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Algemeen



Waarom een nieuw normenkader?

• Actualiseren t.o.v. GeVS 2011

• Onderscheid bronhouder, afnemer, beheerder

• Invoering BIG

• Leerpunten uit onderzoeken Inspectie SZW en Autoriteit 
Persoonsgegevens



Opzet nieuw normenkader

Overall:
• Van 115 naar 26 normen

Splitsing naar:
• Normen voor afnemers, bronhouders, beheerders

Normenkaders vergeleken
• BIG i.r.t. Suwinet

Opzet document normenkader
• Beleid/ Uitvoering/ Control

Uitwerking per norm a.d.h.v.
• Criterium / doel / risico/ conformiteitsindicatoren



Relatie met ENSIA

• Verantwoording over informatieveiligheid

• Horizontale verantwoording

• Verticale verantwoording over BRP, PUN, BAG, BGT, Digid en 
Suwinet

• 1 juli publicatie vragenlijst

• Invoeren tot 31/12 (let op BRP!)

• Collegeverklaring

• IT Audit (door een Register EDP-Auditor/RE) over Digid en 
selectie Suwinet normen



Verantwoordingsrichtlijn GeVS

Aandachtsgebieden (Let op: uitgesplitst naar 115 normen)

Organisatie

Architectuur/Standaarden

Dienstenniveau Beheer

Capaciteitsbeheer

Continuiteitsbeheer

Configuratiebeheer

Incident- en probleembeheer

Wijzigingsbeheer

Testen

Netwerkbeheer

Logische Toegangsbeveiliging

Fysieke beveiliging

Suwinet-Inlezen

Elektronische ketenberichten

Suwinet-Mail

Toegangbeveiliging programmatuur

Suwinet-Broker

Server

Netwerk

Koppelingen/koppelpunten

Spec. Normenkader Suwinet Afnemers 2017

Suwinet-aansluitbeleid

Beleidsdomein

Naleving en compliancy aansluitbeleid

Externe partijen

Beveiligingsfunctie Suwinet (GeVS)

Taken, Verantwoordelijkheden en Functiescheiding

Suwinet deel landschap afnemers (architectuur)

TPM Externe partijen

Uitvoerings
domein

Autorisatie beheerproces

Toegangsmechanisme: gebruikersidentificatie- en authenticatie 
(IA)

Toegangsmechanisme: Autorisatie

Suwinet-Informatie

Classificatie van Informatie

Suwinet-Inlezen en DKD-inlezen (inleesfunctionaliteit)

Suwinet-Mail

Scheiding van faciliteiten

Server

Netwerkverbindingen

Telewerken

Evaluatie van aansluitbeleid

Control
domein

Risicomanagement

Wijzigingenbeheer

Beoordeling van toegangsrechten

Logging

Monitoring en rapportage

Evaluatie van IAA rapportages (organisatorisch en technisch)

Transparantie rapportage



Nog 1x: hoeveel normen?

Aantal

7 Selectie uit GeVS 2011 o.b.v. 115 normen. Scope van 
onderzoeken Inspectie SZW

115 Totaal aantal normen uit GeVS 2011 (dus voor 
afnemer, bron en beheerder en zonder BIG)

26 Totaal aantal normen in Normenkader 2017

7+4 Vertaling van ’oude’ selectie van 7 + door AP 
aangemerkte normen

13 Zoals bovenstaand, incl 2 extra vragen. Over deze 13 
normen dient de Register EDP-Auditor (RE) onderzoek 
te doen

44 Aantal hoofdvragen over Suwinet in ENSIA (selectie 
Suwinet in ENSIA tool)



Highlights



Highlights (1 van 4)

• Aansluitbeleid

Aansluitbeleid verwijst naar het brede 
informatiebeveiligingsbeleid met daarin specifieke aandacht 
voor Suwinet. Daarmee is het vergelijkbaar qua uitwerking.

• Risico-klasse/classificatie van informatie

In het normenkader wordt verwezen naar een door de 
bronhouders vast te stellen risicoklasse. Dat is nog niet gebeurd 
(status normenkader bronhouders). Voor nu geldt de oude klasse 
(klasse 2).



Highlights (2 van 4)

• Suwinet deel landschap afnemers

Hieronder verstaan we die IT-componenten die vanuit de 
gemeente een relatie leggen met Suwinet. Denk aan de 
gemeentelijke werkplek, het netwerk, de firewall en ook de 
applicatieserver. Indien men DKD-inlezen gebruikt, ook de 
bijbehorende applicatie.

• TPM

Staat voor ‘Third Party Memorandum’. Dit is een middel om de 
betrouwbaarheid op gebied van informatiebeveiliging van een 
derde partij te kunnen vaststellen. Wordt opgesteld door een 
externe auditor.



Highlights (3 van 4)

• Eisen aan wachtwoorden
De scope van deze norm betreft zowel de eisen aan wachtwoorden aan 
Suwinet-zijde (door BKWI vast te stellen) als de (logische) 
toegangsbeveiliging aan gemeentezijde (denk aan toegang tot de 
gemeentelijke werkplek/applicaties/netwerk)

• OTAP
OTAP staat voor Ontwikkel-/Test/Acceptatietest/Productie-omgeving, 
en scheiding van IT-omgevingen voor de verschillende stadia van 
software-ontwikkeling of inproductiename van software van derden. 
Bedoeld wordt hier dat er procedures nodig zijn om te testen dat de 
gemeentelijke software betrouwbaar in productie wordt genomen.
N.B. Het gaat ook in deze norm om het voorkomen van gebruik van 
Suwinet-productiegegevens buiten de reguliere productie-omgeving.



Highlights (4 van 4)

• Suwinet-Servers

Hieronder worden de servers van de gemeente (of de hosting 
partij) verstaan die suwinet-functies vervullen. Denk aan de 
applicatieserver waar de internet browser draait, de mailserver 
met Suwi-Mail of de applicatie voor DKD-inlezen.

• Scope logging

De scope van deze norm betreft zowel de logging door BKWI 
(denk aan de generieke en specifieke rapportages), maar ook de 
logging van handelingen voor zover plaatsvindt op en binnen de 
gemeentelijke IT-omgeving (werkplek, beheer).



Norm voor Norm



B.01

Let op:
Terminologie aansluitbeleid
Risicoklassen <> WBP!



B.02



B.03

Let op:
SaaS
KA vs. primaire applicatie
Netwerkdiensten



B.04



B.05



B.06

Let op:
‘eigen delen’
landschap



U.01



U.02

Let op:
Suwinet autorisatie is locatie-onafhankelijk i.t.t. de meeste applicaties!



U.03

Let op:
Autorisaties binnen Suwinet: BKWI verantwoordelijk
Autorisaties binnen KA-omgeving: gemeente verantwoordelijk



U.04

Let op:
Autorisatiematrix



U.05

Let op:
In GeVS normenkader geen normen voor de inrichting van telewerken



U.06

Let op: de bronhouder bepaalt de risico-klasse.



U.07



U.08



U.09

Let op:
OTAP: niet voor Suwinet zelf, wel voor eigen componenten zoals internetbrowser,
Netwerkvoorzieningen
Productiegegevens: geen doelbinding, doorgaans andere eisen op OTA omgevingen



U.10

Let op:
Servers: bijvoorbeeld een applicatieserver



U.11



U.12



C.01



C.02



C.03



C.04



C.05

Let op:
Logging vindt voor Suwinet-Inkijk plaats bij BKWI
Logging informatie ook via Inlezen, maar ook voor toegang KA/netwerk 
gemeente
Opslag van logging rapportages (specifieke rapportages)



C.06

Let op:
In voetnoot: maandelijkse controle op logging rapportages



C.07



C.08




