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Samenvatting 

 

 

Gemeenten werken aan de digitalisering van hun dienstverlening. Met de Digitale 

Agenda 2020 wordt hieraan een extra impuls gegeven (zie ledenbrief 15/034). 

Informatieveiligheid is een cruciale randvoorwaarde voor een betrouwbare overheid en 

goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers en vraagt om continue aandacht. 

Dat blijkt uit incidenten als de DigiNotar-affaire, maar ook een voorbeeld als 

vertrouwelijke informatie onbedoeld ‘op straat’ of door niet bevoegde personen gebruikt, 

zijn schadelijk voor een betrouwbare overheid. Informatieveiligheid raakt dan ook de 

bedrijfsvoering van de gemeente en vraagt om een bestuurlijke visie, focus en draagvlak. 

 

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 

2013 hebben gemeenten ingestemd met de Resolutie “Informatieveiligheid, 

randvoorwaarde voor de professionele gemeente”. Gemeenten geven hiermee aan welke 

stappen zij zullen zetten op informatieveiligheid en wat zij hiervoor nodig hebben.  

 

In lijn met de resolutie heeft de VNG de tijdelijke Visitatiecommissie Informatieveiligheid 

ingesteld. Deze commissie zal gemeenten op bestuurlijk niveau adviseren over 

informatieveiligheid. 

 

Met deze brief informeren wij u over het doel en de werkwijze van deze 

Visitatiecommissie Informatieveiligheid.
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Gemeenten werken aan de digitalisering van hun dienstverlening. Met de Digitale 

Agenda 2020 wordt hieraan een extra impuls gegeven (zie ledenbrief 15/034). 

Informatieveiligheid is een cruciale randvoorwaarde voor een betrouwbare overheid en 

goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers en vraagt om continue aandacht. 

Dat blijkt uit incidenten als de DigiNotar-affaire, maar ook een voorbeeld als 

vertrouwelijke informatie onbedoeld ‘op straat’ of door niet bevoegde personen gebruikt, 

zijn schadelijk voor een betrouwbare overheid. Informatieveiligheid raakt dan ook de 

bedrijfsvoering van de gemeente en vraagt om een bestuurlijke visie, focus en draagvlak. 

 

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 

2013 hebben gemeenten ingestemd met de Resolutie “Informatieveiligheid, 

randvoorwaarde voor de professionele gemeente”. Gemeenten geven hiermee aan welke 

stappen zij zullen zetten op informatieveiligheid en wat zij hiervoor nodig hebben.  

 

Gemeenten hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan implementatie van de 

afspraken uit de Resolutie en met goede resultaten. Tegelijkertijd zijn sommige 

gemeenten verder dan andere gemeenten.  

 

In lijn met de resolutie heeft de VNG de tijdelijke Visitatiecommissie Informatieveiligheid 

ingesteld. Deze commissie zal gemeenten op bestuurlijk niveau adviseren over 

informatieveiligheid en hen helpen bij het nemen van vervolgstappen.  

 



 

 

Doel van de Commissie 

Het belangrijkste doel van de commissie is de aandacht van gemeenten voor 

informatieveiligheid vast te houden. Daarnaast beoogt de commissie gemeenten van 

elkaar te laten leren en - waar nodig en mogelijk - het concrete handelingsperspectief te 

versterken. 

Bestuurlijke gesprekken 

De visitatiecommissie start na de zomer met bestuurlijke gesprekken over 

informatieveiligheid in de gemeente. De commissie zal eens in de twee weken drie 

gemeenten bezoeken die onderling verschillen: van groot tot klein, verdeeld over het 

land, soms ver gevorderd op het gebied van informatieveiligheid, soms wat minder ver 

gevorderd. Door deze spreiding zijn er meer mogelijkheden om te bevorderen dat 

gemeenten van elkaar leren.  

De commissie wil gedurende twee jaar bij ongeveer 120 gemeenten op bezoek.  

De uitkomsten van de visitatie per gemeente zijn vertrouwelijk en worden alleen gedeeld 

met het gemeentebestuur. Het perspectief van verdere ontwikkeling van de betrokken 

gemeente zal in de terugkoppeling centraal staan. De terugkoppeling zal een vorm 

krijgen die geschikt is voor directe verstrekking aan de Raad. Het is aan de gemeente 

zelf om het rapport eventueel verder te verspreiden.  

In de reguliere verantwoording over de activiteiten van de Commissie wordt 

gecommuniceerd op een manier die niet te herleiden is naar individuele gemeenten. Dit 

geldt ook voor de eindrapportage die onder andere wordt gedeeld met het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De inzichten van de visitatiecommissie 

gebruikt de VNG bij beleidsontwikkeling en, indien nodig, om aanpassingen voor te 

stellen op het systeem van verplichtende zelfregulering informatieveiligheid.  

Samenstelling 

De Visitatiecommissie Informatieveiligheid kent de volgende samenstelling: 

- Frans Backhuijs (voorzitter, burgemeester Nieuwegein en vice-voorzitter van de 

VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid) 

- Maarten Ruys (lid van de commissie, ex-voorzitter a.i. Raad van Bestuur 

Nederlandse Zorgautoriteit, daarvoor onder andere gemeentesecretaris en 

secretaris generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

- Wim Blok (lid van de commissie, voorzitter Vereniging Directeuren 

Publieksdiensten en directeur Publiekszaken Handhaving en Veiligheid van de 

gemeente Leiden)  

Het secretariaat voor de visitatiecommissie is ondergebracht bij de VNG. De 

visitatiegesprekken worden de komende periode ingepland. De VNG neemt hiervoor 

contact op met de gemeentesecretaris van uw gemeente. Deze ontvangt daarna 



 

informatie over de werkwijze van de commissie, waaronder heldere afspraken over de 

genoemde vertrouwelijkheid. 

 

Reguliere ondersteuning op informatieveiligheid 

De visitatiecommissie informatieveiligheid is ingesteld voor een periode van twee jaar. De 

visitatiecommissie is een tijdelijke aanvulling op de ondersteuning die de VNG al biedt op 

informatieveiligheid zoals met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD, 

www.ibdgemeenten.nl) en bijvoorbeeld op Suwinet (http://vng.nl/onderwerpenindex/werk-

en-inkomen/suwinet).   

 

Vragen 

Heeft u vragen en/of ziet u graag dat de Visitatiecommissie ook langs uw gemeente 

komt? Neem dan contact op met het secretariaat van de Visitatiecommissie: 

meta.vandenbrandhof@vng.nl 

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad  

  

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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