
Visie informatiebeveiliging Rijksdienst 
 

De missie 
In een steeds veranderende informatiemaatschappij waarin informatie steeds waardevoller wordt, moet 

de burger kunnen vertrouwen op de overheid. Informatie die beveiligd moet zijn, is ook goed beveiligd en 

het delen van informatie met wie die nodig heeft, wordt gefaciliteerd.  

De visie 
Onze samenleving verandert steeds meer in een informatiemaatschappij en een kenniseconomie die 24 

uur per dag actief is. Informatie wordt steeds belangrijker en waardevoller. Dat geldt ook voor de 

Rijksdienst die aanspreekbaar is op de betrouwbaarheid van informatie die zij geeft en op de 

verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die zij ontvangt. Tegelijkertijd wordt van de Rijksdienst 

een steeds grotere efficiëntie verlangd. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de Rijksdienst de 

informatievoorziening willen inrichten. Informatiebeveiliging wordt daarbij steeds belangrijker. Het vereist 

een integrale aanpak waarbij de focus komt te liggen op brede samenwerking, op gegevensbeveiliging in 

aanvulling op netwerkbeveiliging en op risicomanagement in plaats van risico mijden. Medewerkers 

moeten veilig met informatie kunnen en willen omgaan. De Rijksdienst moet hen hierin ondersteunen 

door te voorzien in heldere regels, middelen en adviezen. Expertise en samenwerking op het gebied van 

informatiebeveiliging en aansluiting op het werkproces zijn hiervoor essentieel. 

 

Toelichting op de visie 

Inleiding 
Deze visie behandelt achtereenvolgens de ontwikkelingen die als achtergrond hebben gediend voor de 

visie, een uitwerking van de gewenste situatie en geeft een aanzet tot de focuspunten die richting 

moeten geven aan deze visie. 

Omgevingsbeeld 
Onze samenleving verandert steeds meer in een informatiemaatschappij en een kenniseconomie die 24 

uur per dag actief is. Informatie wordt steeds belangrijker en waardevoller. Dat geldt ook voor de 

Rijksdienst die aanspreekbaar is op de betrouwbaarheid van informatie die zij geeft en op de 

verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die zij ontvangt. Tegelijkertijd wordt van de Rijksdienst 

een steeds grotere efficiëntie verlangd. 

 

Ontwikkelingen op maatschappelijk gebied en ontwikkelingen binnen de Rijksdienst hebben invloed op de 

organisatie en inrichting van informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst. De ontwikkelingen zijn deels 

afkomstig van het One-Vision project van de ICCIO, het onderzoek van de Erasmus Universiteit, het 

eerste Nationale Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid en het regeerakkoord van het kabinet-

Rutte. 

 

o Openheid is de norm en maakt vinden, verbinden en samenwerken mogelijk. Een vorm van een 

recht op informatie is opgenomen in de Wet Openbaarheid Bestuur. 

o De macht verschuift verder naar het individu, die vervolgens zich zelf organiseert in groepen. 

Informatiegebruikers worden tegelijkertijd aanbieders, gefaciliteerd door sociale media. 

o Dienstverlening wordt rondom de burger en de medewerker georganiseerd. Dit uit zich door korte 

implementatietijden, 7x24 uur dienstverlening en plaats- en tijdonafhankelijk werken. 

o Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele voorzieningen. 

o Afhankelijkheid van ICT neemt toe door digitalisering en automatisering van werkprocessen. 

o De Rijksdienst flexibiliseert en ontkokert en treedt op als één concern om snel en adequaat te 

handelen met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken. Centralisatie van de bedrijfsvoering is 

verankerd in het regeerakkoord. 

o Shared Service Centra worden verder ontwikkeld en worden gevolgd door clouddiensten om meer 

eenheid in de bedrijfsvoering van de Rijksdienst te faciliteren. 

o Bezuinigingen en taakstellingen zorgen voor de noodzaak van meer met minder. De Rijksdienst 

moet meer concurreren met het bedrijfsleven om expertise te hebben en te houden. 



o Privacy krijgt meer aandacht als gevolg van toenemende opslag van persoonsgegevens bij de 

Rijksoverheid. Burgers maken zich zorgen over de beveiliging van de opslag en verwerking van 

deze informatie. Een meldplicht bij verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens is onderdeel 

van het regeerakkoord. 

o Cybercriminaliteit en spionage wordt professioneler en gerichter. Middelen hiervoor worden 

eenvoudiger in het gebruik maar moeilijker te bestrijden. Het regeerakkoord heeft een integrale 

aanpak van cybersecurity aangekondigd. 

o Er heerst een onterecht gevoel van veiligheid op internet bij burgers, bedrijfsleven en overheid. 

Gewenste situatie 
Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker en vereist een integrale aanpak waarbij de focus komt te 

liggen op brede samenwerking, op gegevensbeveiliging in aanvulling op netwerkbeveiliging en op 

risicomanagement in plaats van risico mijden. 

 

Informatiebeveiliging is en blijft een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement 

Informatiebeveiliging levert een bijdrage aan de kwaliteit van de informatievoorziening en is daarmee 

geen doel op zich. Het blijft een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement om ook met het gebruik 

van nieuwe technologie in control te zijn op het gebied van inrichting en beveiliging van informatie. 

Kennis op het gebied van hanteerbare kaders, best practices, risicomanagement en begrijpelijk 

rapporteren wordt centraal gefaciliteerd en ontwikkeld. 

 

De kwetsbaarheid van de totale keten neemt toe door processen die de organisatiegrenzen overstijgen. 

Het lijnmanagement maakt afspraken over beveiligingsnormen waaraan organisaties in de keten van 

binnen en buiten de Rijksdienst moeten voldoen. Voor het geheel moeten ketenverantwoordelijken 

aangesteld worden. 

 

Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is en blijft risicomanagement 

Een deugdelijke afweging van risico’s blijft het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging. Hierbij 

gaat het naast de bepaling van potentiële schade en dreigingen ook om het doel van de opslag en 

verwerking van informatie. Beveiligingsmaatregelen mogen de toegankelijkheid en verwerking van 

informatie binnen het verwerkende proces niet disproportioneel beperken.  

 

De gebruiker staat centraal bij de implemetatie van de maatregelen (Veilig Faciliteren) 

De klassieke informatiebeveiligingsaanpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert 

maakt plaats voor veilig faciliteren. Klassieke informatiebeveiligingsmaatregelen kenmerken zich vaak 

door een beperking van mogelijkheden, hetgeen ervoor zorgt dat medewerkers zelf manieren zoeken om 

buiten de systemen om – onveilig – te werken. Er moet worden gestreefd naar maximale facilitering van 

gevraagde functionaliteit op een veilige manier. Dit zorgt voor beveiliging van gegevens die dat nodig 

hebben, op een manier die uit te leggen is. Het management moet haar verantwoordelijkheid nemen en 

de mogelijke middelen beschikbaar stellen zodat dit veilig faciliteren mogelijk wordt. 

 

Bij veilig faciliteren is variatie de standaard. Technologische ontwikkelingen vereisen een focus op 

standaardisatie van beveiliging, niet van middelen.  

 

Methoden voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- en 

overrubricering te voorkomen 

De mate van beveiliging van informatie wordt bepaald door de waarde die eraan toegekend wordt. Dit is 

onder te verdelen in publieke informatie (open data), vertrouwelijke informatie en staatsgeheime 

informatie. Publieke informatie, open data, is niet vertrouwelijk en hoeft daarom niet afgeschermd te 

worden. Gedeeltelijk is deze informatie openbaar en dus publiek beschikbaar. Aandachtpunten hierbij zijn 

de integriteit van de informatie en de beschikbaarheid. Vertrouwelijke informatie en staatsgeheime 

informatie worden gerubriceerd. Voor deze typen informatie wordt een risicoafweging gemaakt om de 

mate van beveiliging te bepalen, waarbij beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit en 

beheersbaarheid een rol spelen en het desbetreffende rubriceringsniveau leidend is. 

 

Overrubricering zorgt voor inflatie van het waardebegrip en hierdoor onbegrip bij de gebruiker van de 

informatie. Dit kan leiden tot eigen interpretatie van de waarde van de informatie en de waarde van de 

toegekende rubricering. Een te laag niveau zorgt op voorhand al voor onvoldoende beveiliging. 

Uitgangspunt is een zo laag mogelijke rubricering, wat zorgt voor een afdoende bescherming en een 

minimale impact op de bedrijfsvoering. Dit vraagt om hanteerbare methoden voor rubricering. 



 

De potentiële schade van compromittering van informatie kan in de tijd erg verschillen; informatie die 

vandaag vertrouwelijk is, kan morgen openbaar zijn. Bij het vaststellen van het rubriceringniveau moet 

een termijn worden vastgesteld waarbinnen deze valide is. Rubriceringsniveaus moeten daarom 

regelmatig geëvalueerd worden. 

 

Gegevensbeveiliging komt steeds meer naast netwerkbeveiliging 

Het steeds meer koppelen van informatiesystemen van verschillende ketenpartners vraagt om een 

aanvulling van netwerkbeveiliging door gegevensbeveiliging. Doordat daardoor hogere eisen aan 

identificatie en autorisatie van gebruikers worden gesteld kunnen door middel van gegevensbeveiliging 

gegevens op maat beschikbaar gemaakt worden voor hen die toegang moeten hebben en afgeschermd 

blijven voor diegenen die geen toegang moeten hebben. Zo wordt ook plaats- en tijdonafhankelijk 

werken beter gefaciliteerd. 

Focuspunten 
Medewerkers moeten veilig met informatie kunnen en willen omgaan. De Rijksdienst moet hen hierin 

ondersteunen door te voorzien in heldere regels, middelen en adviezen. Expertise en samenwerking op 

het gebied van informatiebeveiliging en aansluiting op het verwerkende proces zijn hiervoor essentieel. 

 

Verantwoord en bewust gedrag van mensen is essentieel voor een goede informatiebeveiliging 

De menselijke factor is mede bepalend voor het veilig omgaan met informatie binnen organisaties. 

Incidenten kunnen hun oorsprong vinden in onwetendheid en onvoldoende zicht op bedreigingen of in 

opzet en onachtzaamheid. Regels en veiligheidsmaatregelen moeten helder en eenvoudig uit te leggen en 

na te volgen zijn en verantwoord gedrag bij medewerkers oproepen.  

 

Kaders en maatregelen worden overheidsbreed afgesproken en ingezet. In 

uitzonderingsgevallen wordt – in overleg – afgeweken 

Infrastructuren worden generiek ingericht met daarbij behorende generieke beveiligingskaders en -

maatregelen, ondersteund door één rijksbrede operationele ICT-beveiligingsorganisatie. Het basisniveau 

is snel, goed, efficiënt en faciliteert de Rijksdienst. Voor sommige onderdelen van de Rijksdienst bestaan 

specifieke werksituaties die andere maatregelen vereisen. Deze maatregelen worden in overleg bepaald 

en ingezet. 

 

Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste informatiebeveiliging en moeten 

(centraal) geborgd worden 

Kennis en expertise op het gebied van informatiebeveiliging blijft zich ontwikkelen. Om hiervan te kunnen 

profiteren worden kennis en expertise centraal geborgd, waarbij interdepartementale samenwerking en 

kennisdeling niet uit het oog verloren wordt. Er is voortdurend afstemming met het primaire proces en er 

wordt in begrijpelijke taal samengewerkt.  

 

Voortdurende veranderingen in de wijze waarop gecommuniceerd wordt en informatie verwerkt wordt 

bevinden zich niet alleen op technologisch, maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied. Rijksbreed 

komen onderzoeksmiddelen beschikbaar, wordt kennis van onderzoeksinstanties en bedrijfsleven 

ingeschakeld en worden resultaten van (inter)nationaal onderzoek gebruikt. 

 

Informatiebeveiliging vereist een integrale aanpak 

Informatiebeveiliging is één van de kwaliteitsaspecten van het functioneren van de Rijksdienst en moet in 

relatie worden gezien tot het doel van de gegevensverwerking en overige getroffen maatregelen ter 

borging van de kwaliteit. Verantwoordelijken voor de verwerking van de informatie dienen zich blijvend af 

te vragen of de getroffen maatregelen afdoende en op maat zijn. 

 

 


