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Onderwerp  

Informatienota Informatiebeveiliging 

 

Kennisnemen van 

De stand van zaken rondom informatiebeveiliging in de gemeente West Betuwe en welke zaken er 

gedaan worden om digitale dreiging van bijvoorbeeld hackers of buitenlandse inlichtingendiensten het 

hoofd te bieden. Dit n.a.v. de Artikel 50-vragen hierover vanuit de ChristenUniefractie d.d. 13 februari 

2020. 

 

Inleiding 

Er vinden tegenwoordig landelijk veel incidenten plaats op gebied van informatiebeveiliging. In 

december is de Universiteit Maastricht gehackt waarbij de universiteit bijna twee ton euro aan losgeld 

heeft betaald aan de hackers om hun eigen data weer terug te krijgen. De gemeente Lochem kroop na 

een hack door het oog van de naald, maar heeft wel veel kosten gehad aan de inhuur van 

onderzoekers om de oorzaak van de hack te achterhalen en om verbetermaatregelen te 

implementeren. Tussen kerst 2019 en eind januari 2020 bleek er een kwetsbaarheid in de Citrix 

servers te zitten. Veel gemeenten, waaronder ook West Betuwe, maken gebruik van Citrix servers om 

bijvoorbeeld thuiswerken mogelijk te maken voor ambtenaren.  

 

De dreiging komt daarmee steeds dichterbij. ChristenUnie heeft hierover een aantal vragen gesteld: 

1. Zijn wij bij ten aanzien van antivirussoftware et cetera?  

2. Hoe herkennen wij spam en wat kan spam veroorzaken? 

3. Welke richtlijnen zouden ambtenaren en raadsleden moeten hanteren t.a.v. Installeren 

programma’s op PC en telefoon?  

Deze informatie geeft antwoorden op de gestelde vragen. Gezien de actualiteit van het onderwerp 

grijpen wij deze kans aan om daarbij dieper en uitgebreider op de materie in dan de door de CU-fractie 

gestelde vragen beogen. 

 

Kernboodschap 

De gemeente is continu in beweging om de digitale bedreigingen het hoofd te bieden. 100 procent 

veiligheid bestaat niet, maar er worden continu nieuwe maatregelen toegevoegd om de beveiliging te 

verbeteren. 
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Virussoftware 

De gemeente heeft virussoftware geïnstalleerd op computers en op het gemeentenetwerk. Deze zijn 

up to date. Ook zijn er firewalls geïnstalleerd met eigen antivirussoftware. Dit is een vorm van 

netwerkbeveiliging dat verkeer van of naar het gemeentenetwerk bewaakt. Op basis van een 

gedefinieerde set aan beveiligingsmaatregels wordt verkeer op het netwerk toegestaan of geblokkeerd 

en tevens gecontroleerd. De virussoftware en firewalls zijn afkomstig van verschillende leveranciers 

om elkaar aan te kunnen vullen en de veiligheid te vergroten. 

 

Spam 

Om spam zoveel mogelijk te weren, heeft de gemeente naast virussoftware en firewalls ook diverse 

technische maatregelen geïmplementeerd: 

 E-mailstandaarden SPF (sender policy framework), DMARC (domain-based message 

authentication, reporting & conformance) en DKIM (domain keys identified mail) zijn ingericht. 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat spam mails zoveel mogelijk geweerd worden. Hiermee 

wordt 95 procent van alle spam tegen gehouden. 

 Er is een ‘whitelist van executables’. Dat houdt in dat uitsluitend bepaalde bestandstypes 

toegestaan zijn om te openen: zo is het wel mogelijk om een bestandstype .doc of .pfd te 

openen maar wordt bestandstype .exe geblokkeerd. Van dit laatste bestandstype is bekend 

dat dit vaak virussen bevat. Dit gebruiker krijgt een melding dat de toegang tot het bestand 

wordt geweigerd. Dit is een extra beveiliging naast de antivirussoftware en firewalls om zero 

day kwetsbaarheden tegen te houden. (Zero day kwetsbaarheden zijn kwetsbaarheden die 

onlangs zijn ontdekt en bekend gemaakt maar door de antivirussoftware nog niet worden 

herkend en waar nog geen tegenmaatregel voor bestaat). 

 De eerste helft van 2020 wordt de gemeentelijke infrastructuur (onder andere servers) 

vernieuwd. Hierin wordt gezorgd dat, mocht een hacker ondanks alle voorzorgsmaatregelen 

toch toegang tot het netwerk krijgen, informatie en applicaties zo goed mogelijk beschermd 

worden. Er wordt bijvoorbeeld gezorgd voor meer en strengere segmentatie binnen het 

netwerk. Dat zorgt ervoor dat een hacker indien hij binnen is niet zomaar het gehele netwerk 

op kan. 

 

Omdat het onmogelijk is om alle spam af te vangen en risico’s volledig technisch weg te nemen, is het 

van belang dat ambtenaren zich bewust zijn van de gevaren van spam. Er is een 

bewustwordingsprogramma op gebied van informatiebeveiliging waarin ambtenaren bijvoorbeeld 

leren hoe spam te herkennen en wat zij moeten doen als ze een mail niet vertrouwen of per abuis op 

een mogelijk onveilige link hebben geklikt. Ook worden er ludieke acties gehouden met bijvoorbeeld 

fortune cookies met daarin informatiebeveiligingsrichtlijnen. In het gemeentehuis staan ook diverse 

banners met richtlijnen en worden er op het intranet ook regelmatig blogs geplaatst over 

informatiebeveiliging.  

 

Richtlijnen 

Voor ambtenaren geldt dat zij geen programma’s op het gemeentenetwerk kunnen installeren. Indien 

een ambtenaar een nieuwe applicatie nodig heeft, kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij ICT. 
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Binnen ICT wordt dan gekeken of het gevraagde programma noodzakelijk en toelaatbaar is op het 

netwerk.  

 

Elke nacht worden de Citrix servers opnieuw ingespoeld. Dat zorgt ervoor dat indien er onverhoopt 

toch iets is binnengeglipt wat zich heeft geïnstalleerd, dit elke nacht wordt verwijderd. De reguliere 

inrichting wordt dan weer terug geplaatst.  

 

Voor zowel raadsleden als ambtenaren geldt dat zij terughoudend moeten zijn met het installeren van 

programma’s en bestanden op de telefoon en tablet (devices). Het verdienmodel van veel gratis apps 

is dat zij data verzamelen om te verkopen. Tevens geeft het lokaal opslaan van gegevens op de 

telefoon of tablet een risico als de telefoon of tablet gestolen wordt. De wachtwoorden hierop zijn 

makkelijk te kraken en dan zijn de gegevens daarop in handen van de hacker.  

 

Devices dienen te worden geüpdatet zodra er een nieuwe update beschikbaar is. Deze updates 

bevatten vaak belangrijke beveiligingspatches om ervoor te zorgen dat het device minder kwetsbaar is 

voor hackers. Deze updates moeten door ambtenaren zelf worden geïnstalleerd. Om de beveiliging 

van devices van ambtenaren beter te beveiligen moet  er mobile device management (MDM) worden 

ingericht. Dit geeft meer controle; zo kan er dan op afstand worden afgedongen om 

beveiligingsupdates te installeren, maar ook kan het apparaat dan volledig van afstand worden gewist 

op het moment dat deze bijvoorbeeld is gestolen of verloren. De laptops die door ambtenaren gebruikt 

worden zijn zogenoemde ‘thin clients’. Dit zijn laptops waarop niks lokaal wordt opgeslagen, maar die 

alleen maar verbinding kunnen maken met het gemeentenetwerk. Indien deze gestolen of verloren 

wordt, is de informatie veilig. Zonder inloggegevens van het gemeentenetwerk, kan men niets met 

deze laptops. 

 

Voor gemeenten geldt sinds 2020 dat de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de geldende 

baseline is op gebied van informatiebeveiliging. De BIO schrijft verplichte maatregelen voor. De 

implementatie van MDM valt hier ook onder. De gemeente voldoet op dit moment nog niet aan al deze 

verplichte maatregelen. Momenteel wordt er een programmaplan opgesteld om te gaan voldoen aan 

de BIO. Dit is een belangrijke slag in het verder professionaliseren van de informatiebeveiliging.  

 

Consequenties 

De gemeente doet al veel om cybercriminelen zoals hackers het hoofd te bieden en om onze 

informatie veilig te stellen. Er blijven echter altijd risico’s.  

 

Financiën 

Het programma Implementatie BIO is gestart. Hierbij worden de financiële consequenties nu in kaart 

gebracht. In een later stadium zal de raad hierover geïnformeerd worden. 

 

Communicatie 

N.v.t. 
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Vervolg 

- 

 

Bijlage(n) 

- 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 
 


