
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Aan de burgemeesters en raadgriffiers

Datum

Betreft

9: FEB 2018
Bewustzijn digitale informatiebeveiliging

Geachte burgemeester,

Geachte raadsgriffier,

Op 21 maart a.s. vinden verkiezingen plaats. Het vertrouwen in onze verkiezingen

is groot. Dat komt in belangrijke mate door de wijze waarop de gemeenten de

verkiezingen organiseren en uitvoeren. Het behoud van het vertrouwen in de

verkiezingen is voor ons alien een prioriteit. Daarom moeten we alert zijn op

ontwikkelingen die dit vertrouwen zouden kunnen aantasten.

Nieuwe technologieen kunnen dreigingen met zich meebrengen. De AIVD

signaleert in de jaarverslagen dat er statelijke actoren zijn die zich richten op

Nederland. Het Cyber Security Beeld Nederland 2017 laat zien dat statelijke

actoren ook de intentie en capaciteit hebben om zich via digitale middelen te

mengen in democratische processen.

Op 19 december jl. is, in de zogenoemde verkiezingscirculaire, door het ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeenten gevraagd

om een analyse uit te voeren van de kwetsbaarheden in de eigen gemeentelijke

organisatie en van de processen die worden ingericht voor de verkiezingen en om,

als de analyse daartoe aanleiding toe geeft, maatregelen te treffen om

kwetsbaarheden te verminderen c.q. weg te nemen. In vervolg hierop vragen wij

u nu om de politieke partijen die in uw gemeente mee gaan doen aan de

gemeenteraadsverkiezing te informeren over mogelijke dreigingen zodat de

partijen zich daarvan bewust zijn en waar nodig maatregelen kunnen treffen.

Begin 2017 heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC, onderdeel van de

Nationaal coordinator terrorismebestrijding en veiligheid), bijeenkomsten

gehouden voor de ICT-beheerders van de politieke partijen die gingen deelnemen

aan de Tweede Kamerverkiezing. In die bijeenkomsten is ingegaan op de
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mogelijkheden die ICT-beheerders hebben om hun gebruikers en systemen beter

te beschermen tegen digitale dreigingen.

Het is van belang dat dergelijke voorlichting ook gegeven gaat worden aan de

politieke partijen die deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De

Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

kan u daarin bijstaan. Dat doet de IBD allereerst door adviezen te geven die de

digitale weerbaarheid vergroten. U treft deze adviezen aan in de factsheet die bij

deze brief is gevoegd. U kunt ook terecht bij de IBD met vragen en meldingen. De

contactgegevens van de IBD staan in de factsheet.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u aan deze oproep gevolg zult geven en

gebruik zult maken van de deskundige hulp die de IBD u kan bieden.

De minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,

drs\ K.H. Ollongren

De voorzitter van de Vereniging

Nederlandse Gemeenten,

mr. J.H.C. van Zanen

Datum

Kenmerk

2018-0000058642

Pagina 2 van 2


