beheren en te beveiligen. 
 
De bouwstenen lager in het architectuurmodel zijn generieke bouwstenen, waarvoor 
generieke beveiligingseisen gelden. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een 
voorbeeld. Diverse applicaties draaien op eenzelfde type platform (hardware met 
een operating systeem) en zullen gebruik maken van één en hetzelfde 
bedrijfsnetwerk. De beveiligingseisen die gesteld worden aan deze generieke 
bouwstenen zijn minder divers dan de eisen die gesteld worden aan applicaties 
(denk aan invoercontroles en controletotalen in maatwerkapplicaties). Daarom geldt 
dat: hoe meer generiek de bouwstenen zijn, hoe meer generiek de 
beveiligingsmaatregelen zijn, en des te beter deze beveiliging gestandaardiseerd 
kan worden. Hoe hoger een bouwsteen in het architectuurmodel is weergegeven, 
hoe meer specifiek het inzetgebied van een bouwsteen is, hoe meer de 
beveiligingsmaatregelen aan de hand van situationele beveiligingseisen worden 
bepaald en des te vaker een risicoanalyse toegepast moet worden. 
 
Naarmate de ICT binnen een organisatie meer gebaseerd is op ICT-architecturen, 
kan standaardbeveiliging breder worden toegepast. Het streven naar generieke 
componenten is namelijk één van de grondbeginselen van werken onder 
architectuur. De volwassenheid van het architectuurdenken en -werken van een 
organisatie kan vastgesteld worden aan de hand van het Architecture Maturity Model 
[Wagt01]. Bij volwassen architecturen zal ook in de hogere lagen van het model 
generieke componenten onderscheiden worden. 
 
De financiële middelen voor het ontwikkelen van standaardbeveiliging zijn 
toereikend 
Het ontwikkelen van standaardbeveiliging vergt een investering alvorens deze 
standaardoplossing in verschillende situaties geïmplementeerd kan worden. Er is 
veel geld te besparen door standaardbeveiliging te ontwikkelen en deze daarna 
meermalig te implementeren. Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat het 
investeringsniveau in informatiebeveiliging hoog is en de komende jaren zelfs fors 
stijgt [DTI02] [KPMG02] [Meta02]. Dit heeft te maken met het feit dat risico’s worden 
bepaald door het product van afhankelijkheden (de potentiële schade) en 
kwetsbaarheden (de kans dat de schade daadwerkelijk optreedt) [Boeh91]. In bijna 
ieder boek waarin informatiebeveiliging aan de orde komt wordt in de inleiding ook 
de toenemende afhankelijkheid van ICT-voorzieningen en het toenemende 
bedreigingenniveau onderstreept (bijvoorbeeld [Anon99], [Looij00], [NEN00], 
[Over99], [Ovum00]). Er zijn nauwelijks organisaties te vinden die zonder 
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ICT-voorzieningen kunnen opereren. Bedreigingen nemen toe doordat ICT 
complexer is geworden, waardoor de kans op fouten toeneemt [Looij96]. Ook de 
kans op het bewust inbreuk plegen op ICT-voorzieningen neemt toe, doordat de 
daarvoor benodigde kennis, gelegenheid en tijd in toenemende mate algemeen 
voorhanden zijn [Vrie01]. Wanneer zowel de afhankelijkheid als de kwetsbaarheid in 
een periode verviervoudigd zijn, dan zullen de risico’s in die periode met een factor 
16 toegenomen zijn. Indien de kosten voor het afdekken van risico’s constant zijn 
dan zal het budget met een factor 16 moeten toenemen om een gelijkwaardig niveau 
van beveiliging te realiseren. 
 
Een dergelijke grote toename in beveiligingskosten geldt echter niet voor alle 
informatiesystemen. Er zijn namelijk verschillen in afhankelijkheid en kwetsbaarheid. 
Naarmate de beveiligingseisen hoger zijn, zullen meer financiële middelen nodig 
zijn. Dit verband is exponentieel [Baut87].  
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Figuur 12: Verband tussen beveiligingsniveau en beveiligingskosten 

In het begrippenkader van dit onderzoek is standaardbeveiliging omschreven als de 
standaard te nemen set beveiligingsmaatregelen bij een gedefinieerd 
beveiligingsniveau. In lijn met het bovenstaande kan standaardbeveiliging voor 
meerdere beveiligingsniveaus een standaard set te nemen beveiligingsmaatregelen 
beschrijven. 
 
De business en ICT-dienstverlener benutten investeringen in 
standaardbeveiliging 
Het voordeel van standaardbeveiliging is dat in een kort tijdsbestek een 
samenhangende ICT-oplossing geboden kan worden aan de business, waarbij de 
beheerkosten gereduceerd kunnen worden [Wagt01]. Nadeel is zoals aangegeven 
dat er eenmalig kosten gemaakt moeten worden voor het ontwikkelen van een 
dergelijke standaard oplossing. Of deze eenmalige kosten worden goedgemaakt 
hangt samen met hoe vaak de standaardoplossing verkozen wordt boven maatwerk. 
Hoe minder divers de eisen van de business zijn, hoe beter hiervoor 
standaardoplossingen gebruikt kunnen worden. Wil een organisatie 
standaardbeveiliging implementeren dan zal de business dus de diversiteit in de 
beveiligingseisen moeten beperken. Veelal betekent dit concessies doen in het 
eisenpakket. Minder relevante eisen vervallen, ten gunste van de snelheid, de 
samenhang en de kosten waarmee standaardoplossingen gerealiseerd kunnen 
worden. 
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Het verkopen van standaardoplossingen vergt ook een andere houding van de 
ICT-dienstverlener. Deze zal veel meer actief en marketing gericht moeten zijn. Met 
actief wordt bedoeld meedenken met de business waar een standaardoplossing 
ingezet kan worden en niet wachten tot de vraag zich aandient. Marketinggericht 
denken houdt onder meer in dat de ICT-dienstverlener zich realiseert dat een 
ontwerpdocument geen verkoopbrochure is. 
 
De business en de ICT-dienstverlener hanteren een gemeenschappelijke 
aanduiding voor het te realiseren beveiligingsniveau 
Het standaardiseren op één niveau van beveiliging is praktisch niet haalbaar, omdat 
alle informatie nu eenmaal niet eenzelfde niveau van betrouwbaarheid vergt. Het 
bepalen van het vereiste beveiligingsniveau wordt classificatie genoemd [NEN00]. 
Classificatie impliceert het gebruik van classes. Veelal worden drie classes 
onderscheiden [Caze99] [ISF97] [Meta02], aangeduid met 1 (laag), 2 (middel), en 3 
(hoog). 
 
Dit niveau wordt per betrouwbaarheidsaspect toegekend. De betrouwbaarheids-
aspecten van informatie zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (zie  
begrippenkader). Tezamen vormt dit de zogenaamde BIV-code [OU02]. Deze 
BIV-code dient als communicatiemiddel bij het tot stand brengen van alignment 
tussen de business en ICT. Er wordt dan bijvoorbeeld afgesproken dat de BIV-code 
van een informatiesysteem 223 is. 
 
Verantwoordelijkheden van de business en de ICT-dienstverlener zijn ingevuld 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de classificatie ligt bij de eigenaar 
van het informatiesysteem, veelal een manager van een business-unit. De 
verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van standaardbeveiliging ligt bij de 
ICT-dienstverlener. 
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Figuur 13: Alignment door standaardisatie 

In bovenstaande figuur zijn deze verantwoordelijkheden weergegeven. De figuur 
gaat in op de wijze waarop alignment tussen business en ICT voor beveiliging kan 
worden bereikt door standaardbeveiliging toe te passen. De hier genoemde 
standaardbeveiliging heeft alleen betrekking op de beveiliging binnen de ICT. 
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De eigenaar van het informatiesysteem is altijd eindverantwoordelijk voor het te 
implementeren niveau van beveiliging. Slechts de verantwoordelijkheid voor de 
deugdelijke implementatie van dit niveau kan gedelegeerd zijn aan de 
ICT-dienstverlener. De ICT-dienstverlener ontwikkelt standaardbeveiliging. De 
eigenaar neemt een besluit of een standaard niveau van beveiliging toereikend is. 
Deze afweging wordt gemaakt aan de hand van een risicoafweging waarbij bepaald 
wordt in hoeverre het vereiste beveiligingsniveau afwijkt van standaardbeveiliging. 
Deze afweging is noodzakelijk om de benodigde financiële middelen binnen redelijke 
grenzen te houden [Looij00]. De ICT-dienstverlener participeert hierin middels het 
verschaffen van inzicht in welke risico's afgedekt worden door standaardbeveiliging 
en welke restrisico's er bestaan. Standaardbeveiliging is toereikend indien de 
standaardoplossing het vereiste beveiligingsniveau realiseert of restrisico’s door de 
eigenaar van het informatiesysteem worden geaccepteerd. In dat geval worden de 
standaard maatregelen gerealiseerd zoals deze reeds beschreven zijn. 
Wordt besloten dat standaardbeveiliging niet toereikend is, dan zal alsnog een 
volledige risicoanalyse door de business uitgevoerd worden. De aldus 
geïdentificeerde maatregelen kunnen echter nooit onder het laagste niveau van 
standaardbeveiliging uitkomen. Dit laagste niveau wordt altijd door de 
ICT-dienstverlener geïmplementeerd. 
 

4.2 Het formuleren van standaardbeveiliging 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe standaardbeveiliging het best geformuleerd 
kan worden. Het implementeren van standaardbeveiliging wordt in paragraaf 4.3 
nader uitgewerkt. Om een succesvolle implementatie mogelijk te maken, staat het 
gebruik van standaardbeveiliging ook al in deze paragraaf over formuleren van 
standaardbeveiliging centraal. 
 
Het ontwikkelen van beveiligingsregelgeving is niet zonder problemen [Meta02]. De 
compliance om te voldoen aan beveiligingsvoorschriften is momenteel laag en 
misschien wel het laagst in de ICT-geschiedenis, stelt het onderzoeksbureau 
MetaGroup. Zij wijten dit aan: 

• doorgeschoten geregel (dikke pakken papier met ambtelijke taal); 
• het uitsluiten van variatie in de voorschriften, terwijl die er in de praktijk wel is; 
• slechte communicatie van voorschriften; 
• ongewisheid van de gevolgen bij overtreding van regels. 

 
Al tijdens het formuleren van standaardbeveiliging zal hier rekening mee gehouden 
moeten worden. Hoe dit kan, zal puntsgewijs worden toegelicht. 
 
Doorgeschoten geregel voorkomen 
In de praktijkanalyse die in het kader van dit onderzoek is verricht, bleek dat 
succesvolle implementaties van informatiebeveiliging een beperkte omvang van de 
regelgeving kennen (in ieder geval minder dan 50 pagina’s). Het kiezen van het 
juiste abstractieniveau is hierbij uiteraard belangrijk. Om de omvang verder te 
beperken zijn in een aantal gevallen bijzondere trucs toegepast: 

• De beschrijving van beveiligingsmaatregelen wordt losgekoppeld van het 
domein waarvoor zij gelden. Per onderkend domein kan op deze wijze een 
bondig lijstje van toepassing zijnde maatregelen worden opgenomen zonder 
verder uit te wijden. De beschrijving en de motivatie van maatregelen staan 
gebundeld in een ander document. Duplicatie van beschrijving wordt op deze 
wijze voorkomen. Bij zelfverklarende codes of korte aanwijzingen hoeft na enige 
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gewenning de verwijzing en motivering daarachter niet altijd meer geraadpleegd 
te worden. 

• Na een risicoafweging wordt alleen de belangrijkste regelgeving opgenomen. Op 
het eerste gezicht lijkt dit vanuit beveiligingsoogpunt riskant. Beveiligers hebben 
de neiging om alles wat niet toegestaan is te verbieden in regelgeving. Als iets 
niet in regelgeving staat, wil dat echter nog niet zeggen dat het toegestaan is. In 
regelgeving wordt aangegeven waar in ieder geval aan voldaan moet worden. 

• De documenten worden specifiek toegeschreven naar een doelgroep. Regels 
die voor alle medewerkers gelden worden gescheiden van regels die 
bijvoorbeeld voor ontwikkelaars van technische infrastructuur, applicatiebouwers 
en ICT-beheerders gelden. Binnen documenten kunnen door uitneembare 
hoofdstukken (of door een leeswijzer) meer specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld 
een netwerkbeheerder) worden onderkend, zodat uiteindelijk alle relevante 
regelgeving in een handzaam formaat beschikbaar is. Op maat aanbieden van 
regelgeving is bovendien belangrijk, omdat mensen geneigd zijn de hele 
regelgeving als niet van toepassing te bestempelen, indien er slechts enkele 
delen in die regelgeving niet van toepassing zijn. 

 
Deze trucs leiden tot een handzaam formaat regelgeving voor degene die ze 
daadwerkelijk moet opvolgen. De omvang van de totale regelgeving en het aantal 
kruisverbanden zal dan echter toenemen. Een goede structuur en hiërarchie tussen 
de documenten is dan belangrijk. In de bijlage externe bronnen zijn bij de 
beschrijving van ASR en MetaGroup twee voorbeelden van samenhang in 
beveiligingsregelgeving te vinden. Ook in [Caze99] is een raamwerk opgenomen. 
 
Een structuur in de beveiligingsregelgeving die vrijwel altijd gemaakt wordt, is een 
onderscheid in een strategisch, tactisch en operationeel niveau (zie ook Figuur 3). 
De redenering die Bautz en andere [Baut87] hiervoor geven, is dat bij de 
verwezenlijking van het doel van een organisatie op deze verschillende niveaus 
beslissingen worden genomen, op basis van betrouwbare (beschikbare, integere en 
vertrouwelijke) informatie. Deze benodigde informatie en de beveiliging daarvan kent 
ook deze driedeling. De regelgeving op deze niveau’s verschilt niet alleen in 
doelgroep, maar ook in detailniveau, inhoud en omvang. 
 

 
Beveiligingsbeleid 

(Strategisch) 
Beveiligingsbeheer 

(Tactisch) 
Beveiligingsuitvoering 

(Operationeel) 

 
Doelgroep 

 

hoger management; 
beleidsmakers 

middenkader management; 
ontwerpers 

uitvoerende medewerkers 

 
Detailniveau 

 
algemene opzet globale uitwerking gedetailleerde uitwerking 

 
Inhoud 

 

doel, belang en aanpak 
 van informatiebeveiliging 

hoe en waar wordt 
beveiliging gerealiseerd 

concrete instellingen en 
uitvoerbare instructies 

 
Omvang 

 

één document van circa 
3 pagina's 

 één of enkele documenten  
van minder dan 40 pagina's 

diverse documenten van 10 
tot 100 pagina's 

 
Voorbeelden 

 

verantwoordelijkheden; 
hanteren 

classificatiesysteem 

logische toegangs-
beveiliging; ontwikkeling en 
onderhoud van systemen 

Voorschrift testen; 
configuratie van het 

besturingssysteem Unix 

Tabel 2: Verschillen tussen beleid, beheer en uitvoering 

Maak regelgeving voor 
een doelgroep specifiek. 

Maak onderscheid in 
strategische, tactische, en 
operationele regelgeving. 
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In het beveiligingsbeleid wordt de wijze waarop beveiliging is opgezet aangegeven. 
Het is belangrijk dit goed uit te werken omdat dit document kaderscheppend is voor 
de verdere uitwerking. In ieder geval wordt in dit strategische document aangegeven 
welke processen op het gebied van informatiebeveiliging uitgevoerd worden. Daar 
onder vallen de processen voor risicoanalyse, classificatie, borging en certificering. 
Er wordt daarbij aandacht besteed aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 
werkwijze en resultaat. 
 
Te nauw keurslijf 
Een praktische benadering bij het opstellen van beveiligingsregelgeving is van groot 
belang. Beveiliging is een onvolwassen gebied en het loopt per definitie achter de 
feiten aan. Dagelijks komen er nieuwe beveiligingslekken aan het licht. Een flexibele 
organisatie die snel in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen is dan uitermate 
belangrijk. Het strak hanteren van lijvige boekwerken met regelgeving staat hier 
haaks op. Deze raken snel achterhaald, waardoor er onjuiste regelgeving verplicht 
wordt gesteld. Om nieuwe ontwikkelingen snel te kunnen signaleren is het een 
voorwaarde snelle terugkoppeling uit de praktijk te ontvangen. Sterk in opmars zijn 
de laatste tijd CERT-teams (Computer Emergency Response Team) waar 
beveiligingslekken kunnen worden gemeld. De beveiligingslekken worden 
gepubliceerd nadat hiervoor een remedie gevonden is [Cert02]. 
Ook op tactisch niveau zijn praktijkervaringen voorhanden. Organisaties moeten 
deze best practices verzamelen en gebruiken [Meta02]. In dit onderzoek zijn in dit 
hoofdstuk ook een aantal best practices verzameld. Het gebruiken van best 
practices bestaat uit het verheffen van best practices tot een standaard. Daar waar 
al standaards beschikbaar zijn, kan het gebruiken van best practices terug gebracht 
kan worden tot het adopteren van standaards. 
Er is echter een woud aan standaards beschikbaar. Welke van deze standaards is 
wanneer toepasbaar? In 1993 heeft het NGI al eens de toen beschikbare standaards 
op het gebied van informatiebeveiliging op een rijtje gezet [NGI93]. Er is intussen 
veel veranderd; hoog tijd voor een update. Het gaat te ver om dat in dit onderzoek 
uit te werken. In dit onderzoek wordt slechts aangegeven welke standaards het 
beste in het kader van het ontwikkelen van standaardbeveiliging toegepast kan 
worden. Hierbij worden vier soorten standaards onderkend [Looij00]: 

• bedrijfsspecifieke standaards. Dit zijn bedrijfsgebonden voorschriften; 
• de facto-standaards. Deze voorschriften zijn er op gericht om producten tussen 

verschillende bedrijven te kunnen laten samenwerken. 
• industrie-standaards. Voorschriften die door allerlei min of meer officiële groepen 

van bedrijven worden geaccepteerd; 
• de jure-standaards. Deze voorschriften zijn vastgesteld door bevoegde 

instanties (overheid) en uitgewerkt en beheerd door internationale 
standaardisatiecommissies. 

 
De jure-standaards zijn de standaards die het meest breed geaccepteerd zijn. Deze 
standaards hebben bij het streven naar standaardisatie daarom de voorkeur boven 
andere standaards. De jure-standaards zullen echter niet altijd beschikbaar zijn. In 
dat geval gaat de voorkeur uit naar achtereenvolgens industrie-, de facto- en 
bedrijfsspecifieke standaards. 
 
De code voor informatiebeveiliging [NEN00] is een de jure-standaard. Deze 
standaard is vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De standaard is tot stand gekomen onder 
supervisie van het Nederlands Normalisatie-instituut. De standaard is een vertaling 
van de Engelse Code of Practice [BSI99] die onder verantwoordelijkheid van British 
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Standards Institute tot stand is gekomen. De code voor informatiebeveiliging kan 
worden beschouwd als een uitgangspunt bij het ontwikkelen van 
standaardbeveiliging. Er staat hier bewust "bij het ontwikkelen", want de Code zelf is 
geen standaardbeveiliging. Zo staat in de Code dat niet alle adviezen en 
maatregelen in de Code van toepassing hoeven te zijn. Er zijn wellicht ook 
aanvullende maatregelen nodig die niet in het document zijn opgenomen. Diverse 
organisaties volgen dit advies uit de Code voor informatiebeveiliging en nemen de 
structuur over in de tactische regelgeving. Bij het hanteren van een eigen structuur, 
wordt de Code vaak als checklist gebruikt om te controleren of de meest basale 
risico's zijn afgedekt. 
 
Operationele regelgeving die ingaat op generieke infrastructuur zoals technische en 
gegevensinfrastructuur, zijn voor meerdere organisaties generiek. De kans is groot 
dat er een standaard op dit gebied is. Platform Informatiebeveiliging [PI02] [Lins01], 
Information Security Forum [ISF02] en Bundesambt für Sicherheit in der 
Informationstechnik [BSI02] zijn een drietal organisaties die op dit vlak actief zijn. 
Daar waar een tactische standaard binnen organisaties nog verder uitgewerkt moet 
worden, kunnen deze operationele standaards veelal direct toegepast worden. 
Organisaties doen er goed aan afhankelijk van de aanwezige infrastructuur de 
daarop betrekking hebbende industrie-standaards te adopteren. Het zelf uitvinden 
van de juiste inrichting van technische infrastructuur is niet efficiënt, maar 
belangrijker nog, het kan tot grote lekken in de beveiliging leiden. Het juist instellen 
van parameters bij de configuratie van onder meer operatingsystemen, netwerk-
componenten en databasemanagementsystemen luistert namelijk zeer nauw; één 
foutieve instelling kan de hele beveiliging ondergraven. Operationele standaards van 
leveranciers moeten hierbij met de nodige argwaan behandeld worden. Deze 
standaards bevatten vaak zwaktes of zelfs de eerder genoemde beveiligingslekken. 
 
Beveiligingsregelgeving moet antwoord geven op beveiligingsvraagstukken die zich 
in de praktijk voordoen. Deze zijn zoals aangegeven niet allemaal te voorzien.  
Wel kan vooraf een beveiligingsarchitectuur opgesteld worden, dat kaderstellend is 
voor te maken keuzes. Onder beveiligingsarchitectuur wordt verstaan een consistent 
geheel van principes en modellen dat richting geeft aan het ontwerp en de realisatie 
van de processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische 
infrastructuur van de beveiliging van een organisatie [naar Wagt01]. 
Beveiligingsarchitectuur die op al deze aspecten ingaat is doorgaans niet eenvoudig 
op te stellen. Hier volgt een nadere beschouwing van beveiligingsarchitectuur. 
  
Een architectuur is het scharnierpunt tussen de functionele vraag (het wat) en de 
uitvoering (het hoe). Het scharnierpunt tussen het beveiligingsbeleid (strategisch 
niveau) en beveiligingsuitvoering (operationeel niveau) is beveiligingsbeheer 
(tactisch niveau) [Baut87]. Beveiligingsarchitectuur is daarom op tactisch niveau 
gepositioneerd en beschrijft het beveiligingsbeheer. Ook in het raamwerk voor 
beheerprocessen (ITIL) wordt het proces security management op tactisch niveau 
gepositioneerd [Caze99]. Er bestaat echter een belangrijk verschil in de afbakening 
tussen beide. Een vergelijking tussen de objecten die beveiligd moeten worden en 
het ITIL proces security management is weergegeven in de volgende figuur 
(ontleend aan [Over00] en [Caze99]). 
 

Gebruik industrie-
standaards bij gegevens- 
en technische 
infrastructuur. 

Ontwikkel architectuur-
principes en -modellen. 
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Figuur 14: Scope van het ITIL proces Security Management 

Hoe objecten beveiligd worden, wordt uitgewerkt in een gelaagde beveiligings-
architectuur [Bien96]. De gelaagdheid van de hierboven gegeven architectuur 
bestaat uit mensen die volgens een bepaalde procedure gegevens verwerken of 
bewerken. Hierbij worden ze ondersteund door applicaties die draaien op technische 
infrastructuur, die weer gebruik maakt van basisinfrastructuur (een computer staat 
bijvoorbeeld in een gebouw). Met basisinfrastructuur wordt hier bedoeld de niet IT 
gerelateerde infrastructuur. Bij de beveiliging met betrekking tot mensen kan 
gedacht worden aan beveiligingsbewustzijn en integriteit van mensen. 
De beveiligingsarchitectuur gaat in op het beveiligingsbeheer van al deze objecten. 
Het ITIL security management proces gaat alleen in op de ICT-beveiligings-
architectuur. De ICT-beveiligingsarchitectuur bestaat uit een beschrijving van 
applicatie-infrastructuur, de gegevensinfrastructuur en de technische infrastructuur, 
evenals procedures omtrent het gebruik en beheer daarvan. 
 
Het opstellen van een ICT-beveiligingsarchitectuur voor deze objecten vanuit ITIL 
security management heeft een aantal voordelen [Caze99]: 

• ITIL bestaat uit een samenhangend geheel van beheerprocessen. De relatie 
tussen security management en de andere processen worden beschreven. 

• Security management is een doorlopend proces, van plannen, implementeren, 
evalueren en onderhouden, vergelijkbaar met de Deming circle [Demi82]. 

• ITIL is gebaseerd op best practices.  
• ITIL is service gedreven. Service gericht denken legt de verantwoordelijkheid 

voor het stellen van eisen met betrekking tot informatiebeveiliging op de juiste 
plaats, namelijk bij de business. Bovendien worden serviceafspraken tussen de 
ICT-dienstverlener en de business vastgelegd in serviceniveauovereenkomsten. 
Het beveiligingsniveau wordt hierdoor expliciet. Over het geleverde 
beveiligingsniveau gedurende een serviceperiode wordt gerapporteerd. 

• Security management gaat uit van standaardbeveiliging. Hiermee wordt de 
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het in de serviceniveau-
overeenkomsten gespecificeerde beveiligingsniveau wordt gerealiseerd op de 
juiste plaats neergelegd, namelijk bij de ICT-dienstverlener.  

 
De beveiligingsarchitectuur wordt bij grotere organisaties zelden in één document 
uitgewerkt, omdat de verantwoordelijkheid voor het opstellen van architecturen 
meestal bij meerdere organisatieonderdelen is belegd. Daarnaast wordt 
beveiligingsarchitectuur bij veel organisaties niet uitgewerkt in een zelfstandig 
document, maar vormt het een sectie in een andere architectuur, bijvoorbeeld een 
sectie beveiliging in een netwerkarchitectuur of applicatiearchitectuur. 
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Communicatie 
In de derde bullet aan het begin van deze paragraaf wordt de slechte communicatie 
van voorschriften mede als oorzaak van de lage compliance aangemerkt. Het 
communiceren van de standaard maakt onderdeel uit van het implementeren van 
standaardbeveiliging. Communicatie komt daarom in paragraaf 4.3 aan de orde. 
Maar ook al tijdens het formuleren van standaardbeveiliging is communicatie 
belangrijk. 
 
Draagvlak voor regelgeving krijgen, begint al bij de totstandkoming van 
standaardbeveiliging door de juiste personen hierbij te betrekken. 
In de praktijk blijkt dat voor het opstellen van beveiligingsregelgeving op tactisch 
niveau een projectgroep wordt samengesteld. Er zijn meerdere redenen om dit op 
deze manier te benaderen. Een belangrijke reden is dat een tijdelijk 
samenwerkingsverband tot stand gebracht moet worden tussen mensen uit 
verschillende disciplines. De tactische regelgeving vormt immers de brug tussen de 
strategische en de operationele regelgeving. 
 
Literatuur over projectmatig werken [Wijn96] bevestigt dit beeld en geeft aan dat 
projectmatig werken de voorkeur heeft op routinematig werken en improviserend 
werken indien: 

• Het gewenste resultaat weliswaar niet volstrekt nieuw is, maar wel veel nieuwe 
elementen of aspecten omvat; 

• mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden dat resultaat samen moeten 
bereiken; 

• men eenmalig een maximale prestatie moet leveren; 
• men over beperkte middelen beschikt om dat resultaat te bereiken. 

 
Een heel andere, vooral praktische, reden om een projectgroep te formeren is 
gelegen in het feit dat de verantwoordelijkheden met betrekking tot 
informatiebeveiliging en het eigenaarschap van beveiligingsdocumenten dikwijls nog 
niet volledig is belegd. De strategische en tactische regelgeving worden vaak 
gecombineerd uitgewerkt in één document, waarbij de delen nog wel zelfstandig 
leesbaar zijn. De verantwoordelijkheden en eigenaarschap (zie ook Tabel 2) zijn 
uitgewerkt in de strategische regelgeving. Wordt de strategische regelgeving los van 
de tactische regelgeving uitgewerkt, dan ligt projectmatig werken minder voor de 
hand. Dit geldt nog sterker voor operationele richtlijnen.  
 
Nuttige en nutteloze regels 
Veiligheid wordt in de piramide van Maslow als bestaanszekerheid (de 2e 
levensbehoefte) gezien. Hoewel informatiebeveiliging aan belang wint, is een 
degelijke prominente plaats voor beveiliging binnen de ICT nog niet zo 
vanzelfsprekend. Het wordt als lastig en storend ervaren en een functie in de 
informatiebeveiliging wordt niet erg sexy gevonden [Vogd01]. 
 
Beveiliging is een onderwerp dat altijd met veel emotie gepaard gaat. De weerstand 
tegen regelgeving is mede afhankelijk van de cultuur [Hofs98]. Over het algemeen 
kunnen we stellen dat in Nederland beveiliging als een noodzakelijk kwaad wordt 
gezien en er een zekere aversie tegen opgelegde beveiligingsmaatregelen is. 
Regels beperken nu eenmaal de bewegingsvrijheid van mensen, en die 
bewegingsvrijheid wordt in Nederland gekoesterd. 
 
 
 

Formeer een multi-
disciplinaire projectgroep 
bij tactische regelgeving. 



  23 

14141414

15151515

Een model uit de sociale psychologie is het Technology acceptance model, zie 
Figuur 1 [Davi98]. Het model gaat er van uit dat het werkelijke gebruik wordt 
beïnvloed door de houding ten opzichte van dat gebruik. Deze houding wordt 
bepaald door overwegingen gebaseerd op het waargenomen nut en het 
waargenomen gemak. Deze subjectieve waarnemingen worden door externe 
variabelen beïnvloed. Het gebruiksgemak en het nut van de regelgeving wordt voor 
een groot deel tijdens het formuleren van standaardbeveiliging bepaald. 
 

 

Externe 
variabelen

Waargenomen 
nut

Waargenomen 
gemak

Houding t.o.v. 
gebruik

Werkelijk 
gebruik

 
Figuur 15: Technical acceptance model 

Dit model is zoals vermeld afkomstig uit de sociale psychologie. Het zal gebruikt 
worden om aan te geven hoe het waargenomen nut en het waargenomen gemak 
door standaardbeveiliging positief beïnvloed kunnen worden. Tal van andere vragen 
met betrekking tot de menselijk kant van beveiliging blijven echter nog 
onbeantwoord. Dit is te wijten aan het feit dat het snijvlak van informatiebeveiliging 
met de vakgebieden bestuurskunde, sociologie en psychologie nog nauwelijks 
ontgonnen is. Dit terwijl wordt geschat [Meta02] dat het niveau van beveiliging voor 
80% door mensen wordt gerealiseerd. 
 
Vragen die onbeantwoord zijn gebleven, zijn bijvoorbeeld: 

• Houden mensen van nature van risico’s nemen? 
• Hebben mensen een hekel aan beveiliging? 
• Zijn mensen ontevreden bij een onvoldoende niveau van beveiliging? 
• Hebben mensen voldoening bij een adequaat niveau van beveiliging? 
• Wat werkt beter: positieve of negatieve sancties bij het implementeren van 

beveiligingsregelgeving? 
Hoe groot het aantal Nederlanders is dat regelgeving pas opvolgt wanneer zij het nut 
hiervan inzien, is ook onduidelijk. 
 
Duidelijk is in ieder geval dat het opnemen van een risicoafweging, waarin in 
eenvoudige taal concreet gemaakt wordt waarom een richtlijn geldt, noodzakelijk is 
om een deel van de mensen te bewegen de voorschriften te volgen. Het opnemen 
van een risicoafweging is dus zeker niet alleen bedoeld om keuzes bij het 
totstandkomen van regelgeving te kunnen volgen, bij bijvoorbeeld toekomstig 
onderhoud en de controle van de opzet van de regelgeving. Bij beveiliging is het nu 
eenmaal zo dat iedereen, niemand uitgezonderd, dezelfde regels moet hanteren. 
Want indien slechts enkelen zich niet aan de voorgeschreven rijrichting op 
snelwegen houden, zal dit al tot ernstige ongelukken leiden. 
 
Uit de praktijkanalyse blijkt dat het realiseren van een hoger beveiligingsniveau het 
best in kleine stappen gaat. Daarbij wordt een groeimodel naar de uiteindelijk 
gewenste situatie gehanteerd (zie ook [Acoh00] en [Glas02]). Deze uiteindelijke 
gewenste situatie wordt bijgesteld aan de hand van de ervaringen. Grote 
veranderingen in de beveiligingsregelgeving leiden tot meer ongemak en het nut van 
deze veranderingen is moeilijker te overzien dan bij een aantal kleine veranderingen. 

Motiveer waarom 
richtlijnen gelden. 

Neem kleine stappen 
vanuit de bestaande 
situatie. 
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De meeste beveiligingsmaatregelen worden immers gerealiseerd door mensen, en 
zijn zichtbaar voor gebruikers [Acoh00]. Veranderingen zijn daarom ook zichtbaar. 
Het resultaat van grote veranderingen zal conform het technical acceptance model 
leiden tot een lagere compliance. 
 
Wassenaar en Louweret noemen het scenario voor informatieplanning dat bij een 
laag draagvlak en een hoge ambitieuze agenda past, het veranderkundig-lerend 
scenario [Wass92]. Hierbij worden condities geschapen om te kunnen groeien naar 
een niet vooraf gespecificeerde gewenste situatie. Door middel van experimenten 
wordt hierbij het innoverend vermogen van een organisatie vergroot. 

Agenda  
bescheiden Ambitieus 

H
oo

g informatica- 
middelen 
 scenario 

bedrijfskundig- 
strategisch 
scenario 

D
ra

ag
vl

ak
 

La
ag

 adoptief 
evolutionair 

scenario 

Veranderkundig-
lerend 

 scenario 

Tabel 3: Scenario's voor informatieplanning 

Het veranderkundig-lerend scenario is het scenario dat toegepast moet worden bij 
het ontwikkelen van standaardbeveiliging. De inleiding van deze paragraaf geeft 
immers aan dat het draagvlak voor beveiliging laag is. Uit paragraaf 4.1 is af te 
leiden dat de beveiligingsagenda ambitieus is, omdat zowel de afhankelijkheid als de 
kwetsbaarheid van informatie en ICT-voorzieningen toenemen. 
 
Beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om verstoringen in de betrouwbaarheid van 
informatiesystemen te voorkomen en te verhelpen. Ook indien een 
informatiesysteem goed functioneert, dat wil zeggen zonder verstoring van de 
betrouwbaarheid, zijn deze beveiligingsmaatregelen actief.  
Een goed streven is om deze beveiligingsmaatregelen zo veel mogelijk te onttrekken 
aan het oog van gebruikers van informatiesystemen, zodat de overlast die 
beveiligingsmaatregelen veroorzaken beperkt wordt. In termen van het technical 
acceptance model wordt het gebruiksgemak hierdoor vergroot. Naar mate 
beveiligingsmaatregelen dieper in de infrastructuur zijn gerealiseerd en zijn gericht 
op het verkomen van verstoringen, is informatiebeveiliging meer transparant voor de 
eindgebruikers (het is er wel, maar je merkt het niet). Bovendien zijn deze 
maatregelen over het algemeen sterker [Bien96], dat wil zeggen dat ze een betere 
bescherming bieden en daardoor een hoger niveau van beveiliging realiseren. Voor 
eenzelfde niveau van beveiliging zijn dan minder maatregelen nodig. Minder 
maatregelen betekent minder overlast. 

Maatregel 
gerealiseerd door 

Voorkomen 
van verstoringen 

Verhelpen van 
verstoringen 

Mens zwak zeer zwak 
Software redelijk sterk redelijk sterk 

Middleware sterk sterk 
Hardware zeer sterk sterk 

Tabel 4: Sterkte van maatregelen 

Realiseer sterke maat-
regelen die transparant 
zijn voor gebruikers. 
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4.3 Het implementeren van standaardbeveiliging 

Boekwerken vol met regelgeving zonder dat daar verder iets mee gedaan wordt zijn 
een papieren tijger. Het hebben van regelgeving is dan van middel tot doel 
verheven, terwijl het eigenlijke doel het managen van risico's is. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op het implementeren van standaardbeveiliging. Aan de hand van 
een aantal praktische wenken wordt aangegeven hoe bewerkstelligd kan worden dat 
regelgeving ook daadwerkelijk gebruikt wordt.  
 
Leren beveiligen 
In literatuur wordt vaak gesproken over het bereiken van beveiligingsbewustzijn bij 
mensen, alsof dit het uiteindelijke doel is (bijvoorbeeld [Denn99], en [Over99]). 
Mensen hoeven zich echter niet bewust te zijn van de beveiligingsregels, als zij 
maar overeenkomstig die regels handelen. 
Beveiliging moet als het ware standaard, dat wil zeggen als vanzelfsprekend, 
meegenomen worden in besluitvormingsprocessen. Deze uitspraak weerklinkt in de 
titel van dit onderzoek. Bewustwording van beveiligingrisico's is een stap in het 
bereiken van compliance van beveiligingsregelgeving, maar is niet het einddoel. 
Figuur 16 illustreert dit [NGI95 Bijlage A]. 
 
Uit de figuur blijkt dat het bereiken van een attitudeverandering bereikt kan worden, 
nadat mensen zich bewust zijn dat hun huidige houding en gedrag niet juist is. 
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Figuur 16: Aanleren van gewoontegedrag 

Het uitdelen van muismatten, strooifolders en posters -hippe varianten van 
beveiligingsregelgeving-, zullen weinig effect sorteren indien niet eerst de 
misstanden in informatiebeveiliging zichtbaar gemaakt worden. Wanneer mensen 
doorgronden wat verkeerd is, zullen zij als vanzelf vragen hoe zij wel correct moeten 
handelen. Dit is het juiste moment om beveiligingsregelgeving te implementeren. 
Voorwaarde om dit stadium te bereiken is dus dat misstanden zichtbaar gemaakt 
worden.  
Hiervoor is een beveiligingsmonitor nodig waarmee het beveiligingsniveau gemeten 
en gerapporteerd kan worden [Meta01]. Een beveiligingsmonitor maakt niet alleen 
misstanden zichtbaar maar maakt bovendien de toe- en afname in het gerealiseerde 
beveiligingsniveau zichtbaar. 
 
 
 
 
 

Meet en rapporteer 
doorlopend het 
gerealiseerde 
beveiligingsniveau. 
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Dat bewustwording slechts een stap is in het bereiken van gedragsverandering en 
geen doel op zich is, wordt ook beschreven door Van Noord [Noor00]. 
Veranderingen in cultuur kunnen volgens het in de praktijk bewezen AURRA 
concept worden bereikt [Grif98]. Een verandering in de beveiligingscultuur wordt 
bereikt door het cyclisch doorlopen van de stappen Analyse-Unfreeze-Reconfigure-
Refreeze. Bewustwording is onderdeel van de Unfreeze stap. Uit Figuur 17 is af te 
leiden wat in de verschillende stappen plaats vindt en hoe dit bereikt kan worden. 
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Figuur 17: Verandering van beveiligingscultuur volgens AURRA 

 
Een sterk en vernieuwend punt in dit model is het expliciet starten en stoppen van 
'onderhoud' aan cultuur, zoals we ook een zogenaamd check-in, check-out 
mechanisme bij onderhoud aan applicaties kennen. Van Biene ziet dit als een 
belangrijk onderdeel van het closed-shop principe [Bien96]. Het closed-shop principe 
zorgt dat de integriteit van een object gewaarborgd blijft na een verandering. Er is al 
aangegeven dat de cultuur van mensen een belangrijke bepalende factor is in het 
realiseren van het beveiligingsniveau. Daarom moeten veranderingen in de 
beveiligingscultuur gecontroleerd (beheerst) worden uitgevoerd. 
 
Beveiliging in de processen van de organisatie 
Gewenst gedrag hoeft niet altijd bewust aangeleerd te worden, het zal vaak ook 
voortkomen uit een gewoonte. Routinematig uitgevoerde proceshandelingen zijn 
zeer betrouwbaar, zolang de omgeving niet verandert en er geen 
uitzonderingssituaties zijn waarin de betreffende handeling aangepast moet worden 
[Over00]. Als dat wel het geval is, dan leiden routinematige uitgevoerde handelingen 
snel tot fouten. Dit onderstreept nogmaals waarom in beveiligingsregelgeving een 
motivering opgenomen moet worden (zie best practice 14). In uitzonderingsituaties 
kunnen mensen dan afwijken van een gewoonte. 
 
Standaardbeveiliging zal niet als boekwerkje in de kast moeten staan, maar zal een 
vast onderdeel in het dagelijkse werk moeten zijn. Beveiliging moet een integraal 
onderdeel van de processen van de organisatie zijn [Tett00]. Dit zal worden 
toegelicht en uitgewerkt, aan de hand van het  IPW-model (zie Figuur 18), of voluit 
het model voor Implementatie van Procesgerichte Werkwijze [Grif98]. Dit is een door 
Quint Wellington Redwood ontwikkeld procesmodel dat gericht is op het leveren van 
ICT-diensten aan klanten. De klant is hierbij iedereen (een individu, afdeling of 
organisatie) die gebruik maakt van de ICT-diensten. De klant verwacht dat deze 
diensten beschikbaar zijn zonder verstoringen. 

Bereik veranderingen in 
de beveiligingscultuur op 
gecontroleerde wijze. 

Maak standaard-
beveiliging onderdeel 
van de processen en 
procedures. 
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Figuur 18: Het IPW model met enkele belangrijke processen 

Deze klanten staan links in het model. Zij vertegenwoordigen de business. De 
processen in de ICT-organisatie gericht op het leveren van ICT-diensten spelen zich 
af op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze processen staan rechts in 
het model en beslaan het grootste deel van de figuur. Alignment tussen de business 
en ICT bestaat uit het tot stand brengen van functional integration en strategic fit. 
Functional integration is het afstemmen van de processen van de ICT-dienstverlener 
met de omgeving. Strategic fit is de afstemming tussen de processen op 
verschillende niveaus. In de volgende figuur is dit weergegeven. 
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Figuur 19: Alignment tussen business en ICT aan de hand van het IPW model 

 
De strategische processen in het model hebben als doel een kader 
te scheppen voor de processen binnen de ICT-organisatie. Eén van deze 
strategische processen is Architectuur. Standaardisatievraagstukken en het 
ontwikkelen van ICT-architecturen maken deel uit van dit proces. Architectuur 
bepaald de tactische standaard. Dit is regelgeving die richting geeft aan de tactische 
processen. Deze tactische standaard moet daarom ingebed worden in de tactische 
processen accountmanagement, ontwikkeling en service planning. 
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In het proces accountmanagement zal bij de verwerving van opdrachten het 
beveiligingsniveau door de business gespecificeerd moeten zijn. Dit kunnen 
aanvullende eisen bovenop de door de business geaccepteerde standaard 
beveiligingseisen zijn. Ook onderdeel van het proces accountmanagement is het 
bieden van een overzicht aan de business van de producten en diensten die de 
ICT-dienstverlener kan leveren. Het beveiligingsniveau van deze producten en 
diensten dient gespecificeerd te zijn om een vergelijk te kunnen maken tussen het 
standaard door de ICT-dienstverlener te leveren beveiligingsniveau en het door de 
business gevraagde beveiligingsniveau. Bovenstaande werkwijze is ook beschreven 
in Figuur 13. 
 
Daarnaast is het door de ICT-dienstverlener te leveren beveiligingsniveau 
vastgelegd in een serviceniveauovereenkomst. Onderdeel van deze afspraken is 
een periodieke rapportage door de ICT-dienstverlener over het daadwerkelijke 
geleverde beveiligingsniveau. De beheer- en beveiligingsprocessen zijn sterk met 
elkaar verweven [Caze99] [Looij00]. Het beveiligingsniveau is daarom gekoppeld 
aan het niveau van beheer. Het is niet effectief (zo niet onmogelijk) om beveiliging 
op een hoger niveau uit te voeren dan het niveau waarop het beheer wordt 
uitgevoerd [Noor00]. 
 
In het ontwikkelproces van ICT-voorzieningen worden de door de business gestelde 
beveiligingseisen al in het ontwerpproces meegenomen. Deze opmerking lijkt 
wellicht een open deur. In de praktijk moet beveiliging echter vaak nog worden 
toegevoegd na het ontwerp- en realisatieproces. De gedachte was lange tijd dat de 
beveiliging van een e-business omgeving gerealiseerd kon worden door vóór de 
e-business toepassing simpelweg een firewall te plaatsen. 
Wanneer we dit vergelijken met de constructie van een huis, dan leidt het niet 
berekenen van de veiligheid van draagconstructies tijdens het ontwerp, bijna zeker 
tot een onbewoonbaar huis. Het plaatsen van sloten in deuren vlak voor de 
oplevering van het huis, verbetert de constructie van het huis niet. 
Ook is belangrijk om al tijdens de ontwikkeling testen uit te voeren (en toetsen op de 
documentatie), omdat het ontwikkelen van ICT-voorzieningen eigenlijk nooit foutloos 
plaats vindt. Het testen van beveiliging verloopt daarbij anders dan functionele 
testen. Bij beveiligingstesten ligt de nadruk namelijk niet alleen op het realiseren van 
de beveiligingsfunctie maar ook op de afwezigheid van ongewenste functies 
[Tett00]. Een test die bijzondere aandacht verdient is de acceptatietest. Bij akkoord 
wordt na deze test de ICT-voorziening in operatie genomen. In het IPW-model loopt 
deze overgang van de tactische processen naar de operationele processen via het 
proces voor wijzigingbeheer (changemanagement). Bij deze acceptatietest wordt 
niet alleen de finale controle op het realiseren van het gewenste beveiligingsniveau 
uitgevoerd, maar er vindt tevens een beoordeling plaats of het beveiligingsniveau 
van andere reeds in operatie zijnde ICT-voorzieningen niet wordt gecompromitteerd. 
 
In het IPW-model maken de deelprocessen beschikbaarheid- & calamiteitenbeheer, 
kostenbeheer en capaciteitsbeheer deel van uit het proces serviceplanning. In 1999 
is het proces beveiligingsbeheer daar aan toegevoegd [Noor00]. Het gaat hier te ver 
om de relaties tussen beveiligingsbeheer en de andere processen uit te werken. 
Bovendien zijn deze relaties goed uitgewerkt in de beschrijving van het ITIL proces 
security management [Caze99]. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het 
proces serviceplanning het afgesproken beveiligingsniveau (als onderdeel van het 
serviceniveau) bewaakt en andere processen aanstuurt zodat het gewenste 
beveiligingsniveau gehaald wordt, terwijl de operationele processen het afgesproken 
beveiligingsniveau realiseren. 
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Benadrukt wordt dat auditing van het gerealiseerde niveau noodzakelijk is. Een oud 
gezegde luidt: "You get what you inspect, not what you expect". Naast het 
voortdurend monitoren van het beveiligingsniveau (zie best practice 17) wordt 
periodiek het beveiligingsniveau geëvalueerd door middel van audits. De te houden 
audits worden vastgelegd in een auditplan waarin de verschillende te auditen 
objecten worden beschreven [Bien96], die bij voorkeur door verschillende partijen 
worden geaudit (een combinatie van self assessment, interne audit en externe 
audits werkt in de praktijk goed) [Over00] en uit een combinatie van verschillende 
audit- en reviewtechnieken bestaat [Oakl93]. Door de veelheid en complexiteit van 
operationele beveiligingsregelgeving (zie ook Tabel 2), zijn hulpmiddelen die 
geautomatiseerd controleren als onderdeel van de operationele processen 
onontbeerlijk [NEN00]. 
 
Communicatie 
Zowel het veranderen van beveiligingsgedrag als het inbedden van 
standaardbeveiliging in de processen van de organisatie staan of vallen met een 
goede communicatie van standaardbeveiliging. In het burgerlijk wetboek is het op de 
hoogte zijn van wettelijk vastgestelde regels neergelegd als verplichting voor een 
ieder die zich binnen het Nederlands rechtsgebied bevindt. Hoewel niemand alle 
wetteksten letterlijk zal kennen, wordt hiermee wel voorkomen dat iemand zich bij de 
rechter met succes kan verweren met het argument dat het bestaan van een wet 
niet bekend was. De wetgever zal dan wel iedereen in staat moeten stellen om 
kennis te nemen van de wetteksten. Bij organisaties gelden deze beginselen ook. 
Bij het publiceren van beveiligingsregelgeving en het positieve beveiligingsnieuws 
kan handig gebruik worden gemaakt van een Intranet, dat in de meeste organisaties 
is opgezet [Acoh00]. Medewerkers zullen de beveiligingsregelgeving echter niet 
vinden, als zij niet gewezen worden op het beschikbaar zijn van deze informatie op 
het intranet. Net als bij reclame-uitingen schuilt ook hier de kracht in herhaling van 
de boodschap. MetaGroup stelt dat een beveiligingsregel 5 tot 7 keer herhaald 
onder de aandacht moet worden gebracht, voordat mensen zich het bewust kunnen 
herinneren. Eenvoudige manieren om de publicatie van standaardbeveiliging op 
intranet onder de aandacht te brengen zijn: 

• het standaard opnemen van een snelkoppeling naar de intranetsite in interne 
e-mail berichten van medewerkers informatiebeveiliging; 

• informatiebeveiliging in een bestaande zoekstructuur op intranet opnemen; 
• regelmatig een item over informatiebeveiliging in een bestaande nieuwspagina 

naar voren brengen met een verwijzing voor meer informatie.  
 

4.4 Het onderhouden van standaardbeveiliging 

Er is nu al veel gezegd in dit hoofdstuk over standaardbeveiliging. Er is ingegaan op 
wanneer standaardbeveiliging toegepast kan worden, hoe dat wordt opgesteld en 
hoe standaardbeveiliging meer wordt dan alleen een papieren tijger. Wat nog rest is 
zorgen dat standaardbeveiliging een levend karakter krijgt, met andere woorden 
standaardbeveiliging zal aan de tand des tijds moeten worden aangepast om het 
meer te laten zijn dan een eenmalige kwaliteitsverbetering. Deze paragraaf gaat 
daar dieper op in. 
 
De onderhoudbaarheid van standaardbeveiliging wordt al bij het opstellen en 
implementeren bepaald. Belangrijke aspecten hierin zijn bijvoorbeeld de omvang en 
de structuur. Deze paragraaf gaat daar niet opnieuw op in. Hier wordt de wijze 
waarop het onderhoud het beste plaats kan vinden behandeld. 
Aandacht voor beveiliging 

Publiceer regelgeving op 
het intranet. 
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In paragraaf 4.2 is aangegeven dat formuleren van standaardbeveiliging doorgaans 
ad hoc plaats vindt. Daarentegen vereist het up to date houden van 
standaardbeveiliging continu aandacht. Hoewel dit vereist is om een consistent 
niveau van beveiliging te realiseren, laat de werkelijkheid grote schommelingen in 
beveiligingsaandacht en -niveau zien. Niet alleen binnen organisaties zijn deze 
schommelingen waar te nemen, ook op internationaal en nationaal niveau wisselt dit 
sterk. 
 
Direct na 11 september 2001 was er extra veel aandacht voor beveiliging. Voor het 
eerst in de geschiedenis stond informatiebeveiliging in het vierde kwartaal van 2001 
bovenaan de agenda van het management van informatiecentra [Meta02] [DTI02] en 
hoewel ICT-budgetten over de hele linie in 2002 krimpen, zal meer dan tweederde 
van de Nederlandse bedrijven in 2002 meer uitgeven aan informatiebeveiliging 
[KPMG02]. 
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Figuur 20: Pieken en dalen in het beveiligingsniveau 

 
Uit Figuur 20 blijkt dat over langere periodes bezien, er grote pieken en dalen in het 
gerealiseerde beveiligingsniveau zijn [Paan95]. Organisaties doen er goed aan het 
beveiligingsniveau zoveel mogelijk constant te houden. Bij een te hoog niveau aan 
beveiliging nemen immers de marginale kosten ten opzichte van het 
beveiligingsniveau proportioneel toe (zie Figuur 12). Pieken en dalen in aandacht 
voor beveiliging worden ook veroorzaakt doordat beveiliging geen onderdeel in het 
proces is. Beveiliging wordt tijdens de ontwikkeling van ICT-voorzieningen 
verwaarloosd. Nadat de ICT-voorziening enige tijd in productie is en zich enkele 
grote incidenten voordoen of auditrapporten zwakke plekken aantonen, gaat de 
geldkraan ineens wijd open. Ook angst voor het onbekende blijkt vaak reden te zijn 
kortstondig flink in beveiliging te investeren om zo risico’s af te dekken die niet 
bestaan of in werkelijkheid veel kleiner zijn [Joos01] [Vrie00]. Een goed uitgangspunt 
om aandacht voor beveiliging vast te houden, is het percentage informatiebeveiliging 
in generale budgetten, ten opzichte van dat percentage in voorgaande perioden, 
constant te houden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het aandacht schenken aan 
beveiliging kosten met zich mee brengt en dat deze gelden efficiënt worden 
aangewend. Het rekenen in absolute cijfers heeft niet zoveel zin, omdat de af te 
dekken risico's niet gelijk blijven (zowel de afhankelijkheden als de bedreigingen 
nemen toe, zie ook paragraaf 4.1). 
 
 
 

Vermijd fluctuaties in 
aandacht voor 
informatiebeveiliging.  
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Het percentages van het ICT-budget dat aan informatiebeveiliging besteed zou 
moeten worden verschilt erg per branche. In 2002 besteedt ongeveer 60% van de 
grotere organisaties, 2% of meer van het totale ICT-budget aan informatiebeveiliging 
[DTI02]. Organisaties zouden eigenlijk meer geld voor beveiliging vrij moeten 
maken. Om de beveiliging op een adequaat niveau te brengen is 3 tot 10% meer 
reëel [DTI02] [Meta01]. MetaGroup verwacht dat in 2004 de grotere organisaties 
tussen de 5 tot 10% van het totale ICT-budget aan informatiebeveiliging besteden. 
 
De kwaliteit van informatievoorziening 
Niet alleen continuïteit in aandacht voor beveiliging is belangrijk, ook voldoende 
aandacht van met name het management van een organisatie is een kritieke 
succesfactor bij het op het juiste niveau houden van beveiligingsmaatregelen 
[Caze99] [Meta02]. Informatiebeveiliging kan beschouwd worden als een onderdeel 
van kwaliteitszorg [Over00], omdat betrouwbaarheid (beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid) een kwaliteitsaspect is van informatiesystemen. 
Het is niet alleen mogelijk om deze beschouwing te maken, het is ook een goede 
basis om informatiebeveiliging binnen een organisatie op de kaart te zetten. Het 
managen van kwaliteit is het dagelijkse werk van managers. Door 
informatiebeveiliging in het kwaliteitsmanagementinstrument op te nemen, krijgt 
informatiebeveiliging de aandacht die het verdient [Huur00]. 
Er zijn verschillende modellen aan de hand waarvan kwaliteitsverbetering gemeten 
kan worden. Vaak is het bereiken van een resultaat daarbij gekoppeld aan iets 
tastbaars: een certificaat. Modellen waarbij daarnaast een vorm van competitie aan 
de kwaliteitsverbetering is gekoppeld werken in de praktijk goed als drijfveer om 
continu te blijven verbeteren. Het is dan niet alleen een uitdaging om een 
kwaliteitsniveau te handhaven, maar nog meer om dit te verbeteren. De 
praktijkanalyse bevestigt dit (zie bijlage 1 Certificatie Informatiebeveiliging en 
Integriteitsaspecten). Door een groeimodel te hanteren zijn stappen binnen ieders 
handbereik (zie ook best practice 15). Modellen die een groeimodel koppelen aan 
competitie met heuse prijzen zijn bijvoorbeeld Malcom Baldrigde National Quality 
Award, Deming Prize en European Quality Award [Oakl93]. Van dit laatste model 
heeft Instituut Nederlandse Kwaliteit de Nederlandse kwaliteitsprijs afgeleid [Dorr99]. 
Aan de hand van het model Nederlandse Kwaliteit is het mogelijk een zelfevaluatie 
uit te voeren. Hierbij worden negen aandachtsgebieden onderscheiden. 
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Figuur 21: Model Nederlandse Kwaliteit 
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De mate waarin een aantal kritische beveiligingsmaatregelen zijn gerealiseerd 
kunnen als performance indicator ondergebracht worden in een kwaliteitsmodel. 
Huurman en Jaarsma hebben dit al eens aangetoond door de tien 
sleutelmaatregelen uit de code van informatiebeveiliging uit 1994 [NEN94] in het 
model Nederlandse Kwaliteit te stoppen [Huur00]. 
 
Als grote voordeel wordt aangegeven dat op deze wijze voor het management 
inzichtelijk wordt waarom en in welke mate zij iets zouden moeten ondernemen op 
het gebied van informatiebeveiliging. Bovendien is informatiebeveiliging niet meer 
iets op zichzelf staands, maar is hierdoor een integraal kwaliteitsaspect en 
onderdeel van de verbetering van de totale kwaliteit. 
 
De Code voor informatiebeveiliging [NEN00] heeft te weinig aandacht voor de 
belangrijke aspecten leiderschap (rol van het management) en de medewerker 
[Graa01]. Het model Nederlandse Kwaliteit kent voorts een groeipad. Dit is 
weergegeven in Figuur 22 [Dorr99]. De meeste organisaties bevinden zich op niveau 
I (activiteiten gericht) of hooguit begin niveau II (proces gericht). Dit terwijl de Code 
voor Informatiebeveiliging procesmatig werken verondersteld. Dit betekent dat 
niveau II doorlopen moet zijn en dat de organisatie minimaal systeemgericht werkt. 
In een activiteitengeoriënteerde organisatie zal een procesmatige aanpak 
bijvoorbeeld in beveiligingsregelgeving resulteren die alleen op papier werkt. Het 
hanteren van een groeipad, zoals in dit kwaliteitsmodel is ondergebracht is 
belangrijk. Dit is ook reeds in best practice 15 aangegeven. 
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Systeem-
gericht

Keten-
gericht

Maatschappij-
verbonden

leverancier

afnemer

samenleving

 
Figuur 22: Ontwikkelingsfasen van een organisatie 

Ook een andere belangrijke standaard op het gebied van kwaliteit, de ISO-9000 
serie [NEN00a], bevat sinds de vernieuwing in 2000 een continu 
verbeterprogramma. Aanvankelijk waren deze kwaliteitsnormen louter gericht op het 
behalen van een zelf omschreven kwaliteitsniveau. Het begrippenkader met 
betrekking tot kwaliteitssystemen (voorheen ISO-8402) is sinds 2000 ook onderdeel 
van deze ISO-9000 norm. 
 
In deze norm is kwaliteit gedefinieerd als de mate waarin een geheel van kenmerken 
en eigenschappen voldoet aan eisen. Hierbij wordt onder eisen verstaan de 
behoefte of verwachting die kenbaar gemaakt is, vanzelfsprekend is, of dwingend 
voorgeschreven is. Een deel van de beveiligingseisen zal de business dus als 
vanzelfsprekend ervaren. De business verwacht dat de ICT-dienstverlener deze 
eisen standaard realiseert, zonder dat deze eisen door de business expliciet 
gemaakt worden. Daarom zal de ICT-dienstverlener moeten beschrijven aan welke 
eisen standaard wordt voldaan. Het is belangrijk deze eisen inzichtelijk te maken, 
zodat de business weet welke eisen wel expliciet gespecificeerd moeten worden. 
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Bovendien is de business verantwoordelijk voor het gerealiseerde beveiligingsniveau 
(zie ook Figuur 13). De reden waarom dit ook bij het onderhouden van 
standaardbeveiliging terugkomt, is dat de maatregelen die nodig zijn om 
standaardbeveiliging te realiseren in de loop der tijd zullen wijzigen, als gevolg van 
toenemende afhankelijkheid en nieuwe bedreigingen. Omdat de eisen niet expliciet 
gemaakt worden door de business, zal ook de noodzaak tot onderhoud niet door de 
business worden aangegeven. De ICT-dienstverlener zal er daarom zelf op toe 
moeten zien dat de standaardbeveiliging niet erodeert. De ICT-dienstverlener zal in 
de loop van de tijd meer restrisico’s aan de business rapporteren. De restrisico’s 
moeten of geaccepteerd worden of afgedekt worden door maatregelen of een 
verzekering (zie Figuur 23 [Reid01]). 
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Figuur 23: Risico stroomschema 

 
De regelgeving op tactisch niveau wordt gespecificeerd als onderdeel van de 
beveiligingsarchitectuur (zie paragraaf 4.2 na Figuur 19), met behulp van de Code 
voor informatiebeveiliging (zie best practice 10). Groot onderhoud aan de tactische 
regelgeving vindt daarom plaats bij het uitkomen van een nieuwe versie van de 
Code voor informatiebeveiliging. Klein onderhoud vindt in ieder geval jaarlijks plaats, 
maar kan vaker plaats vinden als dat noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
het wijzigen van een architectuurstandpunt. Dit zal doorgaans niet exact 
samenvallen met het periodieke onderhoud. De verantwoordelijkheid voor het 
onderhouden van tactische beveiligingsregelgeving ligt bij de architect beveiliging. 
 
Veelal zal ergens in de operationele regelgeving iets aangepast moeten worden bij 
een wijziging in een beheerde ICT-voorziening. De impact van wijzigingen worden 
beoordeeld door een daarvoor ingestelde overlegstructuur, ook wel een change 
committee [Bien96] of een change advisory board [Caze99] genoemd. In deze 
commissie neemt altijd een security manager (namens de ICT-dienstverlener) en bij 
belangrijke wijzigingen een security officer (namens de business) deel. 
Zij beoordelen altijd of de impact van wijzigingsvoorstellen op het beveiligingsniveau 
juist is ingeschat en toetsen of de documentatie behorende bij het wijzigingsvoorstel 
op orde is. Operationele regelgeving, waaronder handboeken, procedures en 
werkinstructies maken daar deel van uit. 
Omdat een beheerde omgeving niet stabiel is maar doorlopend aan verandering 
onderhevig is, vindt het bewaken en onderhouden van operationele regelgeving ook 
continu plaats. Belangrijk is daarbij dat niet alle wijzigingen het gevolg zijn een 
zogenaamde major change (een nieuwe versie met grote functionele wijzigingen). 

Bewaak de actualiteit van 
tactische regelgeving. 

Beoordeel bij wijzigings-
voorstellen de actualiteit 
van  operationele 
regelgeving. 
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Ook als gevolg van een zogenaamde minor change of een probleem naar aanleiding 
van een incident kan operationele regelgeving aangepast moeten worden. Veel 
leveranciers brengen frequent zogenaamde patches uit. Dit zijn releases waarin 
bepaalde problemen worden opgelost. Vaak hebben deze problemen betrekking op 
beveiligingslekken. Het gewenste beveiligingsniveau bepaalt in hoeverre de meest 
recente versie van een informatiesysteem geïnstalleerd moet zijn. 
Daarnaast is van belang dat operationele regelgeving voor nieuw ontwikkelde 
ICT-voorzieningen tijdens de bouw ontwikkeld worden en niet als onderhoud 
beschouwd mogen worden. Tevens is het belangrijk dat wijzigingen die urgent 
worden doorgevoerd, zonder dat deze beoordeeld zijn door de commissie voor 
wijzigingsvoorstellen, achteraf alsnog worden beoordeeld. 
 

4.5 Tot slot 

Aangespoord door het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst [BiZa94] en het 
Handboek Informatiebeveiliging Rijksdienst [BiZa95] is bij departementen van de 
rijksoverheid de afgelopen jaren voor miljoenen geanalyseerd, zonder ook maar één 
informatiebeveiligende maatregel te implementeren [Glas02]. In wat voorzichtiger 
bewoordingen zegt het rapport van de Algemene Rekenkamer [AR99] dat de 
informatiebeveiliging bij de Belastingdienst te wensen over laat doordat de realisatie 
tekort schiet. 
 
Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst heeft de aandacht op beveiliging 
gericht en het beveiligingsdenken vorm gegeven, maar de aangereikte risicoanalyse 
in de vorm van de afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse is weinig praktisch 
gebleken [zie diverse evaluaties in NGI98]. Risicoanalyses verzanden snel in detail 
zonder dat er concrete resultaten worden geboekt [Jaar00]. Terwijl een 
pragmatische aanpak die snel tot resultaat leidt essentieel is bij informatiebeveiliging 
[Acoh00]. De in dit onderzoek gepresenteerde best practices zijn direct afgeleid uit 
praktijksituaties. Deze best practices zijn zo beschreven dat deze direct toegepast 
kunnen worden en het beveiligingsniveau verbeteren. Dus, waar wacht u op? Begin 
vandaag nog. 

Start vandaag nog met 
het ontwikkelen van 
standaardbeveiliging. 
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5 Validatie van de best practices 
 
Het vorige hoofdstuk eindigde heel stellig met de best practice “Start vandaag nog 
met het ontwikkelen van standaardbeveiliging”. En… bent u al begonnen? Dat u nu 
dit hoofdstuk validatie leest, kan er op duiden dat u meer zekerheid wilt hebben dat 
de best practices in de praktijk waardevol zijn. Nadere aanwijzingen daarvoor zijn 
zeker op zijn plaats. In hoofdstuk 3 Methodische verantwoording is de aanpak van 
dit onderzoek uiteen gezet. Uitgangssituatie daarbij was de werkelijke praktijk en de 
alignment problemen. Meer zekerheid dat de gegeven best practices legitiem zijn, 
kan worden verkregen door de best practices te valideren tegen deze 
uitgangssituatie. In dit hoofdstuk wordt daar op ingegaan. Er wordt antwoord 
gegeven op de vragen: 

• Zijn de best practices bruikbaar in de praktijk? 
 Dit is een terugkoppeling naar de werkelijke praktijksituatie waarvan de 

praktijkbeschrijvingen in de bijlagen een abstractie zijn. 
• Is met het toepassen van de best practices het alignmentprobleem opgelost? 
 Dit is een terugkoppeling naar de oorzaken van problemen bij het tot stand 

brengen van alignment tussen de business en ICT op het gebied van 
beveiliging. 

 

5.1 Zijn de best practices bruikbaar in de praktijk? 

De best practices zijn zo geformuleerd dat ze algemeen toepasbaar zijn. Dit is 
namelijk het antwoord op de eerste centrale vraag van dit onderzoek. In hoofdstuk 3 
is uitgelegd dat deze best practices zijn afgeleid uit beschrijvingen van 
praktijksituaties binnen en buiten de Belastingdienst. Ze zijn dus afgeleid uit 
beschrijvingen van specifieke situaties. In deze paragraaf wordt uitgelegd waarom 
deze best practices die uit specifieke situaties zijn afgeleid, toch algemeen in de 
praktijk bruikbaar zijn. 
 
Een eerste aanwijzing voor de algemene bruikbaarheid van de best practices is 
ontleend aan een terugkoppeling van de best practices aan elf personen die bij dit 
onderzoek betrokken zijn geweest. Van negen personen is een reactie terug 
ontvangen, te weten: Saco Bekius (Van de Bunt), Bart Bokhorst 
(Belastingdienst/CICT), Jelco Bosma (Belastingdienst/CICT), Albert Brouwer 
(PinkRoccade), Peter Burgers (Belastingdienst/CPP), Hugo Heitmeijer 
(Belastingdienst/CICT), Paul Samwel (Rabofacet), Maarten Slot (Interne 
Accountantsdienst Belastingen) en Paul Velsink (Amev Stad Rotterdam). 
 
Over het algemeen riepen de best practices bij de referenten een feest der 
herkenning op. Bevestigd is dat de best practices zinvol zijn om te hanteren. Dit 
werd mede veroorzaakt doordat veel best practices breder toegepast kunnen 
worden dan alleen bij het ontwikkelen van standaardbeveiliging. Dat wil niet zeggen 
dat de voorgestelde werkwijzen binnen de organisatie reeds altijd en overal worden 
gebruikt: door de opsomming worden goede werkwijzen expliciet gemaakt waardoor 
er beseft wordt dat de best practices eigenlijk breder binnen de organisatie 
toegepast zouden moeten worden. Door referenten werd bovendien aangegeven dat 
de verzameling best practices een goed handvat bieden: het kan gebruikt worden 
als “houvast” of als “globaal oriëntatiekader”.  
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Een tweede aanwijzing voor de algemene bruikbaarheid van de best practices is 
gelegen in het feit dat iedere best practice in meerdere praktijksituaties is 
waargenomen. In Figuur 24 is weergegeven uit welke praktijksituaties een best 
practice is afgeleid. Door begrenzingen bij het beschrijven van praktijksituaties kan 
aan de figuur niet worden ontleend welke best practices een organisatie allemaal 
gebruikt, noch zegt het aantal gevonden best practices iets over de mate waarin een 
organisatie goed beveiligd is. Om het trekken van dergelijke conclusies uit te sluiten 
zijn de bronnen geanonimiseerd. 
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Figuur 24: Best practices versus praktijksituaties 

 
Een derde aanwijzing is gevonden in het kunnen plaatsen van de best practices in 
algemeen geaccepteerde theoretische kaders. Voorbeelden zijn Technical 
acceptance model, IPW-model en Model Nederlandse Kwaliteit. De Code voor 
informatiebeveiliging en ITIL security management waaraan ook wordt gerefereerd 
zijn bovendien zelf ook ontstaan uit best practices. Bij de beschrijving van de best 
practices in hoofdstuk 4 zijn steeds de verwijzingen naar de gebruikte literatuur 
opgenomen. Daarom worden deze hier niet herhaald. 
 
Het in hoofdstuk 2 beschreven referentiemodel voor alignment van 
informatiebeveiliging (zie Figuur 2) is in dit onderzoek een belangrijk theoretisch 
kader. Aan de hand van dit model kunnen de best practices gepositioneerd worden. 
In Figuur 25 zijn door middel van pijlen aangegeven tussen welke gebieden 
afstemming plaats vindt. 
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Figuur 25: Best practices versus referentiemodel 

 
Een laatste aanwijzing voor de algemene toepasbaarheid van de best practices is 
ontleend aan het beschouwen van de overwegingen voor het praktisch toepasbaar 
maken van een alignmentmodel (zie paragraaf 3.2), namelijk (tussen haakjes staat 
waar de beschouwing is gemaakt): 

• vertrek vanuit een ondubbelzinnige definitie van alignment (hoofdstuk 2 
Begrippenkader); 

• beschouw alignment als dynamisch proces (paragraaf 4.4 Het onderhouden 
van standaardbeveiliging); 

• beschouw alignment op verschillende niveaus variërend van strategie tot 
uitvoering (best practice 7); 

• doe een poging alignment meetbaar te maken (best practice 2, 17 en 22); 
• houd rekening met de situationele factoren van de business en ICT (Figuur 2: 

Referentiemodel voor alignment van informatiebeveiliging is specifiek gericht op 
informatiebeveiliging); 

• schenk duidelijk aandacht aan de menselijke factoren (met name bij paragraaf 
4.2 Het formuleren van standaardbeveiliging). 

 

5.2 Is het alignmentprobleem opgelost? 

Er is geen reden om aan te nemen dat de best practices de alignmentproblemen van 
beveiliging, als sneeuw voor de zon, geheel doen verdwijnen. Het volledigheids-
beginsel is nooit een doelstelling geweest van dit onderzoek. Dit kan ook niet want 
het maken van een abstractie van de werkelijkheid (het analyseren van 
praktijksituaties) is per definitie nooit volledig. De doelstelling van dit onderzoek was 
niet om alignment van beveiliging te op te lossen, maar om alignment te verbeteren. 
 

De overwegingen voor 
het toepasbaar maken 
van een alignmentmodel 
zijn beschouwd 
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De oorzaken van de problemen bij het tot stand brengen van alignment met 
betrekking tot beveiliging zijn in hoofdstuk 3 gegeven. Alignment verbeteren door het 
hanteren van best practices houdt in dat iedere best practice ten minste bijdraagt 
aan het wegnemen van één van de oorzaken van het alignmentprobleem. In Figuur 
26 is van iedere best practice aangeven welke oorzaak het meest bestreden wordt.  
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Figuur 26: Best practices versus de problematische alignment van beveiliging 

Beveiliging wordt als minder lastig en minder storend ervaren, indien de regelgeving compact gehouden 
wordt (5), medewerkers worden betrokken bij het opstellen van regelgeving (13), uitgelegd wordt waarom 
maatregelen worden getroffen (14), veranderingen geleidelijk en vanuit de bestaande situatie worden 
doorgevoerd (15), beveiligingsmaatregelen zo getroffen worden dat er zo min mogelijk hinder van 
ondervonden wordt (16), de beveiligingscultuur beheerst wordt beïnvloed (18), de zorg voor informatie-
beveiliging net zo gewoon is als de zorg voor kwaliteit (22), en beveiliging sneller tot resultaat leidt (25). 
Het inzicht in het verband tussen het gevraagde en het gerealiseerde beveiligingsniveau wordt verbeterd 
indien het gerealiseerde beveiligingsniveau doorlopend wordt gemeten en gerapporteerd (17), en de 
standaard te realiseren beveiliging eenvoudig toegankelijk wordt gemaakt door dit bijvoorbeeld te 
publiceren op intranet (20). 
Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden worden weggenomen door deze verantwoordelijkheden te 
beschrijven in een strategisch beleidsdocument (8). De verantwoordelijkheid voor het te implementeren 
beveiligingsniveau ligt bij de business (4), het ontwikkelen van standaardbeveiliging inclusief het bewaken 
van de actualiteit is de verantwoordelijkheid van de ICT-dienstverlener. Meer precies aangeduid, is de 
ICT-architect beveiliging de verantwoordelijke voor het ontwikkelen van standaardbeveiliging op tactisch 
niveau (23).  
Onduidelijkheid, onjuistheid en inconsistentie in regelgeving kan worden beperkt door gebruik te maken 
van praktijkervaringen (9) en aan te sluiten op standaards, namelijk door de tactische standaard te 
baseren op de Code voor informatiebeveiliging (10) en industrie-standaards als operationele regelgeving 
te gebruiken (11), en door houvast en een oplossingsrichting aan te geven (12). 
Een goed beveiligingsniveau wordt niet vanzelf gerealiseerd. Beveiliging wordt meer expliciet door 
informatiesystemen te classificeren (2), standaardbeveiliging in te bedden in de processen (19), en door 
bij wijzigingen in systemen de actualiteit van de regelgeving te beoordelen (24). 
Een betere risicoafweging vindt plaats door de standaard af te dekken risico’s onder te brengen in 
standaardbeveiliging in plaats van deze risico’s steeds situationeel te beschouwen (1), en sterke 
fluctuaties in beveiligingsaandacht te vermijden (21). 
Een constructief geheel aan beveiligingsmaatregelen wordt bereikt door in regelgeving onderscheid te 
maken in betrouwbaarheidsaspecten (3), doelgroepen (6), en niveaus (7). 
 
Het voorgaande en de veronderstelling dat de genoemde oorzaken de alignment 
tussen business en ICT bemoeilijken, leidt tot de conclusie dat alle best practices 
een positief effect hebben op het tot stand brengen van alignment tussen business 
en ICT op het gebied van informatiebeveiliging. 
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6 De best practices bij de Belastingdienst 
 
In hoofdstuk 4 zijn 25 best practices voor het standaardiseren van 
informatiebeveiliging gegeven. Deze best practices zijn daarbij in een theoretisch 
kader geplaatst. In het vorige hoofdstuk zijn deze best practices gevalideerd. Daarbij 
zijn de best practices onder andere voorgelegd aan een aantal 
belastingdienstmedewerkers. De waarde van het toepassen van de best practices is 
daarmee onderschreven. De best practices worden echter vaak op deelaspecten, 
binnen een beperkt aantal projecten, of binnen een onderdeel van de 
belastingdienstorganisatie gebruikt. Best practice 19 gaf juist het nut van het 
verzamelen en gebruiken van best practices aan. Best practices moeten gedeeld 
worden, want ze zijn vaak binnen een veel bredere context waardevol.  
 
Dit hoofdstuk gaat daar dieper op in. Aangegeven zal worden in hoeverre de 
Belastingdienst de best practices al gebruikt en waar de grootste uitdagingen voor 
een verdere toepassing liggen. Dit wordt per best practice aangegeven door middel 
van een verkeerslicht. Een rood licht betekent dat de best practice nog nauwelijks 
wordt toegepast. Een oranje licht betekent dat de best practice al in de praktijk wordt 
gebruikt, maar dat intensivering of verbreding van dit gebruik mogelijk is. Een groen 
licht wil zeggen dat de best practice bij de Belastingdienst common practice is en al 
breed toegepast wordt. 
 
Enige kanttekeningen zijn op zijn plaats bij dit hoofdstuk. 
Organisaties kunnen een dergelijke analyse ook voor de eigen organisatie maken. 
De verleiding is daarbij groot om de scores van de eigen organisatie in een 
benchmark af te zetten tegen de Belastingdienst en de hier gepresenteerde scores 
als referentie te gebruiken. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat dit niet de achterliggende 
gedachte is van dit hoofdstuk. Het doel van de analyse is de gebieden te 
identificeren waar de best practice gebruikt kunnen worden, om zo het gerealiseerde 
beveiligingsniveau te optimaliseren. Van een juist niveau van beveiliging is sprake 
indien er overeenstemming is tussen het vereiste niveau (hetzij impliciet hetzij 
expliciet gesteld door de business) en het gerealiseerde niveau. 
Natuurlijk kan ook een meer gedetailleerd onderzoek plaats vinden, maar dat zou in 
strijd zijn met best practice 25 uit dit onderzoek. Door het meer in detail analyseren 
wordt het beveiligingsniveau niet verbeterd. Pas wanneer de best practices worden 
toegepast wordt het beveiligingsniveau verbeterd. Door de belangrijkste uitdagingen 
te identificeren kan direct begonnen worden met oogsten. 
 
Bij beschrijving van de huidige toepassing van de best practices bij de 
Belastingsdienst wordt de volgorde en hoofdstukindeling van hoofdstuk 4 
aangehouden. Hierbij komen achtereenvolgens aan de orde de randvoorwaarden, 
het formuleren, het implementeren en het onderhouden van standaardbeveiliging. 
Deze hoofdstukindeling volgt daarmee tevens de deelvragen van de tweede centrale 
vraag uit dit onderzoek. 
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6.1 Randvoorwaarden bij het ontwikkelen van standaardbeveiliging 

 
(1) Pas standaardbeveiliging toe bij generieke infrastructuur 
Het architectuurdenken is goed ontwikkeld bij de Belastingdienst. Op grond van een 
vluchtige analyse wordt dit geschat op ten minste niveau 3 van het Architecture 
Maturity Model [OU02]. Ook het denken in standaardcomponenten is doorgevoerd 
tot en met de methoden, technieken, hulpmiddelen en voorschriften om ICT-services 
te ontwikkelen. Dit worden ontwikkelstraten genoemd. Deze straten zijn gericht op 
het ontwikkelproces. Een visie omtrent hetgeen er standaard aangeboden zou 
moeten worden (een producten- en dienstencatalogus) binnen een tijdshorizon van 
drie jaar is voor de technische infrastructuur uitgewerkt in domeinarchitecturen 
[BAC01]. Het beveiligingsniveau dat de standaard componenten realiseren is hierbij 
echter niet  inzichtelijk gemaakt. Ook van de producten en diensten die al geleverd 
zijn, is het gerealiseerde niveau van beveiliging niet inzichtelijk gemaakt. 
 
(2) Classificeer de beveiligingseisen aan informatiesystemen 
Sinds enkele maanden classificeert B/CPP de opdrachten die aan B/CICT verstrekt 
worden aan de hand van een BIV-code. B/CPP staat voor Belastingdienst/Centrum 
voor Proces- en Productontwikkeling. B/CPP vertegenwoordigd de business van de 
Belastingdienst. B/CICT staat voor Belastingdienst/Centrum voor ICT. 
 
(3) Maak onderscheid in de betrouwbaarheidsaspecten van informatie 
Dit onderscheid wordt gemaakt aan de businesskant. De beveiligingsfuncties die in 
de domeinarchitectuur beveiliging [BAC00] zijn ondergebracht zijn hier aan te 
relateren, maar dit verband is niet expliciet gelegd. De structuur van de 
domeinarchitectuur beveiliging is in onderstaande figuur weergegeven. De business 
en ICT spreken hierdoor niet dezelfde taal. 
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Figuur 27: De blokkendoos uit de domeinarchitectuur beveiliging 2000-2002 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een herziening van de 
domeinarchitectuur beveiliging. Hierin worden de veel gebruikte modellen en 
begrippen binnen de business en ICT aan elkaar gerelateerd. 
 
(4) Maak een risicoafweging of standaard beveiliging toereikend is 
Deze afweging kan onvoldoende door de business gemaakt worden, doordat er 
onvoldoende inzicht omtrent het niveau van beveiliging van standaardoplossingen 
bestaat. B/CICT kan daardoor onvoldoende aangeven welke risico’s worden 
afgedekt en welke risico’s resteren (niet worden afgedekt door de 
standaardoplossing).  
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6.2 Het formuleren van standaardbeveiliging 

 
(5) Beperk de regelgeving 
Met de introductie van HIB-BBN eenheden in 2001 [MvF01] zijn verschillende 
documenten komen te vervallen, bijvoorbeeld het Handboek Informatiebeveiliging 
Belastingdienst [MvF96].De omvang van dit document is zonder bijlagen, voorwoord, 
leeswijzer en inhoudsopgave 68 pagina’s groot. Er is nu één document dat voor alle 
eenheden geldt en een aantal documenten voor dienstverlenende eenheden waarin 
de beveiliging ten aanzien van de verleende dienst is geregeld. De omvang is met 
de inhoudsopgave inbegrepen beperkt tot minder dan 50 pagina’s per document. 
 
(6) Maak regelgeving voor een doelgroep specifiek 
In HIB-BBN [MvF01] is een scheiding gemaakt in verantwoordelijkheidsgebieden. 
Voor de medewerker op een eenheid wordt het HIB-BBN specifiek gemaakt, door 
een beveiligingswijzer per eenheid uit te brengen. In de Voorschiften Beveiliging I 
Infrastructuur en Applicaties [BAC01] is onderscheid gemaakt in domeinen. Voor de 
doelgroep belastingplichtigen is er geen document waarin bijvoorbeeld uitgewerkt is 
hoe de Belastingdienst omgaat met de verstrekte gegevens door een 
belastingplichtige. Ook de maatregelen binnen de ICT-omgeving zijn nog niet 
concreet gemaakt voor verschillende doelgroepen in de ICT-omgeving. Wel is 
voorzien om dit onderscheid te maken binnen het document HIB-BBN 2002 B/CICT. 
Dit document is momenteel in wording en beschrijft de beveiligingsmaatregelen 
binnen de eenheid B/CICT omtrent de te leveren ICT-services. 
 
(7) Maak onderscheid in strategische, tactische en operationele regelgeving 
Dit onderscheid wordt gemaakt in HIB-BBN [MvF01]. Op strategisch niveau zijn 
richtlijnen geformuleerd, op tactisch niveau normen en op operationeel zijn 
(voorbeeld) maatregelen gegeven. Een hiërarchie aan beveiligingsregelgeving is 
hieruit af te leiden.  
 
(8) Beschrijf de beveiligingsprocessen in een strategische regelgeving 
Het lokale management van de belastingdiensteenheden is integraal 
verantwoordelijk voor het niveau van informatiebeveiliging en de zorg voor integriteit 
op de eenheid [MvF01]. Verantwoordelijkheden op het niveau van de 
Belastingdienst alsmede de inrichting van beveiligingsprocessen is niet uitgewerkt.  
 
(9) Verzamel en gebruik best practices 
Regelmatig worden bij belangrijke keuzes omtrent de inrichting van ICT-services 
referentiebezoeken afgelegd om een beeld te krijgen hoe vraagstukken buiten de 
Belastingdienst worden opgelost. Ook vormen de research van onderzoeksbureau’s 
als MetaGroup en Ovum hiervoor een belangrijke bron. Intern (binnen) de 
Belastingdienst worden praktijkervaringen lang niet altijd met elkaar gedeeld. 
Verzamelen en gebruiken van best practices kan ook binnen de overheidsinstanties  
meer structureel plaats vinden. Op deze wijze ontstaat een beeld welke 
vraagstukken er bij anderen leven en hoe dit is opgepakt. Informatie inwinnen over 
specifieke vraagstukken veronderstelt immers dat deze vraagstukken zijn 
geïdentificeerd.  
 
(10) Gebruik de Code voor Informatiebeveiliging bij tactische regelgeving 
De code voor informatiebeveiliging wordt als checklist gebruikt bij het opstellen van 
HIB-BBN [MvF01]. 
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(11) Gebruik industrie-standaards bij gegevens- en technische infrastructuur 
De standaards en studies van Platform Informatiebeveiliging en OTB (een voorloper 
van dit platform) worden gebruikt. Deze set is echter niet dekkend. Het platform 
ontwikkelt standaards alleen bij voldoende vraag en sponsoring. Ook komen deze 
standaards doorgaans pas enige tijd na een eerste implementatie beschikbaar. Er is 
geen inventarisatie gemaakt van andere industrie-standaards (bijvoorbeeld van 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechniek [BSI02]). 
 
(12) Ontwikkel architectuurprincipes en -modellen 
Er zijn diverse architectuurmodellen ontwikkeld welke aan elkaar zijn gerelateerd 
[OU02] [BAC01]. Er is echter geen recente set aan richtinggevende 
architectuurprincipes beschikbaar; voor het laatst zijn in 1998 architectuurprincipes 
voor de technische infrastructuur uitgewerkt [BAC98]. De werkgroep Methode 
Technieken Hulpmiddelen en Voorschriften binnen de sector architectuur van 
B/CICT heeft recent het ontwikkelen van principes op de agenda geplaatst. 
  
(13) Formeer een multidisciplinaire projectgroep bij tactische regelgeving 
Deze werkwijze wordt gevolgd binnen de Belastingdienst. Echter, zolang niet 
duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden heeft, wordt een projectgroep 
samengesteld zonder mandaat. Bij best practice 8 “Beschrijf de processen met 
betrekking tot informatiebeveiliging in een strategisch beleidsdocument” is het 
ontbreken van duidelijke verantwoordelijkheden reeds in de score verwerkt. Daarom 
is hier gekozen dit niet nogmaals tot uitdrukking te brengen in de score. 
  
(14) Motiveer waarom richtlijnen gelden 
In het HIB-BBN is per richtlijn een risicoafweging opgenomen. Hierin wordt uitgelegd 
waarom een richtlijn uitgevaardigd is. Er wordt uitgelegd welke risico’s anders niet 
afgedekt zouden worden. Een afweging op grond van kosten en baten wordt echter 
niet gemaakt, zodat onduidelijk blijft of het nut van de richtlijnen opweegt tegen de 
consequenties van de te treffen maatregelen.  
 
(15) Neem kleine stappen vanuit de bestaande situatie 
Het HIB-BBN [MvF01] kent een duidelijk groeipad. Vertrekpunt bij het opstellen van 
dit document was het destijds geldende Handboek informatiebeveiliging 
Belastingdienst [MvF96]. In het HIB-BBN is een verwijzingstabel opgenomen met 
vervallen en nieuwe richtlijnen ten opzichte van dit document. Ook binnen 
beveiligingsarchitectuur is evolutie in plaats van revolutie een gebezigde term. 
 
(16) Realiseer sterke maatregelen die transparant zijn voor gebruikers 
In de architectuurvisie van 1998-2001 [BAC98] is in de visie opgenomen dat bij 
voorkeur maatregelen in de technische infrastructuur worden geïmplementeerd. Bij 
de domeinarchitectuur beveiliging [BAC00] is dit uitgangspunt geweest bij het 
uitwerken van de visie. Indien het gevraagde beveiligingsniveau niet in de 
technische infrastructuur gerealiseerd kan worden is dit aangegeven als elders af te 
dekken of te accepteren risico. In de domeinarchitectuur beveiliging is daarnaast 
aangegeven dat bij voorkeur maatregelen genomen worden gericht op het 
voorkomen van verstoringen. Daarbij is opgemerkt dat er desondanks altijd 
maatregelen nodig zijn om verstoringen te verhelpen. Of deze architectuurvisie 
daadwerkelijk zo is gerealiseerd, is onduidelijk door de beperkte mate waarin inzicht 
in de huidige portfolio bestaat. 
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6.3 Het implementeren van standaardbeveiliging 

 
(17) Meet en rapporteer doorlopend het gerealiseerde beveiligingsniveau 
Het gerealiseerde beveiligingsniveau is niet inzichtelijk gemaakt. 
 
(18) Bereik veranderingen in de beveiligingscultuur op gecontroleerde wijze 
Het veranderen van de beveiligingscultuur is onderdeel van het programma ARGI. 
Dit programma is naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer 
gestart [AR99]. Hierin werd aangegeven dat een cultuur ontbrak waarin 
medewerkers elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Afgelopen jaren zijn er 
diverse acties geweest gericht op het verbeteren van de integriteit van de 
belastingdienstmedewerker en het zorgvuldig omgaan met de (portable) PC. Er is 
weinig inzicht in hoeverre de acties tot de beoogde (meetbare) resultaten hebben 
geleid. De indruk wordt gewekt dat bereikte resultaten een tijdelijk karakter hebben. 
  
(19) Maak standaardbeveiliging onderdeel van de processen en procedures 
De organisatiestructuur is sinds 1 januari 2002 veranderd in een matrixorganisatie 
(zie Figuur 28). Ook de processen van B/CICT zijn veranderd en nu opgezet 
conform het IPW-model. De in 2001 ontwikkelde Voorschriften Beveiliging 
Infrastructuur en Applicaties [BAC01] zijn als gevolg van deze reorganisatie nooit in 
de processen opgenomen. Het HIB-BBN voor de ondersteunde diensten die B/CICT 
levert, is nog niet gereed. In de nieuwe processen is beveiliging niet centraal 
uitgewerkt, maar wordt door de diverse proceseigenaren ieder binnen het eigen 
proces uitgewerkt. Beveiliging is binnen deze processen nog niet belegd, zoals 
beschreven bij best practice 19 in hoofdstuk 4. 
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Figuur 28: De matrixorganisatie van B/CICT 

(20) Publiceer standaardbeveiliging op het intranet 
HIB-BBN en de Voorschriften Beveiliging Infrastructuur en Applicaties zijn 
gepubliceerd op een intranetsite over informatiebeveiliging binnen B/CICT. De site is 
slechts binnen een beperkte kring bekend. Veelal zijn dit medewerkers met functies 
direct gerelateerd aan informatiebeveiliging. Deze site is alleen bereikbaar door het 
intikken van het adres. Er zijn geen links opgenomen vanuit bestaande homepages. 
Wel hebben een aantal beveiligers standaard een hyperlink naar de site in de 
ondertekening van e-mail opgenomen. Er wordt onder geabonneerden een 
nieuwsbrief rondgestuurd met de wijzigingen op de site. Wekelijks wordt op de site 
actueel beveiligingsnieuws geplaatst. De site bevat zeer veel informatie en 
regelgeving. Hierdoor is het moeilijk de juiste informatie te ontsluiten.  
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6.4 Het onderhouden van standaardbeveiliging 

(21) Vermijd fluctuaties in aandacht voor informatiebeveiliging 
De budgetten voor beveiliging worden sterk gedreven door incidenten. Het budget is 
2002 ten opzichte van 2001 flink gekort. In 2001 was veel budget beschikbaar. Dit 
werd gefinancierd vanuit programma ARGI. Programma ARGI wordt eind 2002 
ontbonden. 
 
(22) Beschouw informatiebeveiliging als onderdeel van kwaliteitszorg 
Beveiliging is niet opgenomen in een kwaliteitsmodel. 
 
(23) Bewaak de actualiteit van tactische regelgeving 
Het Voorschrift Beveiliging Infrastructuur en Applicaties is een architectuur product 
en is opgenomen in het addendum op de domeinarchitectuur [BAC01]. Hierin staan 
de actuele beveiligingseisen die technische infrastructuur en applicaties moeten 
realiseren. De eisen aan de wijze van ontwikkelen en het verlenen van ICT-diensten 
is hierin niet beschreven. Deze voorschriften zullen worden opgenomen in HIB-BBN 
voor de ondersteunende diensten van B/CICT. De rollen en verantwoordelijkheden 
zijn daarvan nog niet belegd. 
 
(24) Beoordeel bij wijzigingsvoorstellen de actualiteit van operationele 
regelgeving 
Er is een change advisory board ingericht, die alle wijzigingsvoorstellen beoordelen. 
Tot 2002 werd de actualiteit van operationele regelgeving niet aangepast door 
ontwikkeling maar werd binnen de sector Beheer en Exploitatie van het B/AC 
onderhouden door de afdeling security management. Binnen processen van B/CICT 
is dit nog niet ingericht. Mogelijk dat de sector Planning Financiën en Control hier 
een rol in krijgt. 
 

6.5 Tot slot 

(25) Start vandaag nog met het ontwikkelen van standaardbeveiliging 
Een aantal beveiligingsprojecten zijn gericht op zogenaamde quick wins. Het 
beveiligingsniveau neemt direct toe. Desondanks is de doorlooptijd van deze 
projecten vaak lang. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
 
Dit is het laatste hoofdstuk uit dit onderzoeksrapport. Hierin worden de conclusies en 
de aanbevelingen gegeven. Ook wordt de afstudeerperiode geëvalueerd. Hierbij 
worden een vijftal tips voor de boekenplank aangereikt. 
 
De in dit hoofdstuk gegeven conclusies zijn geformuleerd naar aanleiding van de 
praktijkanalyse, de validatie van de best practices en de toepassing van best 
practices bij de Belastingdienst. Tijdens de praktijkanalyse zijn een aantal zaken 
geconstateerd die niet allemaal als best practice opgenomen zijn. Een bevinding is 
namelijk pas een best practice indien de werkwijze met succes in de praktijk is 
beproefd. Een aantal van deze bevindingen komen hier in de conclusies terug. 
 

7.1 Conclusies 

1. Dit onderzoek geeft concrete aanwijzingen hoe bij de Belastingdienst alignment 
tussen business en ICT op het gebied van informatiebeveiliging verbeterd kan 
worden (paragraaf 5.2). 

2. De beschreven best practices zijn algemeen toepasbaar en daarmee ook 
toepasbaar bij de Belastingdienst (paragraaf 5.1). 

3. De Belastingdienst heeft nog voldoende uitdagingen om standaardbeveiliging 
verder te ontwikkelen (Hoofdstuk 6). 

4. Naarmate een organisatie meer volwassen is in het ontwikkelen en toepassen 
van ICT-architecturen, kan standaardbeveiliging breder worden toegepast 
(paragraaf 4.1). 

5. Met het aanbieden van standaardoplossingen door de ICT-dienstverlener zal  ook 
de vraag vanuit de Business gestandaardiseerd moeten worden (paragraaf 4.1). 

6. Het ontwikkelen van standaardoplossingen door de ICT-dienstverlener gaat 
gepaard met het ontwikkelen van marketingstrategieën (paragraaf 4.1). 

7. De snijvlakken van informatiebeveiliging met de vakgebieden bestuurskunde, 
sociologie en psychologie zijn nog nauwelijks ontgonnen, terwijl juist de grootste 
uitdagingen en inspanningen liggen in het bewerkstelligen van een cultuur waarin 
informatie standaard beveiligd wordt (paragraaf 4.2). 

8. Het uitdelen van muismatten, strooifolders en posters -hippe varianten van 
beveiligingsregelgeving-, zullen weinig effect sorteren indien niet eerst de 
misstanden in informatiebeveiliging zichtbaar gemaakt worden (paragraaf 4.3) 

9. Informatiebeveiliging kan ten behoeve van onderzoek als afgebakend domein 
beschouwd worden, maar bij implementatie van beveiligingsregelgeving dient 
men zich te realiseren dat informatiebeveiliging een integraal onderdeel van de 
processen in de organisatie is en zal er altijd inbedding in de processen plaats 
moeten vinden (paragraaf 4.3). 

10. Zolang de meest basale maatregelen die in standaardbeveiliging beschreven zijn 
niet zijn geïmplementeerd, heeft het geen zin aanvullende maatregelen te 
identificeren door middel van een risicoanalyse. Met het uitvoeren van een 
risicoanalyse worden de risico’s inzichtelijk, maar de beveiliging verbetert 
daarmee niet (paragraaf 4.5). 
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7.2 Aanbevelingen 

Dit rapport bevat best practices die direct gebruikt kunnen worden. De belangrijkste 
aanbeveling is daarom simpel: Gebruik de best practices en start vandaag. 
 
De verleiding is wellicht groot om een project te starten om: 

• de best practices te wegen en prioriteiten toe te kennen als gevolg van 
budgettekorten om alle best practices direct uit te voeren; 

• meer best practices te identificeren zolang het begrote nut van de gevonden 
best practices opweegt tegen de kosten om ze te vinden; 

• een review uit te voeren op de best practices om meer zekerheid te verkrijgen. 
 
Een dergelijk project starten leidt echter niet tot het verbeteren van het 
beveiligingsniveau (zie ook best practice 25). Een iteratieve aanpak op basis van de 
deming circle [Demi82] wordt bij beveiligingsprojecten en -processen wel als goede 
werkwijze gezien [Caze99]. Hier is deze benadering ook praktisch omdat er 
bijvoorbeeld eerst regelgeving moet zijn, alvorens deze gepubliceerd kan worden op 
het intranet (zie best practice 20). In de onderstaande figuur is deze volgorde in best 
practices weergegeven. 
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Figuur 29: De best practices gepositioneerd in een iteratieve aanpak 

Voordat standaardbeveiliging ontwikkeld kan worden moet aan de randvoorwaarden 
voldaan worden die beschreven zijn in paragraaf 4.1. In de planfase kan gekozen 
worden voor een benadering: 

• top down (de strategische regelgeving wordt als eerste geformuleerd); 
• center out (vanuit de tactische regelgeving); 
• bottum up (vanuit de operationele regelgeving). 

 
In het algemeen wordt aanbevolen om (in lijn met best practice 15 en 25) kort 
lopende activiteiten op te zetten die snel resultaat opleveren. Bij onvoldoende 
draagkracht voor bestaande regelgeving kan bijvoorbeeld de bestaande tactische 
regelgeving doelgroep specifiek gemaakt worden (best practice 6), of operationele 
richtlijnen in omvang beperkt worden (best practice 5). Door continuïteit in aandacht 
voor beveiliging (best practice 21) is de cirkel rond en kunnen daarna nieuwe 
activiteiten ontplooid worden. 
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Aan de Belastingdienst wordt aanbevolen op korte termijn uit te werken: 
• de beveiligingsprocessen en de verantwoordelijkheden op het niveau van de 

Belastingdienstdirectie (best practice 8). Dit om de te treffen 
beveiligingsmaatregelen en de verbeteringen in het beveiligingsniveau te 
verankeren in de business; 

• de tactische regelgeving voor het Centrum voor ICT (best practice 6), omdat 
hiermee de brug tussen beleid en uitvoering geslagen kan worden. De 
Voorschriften Beveiliging Infrastructuur en Applicaties hebben momenteel nog 
geen officiële status. Daarom kan de naleving van deze voorschriften niet 
procesmatig afgedwongen worden. 

 

7.3 Evaluatie van de onderzoeksperiode 

Realisatie van de afstudeerdoelstellingen 
Voorafgaand aan de keuze van het afstudeeronderwerp heb ik een vijftal doelen 
gesteld met betrekking tot het afstuderen. 
 
Ik wilde: 
1. over het onderwerp kunnen publiceren in vakliteratuur; 
2. het afstudeeronderzoek grotendeels in werktijd uitvoeren; 
3. het afstuderen binnen een jaar afronden; 
4. het afstuderen bij laten dragen aan mijn kennis en vaardigheden; 
5. het afstuderen aan laten sluiten bij mijn huidige kennis, vaardigheden en 

werkomgeving. 
 
Deze doelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd. 
Een publicatie in vakliteratuur over dit afstudeeronderzoek heeft nog niet plaats 
gevonden. Dit was ook niet voorzien binnen de afstudeerperiode. De best practices 
zijn algemeen toepasbaar waardoor deze praktische wenken ook buiten de 
Belastingdienst lezenswaardig zijn. Mede gezien de toenemende belangstelling die 
informatiebeveiliging geniet, biedt het onderzoek voldoende interessante stof voor 
een publicatie. 
Het afstuderen is voor een deel in werktijd uitgevoerd, mede omdat het onderwerp 
direct aansluit bij mijn dagelijkse werkzaamheden. Het ontwikkelen van 
standaardbeveiliging is 2001 in een stroomversnelling gekomen. Diverse 
werkgroepen zijn gestart met het standaardiseren van informatiebeveiliging, echter 
ieder vanuit hun eigen achtergrond. Deze initiatieven zijn beschreven in Bijlage 1 
interne bronnen. Bij al deze werkgroepen ben ik in meer of mindere mate betrokken 
geweest. Hierin is veel tijd en energie gestoken. Ook de integratie van deze 
verschillende initiatieven vergde veel tijd. Op deze wijze heb ik veel ervaring 
opgedaan, maar het lukte niet deze ervaringen gelijktijdig te verwerken in een dit 
onderzoeksrapport. Daarom heb ik van 1 april tot 1 juli full-time ouderschapsverlof 
genomen om het eindrapport te schrijven en het afstuderen binnen het gestelde jaar 
af te ronden. Een relatief korte tijd intensief werken aan het afstudeeronderzoek is 
mij goed bevallen. 
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Tips voor de boekenplank 
In dit onderzoek is een grote hoeveelheid literatuur bestudeerd (zie Geraadpleegde 
literatuur en Referenties in de Bijlagen). Een deel van deze literatuur is dermate 
waardevol geweest, dat in het kader van deze evaluatie het onder de aandacht 
wordt gebracht. 
 
Het opzetten onderzoek (onderwerp kiezen, afbakening, vraagstelling, 
onderzoeksstrategie, planning, en dergelijke) is tijdrovend werk. In dit onderzoek 
betrof de voorbereiding ongeveer 15% van de totale onderzoekstijd. Veel hulp heb ik 
hierbij gehad van het boek "Het ontwerpen van een onderzoek" [Vers00]. Het boek 
neemt onderzoekers middels een iteratieve aanpak bij de hand, waarbij een plan 
van aanpak zich als het ware vanzelf ontvouwt. Het boek wordt van harte 
aanbevolen aan alle studenten die nog moeten afstuderen. Wacht niet met het lezen 
van dit boek tot aan de vooravond van het afstuderen. De doorlooptijd van de 
voorbereiding van een onderzoek was bij dit onderzoek even lang als het onderzoek 
zelf. Vaak moeten ideeën nu eenmaal even in de week gelegd worden. 
Over informatiebeveiliging zijn veel boeken en artikelen beschikbaar. De 
meerderheid hiervan is beperkt tot technische beschouwingen. Een positieve 
uitzondering hierop is het boek "Informatie beveiliging onder controle" van Paul 
Overbeek, Edo Roos Lindgreen en Marcel Spruit [Over00]. Dit boek stipt nagenoeg 
alles aan wat er bij informatiebeveiliging van belang is. Het wordt aanbevolen aan 
een ieder die meer wil weten over informatiebeveiliging. Beveiligers horen dit boek 
als naslagwerk op hun boekenplank te hebben. 
Zeker na het lezen van dit onderzoek moet u duidelijk zijn geworden dat een 
pragmatische aanpak bij het realiseren van informatiebeveiliging belangrijk is. De 
"Code voor informatiebeveiliging" [NEN00] is het standaard werk dat uitstekend als 
basis kan dienen bij het opzetten van beveiligingsbeheer (beveiligingsregelgeving op 
tactisch niveau). 
Standaardbeveiliging biedt een alternatief voor een risicoanalyse. In het onderzoek 
is aangegeven dat standaardbeveiliging echter niet altijd toegepast kan worden; een 
risicoanalyse blijft in een aantal gevallen nodig. Het Information Security Forum 
[ISF02] heeft een groot aantal publicaties uitgebracht op dit gebied, van een lichte 
tot een meer uitgebreide vorm van een risicoanalyse. Praktische uitvoerbaarheid en 
heldere communicatie staan daarbij steeds voorop. 
In het onderzoek is aangegeven dat ICT-architecturen een belangrijke rol spelen bij 
het tot stand brengen en in stand houden van alignment tussen business en ICT. 
Het architectuurdenken is pas de laatste jaren sterk in opkomst. Veel literatuur met 
enige diepgang is daarom op dit gebied niet voorhanden. De cursus ICT-architectuur 
van de Open Universiteit [OU02] biedt een goede inleiding op dit vakgebied. Naast 
een door de Open Universiteit zelf ontwikkeld werkboek, maakt het tekstboek "DYA: 
snelheid en samenhang in business- en ICT-architectuur" [Wagt01], een handleiding 
op een praktijkwerkstuk en een CD-ROM, deel uit van het cursusmateriaal. 
 

Meer weten over... 
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de processen van de Belastingdienst op hoofdlijn worden geclassificeerd. 
[Bien96] IT-auditing, an object-oriented approach 
 Margaret E. van Biene-Hershey 
 Delwel publicers 1996 
 Leerboek op het gebied van IT-auditing. 
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[BiZa94] Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1994 
 Wettelijk voorschrift voor de Nederlandse rijksoverheid ten aanzien van 

informatiebeveiliging. In het voorschrift is onder meer een afhankelijkheids- en 
kwetsbaarheidsanalyse verplicht gesteld. 

[BiZa95] Handboek Informatiebeveiliging Rijksdienst 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1995 
 Handreiking bij het uitvoeren van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 

[BiZa94]. 
[Boeh91] Software Risk Management: Principles and Practices 
 Barry W. Boehm in IEEE Software, Vol. 8 no.1 (januari 1991) 
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 1991 
 Artikel waarin een stappenplan voor risicomanagement wordt gegeven. 
[BSI99] Code of Practice for Information Security Management BS 7799:1999 
 British Standards Institute, 1999 
 De tweedelige Engelstalige standaard op het gebied van informatiebeveiliging die 

model heeft gestaan voor de Nederlandse vertaling, Code voor Informatiebeveiliging 
genaamd. Het bevat een verzameling maatregelen voor een goede implementatie 
(“best practices”) van informatiebeveiliging. 

[BSI02] Website van Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
 http://www.bsi.bund.de 
 Een vanuit de Duitse overheid opgezette overheidsdienst die standaards ontwikkeld 

om de beveiliging van informatievoorziening te verbeteren. Zo is onder meer een 
baseline ontwikkeld op basis van de Code of Practice [zie BSI99]. De security 
baseline wordt door een indrukwekkend aantal organisatie in Duitsland gebruikt. 

[Caze99] Security Management 
 ing. Jacques A. Casemier, dr. ir. Paul L. Overbeek, drs. Louk. M.C. Peters 
 Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) 
 Beschrijving van het proces security management uit het raamwerk van 

beheerprocessen, IT Infrastructure Library (ITIL) genaamd. 
[Davi89] Perceived Usefullness, Perceived Ease of Use, and User acceptance of Information 

Technology 
 F.D. Davis in MIS Quarterly Vol. 13 (1989) No 5 
 De introductie van het Technologie Acceptance Model. 
[Demi82] Methods for Management of Productivity and Quality 
 Dr. W.E. Deming, George Washington University, 1982 
 De beschrijving van een eenvoudig model om procesmatig kwaliteitsverbeteringen te 

bereiken. Het model is gebaseerd op de stappen Plan-Do-Check-Act en bekent staat 
als de Deming Circle. 

[Denn99] Information Warfare and Security 
 Dorothy E. Denning 
 Addison-Wesley, 1999 
 Een boek waarin het wapenarsenaal en de strijdtechnieken van hackers en 

beveiligers wordt beschreven. 
[Dorr99] Werken met het Model Nederlandse Kwaliteit 
 5e speciale oplage voor Belastingdienst Automatiseringscentrum, 1999 
 Daan Dorr, Jane Zuidema 
 Kluwer 1997-1999 
 Handleiding voor managers en medewerkers bij het toepassen van het in 1996 bij 

het Automatiseringscentrum van de Belastingdienst geïntroduceerde nationale 
kwaliteitsmodel. 
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[DTI02] Information Security Breaches Survey 2002 
 Technical Report 
 UK Department of Trade and Industry 2002 
 vrij beschikbaar via https://www.security-survey.gov.uk 
 Onderzoek uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers naar de risico's met betrekking 

tot informatiebeveiliging waaraan bedrijven in het Verenigd koninkrijk bloot staan. 
[Gart99] European Information Security Conference 
 Gartner, 1999 
 Documentatie van het in juni 1999 in Parijs gehouden driedaagse congres 
[Glas02] Informatiebeveiliging bij de overheid: een veranderingsproces 
 Boudien Glashouwer en Paul Wielaard in Informatiebeveiliging nr 2 2002 
 Bij de rijksoverheid is de laatste jaren miljoenen verspijkerd om informatiebeveiliging 

te analyseren en te ontwerpen conform het Voorschrift Informatiebeveiliging 
Rijksdienst, echter zonder hierbij ook maar één informatiebeveiligende maatregel te 
implementeren. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarom recent een 
meer praktische benadering gekozen. 

[Graa01] Informatiebeveiliging en kwaliteitszorg volgens INK 
 Patrick de Graaf in Informatiebeveiliging 1/2001 
 Nederlands Genootschap voor Informatiebeveiliging, 2001 
 Pleidooi voor het toepassen van het model Nederlandse Kwaliteit (in dit artikel INK-

model genoemd) bij informatiebeveiliging. 
[Hend93] Strategic Alignment: Leveraging Information Technology for Transforming 

Organisations 
 J.C. Henderson, N. Venkatraman 
 IBM Systems Journal Vol.32 (1993) - 1 
 Beschrijving van het strategic alignment model. 
[Hofs98] Allemaal andersdenkenden; omgaan met cultuurverschillen 
 Geert Hofstede 
 Contact, 1998 
 Werk over cultuurverschillen tussen landen. De mate waarin machtsafstand wordt 

ervaren is mede bepalend voor de volgzaamheid van mensen. 
[Jaar02] Aan de slag met succesvolle risicoanalyses 
 Jan Jaarsma in IT beheer, september 2002 
 Artikel waarin vuistregels worden gegeven om een risicoanalyse tot een goed einde 

te brengen. De grootste valkuilen is een te grote detaillering en te grote omvang van 
het object. 

[Joos01] Angst 
 Stef Joosten in Informatie, november 2001 
 ten Hagen&Stam Uitgevers, 2001 
 Artikel waarin wordt aangegeven dat waar angst regeert, een analyse van risico's 

een veel betere raadgever is. 
[ISF97] Simplified Process For Risk Identification (SPRINT) 
 User Guide Versie 1.0, januari 1997 
 International Security Forum (ISF)/European Security Forum (ESF) 
 Praktische handleiding met voorbeeld scoreformulieren voor het in een kort 

tijdsbestek uitvoeren van een risicoanalyse. 
[ISF00] Standard of good practice for information security 
 Information Security Forum, november 2002 
 vrij beschikbaar via http://www.isfsecuritystandard.com 
 Eén van de belangrijkste publicaties van het ISF waarin de praktijkervaringen van 

diverse onderzoeken zijn gebundeld tot standaard voor het inrichten van 
informatiebeveiliging binnen een organisatie. De standaard wordt gebruikt als norm 
bij onderzoeken naar de status van informatiebeveiliging bij de aangesloten leden. 
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[ISF02] Overzicht van rapporten en publicaties van ISF 
 http://www.securityforum.org/projects 
 Information Security Forum, 2002 
 ISF is een internationale vereniging van meer dan 240 toonaangevende 

organisaties, die de ontwikkeling van praktische onderzoeksprogramma's op het 
gebied van informatiebeveiliging sponsoren en daaraan deelnemen. 

[KPMG02] Trends in ICT 2002 
 KPMG Consulting en ten Hagen&Stam uitgevers, mei 2002 
 Jaarlijks gehouden onderzoek naar trends in ICT door het IT Trends Institute van 

adviesbureau KPMG Consulting. 
[Lins01] Informatiebeveiliging: hoe gaan we er mee om 
 Ir. Hans Linschooten in Informatiebeveiliging jaarboek 2001/2002 
 ten Hagen&Stam Uitgevers, 2001 
 Beschouwing over Platform Informatiebeveiliging door de voorzitter van dit platform. 
[Looy96] IT bedreigd 
 Maarten Looijen 
 Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1996 
 Handzaam boekje met een overzicht van bedreigingen -geïllustreerd met 

waargebeurde voorvallen- en maatregelen om schade te voorkomen en te beperken. 
[Looy00] Beheer van Informatiesystemen 
 prof. dr. ir. M. Looijen, 
 ten Hagen & Stam uitgevers, 2000 
 Leerboek op gebied van beheer van informatiesystemen. 
[Maes99] A generic framework for information management 
 R. Maes, april 1999 
 http://primavera.fee.uva.nl working paper 99-03 
 Paper waarin een uitbreiding op het klassieke strategic alignment model van 

Henderson en Venkatraman wordt beschreven. Deze uitbreiding is ook wel bekend 
als Het Amsterdams informatiemanagement raamwerk. 

[Maes00] Redefining business – IT alignment through a unified network 
 Rik Maes, Daan Rijsenbrij, Onno Truijens, Hans Goedvolk 
 http://www.architecture-forum.org thema dynamiek, mei 2000 
 Paper van het Landelijk architectuurcongres 2000. Het document heeft als startpunt 

gediend voor verdere literatuurstudie op het gebied van alignment. In het paper 
wordt de ontwikkeling van alignment geschetst. 

[Meta01] Seeking security scorecards 
 Chris King in Research delta 937, 7 december 2001 
 MetaGroup, 2001 
 Onderzoeksnota waarin geconcludeerd wordt dat het rendement op investeringen 

nauwelijks wordt gemeten, terwijl dat wel zou moeten. 
[Meta02] MetaGroups’s 13th anual forum for meeting IT and business change 
 IT portfoliomanagement: Balancing Risk, Innovation and ROI 
 MetaGroup, 2002 
 Ordner met handouts van presentaties en ander materiaal van het drie daagse 

congres gehouden in februari 2002 te Monte Carlo. Track G is geheel gewijd aan 
onderwerpen gerelateerd aan informatiebeveiliging. 

[MvF96] Handboek informatiebeveiliging Belastingdienst 
 uitgave december 1996 
 Ministerie van Financiën, 1997 
 Intern document van de Belastingdienst met voorschriften op het gebied van 

informatiebeveiliging. 
 
 



  53 

[MvF01] HIB-BBN 2001 Eenheden 
 Ministerie van Financiën, maart 2001 
 Handboek van de Belastingdienst met een beschrijving van het te treffen niveau van 

informatiebeveiliging op Belastingdiensteenheden. Het document bestaat uit 2 delen. 
Deel 1 bevat de richtlijnen, normen en voorbeeld maatregelen. Deel 2 bevat een 
voorbeeld interne controle programma. Op eenheden die diensten verlenen aan 
andere eenheden, is naast dit document een document waarin de normatiek van de 
dienstverlening is beschreven van toepassing. 

[NEN94] Code voor informatiebeveiliging 
 Ministerie van Economische zaken, Nederlands Normalisatie-instituut 
 Nederlands Normalisatie-instituut, 1994 
 De in het Nederlands vertaalde Engelstalige Code of Practice. Het document dient 

als een standaardnaslagwerk bij gegevensverkeer tussen bedrijven en voor het 
leveren of verwerven van IT-diensten en –producten. In 2000 is het document 
bijgewerkt zie [NEN00]. 

[NEN00] Code voor informatiebeveiliging 
 Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Nederlands Normalisatie-instituut 
 Nederlands Normalisatie-instituut 2000 
 Een breed geaccepteerde Nederlandstalige standaard voor het inrichten van 

informatiebeveiliging. Door beveiligers liefkozend aangeduid als de Code. 
[NEN00a] NEN-EN-ISO 9000-2000 nl  
 Nederlands Normalisatie-instituut 2000 
 De ISO 9000-serie is een reeks normen op het gebied van kwaliteitsmanagement, 

waarvan de ISO-9000 de grondbeginselen en een verklarende woordenlijst van 
kwaliteitsmanagement systemen bevat. 

[NGI92] Beveiligingsbeleid en beveiligingsplan 
 Nederlands Genootschap voor Informatica Afdeling Beveiliging 
 Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1992 
 Handleiding bij het opstellen van beveiligingsbeleid. 
[NGI92a] Risico-analyse en risicomanagement 
 Nederlands Genootschap voor Informatica Afdeling Beveiliging 
 Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1992 
 Handleiding bij het uitvoeren van een risicoanalyse. 
[NGI93] Standaardisatie van informatiebeveiliging - Een inventarisatie 
 Nederlands Genootschap voor Informatica Afdeling Beveiliging 
 Redactie L.A.M. Strous 
 Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1993 
 Een overzicht en analyse van normen en standaards met betrekking tot 

informatiebeveiliging. 
[NGI95] Beveiligingsbewustzijn bij gegevensbescherming 
 Nederlands Genootschap voor Informatica Afdeling Beveiliging 
 Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1995 
 Rapport waarin wordt aangegeven hoe beveiligingsbewust gedrag positief te 

beïnvloeden is. 
[NGI98] Vier jaar VIR, vloek of zegen? 
 Nederlands Genootschap voor Informatica 
 Redactie J.F. Bautz, C.L. Schönfeld 
 ten Hagen Stam, 1998 
 Een evaluatie van het gebruik van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst. 
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[Oakl93] Total Quality Management – The route to improving performance 
 John S. Oakland 
 Butterworth-Heinemann 1993 
 Leerboek op het gebied van kwaliteitsmanagement. 
[OU02] ICT-Architectuur Cursusboek 
 Open Universiteit, 2002 
 Cursusboek behorende bij de cursus ICT-Architectuur. Daarnaast maken een 

tekstboek [Wagt01], een handleiding op een praktijkwerkstuk en een CD-ROM, deel 
uit van het cursusmateriaal. 

[Over99] Informatiebeveiliging 
 Paul Overbeek, Wim Sipman 
 Tutein Nothenius, 1999 
 Een makkelijk leesbaar boek met praktische beschouwingen op het gebied van 

informatiebeveiliging. 
[Over00] Informatiebeveiliging onder controle 
 Paul Overbeek, Edo Roos Lindgreen, Marcel Spruit 
 Prentice Hall, 2000 
 Leerboek op het gebied van informatiebeveiliging. 
[Over00a] De nieuwe Code voor Informatiebeveiliging 
 Dr. ir. P.L. Overbeek RE in Compact 2000/4 
 KPGM Information Risk Management en ten Hagen & Stam 2000 
 Artikel over de belangrijkste wijzigingen in de Code van 2000 ten opzichte van de 

Code uit 1994. 
[Ovum00] E-Bussiness Security: New Directions and Successful Strategies 
 OVUM Ltd. 2000 
 Onderzoeksrapport dat een aanpak geeft voor een realiseren van beveiliging binnen 

internetcommercie. Het rapport opent met “Security is the essential enabler for 
organisations that are engaging in e-bussiness”.  

[Paan95] Evolutie in beveiligingsdenken 
 Prof. dr. ir. R. Paans RE in Beveiliging in beweging 
 Symposiumbundel 16 juni 1994 
 Samsom bedrijfsinformatie, 1995 
 Betoog over de toenemende snelheid waarmee informatiebeveiliging en IT-auditing 

zich ontwikkelen. 
[PI02] Overzicht van het Platform Informatiebeveiliging 
 pi@kpmg.nl 
 Platform informatiebeveiliging is een samenwerkingsverband tussen diverse 

organisaties die gezamenlijk onderzoek doen en hebben gedaan naar een goede 
configuratie van technische infrastucturen. De website van dit platform is in aanbouw 
en was begin 2002 niet bereikbaar. Het secretariaat van het platform is belegd bij 
KPMG en kan worden bereikt via het genoemde e-mail adres. 

[Reid01] Extending the risk analysis model to include market insurance 
 Randall C. Reid PhD. CISA, Stephen A. Floyd Ph.D in Computers & Security 

Volume 20 (2001) No 4 
 Elsevier Science Limited, 2000 
 Artikel waarin een risicostroomschema wordt beschreven en ingegaan wordt op het 

verzekeren tegen risico’s. 
[Rijs01] Het ware gezicht van architectuur? 
 Daan Rijsenbrij in informatie november 2001 
 Artikel waarin de digitale architectuur wordt gedefinieerd ten opzichte van 

architectuur in de fysieke wereld. 
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[Solm00] Risicoanalyse of security baselines? 
 Prof. dr. R. von Solms in Compact 2000/4 
 KPGM Information Risk Management en ten Hagen & Stam 2000 
 De auteur poneert de stelling dat security baselines meer effectief zijn dan 

complexe, eentonige en inconsistente risicoanalyses. 
[Star91] Bestuurlijke informatieverzorging, deel 1 Algemene grondslagen 
 Prof. R.W. Starreveld RA, Prof. drs. H.B. de Mare RA, Prof. E.J. Joëls RA 
 Samson Bedrijfsinformatie, 1993 derde druk 
 Leerboek op het gebied van administratieve organisatie, -of bestuurlijke 

informatieverzorging zoals de auteurs dit vakgebied liever noemen-. 
[Tett00] Hoe zijn goede en veilige ICT-systemen te maken 
 Dr. ir. O. Tettero in Beveiliging Oktober 2000 
 Prosper Business Media 
 Goede en veilige systemen zijn te bouwen wanneer beveiliging wordt geïntegreerd 

in het realiseren van de primaire functionaliteit. 
[Vogd01] Beter verkeerd spul in goede handen, dan goed spul in verkeerde handen 
 Foppe Vogd in Informatiebeveiliging jaarboek 2001/2002 
 ten Hagen&Stam Uitgevers, 2001 
 Visie van de voorzitter van ITSMF Nederland op informatiebeveiliging. 
[Vrie00] Een jaar na dato: een nieuwe pot met geld 
 Arjan de Vries 
 http://www.surf.to/mit98 vak PSSI, 2000 
 Artikel in het kader van het vak publiekgericht schrijven en spreken voor informatici, 

onderdeel van de MIT-studie aan de Open Universiteit. Het artikel beschrijft dat 
angst geen goede raadgever bij de aanpak van de millenniumproblematiek is 
geweest en nooit een goede raadgever is. 

[Vrie01] Hackers - Een ethisch probleem 
 Arjan de Vries 
 http://www.surf.to/mit98 vak ethiek, 2001 
 Paper in het kader van het vak ethiek, onderdeel van de studie Management van 

informatietechnologie aan de Open Universiteit. 
[Wagt01] DYA: snelheid en samenhang in business- en ICT-Architectuur 
 Roel Wagter, Martin van den Berg, Joost Luijpers, Marlies van Steenbergen 
 IQUIP Informatica, Uitgeverij Tutein Nolthenius 
 Leerboek over DYnamische Architectuur dat beantwoord hoe beter ‘business 

gedaan kan worden’ met behulp van ICT-Architectuur. 
[Wass92] Informatieplanning op maat 
 D.A. Wassenaar, M.B. Louweret in Informatie jaargang 34 nr 7/8 
 ten Hagen&Stam Uitgevers, 1992 
 Artikel over vier onderkende scenario’s bij informatieplanning. 
[Wier00] Een raamwerk voor architectuur als systematische samenhang 
 Roel Wierenga 
 http://www.architecture-forum.org thema dynamiek, mei 2000 
 Artikel voor het Landelijk architectuurcongres 2000 waarin drie productdimensies en 

twee procesdimensies in een raamwerk voor alignment wordt onderscheiden. 
Beveiliging en kwaliteit worden als aspect bij een productdimensie onderkent.  

[Wijn96] Projectmatig Werken 
 Gert Wijnen, Willem Renes, Peter Storms 
 Het Spectum/Marka 1996 
 Standaardwerk op het gebied van projectmatig werken. 
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8 Bijlage 1: Interne bronnen 

8.1 Programma ARGI 

In 1999 heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de 
informatiebeveiliging bij de Belastingdienst [AR99]. Aanleiding voor het onderzoek 
was een incident waarbij deurwaarders vertrouwelijke informatie verkochten aan een 
incassobureau. In het onderzoeksrapport concludeerde de Algemene Rekenkamer 
dat het beveiligingsbeleid toereikend was, maar dat de implementatie tekort schoot. 
Daarnaast ontbrak er een cultuur waarin medewerkers van de Belastingdienst elkaar 
aanspreken op ongewenst gedrag. Op basis van haar eigen aspiraties en de 
uitkomsten van dit rapport heeft de Directieraad van de Belastingdienst besloten een 
verbeterprogramma te starten. Dit programma kreeg de naam Aandacht voor 
Risicobeheersing Gegevensbeveiliging en Integriteit (Argi).  
 
Een tweetal projecten binnen Argi zijn relevant voor dit onderzoek: 

• Handboek Informatiebeveiliging Belastingdienst – Basis Beveiligings Niveau; 
• Certificering Informatiebeveiliging en Integriteitsaspecten (CI²). 

Beide projecten worden hierna toegelicht. 
 

8.1.1 HIB-BBN 

Wat er aan vooraf ging 
Voorafgaand aan project HIB-BBN is er een poging geweest een Basis 
Beveiligingsniveau (BBN) te ontwikkelen op basis van de tool Expert Systeem voor 
A&K analyse (ESAKA). Deze A&K-analysetool bepaalt aan de hand van een 
uitgebreide vragenlijst een risicoprofiel en geeft de set te nemen maatregelen. Het 
afleidingsmechanisme is hierin niet inzichtelijk gemaakt door de tool. Dit is meteen 
ook het grootste bezwaar bij het hanteren van de tool. Ook bleek dat de tool weinig 
onderscheid tussen de verschillende informatiesystemen van de Belastingdienst 
aanbracht. Het voldoen aan wet en regelgeving classificeert ESAKA namelijk als 
kritisch strategisch. Nagenoeg alle informatiesystemen van de Belastingdienst 
houden verband met wet en regelgeving. Daarom geeft de tool bijna altijd dezelfde 
en zwaarste maatregelen aan. 
Om dit te ondervangen is de gehele maatregelendatabase (ongeveer 3000 
maatregelen) ontsloten voor gebruik buiten de tool om. Per maatregel is in een 
werkgroep bepaald of deze maatregel binnen de Belastingdienst als verplicht ofwel 
facultatief gesteld zou moeten worden, of dat de maatregel niet van toepassing is. 
De gedachte hierachter was dat alle verplichte maatregelen het BBN vormen. De 
maatregelen liepen echter zeer uiteen in detailniveau. Er was weliswaar onderscheid 
tussen maatregelgroep, maatregel en submaatregel gemaakt, maar dit was niet 
consequent doorgevoerd. 
 
Het project HIB-BBN heeft het werk van deze werkgroep overgenomen. Het 
verkrijgen van waarborgen voor de volledigheid van het aldus ontstane BBN is 
hierbij als zorgpunt onderkend. Daarom zijn er kruisverwijzingen gemaakt tussen: 

• Het BBN en het Handboek Informatiebeveiliging Belastingdienst [MvF96]; 
• het BBN en de code van informatiebeveiliging uit 1994 [NEN94]; 
• het BBN en COBIT [ISAC00]. 

COBIT heeft na de eerste twee kruisverwijzingen weinig toevoegingen opgeleverd. 
Daarnaast is de maatregelenset van COBIT minder concreet uitgewerkt. 
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Structuur 
Bijzonder lastig was het om structuur in de lijst met maatregelen aan te brengen. De 
structuur moet in het bijzonder eenvoudig te actualiseren en te communiceren zijn. 
Daarom is radicaal het vertrekpunt veranderd: als structuur en basisset maatregelen 
is in plaats van het op Esaka gebaseerde BBN, het Handboek Informatiebeveiliging 
Belastingdienst [MvF96] genomen. Vervolgens zijn de maatregelen uit het handboek 
aangevuld met toevoegingen op basis van de eerder genoemde kruisverwijzingen.  
Daarnaast is besloten de normatiek van diensten die ondersteunende eenheden 
leveren uit te werken in aanvullende documenten die specifiek per ondersteunende 
eenheid gelden. Ondersteunende eenheden moeten dus voldoen aan twee 
documenten waarin de normatiek is uitgewerkt: een algemeen geldende normatiek 
voor alle eenheden en een specifieke normatiek voor de te leveren dienst. 
Ondersteunende eenheden zijn onder meer Belastingdienst Centrum voor Facilitaire 
dienstverlening (B/CFD), Belastingdienst Centrum voor ICT (B/CICT) en 
Belastingdienst Centrum voor Proces- en Productontwikkeling (B/CPP). Het HIB-
BNN ondersteunende diensten voor B/CFD [MvF02a] is februari 2002 gereed 
gekomen. HIB-BBN ondersteunende diensten voor B/CICT en B/CPP wordt 
momenteel ontwikkeld. 
 
De structuur in het HIB-BBN eenheden bestaat uit een onderscheid in de 
aandachtgebieden: 

• planning en control; 
• gebouwen en installaties; 
• personeel en organisatie; 
• informatiesystemen. 

In het Handboek Informatiebeveiliging Belastingdienst van 1996 bestond ook het 
aandachtsgebied technische infrastructuur. Aangezien de technische infrastructuur 
randvoorwaardelijk is voor het gebruik en beheer van informatiesystemen, is dit 
aandachtsgebied geïntegreerd in het aandachtsgebied informatiesystemen. Het 
gebruik van componenten uit de technische infrastructuur is verwerkt in het 
aandachtsgebied personeel en organisatie. 
 
In de structuur wordt onderscheid gemaakt tussen strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. Deze niveau’s worden achtereenvolgens aangeduid met 
richtlijnen, normen en maatregelen en worden respectievelijk uitgewerkt in het 
Handboek Informatiebeveiliging Belastingdienst, Basis BeveiligingsNiveau en 
voorbeeld-maatregelenset. Dit geheel is opgenomen in deel I van het document 
HIB-BBN Eenheden 2001 [MvF01]. Ook is er een op de voorbeeld-maatregelenset 
aansluitend Intern Controle Programma als deel II toegevoegd in dit document. 
 
Totstandkoming 
De reden om het Handboek Informatiebeveiliging te herschrijven is dat het handboek 
uit 1996 [MVF96] niet meer actueel was. Dit is het gevolg van reorganisaties binnen 
de Belastingdienst en een andere visie op de manier van werken enerzijds en 
maatschappelijk/ technologische ontwikkelingen als Internetkoppelingen en 
openheid van systemen voor belastingplichtigen anderzijds. Daarnaast dient de 
normatiek gehanteerd te worden bij het certificeren van eenheden. Het bestaande 
handboek was hiervoor op een aantal punten niet concreet genoeg. Het oude 
handboek geeft in de leeswijzer ook al aan dat de richtlijnen niet zomaar toepasbaar 
zijn. Er dient eerst een vertaalslag plaats te vinden naar maatregelen en procedures. 
Ook zijn de richtlijnen in dit handboek niet voldoende meetbaar. 
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Voor de totstandkoming van de normatiek is een projectgroep binnen Argi opgericht. 
De projectleider is de heer M.C.M Slot RA RE. De uitvoerende werkzaamheden 
worden uitgevoerd in werkgroepen. Hierin namen verschillende vertegenwoordigers 
uit de Belastingdienst deel, veelal met een staffunctie of beleidsmatige functie 
gerelateerd aan informatiebeveiliging. Daarnaast waren er klankbordgroepen 
opgericht die het resultaat beoordeelden. In de klankbordgroepen namen 
medewerkers deel die de regelgeving daadwerkelijk toepassen, zoals medewerkers 
personeel en organisatie en teamleiders. 
Deze aanpak is gekozen om de normatiek goed aan te laten sluiten bij de werkvloer. 
Ook de risicoafweging waarom een maatregel genomen wordt is daarbij van belang, 
omdat naarmate het een medewerker minder duidelijk is waarom een handelwijze 
verplicht is, de medewerker minder geneigd is deze handelwijze te volgen. Voor 
beveiliging geldt dit eens en temeer omdat beveiliging wordt gezien als een 
beperking van de vrijheid. 
 
Implementatie 
De normatiek is ter goedkeuring aangeboden aan de Directieraad Belastingdienst. 
Het lokale management van de eenheid is integraal verantwoordelijkheid voor het 
niveau van beveiliging en de zorg voor integriteit op de eenheid. Het zijn echter alle 
medewerkers op de eenheid die hier invulling aan geven. De beveiligingsrichtlijnen 
waarvan een medewerker op de hoogte moet zijn, worden in een beveiligingswijzer 
opgenomen. Deze beveiligingswijzer is door het project in de vorm van een sjabloon 
opgezet [MvF01b]. Iedere Belastingdiensteenheid maakt dit vervolgens specifiek, 
door in te gaan op de situatie op de eenheid. Zo wordt bij de uitleg welke regels er 
gelden bij het gebruiken van een spreekkamer, aangegeven welke spreekkamers er 
zijn (bijvoorbeeld de spreekkamers op de 1e verdieping boven de hoofdingang). Ook 
worden bij genoemde functies de naam en het telefoonnummer van de functionaris 
genoemd. De beveiligingswijzer is in de “je”-vorm geschreven. 
 
De normen in het HIB-BBN geven het basisniveau van beveiliging aan. Alle 
eenheden van de Belastingdienst moeten hieraan minimaal voldoen. De voorbeeld 
maatregelset geeft een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om de norm te 
halen. Het is mogelijk hiervan af te wijken met een adequate onderbouwing van de 
afwijking. Het basisniveau is gebaseerd op een ‘standaard eenheid’. Als gevolg van 
eenheidsspecifieke omstandigheden kan de eenheid hogere risico’s lopen dan waar 
in de normatiek vanuit is gegaan. Om vast te stellen of hiervan bij een eenheid 
sprake is, moet jaarlijks een analyse verhoogde risico’s worden uitgevoerd. Dit is 
een in 2001 ontwikkelde verkorte vorm van een A&K-analyse. 
 
Onderhoud 
Bij het verbeteren van informatiebeveiliging hanteert Argi een groeimodel. Het 
onderhoud van de normatiek is daarom belangrijk. Tot eind 2002 zal het onderhoud 
binnen het project worden uitgevoerd. Daarna zal de verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud belegd worden in de lijnorganisatie. 
Op het niveau van richtlijnen wordt weinig onderhoud verwacht. Deze richtlijnen zijn 
op hoofdlijnen toekomstvast. Dit betekent dat de inhoudelijke strekking gelijk blijft. In 
2002 zullen alleen enkele tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd. Zo zal als 
gevolg van een reorganisatie van de gehele Belastingdienst het woord eenheden 
vervangen worden door kantoren. Op de normen zal wel ingrijpend onderhoud 
worden verricht. Onder meer zal het resultaat van het onderzoek naar Business 
Continuity, uitgevoerd door het gelijknamige Argi project, worden verwerkt en zal 
aanpassing plaats vinden aan de wet bescherming persoonsgegevens die op 1 
september 2001 de wet persoonsregistraties heeft vervangen. 
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8.1.2 CI² 

Beveiligingsnormatiek in de vorm van het HIB-BBN, zonder dat daar op getoetst 
wordt is een papieren tijger. Het hebben van een beveiligingsbeleid is dan van 
middel tot doel verheven, terwijl het eigenlijke doel de beheersing van 
informatiebeveiliging en zorg voor integriteit is. Daarom is naast het project 
HIB-BBN, het project Certificering Informatiebeveiliging en Integriteit (kortweg CI²) 
gestart. De projectleider van dit project is de heer W.D. van Dommelen RA RE. Het 
doel van het project is door kwaliteitsmeting het beveiligingsniveau op de eenheden 
expliciet te maken en waar nodig de eenheden aan te sporen het beveiligingsniveau 
te verbeteren.  
 
Het ‘verbeteren’ in deze doelstelling komt tot uiting in het sanctiebeleid en het 
groeimodel. Beide zullen nu worden toegelicht. 
 
Sanctiebeleid 
Het al dan niet verkrijgen van een certificaat heeft slechts een bestuurlijke sanctie tot 
gevolg. Dit betekent dat er geen directe gevolgen aan het oordeel verbonden zijn, 
maar dat de hoofden van de eenheden wel worden aangesproken door het hogere 
management. Elkaar aanspreken op ontoelaatbaar gedrag en de 
verantwoordelijkheid hiervoor niet uit de weg gaan moet volgens het eerder 
aangehaalde rapport van de Algemene Rekenkamer meer plaats vinden. Door dit 
gekozen sanctiebeleid wordt de beveiligingscultuur op managementniveau 
verbeterd. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de beoordelingsprocedure 
[MvF01a], de normatiek [MvF01] en het oordeel openbaar zijn. Door de openheid in 
beoordelingsprocedure en gehanteerde normatiek wordt voorkomen dat de eenheid 
verrast wordt met een onaangekondigd certificeringsonderzoek of ongewis is over 
de wijze waarop dit wordt uitgevoerd. Door de openheid in het oordeel letten de 
eenheden sterk op elkaar. Niemand wil hierbij graag negatief uit de toon vallen. 
 
Voor de onderlinge vergelijking van de beoordelingen is eenheid in beleid en 
uitvoering bij certificering van wezenlijk belang. Indien dit niet hoog in het vaandel 
staat, bestaat het gevaar dat een belastingdiensteenheid de schuld van een 
negatieve beoordeling bij een certificeringsonderzoek wijdt aan de methodiek of de 
gehanteerde normatiek, in plaats van aan de geleverde prestatie van de eenheid. De 
Interne Accountantsdienst Belastingen, die de certificeringsonderzoeken uitvoert, 
heeft daarom alle door de auditors gehanteerde interpretaties op de normatiek en de 
werkwijze vervat in een document [MvF02]. Deze interpretaties worden verwerkt bij 
het eerstvolgende onderhoud op de documenten waarin de normatiek en 
certificeringsmethodiek beschreven is. 
 
Ook is het van belang dat de eenheden het behalen van een certificaat als uitdaging 
beschouwen. De normering voor het verkrijgen van een certificaat zal er op gericht 
moeten zijn dat de eenheid zich in moet zetten om het certificaat te verkrijgen. Bij 
een te laag ambitieniveau zal de eenheid niet tot actie overgaan omdat het min of 
meer toch al vanzelfsprekend is dat het certificaat wordt behaald. Bij een te hoog 
ambitieniveau gaat een eenheid waarschijnlijk ook niet tot actie over, omdat dit 
ontmoedigd wordt doordat ondanks dat er inspanning wordt geleverd er geen 
certificaat behaald wordt. 
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Groeimodel 
Met groeimodel wordt bedoeld dat met het implementeren van 
certificeringsonderzoeken rekening wordt gehouden met het feit dat eenheden in 
staat moeten kunnen zijn, toe te groeien naar de uiteindelijke situatie waarin 
integraal wordt voldaan aan het HIB-BBN. Het is daardoor niet alleen een uitdaging 
een certificaat te verkrijgen, maar vooral om dit te behouden. In komende jaren 
wordt de drempel voor het verkrijgen het certificaat steeds hoger gelegd. Dit wordt 
gedaan door middel van een puntensysteem waarbij het aantal afwijkingen tot de 
gewenste situatie wordt bepaald. Het maximum aantal toegestane afwijkingspunten 
om een certificaat te behalen wordt daarbij verhoogd, terwijl de normatiek -de 
gewenste situatie- daarbij niet aangepast wordt. Op deze wijze krijgt de eenheid een 
duidelijk beeld waar de eenheid zich bevindt op het groeipad naar de uiteindelijke 
gewenste situatie. Het puntensysteem bevat een wegingsmodel waarbij de 45 
normen uit het HIB-BBN zijn opgedeeld in 15 belangrijke en 30 kritische normen. 
Daarnaast wordt er verschil gemaakt tussen de mate waarin wordt afgeweken tot de 
gewenste situatie. Groen is hierbij voldoende, oranje is net niet voldoende en rood is 
onvoldoende. In de volgende tabel is het aantal afwijkingspunten weergegeven. 
 

Aantal afwijkingspunten  Aantal 
normen Score oranje Score rood 

Belangrijke norm 15 1 3 
Kritische norm 30 2 6 

Tabel 5: Wegingsmodel voor afwijkingen 

Uit de tabel valt af te lezen dat een score rood op een kritische norm als meer 
afwijkend van de gewenste situatie wordt geschouwd, dan score oranje op een 
kritische norm. 
 
Vooruitlopend op het eerste certificeringsonderzoek hebben alle eenheden een 
vooronderzoek verricht, gefaciliteerd door de Interne Accountantsdienst Belastingen, 
waarin de tekortkomingen ten opzichte van de nieuwe normatiek beoordeeld zijn. Op 
basis van deze tekortkomingen wordt een plan van aanpak opgesteld. Vijf maanden 
nadien zal het certificeringsonderzoek plaats vinden. 
Gewenning aan de nieuwe meetmethode wordt voorts geboden door een 
herkansingsmogelijkheid [Argi01]. Blijkt dat het eerste certificeringsonderzoek een 
negatief oordeel tot gevolg heeft en er uitzicht op een positief oordeel is, dan wordt 
een voorlopige rapportage uitgebracht, waarna de audit vervolgd wordt na een 
afgesproken termijn van meestal vier maanden. In deze termijn vindt intensieve 
coaching en toezicht plaats door het management.  
 
Er bestaat ook een groeipad met betrekking tot de analyse verhoogde risico’s 
(waarin wordt bepaald of een eenheid een standaard eenheid is, of dat er bijzondere 
aanvullende maatregelen nodig zijn op grond van een afwijkend risicoprofiel). In 
2001 wordt nog niet getoetst op het uitvoeren van deze analyse en de aldus 
eventueel noodzakelijk gebleken aanvullende maatregelen. 
 
Recent is gebleken dat de aanpak en het groeimodel werkt. Uit de 
voortgangsrapportage van september 2001 blijkt dat de eenheden bij de 
proefcertificering doorgaans 60 tot 80 afwijkingspunten hebben [Argi01]. In april 
2002 ligt het aantal afwijkingspunten bij 70 procent van de eenheden onder de 38 
afwijkingspunten [Argi02]. De resterende 30 procent scoren tussen de 38 en 50 
afwijkingspunten en komen daarmee alle in aanmerking voor een herexamen. 
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8.2 B/AC 

8.2.1 DBB 

De afdeling Strategie en Techniek van het B/AC heeft van 1996 tot 1997 in 
samenwerking met Logica een methode ontwikkeld om een security baseline te 
definiëren voor de technische infrastructuur. Deze methode wordt Definitie Baseline 
Beveiliging (DBB) genoemd. 
 
De doelstellingen van DBB is het bieden van een methodiek voor het definiëren van 
een standaard norm voor de beveiliging van de technische infrastructuur, waarbij de 
beveiligingseisen onderbouwd worden en deze beveiligingseisen traceerbaar 
vertaald worden in maatregelen. Bovendien moet de standaard norm bruikbaar zijn 
als communicatiemiddel, de methodiek moet daarbij controleerbaar zijn en het 
eindproduct moet reproduceerbaar zijn. 
 
Werkwijze 
In de DBB methode worden beveiligingseisen gespecificeerd per infrastructurele 
component, waarna daaraan op een gedocumenteerde manier maatregelen worden 
verbonden. Uitgangspunt zijn de bedreigingen voor de technische infrastructuur. Via 
een stapsgewijze aanpak worden Service Protection Profiles, Component Protection 
Profiles, Security Targets en Configuratie Handboeken opgesteld. 
 
De DBB methode maakt op een specifieke manier gebruik van de Common Criteria 
[NBV97]. De Common Criteria is een standaard, die internationaal opgang maakt, 
met name voor het certificeren van producten en audits. De DBB methode 
introduceert echter additionele concepten, Service Protection Profiles en Component 
Protection Profiles, die niet afkomstig zijn uit de Common Criteria. Van andere 
potentiëel bruikbare Common Criteria concepten, zoals Evaluation Assurance 
Levels, maakt de DBB methode geen gebruik [BAC97].  
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De Common Criteria standaard was tijdens het ontwikkelen van de DBB methode 
nog volop nog in ontwikkeling en is aan International Standards Organisation 
(bekend van diverse ISO standaards) aangeboden als Draft. Implementatie of 
intensief gebruik van standaards, die bij ISO nog niet de status van Draft 
International Standard hebben bereikt, wordt in het algemeen als riskant 
aangemerkt. Bij herziening van de standaard zal namelijk veel werk nodig zijn om de 
bestaande implementatie te migreren en in lijn te brengen met de herziene 
standaard.  
 
Medio 1997 is het project Security Criteria gestart. Doelstelling van het project was 
te beoordelen of de DBB methode ingevoerd kon worden bij sector 
Systeemintegratie van het B/AC. Dit is de sector die de technische infrastructuur 
ontwikkelde. Een tweedaagse workshop en een evaluatie van de methode op basis 
van een proefproject maakte deel uit van het project. 
 
In een evaluatie van de workshop en de beproeving van de methode [BAC97a] 
komen de volgende inhoudelijke problemen naar voren: 
• Er is een lange inwerktijd nodig voor de methode. De methode heeft een eigen 

jargon. Doordat de beschikbare tijd voor het uitwerken gelimiteerd is, zal dit ten 
koste gaan van de kwaliteit van het eindresultaat. 

• Het toepassen van de methode blijkt veel tijd te vergen. Het opstellen van een 
alleen een Component Protection Profile als onderdeel van een 
architectuurspecificatie bleek in de uitgevoerde proef niet binnen 15 mensdagen 
te realiseren, terwijl in de regel voor de totale architectuur 20 mensdagen 
beschikbaar is.  

• De methode is subjectief. Het resultaat is afhankelijk van degene die de 
methode hanteert. 

• Het onderhoud op beveiligingsdocumenten in het geval van 
configuratiewijzigingen is enorm. Het is zelfs waarschijnlijk dat er een compleet 
herontwerp gemaakt moet worden. 

• De methode genereert zeer veel documentatie, waardoor het geheel moeilijk is 
te overzien. 

• De rationale achter een gekozen uitwerking is onvoldoende te doorgronden. Wel 
is de vertaling van eisen in maatregelen te traceren, maar onvoldoende duidelijk 
komt daarbij naar voren op basis waarvan keuzes gemaakt worden. 

• In de methode ontbreekt een weging in beveiligingsmaatregelen. In combinatie 
met het detailniveau waarop maatregelen zijn uitgewerkt is het reëel te 
veronderstellen dat een aantal van de belangrijkste bedreigingen niet 
geadresseerd worden of voldoende worden uitgewerkt. De weging is ook 
noodzakelijk bij het openbaar aanbesteden. Hier wordt bijvoorbeeld onderscheid 
gemaakt tussen eisen en wensen. 

• In de methode ontbreekt tussentijdse terugkoppeling. Alleen na het afronden van 
iedere fase is er een (fors) document beschikbaar. 

 
Implementatie 
De methode is niet geïmplementeerd. Aan de hand van de evaluatie is 
geconcludeerd dat de doelstellingen van de methode onvoldoende gerealiseerd 
werden. Met name de controleerbaarheid van de methode en de eenduidige 
herhaalbare resultaten lieten te wensen over. Daarnaast ontbrak de praktische 
toepasbaarheid in de doelstelling. Wel werd onderschreven: 
• dat de Belastingdienst behoefte heeft aan een integrale aanpak van beveiliging; 
• de doelstellingen van het DBB project; 
• het belang van het hanteren van een baseline. 
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Daarnaast is geconcludeerd dat de DBB methode beter aansluit bij een bedrijf dat 
ICT-producten maakt (zoals Microsoft), dan bij een bedrijf dat zich voornamelijk richt 
op off-the-shelf producten voor infrastructurele componenten (zoals de 
Belastingdienst). Als ontwikkelaar van producten kun je namelijk zeer goed 
vaststellen welke componenten welke bedreigingen adresseren en wat er van hun 
omgeving verwacht wordt. Ontwikkelingsteams krijgen dat mee, en als het product 
klaar is kan via een interne en externe certificatie vastgesteld worden, of het product 
en diens omgeving voldoen aan de opgestelde eisen.  
 
Als afnemer en gebruiker van off-the-shelf producten kun je dat minder goed doen, 
zeker op het moment dat producten nog geselecteerd moeten worden. Je bent 
daarbij sterk afhankelijk van wat de leveranciers bieden. Het opstellen van 
gedetailleerde beveiligingseisen zonder weging, kan er dan toe leiden, dat er geen 
match gevonden wordt tussen wat geëist wordt en wat er op de markt te krijgen is. 
Het resultaat kan zijn een infrastructuur, die achterloopt bij de technische 
ontwikkelingen. 
 

8.2.2 VBA/VBI 

In de domeinarchitectuur beveiliging 2000-2002 [BAC01] is de visie voor de 
technische infrastructuur op het gebied van informatiebeveiliging beschreven. Dit 
document geeft richting aan de ontwikkelingen voor de komende jaren. Het maakt 
deel uit van een set van twaalf domeinarchitecturen die de gehele technische 
infrastructuur beschrijven en gezamenlijk meer dan 1000 pagina’s beslaan. De 
domeinarchitecturen voor dummies [BAC01a] vat deze domeinarchitecturen samen 
en voegt verbanden en overzichten toe. In bijlage 1 van dit document is het TIS-
Architectuurmodel beschreven. Dit model is een grafische weergave van 
samenhangende bouwblokken, domeinen genaamd, waarbij de relatieve plaats van 
domeinen ten opzichte van elkaar tot uiting komt. Het model is te lezen als stapel 
bouwblokken. 
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Figuur 30: Architectuurmodel 

Aan de linker zijde zijn de domeinen beheer en beveiliging getekend als onderdeel 
van de toolware. De bouwblokken van toolware staan rechtop, om aan te geven dat 
deze domeinen raakvlakken met alle overige domeinen hebben. 
Hoewel beveiliging als apart domein getekend is, maakt het integraal onderdeel van 
ieder domein uit; in ieder domein wordt de beveiliging die binnen dat domein 
noodzakelijk is beschreven en gerealiseerd. Beveiligingsvoorzieningen die binnen 
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meerdere domeinen noodzakelijk zijn, worden beschreven in de domeinarchitectuur 
beveiliging. Als domein overstijgende beveiligingsinfrastructuur is aangemerkt 
infrastructuur met betrekking tot gebruikersregistratie, gebruikersrechten, 
versleuteling, logging en auditing. Het is niet efficiënt als ieder domein dit zelf 
beschrijft en het kan zelfs tot inconsistentie tussen domeinen leiden. 
 
Binnen de domeinarchitectuur beveiliging worden ook de beveiligingseisen 
gedefinieerd die gesteld worden aan de bouwblokken in de diverse domeinen. Op 
deze wijze wordt een evenwichtige opbouw in beveiligingsmaatregelen 
bewerkstelligd. Deze beveiligingseisen in termen van te nemen maatregelen zijn 
opgesomd in het Voorschrift Beveiliging Applicaties (VBA) en het Voorschrift 
Beveiliging Infrastructuur (VBI). Deze voorschriften zijn opgenomen in het document 
Addendum op de domeinarchitectuur beveiliging [BAC01]. Per domein wordt in een 
addendum de richtinggevende uitspraken uit de domeinarchitectuur bondig 
opgesomd en actueel gehouden. Het VBA en VBI gaan dus in op waar welke 
beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden. Er wordt niet ingegaan op de 
wijze waarop dit gebeurt, bijvoorbeeld de intensiteit en wijze waarop er getest wordt. 
 

Buiten de afbakeningBinnen de afbakening

Bouwblokken

Ontwerprichtlijnen

Beveiligingsprocessen Impact aangeven
Uitwerken van de 
processen

Eisen aan ICT-
voorzieningen

Totstandkoming van 
ICT-voorzieningen

Domein 
overstijgend

Domein specifiek

Buiten de afbakeningBinnen de afbakening

Bouwblokken

Ontwerprichtlijnen

Beveiligingsprocessen Impact aangeven
Uitwerken van de 
processen

Eisen aan ICT-
voorzieningen

Totstandkoming van 
ICT-voorzieningen

Domein 
overstijgend

Domein specifiek

 
Tabel 6: Afbakening ICT-domein beveiliging 

In de domeinarchitectuur beveiliging wordt alleen de impact op beveiligings-
processen aangegeven. De beveiligingsprocessen zelf worden niet uitgewerkt. De 
uitwerking van deze processen valt onder de verantwoordelijkheid van het ITIL 
proces security management. Zo wordt bijvoorbeeld binnen het domein beveiliging 
wel beschreven waar en hoe virusscanning plaats vindt. Er wordt niet beschreven 
welke functionarissen betrokken zijn indien er een virus aangetroffen is. 
 
Werkwijze 
Er was een projectgroep opgericht, waarin ICT-Architecten en ontwerpers 
deelnamen. Door de afwezigheid van een eisenpakket en een eisende partij is eerst 
vanuit een inventarisatie van de bestaande set maatregelen bepaald waarom een 
maatregel genomen is. Na een aantal iteraties zijn 17 eisen geformuleerd, welke ter 
accordering zijn voorgelegd aan B/CPP, die optreedt als vertegenwoordiger van de 
business. Vervolgens zijn aan de hand van de eisen in een tweetal werkgroepen 
bepaald wat de meest basale te nemen maatregelen zijn binnen de applicaties en 
binnen de infrastructuur. Dit heeft geleidt tot het VBA respectievelijk het VBI. Bij het 
VBA hebben onder meer de handboeken systeemontwikkeling als uitgangsmateriaal 
gediend. De domeinarchitectuur beveiliging was de belangrijkste bron voor het VBI. 
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Het opstellen van een domeinarchitectuur was in de processen van het B/AC 
verankerd en is ook in de nieuwe processen van B/CICT opgenomen. Zo wordt de 
domeinarchitectuur beveiliging in 2002 geactualiseerd. Dit wordt projectmatig 
opgepakt. 
 
Structuur 
De eisen en maatregelen zijn geformuleerd op de gebieden identificatie& 
authenticatie, autorisatie, vertrouwelijkheid, integriteit, isolatie, controleerbaarheid en 
beschikbaarheid. De eisen zijn uniek genummerd. De bijbehorende maatregelen zijn 
genummerd per eis. 
 
In het VBI is hierbij onderscheid gemaakt naar de groepen domeinen: 

• Underware (platforms en netwerken); 
• Middleware (distributed services, transactie verwerking, externe 

communicatie&mediaverwerking); 
• Upperware (gebruikersomgeving, enterprise resource planning, decision 

support); 
• Beheer en beveiliging; 
• Systeemontwikkeling. 

In het VBA is onderscheid gemaakt naar 5 applicatietypen met de kenmerken: 
• massaal, hoge beschikbaarheid, belastingdienstmedewerkers 
• online, zaaksgewijs, interactief, belastingdienstmedewerkers 
• online, persoonsgebonden, belastingplichtigen, hoge openstelling en 

beschikbaarheid 
• online, geen mutaties, aggregatie van informatie, 

belastingdienstmedewerkers 
• online, geen mutaties, ‘algemene’ informatie, belastingplichtigen, hoge 

openstelling en beschikbaarheid 
 
Om het toepassingsgebied goed aan te kunnen geven is uit de classificatiesystemen 
in het handboek informatiebeveiliging belastingdienst [MvF96] één classificatie-
systeem voor gegevens afgeleid. De klassen zijn in de volgende tabel weergegeven 
(tussen haakjes staan de klassen uit het handboek informatiebeveiliging). 
Klasse Omschrijving Vertrouwelijkheid Integriteit Beschikbaarheid 

1a Cryptosleutels 
zeer hoog 

(essentieel) 
zeer hoog 

(essentieel) 
hoog 

(belangrijk) 

1 Beveiligings- en 
systeemgegevens 

hoog 
(belangrijk) 

zeer hoog 
(essentieel) 

zeer hoog 
(essentieel) 

2a Persoonsgegevens 
van VIP’s 

hoog 
(belangrijk) 

hoog 
(belangrijk) 

standaard 
(enigszins belangrijk) 

2 Persoonsgegevens 
standaard 

(enigszins belangrijk) 
standaard 

(enigszins belangrijk) 
hoog 

(belangrijk) 

3 Vertrouwelijke 
bedrijfsgegevens 

hoog 
(belangrijk) 

standaard 
(enigszins belangrijk) 

standaard 
(enigszins belangrijk) 

4 Interne gegevens 
standaard 

(enigszins belangrijk) 
standaard 

(enigszins belangrijk) 
standaard 

(enigszins belangrijk) 

5 Openbare gegevens 
geen 

(ongeclassificeerd) 
hoog 

(belangrijk) 
geen 

(ongeclassificeerd) 

Tabel 7: Classificatie van gegevens 

Het VBA en het VBI bestrijken samen 14 pagina’s in het addendum (beide zijn 7 
pagina’s groot). 
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Implementatie 
Nadat de voorschriften in 2001 gereed kwamen zijn deze voorschriften ingebed in de 
documentsjablonen die gebruikt worden in het voortbrengingsproces van applicaties 
en technische infrastructuur. In principe worden nieuwe ICT-voorzieningen 
(applicaties en technische infrastructuur) daardoor ontwikkeld conform het VBA en 
VBI. Om inzicht te krijgen in hoeverre bestaande ICT voorzieningen voldoen aan de 
voorschriften zijn nulmetingen uitgevoerd voor 27 veel gebruikte applicaties [Bd02a] 
en voor Unix-systemen in de technische infrastructuur [Bd01a]. Bij de 
geconstateerde afwijkingen tussen het voorschrift en de implementatie daarvan is 
onderscheid gemaakt in de ernst van het beveiligingsrisico’s dat door een afwijking 
wordt gelopen. Op basis hiervan kunnen verbeteracties zich in eerste instantie 
richten op het beperken van de grootste risico’s. Voorts bleek uit de nulmeting VBI 
dat een aantal maatregelen toch meer procedureel van aard waren, in plaats van dat 
er louter functionele eisen aan ICT voorzieningen gesteld werden. In de meeste van 
deze gevallen betrof het maatregelen die tijdens het operationeel beheer van de ICT 
voorziening genomen moeten worden. Hoewel het lastig is deze scheiding 
consequent door te voeren, wordt het door ontwerpers erg op prijs gesteld. De door 
hen te maken ontwerpkeuzes zijn immers gebaseerd op functionele eisen en een 
vermenging vertroebeld het inzicht hierin. 
 
Onderhoud 
Van de voorschriften kan worden afgeweken in overleg met de architect indien een 
risicoanalyse aangeeft dat voldoende compenseerde maatregelen getroffen worden, 
of dat een gestelde beveiligingseis niet van toepassing is. Het beroep op een 
dergelijke ontsnappingsclausule is tevens aanleiding de beveiligingseis en de 
bijbehorende maatregelen in het voorschrift te evalueren op zijn algemene 
geldigheid. Onderhoud van de maatregelenset is de verantwoordelijkheid van de 
architecten van B/CICT. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud op de eisen ligt 
bij B/CPP. Zoals eerder aangegeven is het VBA en het VBI opgenomen in het 
addendum op de domeinarchitectuur beveiliging. Dit addendum wordt actueel 
gehouden en jaarlijks verwerkt in de domeinarchitectuur beveiliging waarin de visie 
voor de komende drie jaar is uitgewerkt. In de huidige opzet bevatten het VBA en 
het VBI alleen voorschriften die op dit moment geldig zijn; er staat geen 
ambitieniveau voor de komende jaren in. Dit zal in het eerst volgend groot 
onderhoud worden meegenomen. Bij dit groot onderhoud zal tevens een aansluiting 
gezocht worden met de classificatie op basis van BIV-codes die B/CPP hanteert. In 
paragraaf 8.1.3 Systematiek Informatiebeveiliging wordt deze classificatie die B/CPP 
hanteert besproken. 
  

8.2.3 Architectuurproject beveiliging - thema BBN 

Een aantal projecten dat technische infrastructuur realiseert op het gebied van 
beveiliging vertoonde zo veel overlap in de architectuur, dat in de zomer van 2001 
besloten is de architectuurspecificaties binnen deze projecten in samenhang te 
ontwikkelen en in een apart project onder te brengen. Binnen dit project zijn 
themagewijs antwoorden op openstaande beveiligingsvraagstukken gegeven. Eén 
van de thema’s was Basis BeveiligingsNiveau (BBN). 
Binnen dit thema is aanvankelijk uitgezocht op welke vragen een 
beveiligingsarchitectuur antwoord moet geven, waarna de andere thema’s de 
antwoorden op deze vragen zullen geven voor zover het antwoord niet al in de 
domeinarchitectuur beveiliging [BAC00] uitgewerkt is. 
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Na het gereedkomen van deze vragenlijst is de samenstelling van de werkgroep 
veranderd heeft het thema zich toegelegd op de wijze waarop informatiebeveiliging 
na de reorganisatie van B/AC naar B/CICT gestalte moet krijgen. De aanpak, rollen 
en verantwoordelijkheden bij het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van 
beveiligingsbeleid zijn daar een belangrijk onderdeel van. De volgende paragrafen 
gaan nader in op de vragenlijst en op de organisatie van informatiebeveiliging. 
 
Beveiligingsvraagstukken 
De lijst met te beantwoorden vragen hebben betrekking op negen 
beveiligingsfuncties, te weten: Identificatie&Authenticatie (!&A), Autorisatie (Aut), 
Data Encryptie (DE), Data Integriteit (DI), Content Scanning (CS), Logging (Log), 
Security Audit (SA), Intrusion Detection System (IDS) en Boundary Protection (BP). 
 
Door de vragenlijst te combineren met de beveiligingsfuncties ontstaat een 
vragenmatrix. Deze vragenmatrix wordt gebruikt om te bepalen in hoeverre het 
antwoord op de vragen bekend is. 

I&A BPAut IDSCS Log SADIDE
1. Waarom is de functie nodig?

2. Wat zijn de te beveiligen objecten?

3. Welke IT-eisen worden er aan de functie gesteld?

4. Wie initieert de functie en waarmee?

5. In welke situatie wordt de functie aangeroepen?

6. Waar wordt de functie geïmplementeerd?

7. Wat is het resultaat van uitvoering van de functie?

8. Wat te doen indien de functie niet beschikbaar is?

9. Welke beveiligingsniveaus zijn onderkend?

10. Welke relaties zijn er tussen de functies?

11. Welke standaards worden gehanteerd?

12. Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten?

13. Welke implementatiestrategie wordt gehanteerd?

14. Wat zijn de restrisico’s en randvoorwaarden?

15. Wat zijn de consequenties voor beheer?

I&A BPAut IDSCS Log SADIDE
1. Waarom is de functie nodig?

2. Wat zijn de te beveiligen objecten?

3. Welke IT-eisen worden er aan de functie gesteld?

4. Wie initieert de functie en waarmee?

5. In welke situatie wordt de functie aangeroepen?

6. Waar wordt de functie geïmplementeerd?

7. Wat is het resultaat van uitvoering van de functie?

8. Wat te doen indien de functie niet beschikbaar is?

9. Welke beveiligingsniveaus zijn onderkend?

10. Welke relaties zijn er tussen de functies?

11. Welke standaards worden gehanteerd?

12. Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten?

13. Welke implementatiestrategie wordt gehanteerd?

14. Wat zijn de restrisico’s en randvoorwaarden?

15. Wat zijn de consequenties voor beheer?
 

Tabel 8: Vragenmatrix 

De combinatie van vraag 6 met betrekking en de kolom contentscanning (CS) leidt 
tot de vraag: Waar wordt contentscanning geïmplementeerd? Een onderdeel van 
contentscanning is virusscanning. Er zal een architectuurkeuze gemaakt moeten 
worden of virusscanning op de werkplek plaatsvindt (desktop PC’s, portable PC’s, 
Internetwerkplekken, etc.), op servers (fileservers, webserver, applicatieserver, e-
mailserver, etc.), op datacommunicatieverbindingen, of op een combinatie hiervan. 
Vraag 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 en 14 zijn in belangrijke mate bepalend voor het standaard 
beveiligingsniveau. De vragen geven antwoord op wanneer welke beveiligings-
maatregelen standaard getroffen worden. De andere vragen geven aan hoe dit dient 
te gebeuren.  
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De vragen worden hieronder toegelicht. 
1. Waarom is de functie nodig? 
Hierbij wordt ingegaan op bedreigingen, waarbij het antwoord voor de business 
begrijpbaar moet zijn.  
2. Wat zijn de te beveiligen objecten? 
Dit zijn de waarden binnen de Belastingdienst die beschermd moeten worden. Bij 
informatiebeveiliging is dit beveiliging van gegevens (elektronisch, op papier, bekend 
bij mensen). Hier, binnen ICT Architectuur, is dit nog verder beperkt tot alleen de 
opslag en transport van elektronische gegevensbestanden. 
3. Welke IT-eisen worden er aan de functie gesteld? 
Een beveiligingsfunctie wordt gerealiseerd door een ICT voorziening. Hier wordt 
bedoeld een globaal kader voor alle voorzieningen binnen een functie. De IT eisen 
worden afgeleid van bedrijfseisen en van exploitatie-eisen. 
4. Wie initieert de functie en waarmee? 
Wie roept de functie aan. Met “waarmee” worden parameters bedoeld. Als de functie 
als service wordt gezien dan kan de initiërende partij als client gezien worden. In 
deze zienswijze gaat het antwoord altijd terug naar de vrager. Bij initiëren hoeft dat 
niet. Extra aandacht is nodig voor deze uitzonderingen, omdat er geen vraag (meer) 
is “wie neemt de service af?”. Verondersteld wordt dat de afnemer de initiator is. 
5. In welke situatie wordt de functie aangeroepen? 
Strikt genomen is het de verantwoordelijkheid van de aanroepende partij dat de 
functie op het juiste moment wordt aangenomen. Toch is deze vraag relevant, omdat 
het antwoord de gebruiksrichtlijnen van de functie bepaalt, bijvoorbeeld een richtlijn 
wanneer een handeling gelogd moet worden. 
6. Waar wordt de functie geïmplementeerd? 
Is dit in de infrastructuur (welk domein) of in de applicatie? Ook centraal-decentraal 
en replicatie vraagstukken kunnen hier relevant zijn evenals een platform discussie. 
7. Wat is het resultaat van uitvoering van de functie? 
Wat krijgt de aanroepende partij terug (parameter syntax)? Wat kan hij hiermee 
(semantiek)? 
8. Wat te doen indien de functie niet beschikbaar is? 
Hoe belangrijk is de beveiligingsfunctie? Als deze niet beschikbaar is kunnen andere 
processen dan doorgaan? Onder bepaalde condities? Denk bijvoorbeeld aan 
logging. Als er niet gelogd kan worden, stopt dan de verwerking? Hoe krijgt de 
initiërende partij een bericht van niet beschikbaar zijn? Bij logging is dit mogelijk een 
probleem als het initiërende proces niet op een antwoord staat te wachten. 
9. Welke beveiligingsniveaus zijn onderkend? 
Deze vraag is bedoeld om een brug te slaan naar de BIV-classificatie. Deze kent de 
waarde hoog-midden-laag. Voorbeeld bij Identificatie&authenticatie kunnen sterke 
en zwakkere vormen van authenticatie worden onderscheiden; bij encryptie kan 
onderscheid worden gemaakt tussen het soort algoritme en de sleutellengte. 
10. Welke relaties zijn er tussen de functies? 
Kan de één zonder de ander? Waar zit overlap? Voorbeeld: common secure 
repository of directory service. 
11. Welke standaards worden gehanteerd? 
Te denken valt aan protocollen, algoritmen, en architecturen zoals CDSA en ISO. 
12. Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten? 
De veranderingen in de business (pull), de markt (push), en de huidige situatie 
(portfolio) zijn de basis aan de hand waarvan de toekomstvisie wordt opgesteld. Ook 
zullen belangrijke ontwikkelingen expliciet gemaakt moeten worden. Namelijk naar 
de business toe, zodat een betere afweging te maken is waar nog keuzes zijn en om 
de technology push in de businessplannen te verwerken, en naar architecten en 
ontwerpers toe, om aan te geven welke richting ingeslagen wordt (mind setting). 
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13. Welke implementatiestrategie wordt gehanteerd? 
Wanneer zal een beveiligingsfunctie waarvoor ingezet  worden? Eerst voor 
nieuwbouw? Eerst voor quick-wins? Eerst voor bepaalde applicaties of klanten? 
14. Wat zijn de restrisico’s en randvoorwaarden voor de business? 
Welk deel van de door de business gevraagde beveiliging is niet afgedekt door de 
beveiligingsfunctie? De business moet dit weten om bewust risico’s te nemen of op 
een andere wijze te compenseren. Met randvoorwaarden wordt bedoeld dat de 
functie alleen een risico afdekt als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. 
Bijvoorbeeld bij een rolgebaseerd autorisatiesysteem zal de business de rollen zo 
moeten definiëren dat het aantal rollen beperkt is. 
15. Wat zijn de consequenties voor beheer? 
Voor een succesvolle implementatie van een beveiligingsfunctie is het noodzakelijk 
dat het beheer belegd en geregeld is. 
 
De beveiligingsorganisatie 
Er zijn verschillende workshops gehouden waarin geparticipeerd werd door 
medewerkers overwegend uit de B/CICT organisatie. Er zijn een aantal voorvallen 
uit de beveiligingspraktijk behandeld, waarbij de gevolgde en de achteraf beste 
werkwijze aan de orde kwam. Geconcludeerd werd dat beveiligingsfunctionarissen 
onvoldoende van elkaars werkterrein op de hoogte zijn. Ook bleek het lastig voor 
elkaar in te schatten op welk niveau een vraag of incident afgehandeld moest 
worden. Moet het beleid hiervoor aangepast worden? Is het een 
architectuurvraagstuk? Een operationeel probleem? Geeft de business hier prioriteit 
aan en is er budget beschikbaar? Hoe acuut is het probleem? 
Daarom is besloten een informatiebeveiligingsloket op te richten. Dit loket is een 
elektronische postbus, die wekelijks door een viertal mensen in een overleg wordt 
geleegd. Vragenstellers die onzekerheid hebben over wie het beste de vraag kan 
beantwoorden kunnen de vraag voorleggen aan het informatiebeveiligingsloket. Het 
informatieloket geeft geen antwoord op vragen, maar stuurt de vragen door naar de 
juiste persoon. Ook worden in het overleg de vraagstukken besproken die bij 
medewerkers binnen gekomen zijn en direct beantwoord zijn omdat deze 
vraagstukken binnen de competentie van de medewerker ligt. Het 
informatiebeveiligingsloket bleek een effectieve vorm van samenwerking. 
Gaandeweg werd een beter beeld verkregen waar welke vraagstukken opgelost 
moeten worden. Dit werd ook in de organisatie bekend, zodat het loket het minder 
druk kreeg. Ook was er meer inzicht en begrip onder beveiligers voor elkaars werk. 
 
Referenties 
[BAC97] Methode voor baseline beveiliging 
 18 september 1997 
 Belastingdienst Automatiseringscentrum SI/Architectuur, 1997 
 Intern memorandum waarin een evaluatie wordt gemaakt van de 

methode Definitie Baseline Beveiliging. De methode is in 1996 en 1997 
door de Belastingdienst in samenwerking met Logica ontwikkeld en 
definieert op basis van de common criteria achtereenvolgens service 
protection profiles, component protection profiles, security targets en 
configuratie handboeken. De methode is nooit geïmplementeerd. 

[BAC97a] Testcase DBB Aangifte via Internet 
 Belastingdienst Automatiseringscentrum, oktober 1997 
 Een evaluatie van de methode Definitie Baseline Beveiliging, waarbij 

een zogenaamd component protection profile werd opgesteld voor de 
beveiliging van de koppeling tussen het Internet en het intranet van de 
Belastingdienst. 
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[BAC00] Domeinarchitectuur beveiliging 2000-2002 
 Belastingdienst Automatiseringscentrum SI/Architectuur, 17 mei 2000 
 Intern document van de Belastingdienst waarin de visie op de 

ontwikkeling van de technische infrastructuur in de jaren 2000 tot 2003 
voor het domein beveiliging wordt beschreven. 

[BAC01] Addendum op de domeinarchitectuur beveiliging 
 Belastingdienst Automatiseringscentrum SI/Architectuur, mei 2001 
 Intern document met een bondige opsomming van richtinggevende 

architectuuruitspraken uit de domeinarchitectuur beveiliging 2000-2002, 
waarbij voortschrijdend inzicht tot mei 2001 is verwerkt. Het Voorschrift 
Beveiliging Infrastructuur (VBI) en het Voorschrift Beveiliging 
Applicaties zijn in dit document opgenomen. 

[BAC01a] DA’s voor Dummies 
 Belastingdienst Automatiseringscentrum SI/Architectuur, mei 2001 
 Een document waarin verbanden en overzicht tussen twaalf 

domeinarchitecturen wordt gegeven. Een domeinarchitecturen geeft de 
visie op de ontwikkeling van de technische infrastructuur voor een 
afgebakend gebied weer. 

[Bd01a] VBI nulmeting 
 Belastingdienst/CICT 2001 
 Vertrouwelijk document met de resultaten van een onderzoek naar de 

mate waarin infrastructurele voorzieningen bij de Belastingdienst 
voldoen aan het Voorschrift Beveiliging Infrastructuur. 

[Bd02a] VBA nulmeting 
 Belastingdienst/CICT maart 2002 
 Vertrouwelijk document met de resultaten van een onderzoek naar de 

mate waarin 27 veel gebruikte applicaties bij de Belastingdienst voldoen 
aan het Voorschrift Beveiliging Applicaties.  

[ISO99] International Standard ISO/IEC 15408:1999 
 1 december 1999 
 International Organisation for Standarization (ISO)/International 

Electotechnical Commission (IEC), 1999 
 Driedelige internationale standaard voor certificatie van IT-producten en 

-systemen. Deze openbare publicatie is te downloaden via 
http://www.iso.ch.  

[MvF96] Handboek informatiebeveiliging Belastingdienst 
 uitgave december 1996 
 Ministerie van Financiën, 1997 
 Intern document van de Belastingdienst met voorschriften op het gebied 

van informatiebeveiliging. 
[NBV97] Common Criteria for Infomation Technology Security Evaluation 
 versie 1.0 
 Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging, 1997 
 Een omvangrijke verzameling evaluatiecriteria ten behoeve van het 

certificeren van ICT-producten en -systemen. Versie 2.1 is in 1999 tot 
ISO standaard verheven, zie ook [ISO99]. 
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8.3 B/CPP 

8.3.1 Systematiek informatiebeveiliging 

Aanleiding voor de totstandkoming van de systematiek informatiebeveiliging was dat 
de directie Bedrijfsvoering Beleid Klantbehandeling Belastingdienst (BBKB) 
constateerde dat onvoldoende de afweging werd gemaakt, welke investeringen de 
Belastingdienst in informatiebeveiliging moet doen en welke investeringen de 
Belastingdienst moet nalaten. Deze constatering kwam met name voort uit het 
bepalen van het inzetgebied van een Public Key Infrastructure (PKI). Deze techniek 
biedt een goede beveiliging bij elektronische berichtenuitwisseling. Het biedt 
namelijk een krachtig mechanisme voor: 
• De identificatie en authenticatie van de bij de communicatie betrokken partijen; 
• het waarborgen van de integriteit en vertrouwelijkheid tijdens het transport van 

de gegevens; 
• het leveren van het juridische bewijs van hetgeen gecommuniceerd is. 
Tegenover deze mogelijkheden van PKI staan hoge investeringskosten en 
beheerskosten die nu eenmaal gepaard gaat met nieuwe technieken. 
De systematiek dient als basis om vast te stellen welke risico’s aanvaardbaar en 
onaanvaardbaar zijn bij de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en de 
buitenwereld. Deze afweging moet de legitimatie voor de inzet van 
beveiligingsvoorzieningen (waaronder PKI) opleveren. 
 
Opzet van de systematiek 
De begrippen in het handboek informatiebeveiliging Belastingdienst [MvF96] zijn als 
referentiekader genomen, teneinde een aansluiting te bereiken met de voorschriften 
die binnen B/CICT gehanteerd worden. De systematiek is toegepast op het hoogste 
abstractieniveau van informatiestromen van de Belastingdienst. Op dit 
abstractieniveau zijn in samenwerking met de proceseigenaren van de primaire 
processen binnen de Belastingdienst (te weten dienstverlening, massale processen 
en intensief toezicht & opsporing) vijftien soorten informatiestromen onderkend. 
De classificatie van deze soorten informatiestromen is tot stand gekomen aan de 
hand van drie vragenlijsten voor respectievelijk de aspecten beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid. 
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Tabel 9: Indicatie van scores 

Deze vragenlijsten zijn gebaseerd op vragenlijsten business impact assessment uit 
de Sprint methode [ISF97]. Dit is een methode voor risicoanalyse van het European 
Security Forum later het Information Security Forum genaamd. Sprint staat voor 
Simplified Process for Risk Identification. Aan de hand van een beperkt aantal 
gesloten vragen (maximaal 9 vragen per vragenlijst) wordt een inschatting gemaakt 
van de consequenties voor de Belastingdienst bij verstoringen, als gevolg van 
foutieve gegevens, opzettelijke manipulatie van gegevens, fraude, het niet 
beschikbaar zijn van informatiesystemen of onbedoelde of opzettelijke inzage in 
gegevens. Per vraag is het antwoord beperkt tot een score lopend van A (zeer groot 
risico) tot en met E (verwaarloosbaar risico). Een indicatie van de betekenis van 
deze scores is in Tabel 9 gegeven. 
 
De scores worden vervolgens omgerekend naar een zogenaamde BIV-code. Dit is 
een codering waarbij aan de aspecten beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid een waarde wordt toegekend (1 = hoog, 2 = middel, 3 = laag, 4 = 
ongeclassificeerd).  
 
Na een analyse van de vijftien soorten informatiestromen bleek dat de integriteit en 
de vertrouwelijkheid vergelijkbare scores op te leveren. In de systematiek worden 
integriteit en vertrouwelijkheid daarom onder één noemer gebracht. Dit heeft geleid 
tot Tabel 10. 
De tabel is leeg gelaten, omdat dit voor het onderzoek niet van belang is. Een 
zogenaamde BIV-code wordt verkregen door de score voor beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijk achter elkaar te plaatsen (bijvoorbeeld 322). 
 
 

Score Politiek / imago 
Derving 

belasting-
opbrengst 

Herstel-
schade 

Wettelijke 
Verplichting 

Motivatie 
Mede-

werkers 

Herstel-
duur 

A 

De positie van de minister 
staat ter discussie/ 

Er worden vragen gesteld 
in de Tweede Kamer 

> €1 
miljard 

> €100 
miljoen 

Overheid blijft in 
gebreke 

(algemene 
beginselen 
behoorlijk 
bestuur) 

Staken 
> 4 

weken 

B 

De positie van de DG 
staat ter discussie/ 

Negatieve publicatie in 
een landelijk dagblad 

> €100 
miljoen 

> € 10 
miljoen 

Belastingdienst 
blijft in gebreke 

(privacy) 

OR 
inschakelen 

> 2 - 4 
weken 

C 

Onderwerp van gesprek 
in Directieraad/ 

Negatieve publicatie in 
een regionaal dagblad 

> €10 
miljoen 

> €1 
miljoen 

Individuele 
belastingdienst-
medewerker blijft 

in gebreke 

Hakken in 
het zand 

> 1 -  2 
weken 

D 

De positie van een hoofd 
van een eenheid staat ter 

discussie/ 
Negatieve publicatie in 
een lokaal weekblad 

> €1 
miljoen 

> €100.000 

Onderlinge 
overheden 

kunnen 
contracten niet 

nakomen 

Morren 
> 1 dag - 
1 week 

E Ontevreden klant 
< €1 

miljoen 
< €100.000 Niet relevant 

Niet 
relevant 

< 1 dag 
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Beschikbaarheid 
 

Hoog (1) Middel (2) Laag (3) Ongeclassi-
ficeerd (4) 

Hoog (1)    
  

Middel (2)    
  

Laag (3)    
 

 
 In

te
gr

ite
it 

en
 

Ve
rt

ro
uw

el
ijk

he
id

 

Ongeclassi-
ficeerd (4)     

Tabel 10: Classificatie van soorten informatiestromen 

 
Hanteren van de systematiek 
Aan de hand van het volgende stappenplan wordt het beveiligingsniveau bepaald: 
1. Vaststellen uitgangssituatie 
 Bepaal tot welke categorie informatiestroom een informatiesysteem valt. Op basis 

hiervan wordt de eerste voorlopige BIV-code afgeleid. 
2. Invullen vragenformulier 

 De proceseigenaar en de FIB-2 (of de beveiligingscoördinator van 
B/CPP) vullen onafhankelijk van elkaar de drie vragenlijsten in. FIB 
staat voor Functionaris InformatieBeveiliging. Functionarissen 
informatiebeveiliging kent de Belastingdienst op departementaal niveau 
(de FIB-1), op directieniveau (de FIB-2s) en op het niveau van 
eenheden (de FIB-3s). 

3. Spiegeling en invullen nuances  
 Overwegingen welke leiden tot een bepaalde score worden genoteerd op het 

vragenformulier. De scores worden vergeleken met de voorlopige BIV-codes. De 
hieruit voortvloeiende nuances worden op het vragenformulier vastgelegd. 

4. Aangeven kans  
 Daar waar de score A of B is toegekend, wordt tevens aangegeven hoe groot de 

kans wordt geacht dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet. 
5. Vergelijken van scores van de proceseigenaar en de FIB-2 
 De verschillen in scores worden besproken en op een nieuw formulier 

vastgelegd. De overwegingen die hebben geleid tot een herziene score worden 
aan de reeds gemaakte nuanceringen toegevoegd. 

6. Toekennen scores aan BIV classificatie 
 De definitieve scores van de vragenlijsten worden omgezet naar een BIV-code. 
7. Formaliseren van de BIV classificatie en vragenlijsten 
 De proceseigenaar en FIB-2 ondertekenen de vragenlijsten en de vaststelling van 

de BIV classificatie. 
8. Archiveren resultaten.  
 De resultaten worden in een dossier opgeslagen. 
 
Ervaringen 
De ervaringen met de systematiek zijn positief. De systematiek is als doeltreffend en 
toepasbaar ervaren. Daarnaast is de systematiek robuust gebleken: Er zijn geen 
aanpassingen verricht. Verwacht wordt dat de classificatie pas na een aantal jaren 
geactualiseerd moet worden. De systematiek past bij een benadering, waarin 
uitgegaan wordt van eenvoudige concepten. De systematiek is namelijk compact, 
snel uitvoerbaar en eenvoudig hanteerbaar. 
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Implementatie 
Op basis van de ervaringen met de ontwikkelde systematiek wordt voorgesteld deze 
binnen de Belastingdienst te gaan hanteren en de systematiek een plaats te geven 
binnen de door B/CPP te hanteren methoden, technieken, hulpmiddelen en 
voorschriften, en in het HIB-BBN voor ondersteunende diensten, onderdeel B/CPP. 
 

8.3.2 Wegwijzer externe berichtuitwisseling 

Binnen het programma Frontoffice van B/CPP bestond sterk de behoefte aan 
duidelijke richtlijnen voor de beveiliging in de verschillende projecten binnen het 
programma. Doordat deze richtlijnen situationeel bepaald worden leidt de discussie 
die hierover steeds weer wordt gevoerd tot tijd- en energieverlies. 
Daarom is in projectverband een leidraad opgesteld waarmee bij elektronische 
gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en de belastingplichtigen op 
pragmatische wijze keuzes gemaakt kunnen worden op het gebied van de 
beveiliging van de communicatie. De beveiliging van niet elektronische 
gegevensuitwisseling, de communicatie tussen de Belastingdienst en andere 
partijen zoals banken en de Europese Unie, alsmede de beveiliging van systemen 
van de Belastingdienst en de belastingplichten vallen buiten de afbakening van de 
wegwijzer.  
 
De wegwijzer beveiliging [Bd02] is tot stand gekomen na gesprekken en een tweetal 
workshops met belastingdienstmedewerkers, werkzaam binnen en buiten B/CPP. 
De wegwijzer bestaat uit twee delen: 
1. Een stappenplan om een beveiligingspakket te selecteren binnen een project; 
2. Een classificatie van de huidige beschikbare beveiligingspakketten. 
Beide delen zullen nu kort worden toegelicht. 
 
Stappenplan 
Het stappenplan wordt onder aansturing van een algemeen projectmanager in de 
fasen vooronderzoek en ontwerp van het project uitgevoerd. Dit stappenplan moet 
nog in de procesbeschrijving worden ingebed, die B/CPP volgt bij het uitvoeren van 
projecten. Het stappenplan bestaat uit de volgende vijf stappen: 
1. Opdracht intake. 
 Het doel van deze stap is om verantwoordelijkheden en rollen binnen het project 

helder te krijgen. 
2. Analyse van gegevens. 
 Bepaald wordt wat er met wie over welke kanaal wordt gecommuniceerd en wat 

hierbij de voornaamste beveiligingsaspecten en bedreigingen zijn. 
3. BIV-analyse uitvoeren. 
 Hierbij wordt de informatiestroom geclassificeerd op basis van de ontwikkelde 

systematiek [Bd01], waarbij het beveiligingsniveau wordt bepaald voor de 
aspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. 

4. Selecteren beveiligingspakket. 
 Een beveiligingspakket is een set van organisatorische, procedurele en 

technische beveiligingsmaatregelen. Aan de hand van stap 2 en 3 wordt het 
beveiligingspakket geselecteerd uit de geclassificeerde lijst met beschikbare 
beveiligingspakketten. 

5. Eindafweging maken. 
 Het geselecteerde beveiligingspakket wordt met motivatie voor de keuze en de 

vastgestelde restrisico’s ter accordering voorgelegd aan de opdrachtgever. 
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Beveiligingspakketten 
In het tweede deel van de wegwijzer worden de beschikbare beveiligingspakketten 
beschreven en de mogelijke toepassingsgebieden bepaald. 
 
Ter illustratie, maar zonder verder in detail te treden worden hier de in de wegwijzer 
onderkende beveiligingspakketten gegeven: 

• Standaard web identificatie 
• Pincode-stelsel van de aangiftediskette 
• Pincode met activeringsprocedure 
• Certificaten aan de klantzijde 
• Certificaten aan de Belastingdienstzijde 
• Virtual Private Network 
• Stellen van controlevragen 
• Calling line identification 
• Intrinsieke maatregelen in X.400 infrastructuur 

 
Van deze pakketten is de functionaliteit, gebruikersperspectief, haalbaarheid en 
kosten beschreven. Per doelgroep zijnde particulieren, ondernemingen, douane en 
belastingconsulenten is een tabel gemaakt, waarin voor iedere combinatie van 
onderkende informatiestromen en kanalen is aangegeven welke 
beveiligingspakketten toegepast kunnen worden. 
 
 
Referenties 
[Bd01] Systematiek voor bepalen beveiligingsniveau van elektronische 

berichten, versie 1.3 
 Belastingdienst/CPP, 5 september 2001 
 Intern Belastingdienstrapport waarin een classificatiemethode wordt 

uiteengezet en de processen van de Belastingdienst op hoofdlijn 
worden geclassificeerd. 

[Bd02] Wegwijzer beveiliging Elektronische berichtenuitwisseling 
 Belastingdienst/CPP 30 januari 2002 
 Een leidraad om bij elektronische berichtenuitwisseling tussen de 

Belastingdienst en haar relaties op pragmatische wijze keuzes te 
maken op het gebied van beveiliging. 

[ISF97] Simplified Process For Risk Identification (SPRINT) 
 User Guide Versie 1.0, januari 1997 
 International Security Forum (ISF)/European Security Forum (ESF) 
 Praktische handleiding met voorbeeld scoreformulieren voor het in een 

kort tijdsbestek uitvoeren van een risicoanalyse. 
[MvF96] Handboek informatiebeveiliging Belastingdienst 
 uitgave december 1996 
 Ministerie van Financiën, 1997 
 Intern document van de Belastingdienst met voorschriften op het gebied 

van informatiebeveiliging. 
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9 Bijlage 2: Externe bronnen 

9.1 Rabobank 

Naast de Rabobank maken een aantal bedrijven deel uit van de Rabobank Groep, 
waar onder het verzekeringsbedrijf Interpolis, de leasemaatschappij De Lage 
Landen, en vermogensbeheerder Robeco Groep. Over 2001 bedroeg het aantal in 
Nederland werkzame medewerkers binnen de Rabobank Groep meer dan 50.000. 
Iets minder dan 2500 mensen zijn hiervan werkzaam bij Rabofacet en facilitair 
bedrijf [Rabo02a]. 
 
In april 2002 is met de heer ir. P.H. Samwel RE, manager Stafafdeling Security 
Management binnen Rabofacet, gesproken over de wijze waarop het 
beveiligingsbeleid van de Rabobank Groep is opgezet. Bijzondere aandacht hierbij 
heeft de classificatie op basis van een BIV-code gekregen. 
 
Hieronder wordt de globale inhoud van de tijdens het gesprek besproken 
documenten weergegeven.  
 
Totstandkoming van het informatiebeveiligingsbeleid 
Het strategische en tactische informatiebeveiligingsbeleid van de Rabobank Groep 
is uitgewerkt door een werkgroep “Herziening informatiebeveiligingsbeleid” in een 34 
pagina’s tellend document [Rabo00]. Drijvende kracht achter de werkgroep waren de 
grote ICT afdelingen (Rabofacet en Informatisering Betalingsverkeer), omdat daar 
van oorsprong de meeste ICT-beveiligingsexpertise aanwezig is. Daarnaast namen 
adviseurs beveiliging uit de businessgroepen in de werkgroep deel. Na de 
totstandkoming van dit document is aanvankelijk met name aandacht aan 
communicatie besteed. De gedachte hierbij was dat indien het beleid goed wordt 
uitgedragen, het beleid als het ware vanzelf opgevolgd wordt. Het bleek echter dat 
het beleid pas uitwerking kreeg, nadat het beleid was ingebed in de methoden en 
processen, met name de projectmanagementmethodieken en de beheerprocessen 
service-, change- en incidentmanagement. 
 
Operationele standaarden en richtlijnen zijn niet opgenomen in dit informatie-
beveiligingsbeleid, maar zijn of worden in separate documenten uitgewerkt. Dit zijn 
documenten die zodanig gedetailleerd en concreet zijn dat een verantwoordelijke 
functionaris een eenduidige normstelling heeft van de voor hem relevante inrichting 
(inclusief parameterinstellingen). Deze documenten komen beschikbaar voor ICT 
componenten (bijvoorbeeld AIX, NT, datacommunicatie, IP protocol), specifieke 
gebruikersomgevingen (telewerken, Internet op de werkplek, ICT omgeving lokale 
banken) en werkmethodieken (uitvoeren van risico analyses). 
 
De strategische en tactische standaarden zijn geaccordeerd door de Hoofddirectie 
van Rabobank Nederland in augustus 2000. Een vorige versie stamt uit 1995. De 
standaarden gelden voor iedere medewerker van de Rabobank Groep en derden die 
binnen de Rabobank Groep werkzaam zijn. De standaard beperkt zicht tot 
informatiebeveiliging. De beveiliging van de informatievoorziening en de 
informatieverwerking die schriftelijk en via datacommunicatieapparatuur als fax en 
telefoon plaats vindt, valt hier ook onder. 
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De Strategische standaard 
In de strategische standaard wordt een stappenplan beschreven om het niveau van 
beveiliging in overeenstemming te brengen met de waarde en risico’s van het te 
beveiligen object en te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Alleen de eerste 
stap, waarin de verantwoordelijkheden worden geïdentificeerd, wordt ingevuld in de 
strategische standaard. De andere stappen worden alleen beschreven. 
 
Achtereenvolgens komen de volgende stappen aan de orde: 

• Verantwoordelijkheden. Om informatiebeveiliging in de organisatie vorm te 
geven, dienen de hieraan verbonden verantwoordelijkheden en taken te worden 
ingebed. Deze eerste stap is direct uitgewerkt door de 
eindverantwoordelijkheid, de management verantwoordelijkheid en de 
persoonlijke verantwoordelijk vast te leggen.  

• Classificatie. Om het vereiste niveau van beveiliging uit te drukken hanteert de 
Rabobank Groep een classificatiemethode. Hierbij wordt het niveau van 
beveiliging als norm gespecificeerd door aan de kwaliteitsaspecten 
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid een waarde 1, 2 of 3 te 
koppelen, voor respectievelijk een laag, een gemiddeld of een hoog vereist 
niveau van beveiliging. Deze drie waardes vormen een zogenaamde BIV-code. 
Het bedrijfsproces is leidend bij deze classificatie. 

• Risicoanalyse. Een risicoanalyse vertaalt normen in een voorstel voor concreet 
te nemen maatregelen en geeft daarbij de restrisico’s aan. De risicoanalyse 
wordt gezien als recursieve en iteratieve stap. Recursief betekent dat de 
risicoanalyse resulteert in beveiligingsnormen voor deelprocessen die op hun 
beurt weer worden onderworpen aan een risicoanalyse, totdat uiteindelijk de 
normen vertaald zijn in beveiligingsmaatregelen. Iteratief wil zeggen dat de 
uitkomst van de risicoanalyse wordt teruggekoppeld naar de norm voor een 
superproces (een globaler proces). Het niveau van beveiliging van een 
subproces is gelijk aan dat van een superproces tenzij er goed gemotiveerde 
redenen zijn om hiervan af te wijken. 
Een risico analyse wordt uitgevoerd door of namens een proceseigenaar (een 
voor een product, dienst of verwerking verantwoordelijke manager). 

• Vaststellen maatregelenset. De risicoanalyse geeft een voorstel voor de te 
implementeren maatregel. Delen in dit voorstel zijn mogelijk niet of niet tijdig te 
realiseren. De risico’s die hierdoor niet worden afgedekt dienen expliciet te 
worden geaccordeerd door de proceseigenaar. 

• Implementatie. De proceseigenaar waarborgt dat de vastgestelde 
maatregelenset wordt geïmplementeerd. Hiervan kan niet worden afgeweken. 
Indien wijzigen noodzakelijk zijn wordt opnieuw de stappen risicoanalyse en 
vaststellen maatregelenset doorlopen.  

• Omgaan met incidenten, afwijkingen en voortschrijdend inzicht. Beschreven 
wordt wanneer deze situaties zich voordoen. In deze situaties zal onderhoud op 
de geïmplementeerde maatregelenset moeten plaats vinden, en daarmee een 
deel van het stappenplan opnieuw worden doorlopen.  
 

De tactische standaard 
De tactische standaard is een opsomming van maatregelen waarbij per maatregel in  
drie kolommen (B van beschikbaarheid, I van Integriteit , en V van vertrouwelijkheid) 
is aangegeven bij welk beveiligingsniveau (1,2,3, - of  *) de maatregel getroffen moet 
worden. De cijfers 1, 2 en 3 komen uit de classificatie op basis van een BIV code en 
staan voor laag, middel en hoog. Een sterretje (*) wordt gebruikt als een maatregel 
altijd getroffen wordt. Een minteken (-) in een kolom geeft aan dat een maatregel 
geen bijdrage levert aan dat kwaliteitsaspect.  
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Bij de opsomming wordt de hoofdstukindeling van de Code of practice gevolgd 
[BSI99]. De Nederlandse vertaling van deze Engelstalige standaard is de Code voor 
informatiebeveiliging [NEN00]. Deze vertaling was nog niet gereed op het moment 
dat de tactische standaard werd opgesteld. De vorige versie van de tactische 
standaard uit 1995 was nog niet gebaseerd op deze standaard. Voortaan zal de 
onderhoudsfrequentie van de tactische standaard parallel lopen aan de 
onderhoudsfrequentie van de Code of practice. 
De tactische standaard is vooral inhoudelijk van aard. Bestudering van de 
maatregelenset valt buiten de afbakening van dit onderzoek. Het onderzoek richt 
zich immers op de wijze van totstandkoming van standaardisatie in 
informatiebeveiliging en niet op het opsommen van beveiligingsmaatregelen. 
 
Service catalogus 
Rabofacet heeft op haar intranet een service catalogus gepubliceerd [Rabo02] 
waarin alle dienstverlening geleverd door het Serverbedrijf, het Netwerkbedrijf, en 
het Outputbedrijf eenduidig wordt beschreven. Het doel hiervan is de contacten naar 
de klanten en de werkzaamheden binnen Rabofacet optimaal te ondersteunen. De 
service catalogus is de basis voor het maken van afspraken over dienstverlening 
met klanten. Belangrijk detail is dat bij de specificatie van verschillende ICT-
producten en -diensten onder het kopje ‘Kwaliteit van de dienst’ de BIV-code is 
opgenomen. Met behulp van deze BIV-code kunnen afnemers van Rabofacet 
vaststellen of de standaard ICT-producten en -diensten voldoen voor de processen 
die daarvan afhankelijk zijn. De afgegeven BIV-code is een normatieve BIV-code, 
dat wil zeggen dat hiermee het beoogde beveiligingsniveau wordt gespecificeerd. 
De productmanager is verantwoordelijk dat het vastgelegde kwaliteitsniveau wordt 
gehaald. Daarom zijn de productmanagers ook verantwoordelijk voor het definiëren 
van dit kwaliteitsniveau. 
 
De Rabobank heeft gekozen om de producten en diensten in de catalogus niet te 
veel te clusteren. De reden hiervoor is dat de ICT producten voor zeer veel ketens 
(clusters) gebruikt worden, terwijl de ICT producten maar een keer in de catalogus 
voor mogen komen. Overigens kunnen producten en diensten wel bij verkoop en 
realisatie samengevoegd worden tot ketens. Toch worden er vaak schakels in plaats 
van ketens verkocht. Dit komt omdat klanten niet om hele ketens vragen en de 
proceseigenaren niet altijd weten uit welke schakels de ketens bestaan. Bovendien 
heeft de ICT afdeling nog maar een beperkt instrumentarium om de servicegraad 
over de keten heen te meten. 
 
 
Referenties 
[BSI99] Code of Practice for Information Security Management BS 7799:1999 
 British Standards Institute, 1999 
 De tweedelige Engelstalige standaard op het gebied van 

informatiebeveiliging die model heeft gestaan voor de Nederlandse 
vertaling, Code voor Informatiebeveiliging genaamd. Het bevat een 
verzameling maatregelen voor een goede implementatie (“best 
practices”) van informatiebeveiliging. 

[NEN00] Code voor informatiebeveiliging 
 Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, Nederlands Normalisatie-instituut 
 Nederlands Normalisatie-instituut 2000 
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 Een breed geaccepteerde Nederlandstalige standaard voor het 
inrichten van informatiebeveiliging. Door beveiligers liefkozend 
aangeduid als de Code. 

[Rabo00] Informatiebeveiliging Rabobank Groep – Strategie en tactische 
standaarden versie 3.0 

 Rabobank Groep augustus 2000 
 Intern beleidsdocument van de Rabobank Groep. In het strategische 

beleid zijn onder meer verantwoordelijkheden, classificatie en 
risicoanalyse uitgewerkt. De tactische standaarden zijn gebaseerd op 
BS7799, waarbij per maatregelen is aangegeven voor welk 
beveiligingsniveaus de maatregel getroffen wordt. 

[Rabo02] Service Catalogus Infra Services – Netwerkbedrijf, Outputbedrijf, 
Serverbedrijf 

 Rabobank Groep februari 2002 
[Rabo02a] www.rabobank.nl 
 Website van de Rabobank Groep met onder andere algemene 

bedrijfsgegevens. 
 

9.2 KPMG 

KPMG telt 760 vestigingen verdeeld over 155 landen waar meer dan 100.000 
mensen werken. Hiervan werken ruim 5000 medewerkers in Nederland [KPMG02a]. 
Eén op de drie grote bedrijven en tal val kleinere bedrijven zijn klant van KPMG. 
Onderdeel van KPMG Assurance & Advisory Service is Information Risk 
Management. Naast het ondersteunen van accountants bij hun 
controlewerkzaamheden, omvat de dienstverlening van Information Risk 
Management onder andere IT-assessments, kwaliteitsbeoordeling van bestaande en 
nieuwe systemen, risicoanalyses, informatiebeveiliging en verklaringen daarover, 
opstellen van continuiteitsplannen, en onderzoek van internettoepassingen. 
 
In april 2002 is gesproken met de heer dr. Ir. P.L. Overbeek RE. De heer Overbeek 
is werkzaam als senior manager en adviseur Corporate Information Security (zie 
[Acoh00] voor een beschrijving) bij KPGM Information Risk Management. Hij is 
auteur van toonaangevende literatuur zoals Informatiebeveiliging [Over99] en 
Informatiebeveiliging onder controle [Over00]. Hij heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van de beveiligingsstandaard Code voor informatiebeveiliging 
[NEN00] en Common criteria [NBV97] en is mede auteur van de ITIL module 
security management [Caze99]. 
 
Hier volgt een weergave van enkele belangrijke opmerkingen uit dit het gesprek. 
 
Risicoanalyse versus baseline 
Er zijn grofweg twee aanpakken om te komen tot een risicoafweging: 
1. de koninklijke weg; 
2. de baseline benadering. 
 
De koninklijke weg 
Bij deze aanpak staat een risicoanalyse centraal. Risicoanalyse wordt veel genoemd 
in verband met ICT, echter het beheersen van risico’s dekt een veel breder gebied 
af. Voor het overgrote deel heeft het zelfs niets met ICT te maken. Binnen de 
rijksoverheid is in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst [Biza94] vast 
gelegd dat een risicoanalyse in de vorm van een Afhankelijkheden en 
Kwetsbaarheden analyse (A&K-analyse) dient te worden uitgevoerd. 
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Binnen de A&K-analyse wordt het MAPGOOD principe toegepast. MAPGOOD staat 
voor Mensen, Apparatuur, Programmatuur, Gegevens, Organisatie, Omgeving en 
Dienst [zie ook NGI98]. Alleen Apparatuur en Programmatuur hebben direct 
betrekking op ICT. MAPGOOD is vergelijkbaar met de COPAFIJTH aspecten die in 
beleidsplannen van de Belastingdienst gebruikt worden. COPAFIJTH gaat in op de 
aspecten met betrekking tot Commercie, Organisatie, Personeel, Administratieve 
organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridische zaken en Huisvesting. 
Een belangrijke opmerking tijdens het gesprek was dat een risicoanalyse aangeeft 
wat de te nemen maatregelen tegen bedreigingen zijn. Het geeft niet aan dat risico’s 
zijn afgedekt. 
 
De baseline benadering 
Wat opvalt is dat beveiligingsfunctionarissen het doorgaans vrij snel eens zijn over 
een set aan maatregelen, dat als basis gezien kan worden: Onafhankelijk van 
situationele factoren dienen deze maatregelen geïmplementeerd te worden. 
Discussie duidt meestal op maatregelen in de aanvullende sfeer. De doelstellingen 
achter de maatregelen in een baseline zijn gebaseerd op gezond boeren verstand. 
Er dienen goede redenen te zijn om hiervan af te wijken. Als voorbeeld wordt een 
vergelijk gemaakt met de verkeersregel “Voor een rood verkeerslicht moet je 
stoppen”, dat weet iedereen. Als er al een half uur voor rood wordt gewacht, is het 
verstandig te overwegen of er misschien iets mis is in de verkeersregeling en 
wellicht voorzichtig over te steken. 
Een A&K analyse geeft veel vrijheden. De eis is veelal dat een A&K-analyse wordt 
uitgevoerd; niet beschreven is hoe dit plaats dient te vinden. Doordat weinig 
gedefinieerd is en veel zelf gedaan moet worden is een goede A&K-analyse 
uitvoeren veel werk. Een pragmatische aanpak waarbij de doelstelling van de 
risicoanalyse in ogenschouw wordt genomen is aan te bevelen. 
 
Wanneer toepassen 
Risicoanalyse gaat er dus vanuit van specifieke situaties waarin dito maatregelen 
getroffen worden. Een baseline gaat van algemeen geldende maatregelen uit. 
Specifieke maatregelen komen weinig voor in de technische infrastructuur. Een 
baseline benadering sluit daar derhalve goed aan. 
Bij het bouwen van maatwerkapplicaties, maken de beveiligingsmaatregelen 
onderdeel uit van de functionaliteit. Deze maatregelen zijn dus ook maatwerk. Een 
risicoanalyse voor het afwegen van afhankelijkheden (eisen) en kwetsbaarheden 
(bedreigingen) past daar goed bij. 
 
Classificatie van informatie 
De waarden in een classificatiesysteem zijn vrij binair. Namelijk alleen 
basismaatregelen worden getroffen, of er worden daarnaast extra maatregelen 
getroffen. Veel meer onderscheid dient er eigenlijk niet gemaakt te worden. Het 
hanteren van een gradueel stelsel leidt tot veel en langlopende discussies. Bij een 
stelsel van hoog-middel-laag bestaat al de neiging op middel uit te komen. Hoog 
wordt geassocieerd met ‘overlast voor de gebruiker’. Laag wordt geassocieerd met 
‘onbelangrijke informatie’. Als eigenaar van informatie wil je met beide niet 
geassocieerd worden. 
 
Doorbelasting 
Het doorbelasten van beveiligingskosten is zeer verschillend geïmplementeerd bij de 
diverse klanten van KPMG. Het is voor een groot deel afhankelijk van de mate 
waarin metrieken zijn geïmplementeerd. 
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Er wel een duidelijk verschil tussen het doorbelasten van specifieke kosten en 
kosten ten behoeve van een baseline. Voor het doorbelasten van specifiek voor een 
business unit getroffen maatregelen is doorbelasten belangrijker. Business units 
willen niet voor de kosten van het invullen van de bovengemiddelde eisen van de 
ander opdraaien. Over het algemeen zal getracht moeten worden om kosten door te 
belasten aan eenheden zo laag mogelijk in de organisatie. Dit om de vervuiler 
daadwerkelijk te laten betalen. 
De kosten voor de baseline worden dikwijls niet doorbelast. Indien de Business Units 
eigen inkomsten hebben, wordt echter ook een opslagpercentage over de directe 
kosten gehanteerd. De kosten voor de baseline worden in dit stelsel als indirecte 
kosten  beschouwd. Komt het geld centraal binnen dan gaan de kosten vaak ten 
laste van een gemeenschappelijk (centraal) budget. 
 
Securitymanagement 
Securitymanagement wordt vaak verward met ITIL security management. 
Het ITIL securitymanagementproces heeft tot doel [zie ook Over00]: 
• het realiseren van de beveiligingseisen zoals vastgelegd in diverse documenten 

waaronder serviceniveau overeenkomsten, wetgeving, en intern of extern 
opgelegd beleid; 

• het realiseren van een basisniveau om de eigen continuïteit van de 
beheerorganisatie te waarborgen. 

Securitymanagement gaat echter veel verder. Het omvat ook zaken als: 
• beveiligingsbeleid; 
• audits en zelfassessments; 
• awarenessprogramma; 
• continuïteitsplan/ontruiming; 
• security baseline; 
• risicoanalyses. 
 
Referenties 
[Acoh00] Ruimte voor beveiliging en continuïteit 
 J. Acohen, A.J. de Boer, G. uit de Bosch, C. van Rinsum, E. Roos 

Lindgreen in Compact 2000/4 
 KPGM Information Risk Management en ten Hagen & Stam 2000 
 Uitleg van het Corporate Information Security-programma van KPMG 

en een evaluatie van de toepassing hiervan bij Bouwfonds. 
[BiZa94] Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1994 
 Wettelijk voorschrift voor de Nederlandse rijksoverheid ten aanzien van 

informatiebeveiliging. In het voorschrift is onder meer een 
Afhankelijkheids- en Kwetsbaarheidsanalyse verplicht gesteld. 

[Caze99] Security management 
 ing. Jacques A. Casemier, dr. ir. Paul L. Overbeek, drs. Louk. M.C. 

Peters 
 Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) 
 Een beschrijving van het proces security management uit het raamwerk 

van beheerprocessen, IT Infrastructure Library (ITIL) genaamd. 
[KPMG02a] www.kpmg.nl 
 Website van KPGM met onder andere algemene bedrijfsgegevens. 
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[NEN00] Code voor informatiebeveiliging 
 Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, Nederlands Normalisatie-instituut 
 Nederlands Normalisatie-instituut 2000 
 Een breed geaccepteerde Nederlandstalige standaard voor het 

inrichten van informatiebeveiliging. Door beveiligers liefkozend 
aangeduid als de Code. 

[NGI98] Vier jaar VIR, vloek of zegen? 
 Nederlands Genootschap voor Informatica 
 Redactie J.F. Bautz, C.L. Schönfeld 
 ten Hagen Stam, 1998 
 Een evaluatie van het gebruik van het Voorschrift Informatiebeveiliging 

Rijksdienst in de praktijk. 
[Over00] Informatiebeveiliging onder controle 
 Paul Overbeek, Edo Roos Lindgreen, Marcel Spruit 
 Prentice Hall, 2000 
 Leerboek op het gebied van informatiebeveiliging. 
 

9.3 PinkRoccade 

Met 9500 medewerkers behoort PinkRoccade tot de grootste ICT-dienstverleners in 
Nederland. De kernmarkten in Nederland zijn de financiële sector, de centrale en 
decentrale overheid, de industrie, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg 
[Pink02] 
In februari 2002 is de heer A. Brouwer RE, senior management consultant bij 
PinkRoccode geïnterviewd. Besproken is het beveiligingsbeleid bij PinkRoccade. 
Speciale aandacht heeft hierbij gekregen de wijze waarop PinkRoccade het 
beveiligingsbeleid presenteert aan de diverse klanten met verschillende eisen en 
wensen. 
 
Hier volgt een weergave van dit gesprek en korte bespreking van de door 
PinkRoccade ter hand gestelde documenten.  
 
What you see is less you get 
PinkRoccade streeft naar een implementatie van beveiligingsmaatregelen die zo min 
mogelijk overlast voor de klanten geven. Dit wordt gedaan door beveiliging 
transparant voor de klanten te maken (het is er wel, maar je ziet het niet).  
Een uitdaging bij transparante beveiliging is de klanten toch te laten betalen voor iets 
dat zij niet zien. Dit wordt bewerkstelligd door bewustwordingscampagnes (je hoeft 
het niet te zien als je maar weet dat het er is). Bijzonder is de wijze waarop dit 
gebeurt. Door middel van demonstraties en rondleidingen door het rekencentrum 
worden klanten bewust dat er achter de schermen wel degelijk veel geregeld is. 
Wat er daadwerkelijk geregeld behoort te zijn is uitgewerkt in een standaard 
beveiligingsniveau. Dit niveau is gestructureerd beschreven aan de hand van een 
kubus. Deze structuur is onder meer uiteengezet in een document waarin de 
maatregelen met betrekking tot vertrouwelijkheid zijn uitgewerkt naar aanleiding van 
het in werking treden van de Wet Persoonsregistraties [Pink89]. De kubus is 
opgebouwd uit 27 minikubusjes. Per minikubus worden de standaardmaatregelen 
beschreven.  
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Figuur 31: De beveiligingskubus 

Bijzonder aan de benaderingswijze is dat de maatregelen op eenzelfde as als 
complementair gezien worden. Programmeerbare maatregelen naast 
organisatorische maatregelen en niet het één of het ander. Dit geldt ook voor 
preventieve, repressieve en correctieve maatregelen. Bij voorkeur worden 
preventieve maatregelen genomen. Maar het is een illusie te denken dat alle risico’s 
preventief afgedekt kunnen worden. 
Primaire doelgroep voor dit document zijn degene die de maatregelen realiseren. 
Daarnaast is de accountant als doelgroep onderkend. De accountant controleert de 
opzet, bestaan en werking van de beschreven maatregelen. Met het publiceren van 
een verklaring hierover wordt voorkomen dat alle klanten op de stoep staan om dit 
ieder individueel vast te stellen. 
 
Visie op Informatiebeveiliging 
Naast de beveiliging van het eigen rekencentrum kan PinkRoccade helpen bij het 
inrichten van de informatiebeveiliging binnen de organisaties van klanten. 
PinkRoccade heeft daarvoor een Security Platform PinkRoccade opgericht. Dit is 
een samenwerkingsverband tussen de verschillende werkmaatschappijen op het 
gebied van informatiebeveiliging. Om de expertise die het platform op dit gebied 
heeft wereldkundig te maken is een bondig document (10 pagina’s) uitgebracht, 
waarin de visie op informatiebeveiliging wordt uitgelegd [Pink99]. Als los inlegvel zijn 
de door het Security Platform geleverde producten en diensten op het gebied van 
beveiliging weergegeven.  
 
Het visiedocument opent met de paragraaf “Informatiebeveiliging is onderdeel van 
kwaliteitsbeleid”. Dit heeft ook alles te maken met het zichtbaar maken van 
beveiliging. Tijdens het interview valt de typerende zinsnede: “Kwaliteit is een begrip 
dat een manager begrijpt”. In het document wordt aangegeven wat beveiliging 
bijdraagt aan de kwaliteit van de informatievoorziening van de organisatie. 
Marktonderzoekers duiden dit populair aan met “Security is the enabler of the 
business” [bijvoorbeeld Ovum00]. Beveiliging dient dus als integraal onderdeel van 
de doelstellingen van een organisatie gezien te worden. In het interview werd dit als 
volgt ondersteund: “Indien een organisatie beveiliging als gescheiden post opvoert 
op de begroting, dan is er iets mis in het beveiligingsdenken’’.  
 
 
 



  88 

Een eigenschap van beveiliging is dat het vooral zichtbaar kan worden indien er 
onvoldoende adequate beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Dit is natuurlijk niet 
de manier waarop je beveiliging zichtbaar wil maken. Wel goed te onderkennen is 
het feit dat ook als er onvoldoende adequate maatregelen zijn getroffen dit niet per 
definitie tot beveiligingsincidenten leidt. Vaak gaat het goed. Beveiliging is te zien als 
een verzekeringspremie. Het dient ter afdekking van een ongewenst risico. Het niet 
verzekeren tegen bijvoorbeeld brandschade betekend niet dat het huis morgen in 
lichterlaaie staat. Het betekent wel dat een risico gedurende de onverzekerde 
periode niet is afgedekt. Dit kan economisch voordelig zijn (de premie wordt 
bespaard). Het risico dat de schade niet vergoed wordt door een derde is dan 
geaccepteerd. Accepteren betekent dat een risico verantwoord genomen wordt. Hier 
ligt een risicoanalyse aan ten grondslag. 
 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze risicoafweging en het 
vaststellen van de betrouwbaarheidseisen liggen bij de klant. Het grootste deel van 
de visie op informatiebeveiliging gaat dan ook in op wat er in de klantorganisatie 
plaats moet vinden. Uitgelegd wordt hoe de risicomanagementcyclus in elkaar zit. 
De gepresenteerde aanpak is gebaseerd op het principe “Plan-Do-Check-Act” uit de 
Deming Circle [Demi82]. 
 
Als kwaliteitscriteria worden de criteria uit het Nivra geschrift 53 [Niv89] onderkend. 
De betrouwbaarheidscriteria als onderdeel van de kwaliteitscriteria zijn 
beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit. Het aspect controleerbaarheid staat 
diagonaal over de kwaliteitscriteria getekend waarmee aangegeven wordt dat alle 
activiteiten op gecontroleerde wijze plaats moeten vinden. 
 

Kwaliteitscriteria

• Beschikbaarheid

• Integriteit

• Exclusiviteit

• Waardebescherming

• Effectiviteit

• Efficiency
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Figuur 32: Kwaliteitscriteria 

 
In de beveiligingsvisie wordt onderscheid gemaakt tussen het strategische, tactische 
en operationele niveau van beveiliging. Dit wordt als synoniem gezien voor 
achtereenvolgens beveiligingsbeleid, beveiligingsbeheer, beveiligingsuitvoering. 
Daartussen is voortdurend afstemming nodig. Dit wordt het risicomanagementproces 
genoemd. 
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Het strategische, tactische en operationele niveau verschilt in detaillering, frequentie 
en aandachtsgebied.  

Tactisch

Strategisch

Operationeel

Afhankelijkheden, 
samenhang

Kwetsbaarheden, 
maatregelen

Afhankelijkheden, 
samenhang

Kwetsbaarheden, 
maatregelen

Periodiek, 
globaal

Frequent, 
gedetailleerd

Periodiek, 
globaal

Frequent, 
gedetailleerd

Aard analyse Aandachtsgebied

 
Figuur 33: Kenmerken van risicomanagement 

 
Praktische haalbaarheid van standaardiseren 
In het definiëren of een maatregel tot een standaard maatregel behoort zal vanuit de 
ICT dienstverlener grote voorzichtigheid betracht moeten worden. Klantgerichtheid is 
hierbij het hoogste goed. Als illustratief voorbeeld wordt in het gesprek uitwijk 
aangehaald. Is uitwijk standaard of niet? Als uitwijk in het maatregelenpakket zit, 
moeten informatiesystemen dan binnen 1 uur, binnen 1 dag, binnen 1 week, of op 
een bepaald tijdstip (bij salarisbetalingen) weer beschikbaar zijn? De eisen zijn hier 
zeer divers. Zelfs bij één en dezelfde klant zijn kritische en minder kritische 
informatiesystemen te onderscheiden. Hier dienen genuanceerde afspraken met de 
klant over gemaakt te worden. 
 
Referenties 
[Demi82] Methods for Management of Productivity and Quality 
 Dr. W.E. Deming, George Washington University, 1982 
 De beschrijving van eenvoudig model om procesmatig 

kwaliteitsverbetering te bereiken. Het model is gebaseerd op de 
stappen Plan-Do-Check-Act en staat bekent staat als de Deming Cricle. 

[Niv89] NIVRA geschrift 53 – Automatisering en controle 
 Deel VII Kwaliteitsoordelen over informatievoorziening 
 Kluwer bedrijfswetenschappen 1989 
[Ovum00] E-Bussiness Security: New Directions and Successful Strategies 
 OVUM Ltd. 2000 
 Onderzoeksrapport met een aanpak voor een realiseren van beveiliging 

binnen internetcommercie. Het rapport opent met “Security is the 
essential enabler for organisations that are engaging in e-bussiness”.  

[Pink89] Het RCC en de Wet persoonsregistratie 
 PinkRoccade 1989 
 Een document uit de tijd dat RCC (Rijks Computercentrum) als zelf-

standige organisatie opereerde. In het document wordt een structuur 
voor beveiligingsmaatregelen uitgelegd, die nog steeds actueel is. 

[Pink99] Visie op Informatiebeveiliging 
 Security Platform PinkRoccade, Voorburg 6 april 1999 
 Marketinggericht document waarin de visie van PinkRoccade op 

informatiebeveiliging wordt uiteengezet. 
[Pink02] www.pinkroccade.nl 
 Website van PinkRoccade met onder andere algemene 

bedrijfsgegevens. 



  90 

9.4 ASR 

ASR, voluit AMEV Stad Rotterdam geheten, is een verzekeringsgroep binnen Fortis 
Nederland. Binnen Fortis werken wereldwijd 70.000 mensen, waarvan 13.000 in 
Nederland en 20.000 in België [Fort02]. Bij ASR werken 6500 mensen. 
 
In april 2002 is gesproken met de heer drs. ir. P. Velsink. De heer Velsink heeft een 
verantwoordelijkheid voor security binnen ASR ICT. Speciale aandacht is tijdens dit 
interview besteed aan de pragmatische wijze waarop classificatie van 
informatie(systemen) plaatsvindt. 
 
Organisatie Informatiebeveiliging 
In het document Organisatie Informatiebeveiliging [ASR02a] wordt op een 
pragmatische wijze de organisatie van informatiebeveiliging bij ASR beschreven. Het 
pragmatisme in dit document blijkt uit de beperkte omvang van het document (20 
pagina’s) en uit het gekozen vertrekpunt (niet de beveiligingsorganisatie maar de 
beveiligingsproducten staan centraal in het document). Deze beveiligingsproducten 
zijn de volgende tien op zichzelf staande documenten op basis waarvan de 
beveiligingsorganisatie gestructureerd wordt. 

Document Nut Voorbeelden/aspecten 

Gedragscode 
Herkenbaar gedrag van ASR 
Eenduidig gedrag (en cultuur) 

Betrouwbaarheid 
Volgen wetten 

Klantvriendelijkheid 

Informatiebeveiligingsbeleid 

Algehele veiligheid 
Internationale norm 

Betrouwbaarheid t.b.v. handelsrelaties 
 

Fysieke beveiliging 
Screening personeel 

Systeembeheer 
Internetbeveiliging 

Compliance statement 
Personeel overtreedt geen wetten 

Interpretatie relevante wetten 
Voorkennis 

Vertrouwelijkheid 

Reglementen (voor 
personeel) 

Geen naamschade veroorzaken 
Algehele veiligheid 

Omgang e-mail en Internet 
Omgang met apparatuur en software 

Privacy & Security Statement Vertrouwen t.b.v. derden 
Bij ASR-webapplicaties 

Bij ASR-formulieren 

Sectoraal beveiligingsbeleid Nuancering beleid  

Security Paragraphs in SLA's 
met dienstverleners 

Continuïteit 
Voldoen aan wetgeving (WBP) 

Verantwoordelijkheid bij incidenten 

Uitbesteden 
Technische ondersteuning platform 

Richtlijnen en classificaties 
Werkbaar maken beleid 
Aantoonbare beveiliging 

Internet-classificaties 
e-leveranciers 

m-security 

Baselines 
Efficiëntie en veiligheid 

Eénmaal inrichting platform bepalen 

Webservers 
Gewone servers 

RACF 
Routers 

Procedures en handboeken 
Binnen richtlijnen en beleid 

Efficiënte werkwijze 
Aantoonbare beveiliging 

Aanvraag userid 
Aanvraag nieuwe verbinding 

Escalatieprocedures 

Tabel 11: Beveiligingsdocumenten 

Van elk van deze producten wordt beschreven: wat het doel van het document is, 
wat de vorm van het document is, wie het product opstelt, wie het product 
accepteert, en hoe het product wordt gepubliceerd. 
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Andere documenten, zoals adviesrapporten, beveiligingstoetsen en auditrapporten, 
spelen geen wezenlijke rol bij de structurering van informatiebeveiliging en worden 
verder niet beschreven. 
De producten zijn gegroepeerd in beleid (strategische regelgeving), richtlijnen 
(tactische regelgeving) en procedures (operationele regelgeving). De 
beleidsdocumenten en de richtlijnen zijn visueel te herkennen aan hun kleur; het 
beveiligingsbeleid heeft een gele omslag, terwijl beveiligingsrichtlijnen een groene 
omslag hebben. Procedures worden bijvoorkeur niet als boekwerk uitgebracht, maar 
worden op intranet gepubliceerd.  
 
In onderstaande tabel is weergegeven door middel van een kruis (X) welke functie 
altijd betrokken is en welke functie optioneel (optie) betrokken is. 

 Beleid Advies Sec. mgt. Oper. mgt Audit 
Beleid uitschrijven X     
 afstemmen X X optie optie X 
 controleren  X   X 
Richtlijnen uitschrijven  X    
 afstemmen X X X optie X 
 controleren X    X 
Procedures uitschrijven   X   
 afstemmen  X  X  
     opzet controleren  X   optie 
     bestaan en werking   X optie optie 

Tabel 12: Taken en functies 

Het beveiligingsbeleid wordt vooral afgestemd met de Raad van Bestuur en met 
juristen. Beveiligingsrichtlijnen worden vooral afgestemd met de business. 
Beveiligingsprocedures worden met de ICT-organisatie en de business afgestemd. 
 
Aanpak risicoanalyse 
Voor het realiseren van een adequaat niveau van informatiebeveiliging hanteert ASR 
een topdown aanpak waarbij vier stappen onderkend worden. Deze stappen zijn 
(tussen haakjes staat een indicatie hoe ver ASR hierin gevorderd is): 
Stap 1: Classificeren van systemen (100%). 
Stap 2: Concretiseren van de maatregelenset (70%). 
Stap 3: Invoeringstrategie bepalen (50%). 
Stap 4: Uitwerking richting projecten (20%). 
De systeemeigenaar is verantwoordelijk voor het beveiligingsniveau van het 
systeem en voor het realiseren van de beveiligingsmaatregelen. 
 
De eerste stap wordt nu nader uitgelicht. 
 
Classificeren 
Het classificeren van systemen gebeurd bij ASR door een comparatieve analyse 
[ASR01]. Dit is een weging waarbij men kijkt naar de vergelijkbare systemen. Deze 
aanpak sluit nauw aan bij de praktijk: er bestaat een verband tussen het niveau van 
beveiliging van verschillende systemen, terwijl het exact becijferen van risico’s alleen 
theoretisch mogelijk is en het bovendien een lastig en tijdrovende bezigheid is. Door 
nieuwe systemen met bestaande systemen te associëren kan een snelle inschatting 
van de benodigde maatregelen gemaakt worden.  
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Vooraf zijn daartoe referentiesystemen in twaalf risicocategorieën geplaatst. De 
risicocategorieën zijn tot stand gekomen door de combinatie van de mate van 
vertrouwelijkheid (geen, laag, midden, of hoog) met de mate van integriteit (laag, 
midden, of hoog). Beschikbaarheid wordt hierbij niet onderkend als onderscheidend 
criterium. Binnen een risicocategorie zijn er wel maatregelen op het gebied van 
beschikbaarheid onderkend. 
Ter illustratie wordt hieronder een referentiematrix voor internettoepassingen 
gegeven. 

Vertrouwelijkheid  

geen laag midden hoog 

la
ag

 Raadplegen 
algemene informatie 

(1) 

Raadplegen 
productinformatie 

(4) 

Raadplegen 
klant- en 

contractgegevens (7) 

Raadplegen bijzonder 
gevoelige gegevens 

(10) 

m
id

de
n Raadplegen 

bedrijfsgegevens 
(2) 

Raadplegen 
adviezen en offertes 

(5) 

Beheren en muteren 
klant- en 

contractgegevens (8) 

Beheren en muteren 
bijzonder gevoelige 

gegevens (11) In
te

gr
ite

it 

ho
og

 Raadplegen 
kwetsbare 

bedrijfsgegevens 
(3) 

Raadplegen markt-
strategische informatie 

(6) 

Aangaan en vervullen 
kleine verplichtingen 

(9) 

Aangaan en vervullen 
grote verplichtingen 

(12) 

Tabel 13: Referentiematrix voor classificatie van processen 

In een losstaand document worden maatregelen uitgewerkt [ASR02]. Aan iedere 
maatregel wordt daarbij een unieke code toegekend. In het document waar de 
risicocategorieën zijn uitgewerkt, wordt per risicocategorie met behulp van deze 
codering verwezen naar de te nemen maatregelen. De toepassing en de 
beschrijving van maatregelen zijn dus van elkaar gescheiden. Duplicatie in het 
beschrijven van maatregelen wordt zo voorkomen. Dit komt de consistentie tussen 
maatregelen ten goede en het vergemakkelijkt het onderhoud op het 
beveiligingsbeleid. 
Om het bepalen van de juiste risicocategorie te vergemakkelijken is er een 
beslissingsboom ontwikkeld, in de vorm van een intranetapplicatie, waarbij na het 
beantwoorden van vijf eenvoudige ja/nee vragen de risicocategorie bekend is. 
Keuzes en motivatie worden hierbij schriftelijk vastgelegd. 
 
 
Referenties 
[ASR01] Classificatie van gegevens en processen op het Internet 
 versie 1.0, december 2001 
 ASR Verzekeringsgroep 2001 
 Intern document gebruikt als referentie bij het bepalen van de 

risicocategorieën van bedrijfsprocessen. 
[ASR02] Richtlijnen e-Security – ASR-datacommunicatie in het Internet-tijdperk 
 versie 1.6, februari 2002 
 ASR Verzekeringsgroep 2002 
 Een normenkader bij de beveiliging externe datacommunicatie van ASR 

en haar dochters. 
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[ASR02a] Organisatie Informatiebeveiliging 
 conceptversie 0.3, maart 2002 
 ASR Verzekeringsgroep 2002 
 Een beschrijving van de beveiligingsorganisatie van ASR aan de hand 

van binnen de organisatie gebruikte beveiligingsdocumenten. 
[Fort02] www.fortis.nl 
 Website van Fortis met onder andere algemene bedrijfsgegevens. 
 

9.5 MetaGroup 

MetaGroup is een wereldwijd opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied 
van trends en veranderingen in de technologie en de zakelijke wereld. 
Algemene gegevens van MetaGroup [Meta02a] 
 
Van 25-27 februari 2002 is deelgenomen aan het door MetaGroup georganiseerde  
jaarlijkse Europese congres, METAmorphosis genaamd. Tijdens dit congres zijn de 
belangrijke veranderingen in de ICT en de Business gepresenteerd. Bijzonder 
tijdens deze METAmorphosis was dat voor het eerst een aparte track gewijd werd 
aan onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging. Dit volgt de trend uit de 
markt waarin beveiliging aan belang toeneemt. Tijdens dit congres is een 
zogenaamd één op één gesprek gehouden met de heer Tom Scholtz, Vice President 
Global Networking Strategies. De heer Scholtz heeft als aandachtsgebied Enterprise 
System Management (ESM) en Information Security Sectors (ISS). Hij gaf samen 
met de heer Chris Byrnes de presentaties “Security operations: from policy to 
process” en “The CIO checklist for information security and privacy”. 
 
In deze paragraaf volgt een selectie uit het uitgereikte materiaal [Meta02], aangevuld 
met opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de toelichtende presentaties en het 
gesprek met de heer Scholtz. Dit verslag is gereviewd door de heer Bosma, architect 
beveiliging, die ook heeft deelgenomen aan dit congres. 
 
De presentatie “Recovering the right stuff: Security, continuity planning, and data 
classification” gaat grotendeels over calamiteitenplanning. Het probleem bij een 
calamiteitenplan is het bewaken van de actualiteit. Uit onderzoek blijkt dat slechts 
60% van de calamiteitenplannen uitvoerbaar zijn, en dat 43% meer dan eens per 
jaar onderhouden worden. Het best kunnen kleine aanpassingen in het plan eens 
per kwartaal en grote wijzigingen jaarlijks worden doorgevoerd. De productie- en 
uitwijkconfiguratie zullen voortdurend gesynchroniseerd moeten zijn. Van het totale 
calamiteitenbudget zal 13-15% besteed moeten worden aan het testen van het plan. 
 
Er wordt in de presentatie een uitstapje gemaakt naar gegevensclassificatie. Bij het 
classificeren wordt onderscheid gemaakt tussen de criteria beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid.  De criteria worden geclassificeerd op hoog, 
gemiddeld en laag. Een klasse “onbelangrijk” mag niet gebruikt worden, want geen 
enkele proceseigenaar wil dat gegevens als onbelangrijk worden beschouwd. Het 
“alle gegevens zijn gelijk” syndroom moet worden vermeden. Dit leidt tot te 
homogene maatregelen, terwijl verschil in eigenschappen (zoals beperktheid van de 
distributie, locatie, transport, tracking, bewaartermijnen, geldigheid, 
toegangsrechten, wettelijke verplichtingen) om een diversiteit aan maatregelen 
vragen. 
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Het eigenaarschap en verantwoordelijkheden met betrekking tot 
informatievoorziening zal vastgelegd moeten zijn. Dit is het moeilijkst indien 
gegevens worden gedeeld door verschillende processen, maar juist in die gevallen 
is het van wezenlijk belang. 
 
Uit de presentatie “Securing the enterprise from the top down” blijkt dat de meeste 
organisaties fixeren op techniek en worstelen met dikke pakken 
beveiligingsrichtlijnen, terwijl een beveiligingsstrategie gebaseerd op principes veel 
efficiënter is. De 2000 wereldwijd grootste organisaties richten programma’s voor 
informatiebeveiliging op. 
 
Het geadviseerde aanvalsplan voor zo’n beveiligingsprogramma is: 

• Stel de leden en rapportagestructuur van de beveiligingsgroep samen. 
• Ontwikkel een visie waarbij risico’s en vraag (business need) 

uitgebalanceerd worden. 
• Identificeer doelen en prioriteiten. 
• Beoordeel nieuwe applicaties, technologieën en andere 

veranderingsbronnen met vooruitblik van zowel één jaar als drie jaar.  
• Ontwikkel actieplannen voor onmiddellijke, tactische en strategische acties. 
• Hanteer initieel een driedeling in beveiligingsvraagstukken: negeer, 

hoofdlijn, snelle aanpassing. 
 

Het architectuurteam kan de kloof dichten tussen het voornemen en het 
daadwerkelijk investeren in beveiliging. Zij leveren een belangrijke bijdrage in het 
vertalen van beveiligingseisen naar beveiligingsmaatregelen. Bij dit vertalen wordt in 
ogenschouw genomen dat: 

• Beveiligingsmaatregelen worden afgestemd op de klantvraag. Omdat de 
klantvraag varieert, variëren dus ook de maatregelen; 

• het koppelen van beveiligingsmaatregelen aan klantvragen is ingebed in de 
voortbrengingsprocessen. Beveiliging gaat niet vanzelf werken. Het moet 
formeel worden afgedwongen; 

• communicatie een zeer belangrijk onderdeel van het actieplan is. 
 
In het gesprek met de heer Scholtz wordt bevestigd dat naast het classificeren van 
de vraag, het classificeren van de aangeboden services een goede aanpak is. 
Beveiliging is het managen van vertrouwen. Per service wordt dan bepaald welk 
vertrouwen de service biedt (hoog-midden-laag). Deze aanpak is nieuw en 
onvolwassen. Onduidelijk is hierbij nog hoe de services gestructureerd moeten 
worden. Als mogelijke structuur wordt infrastructure patterns, application layers 
(Presentatie, Logica, Data), of domeinen genoemd. Geclassificeerde services 
kunnen vervolgens aan een geclassificeerde vraag gekoppeld worden. Ondanks dat 
dit een goede methode is, twijfelt Scholtz of hiermee risicoanalyses tot het verleden 
behoren. Sterk argument voor risicoanalyse is dat deze aanpak voorgeschreven is 
voor de Rijksoverheid [BiZa94]. Het is niet eenvoudig daar onder uit te komen. 
  
In “Security operations: from policy tot process” wordt een raamwerk voor de 
hiërarchie in beveiligingsbeleidsstukken gepresenteerd. Consistentie tussen 
beleidsstukken draagt bij aan beveiligingsbewustzijn, compliance en effectiviteit van 
beveiligingsmaatregelen. Door een raamwerk is dit beter af te dwingen. 
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De compliance om te voldoen aan beveiligingsvoorschriften is momenteel laag; 
misschien wel het laagst in de ICT geschiedenis. 
Dit komt door: 

• doorgeschoten geregel (dikke pakken papier met ambtelijke taal); 
• het uitsluiten van variatie in de voorschriften, terwijl die er in de praktijk wel is; 
• slechte communicatie van voorschriften; 
• ongewisheid van de gevolgen bij overtreding van regels. 

 
Het gepresenteerde raamwerk voor beveiligingsbeleid voorkomt ook duplicatie van 
regelgeving waardoor vooral het onderhoud op voorschriften makkelijker wordt. 
Ieder onderkend document in het raamwerk heeft een eigen doelgroep. 

 
Enterprise
security
charter

Security
guidelines

Security
standards

and 
procedures

Generic
security
policies

Specific
security
policies

± 40 pagina’s

2-3 pagina’s

 
Figuur 34: Hiërarchie in beveiligingsdocumenten 

Vijf soorten documenten worden in het raamwerk onderkend: 
• Enterprise Security Charter is een document waarin wordt uitgelegd hoe de 

organisatie met beveiliging omgaat. 
• Generic Security Policy is een algemeen geldend beveiligingsbeleid. Het 

beschrijft bijvoorbeeld gedrag van medewerkers. 
• Specific Security Policy is beveiligingsbeleid van toepassing binnen een 

bepaalde omgeving, zoals regelgeving bij telewerken. 
• Security Guidelines zijn handboeken met configuratierichtlijnen. 
• Security Standards and procedures beschrijven methoden en bevatten 

werkinstructies. 
 
MetaGroup geeft de volgende best practices bij het ontwikkelen van 
beveiligingsbeleid: 

• Het ontwikkelen van beveiligingsrichtlijnen moet opgepakt worden als een 
procesmatige aangelegenheid. 

• Betrek alle relevante stakeholders. Alleen door samenwerking en voldoende 
draagkracht lukt het de natuurlijke weerstand tegen regels in de organisatie te 
overwinnen. 
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• Neem kleine stapjes en verbeter continu. Op deze wijze wordt ervaring 
opgedaan en wordt een betere acceptatie in de organisatie bewerkstelligd. Voor 
beveiliging is dit nog belangrijker dan voor andere gebieden, vanwege de 
weerstand tegen beveiliging, de kloof tussen de soll en de ist, en de 
onvolwassenheid van het gebied. 

• Onderken en zoek best practices. Beveiliging is een onvolwassen terrein. The 
silver bullet bestaat niet. Er is wel veel te leren van anderen.  

• Test en meet het beveiligingsbewustzijn. Richtlijnen moeten 5 tot 7 keer 
herhaald onder de aandacht gebracht worden, voordat mensen zich het bewust 
kunnen herinneren. 

• Besteed extra aandacht aan gedrag, processen en beleid. Dit is belangrijker 
dan techniek. Beveiligingstechnologie inzetten zonder beveiligingsbeleid is als 
een gevangenis bouwen zonder wetgeving. 

 
 

Referenties 
[BiZa94] Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1994 
 Wettelijk voorschrift voor de Nederlandse rijksoverheid ten aanzien van 

informatiebeveiliging. In het voorschrift is onder meer een 
Afhankelijkheids- en Kwetsbaarheidsanalyse verplicht gesteld. 

[Meta02] MetaGroups’s 13th anual forum for meeting IT and business change 
 IT portfoliomanagement: Balancing Risk, Innovation and ROI 
 MetaGroup, 2002 
 Ordner met hand-outs van presentaties en ander materiaal van het drie 

daagse congres gehouden in februari 2002 te Monte Carlo. Track G is 
geheel gewijd aan onderwerpen gerelateerd aan informatiebeveiliging. 

[Meta02a] www.metagroup.com 
 website met onder meer algemene bedrijfsgegevens. 
 
 


