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 Convenant -
 

INLEIDING 

Voor de uitvoering van hun primaire taken zijn provincies in toenemende mate afhankelijk 
van informatiesystemen en – stromen. Te allen tijde 
overheidspartners op een betrouwbare informatievoorziening en op een zorgvuldig beheer 
van gegevens van provincies 
informatieveiligheid in deze tijd van digitalisering en ketenafhankelij
belang. Provincies verwerken 
veelal een eindproduct is in de provinciale dienstverlening. 

Informatieveiligheid behoort dan ook standaard onderdeel te zijn van de provinciale 
bedrijfsvoering. Het is niet alleen 
continuïteit van de dienstverlening 
consequenties zijn als informatie 
zien of te wijzigen. Informatieveiligheid is 
het beveiligen van informatiesystemen. H
gedrag van mensen in de organisatie, 
bestuurders en management het voorbeeld geven 
anticiperen op veiligheidsrisico’s
maken dat provincies betrouwbare ketenpartner

De afgelopen jaren hebben provincies 
verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid genomen en 
zich - zowel individueel, als gezamenlijk 
de kwaliteit van informatieveiligheid te verbete
Interprovinciaal is een baseline 
ontwikkeld en door provincies in gebruik genomen
Tegelijkertijd zijn stappen gezet in het ontwikkelen van een 
monitoringsysteem dat provincies helpt om vast te stellen 
waar zij zelf en ook waar zij ten opzichte van elkaar staan.
kunnen provincies op beheerste wijze hun informatieveiligheid verder ontwikkelen.

Voor het verder optimaliseren en 
provincies zijn interprovinciale afspraken nodig rondom het verankeren van 
normenkader, het (door)ontwikkelen
alsook het versterken van bewustwording en deskundigheid
geven hiermee invulling aan hun verantwoordelijkheid op informatieveiligheid
het openbaar bestuur. Zij leveren zo tegelijkertijd een bijdrage aan 
overheidsbreed stelsel van informatieveiligheid
werkprocessen en streven, onder het motto ‘generiek waar het kan, specifiek waar het moet’, 
daar waar mogelijk om efficiencyredenen 
efficiencyredenen werken provincies ook samen 
samenwerking tussen twee of 
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INFORMATIEVEILIGHEID

MOETEN EEN INTEGRAAL

ONDERDEEL ZIJN VAN 

HET BESTUREN 

PROVINCIE.”

George van Heukelom, Lid Gedeputeerde 

Staten, Provincie Zeeland en Bestuurslid 

Voor de uitvoering van hun primaire taken zijn provincies in toenemende mate afhankelijk 
stromen. Te allen tijde moeten burgers, bedrijven en 

overheidspartners op een betrouwbare informatievoorziening en op een zorgvuldig beheer 
 kunnen rekenen. Daarom vinden provincies 

informatieveiligheid in deze tijd van digitalisering en ketenafhankelijkheid van essentieel 
Provincies verwerken elke dag een grote hoeveelheid informatie. Informatie die

in de provinciale dienstverlening.  

behoort dan ook standaard onderdeel te zijn van de provinciale 
niet alleen van belang om te weten welke informatierisico’s de 

van de dienstverlening kunnen bedreigen. Het is ook van belang te 
nformatie niet beschikbaar of integer is, of door onbevoegden 

Informatieveiligheid is dus veel meer dan 
informatiesystemen. Het gaat ook om het 

gedrag van mensen in de organisatie, over de wijze waarop 
het voorbeeld geven en 

anticiperen op veiligheidsrisico’s, en over het aantoonbaar 
betrouwbare ketenpartners zijn.  

provincies zelf 
verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid genomen en 

zowel individueel, als gezamenlijk - ingespannen om 
de kwaliteit van informatieveiligheid te verbeteren. 
Interprovinciaal is een baseline informatieveiligheid 

en door provincies in gebruik genomen. 
stappen gezet in het ontwikkelen van een 

provincies helpt om vast te stellen 
ten opzichte van elkaar staan. Zo 

kunnen provincies op beheerste wijze hun informatieveiligheid verder ontwikkelen.

Voor het verder optimaliseren en het professionaliseren van informatieveiligheid binnen 
provincies zijn interprovinciale afspraken nodig rondom het verankeren van 

ontwikkelen van monitoring, zelfevaluatie en onafhankelijke toetsing
ewustwording en deskundigheid van medewerkers

geven hiermee invulling aan hun verantwoordelijkheid op informatieveiligheid
leveren zo tegelijkertijd een bijdrage aan het toegroeien naar een 

telsel van informatieveiligheid. Provincies kennen veel vergelijkbare 
werkprocessen en streven, onder het motto ‘generiek waar het kan, specifiek waar het moet’, 

ncyredenen naar samenwerkingsvormen. Naast 
efficiencyredenen werken provincies ook samen om van elkaar te leren. Dit 
samenwerking tussen twee of samenwerking tussen meer provincies zijn. 
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“ICT EN 

INFORMATIEVEILIGHEID 

MOETEN EEN INTEGRAAL  

ONDERDEEL ZIJN VAN 

HET BESTUREN VAN EEN 

PROVINCIE.”  

 

George van Heukelom, Lid Gedeputeerde 

Staten, Provincie Zeeland en Bestuurslid 

IPO 

 

Voor de uitvoering van hun primaire taken zijn provincies in toenemende mate afhankelijk 
moeten burgers, bedrijven en 

overheidspartners op een betrouwbare informatievoorziening en op een zorgvuldig beheer 
kunnen rekenen. Daarom vinden provincies 

kheid van essentieel 
. Informatie die 

behoort dan ook standaard onderdeel te zijn van de provinciale 
formatierisico’s de 

van belang te weten wat de 
onbevoegden is in te 

kunnen provincies op beheerste wijze hun informatieveiligheid verder ontwikkelen. 

professionaliseren van informatieveiligheid binnen 
provincies zijn interprovinciale afspraken nodig rondom het verankeren van het basis 

monitoring, zelfevaluatie en onafhankelijke toetsing, 
van medewerkers. Provincies 

geven hiermee invulling aan hun verantwoordelijkheid op informatieveiligheidsvlak binnen 
toegroeien naar een 

. Provincies kennen veel vergelijkbare 
werkprocessen en streven, onder het motto ‘generiek waar het kan, specifiek waar het moet’, 

Naast 
Dit kan 
.  



 

 Convenant -
 

AFSPRAKENKADER  

Provincies kiezen ervoor om zelf
provincie de eigen verantwoordelijkheid voor de te nemen maatregelen
regeldruk kunnen de maatregelen op basis van een eigen risicoafweging passend 
uitgevoerd en verantwoord. Kortom,

Evenwel is voor het inrichten van de 
afspraken nodig, zodat één standaard wordt ontwikkeld en behouden
afspraken bijdragen aan een effectieve kwaliteits
de provinciale overheidslaag. Voor ketenpartners 
afdoende invulling van 'de provinci

Met dit afsprakenkader nemen provincies verantwoordelijkheid voor het 
en handhaven van de voorwaarden voor informatieveiligheid. 
uitwerken van het afsprakenkader zijn onderstaande 

• Provincies willen een betrouwbare partner zijn 
gebied van informatieveiligheid.

• Waar mogelijk en noodzakelijk werken provincies om 
gezamenlijk normenkader voor informatieve
met hun (keten)partners.

• Iedere provincie is verantwoordelijk voor de 
informatieveiligheidsbeleid

• Informatieveiligheid vindt binnen de provincie plaats op basis van risicoanalyse en 
afweging. 

• Omdat dreigingen zich snel ontwikkelen en/of veranderen vergt
continu aandacht van bestuur, management en medewerkers. 

• De afspraken zijn een logisch en noodzakelijk vervolg op het eerder ingezette 
gezamenlijke beleid.  

• Het bestaande control-
toezicht.  

In dit convenant zijn de afspraken voor een interprovinciale regulering informatieveiligheid 
uitgewerkt op basis van de kernaspecten

a) Sturing & Verantwoordelijkheid 
b) Beleid & Normenkader
c) Verantwoording en Toezicht 
d) Bewustwording, Kennis 

 

A. STURING & VERANTWOORDELIJKHEID

Provincies dienen zorgvuldig om te gaan met de informatie 
delen en hebben de verantwoordelijkheid deze informatie op een passende wijze te 
beveiligen. Door de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid bestuurlijk te beleggen en 
door actief te sturen op informatieveiligheid, 
erop vertrouwen dat informatieveiligheid organisatorisch goed 
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or om zelf informatieveiligheid te reguleren. Hierdoor 
eigen verantwoordelijkheid voor de te nemen maatregelen. Zonder extra 

kunnen de maatregelen op basis van een eigen risicoafweging passend 
Kortom, op maat en in balans met de provinciale diens

voor het inrichten van de provinciale zelfregulering een aantal interprovinciale 
zodat één standaard wordt ontwikkeld en behouden. Tegelijk 

een effectieve kwaliteitsverbetering van informatieveiligheid binnen 
de provinciale overheidslaag. Voor ketenpartners zijn ze bovendien een garantie

provincie als betrouwbare partner'.  

Met dit afsprakenkader nemen provincies verantwoordelijkheid voor het opstellen, uitvoeren 
en handhaven van de voorwaarden voor informatieveiligheid. Als vertrekpunt bij
uitwerken van het afsprakenkader zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd

Provincies willen een betrouwbare partner zijn van het openbaar bestuur op
gebied van informatieveiligheid. 
Waar mogelijk en noodzakelijk werken provincies om efficiencyredenen aan een 
gezamenlijk normenkader voor informatieveiligheid. Dit normenkader stemmen zij af
met hun (keten)partners. 
Iedere provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen 

sbeleid.  
vindt binnen de provincie plaats op basis van risicoanalyse en 

dreigingen zich snel ontwikkelen en/of veranderen vergt informatieveiligheid 
continu aandacht van bestuur, management en medewerkers.  
De afspraken zijn een logisch en noodzakelijk vervolg op het eerder ingezette 

 
-instrumentarium wordt optimaal benut voor verantwoording en 

zijn de afspraken voor een interprovinciale regulering informatieveiligheid 
kernaspecten van een zelfregulerend besturingsmodel

erantwoordelijkheid  
ormenkader 

oezicht  
ennis & Coördinatie  

ERANTWOORDELIJKHEID  

Provincies dienen zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij ontvangen, creëren en 
en hebben de verantwoordelijkheid deze informatie op een passende wijze te 

beveiligen. Door de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid bestuurlijk te beleggen en 
te sturen op informatieveiligheid, kunnen burgers, bedrijven en ketenpartne

erop vertrouwen dat informatieveiligheid organisatorisch goed is verankerd.
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informatieveiligheid te reguleren. Hierdoor draagt iedere 
. Zonder extra 

kunnen de maatregelen op basis van een eigen risicoafweging passend worden 
en in balans met de provinciale dienstverlening.  

interprovinciale 
Tegelijk kunnen deze 

van informatieveiligheid binnen 
een garantie voor een 

opstellen, uitvoeren 
Als vertrekpunt bij het 

uitgangspunten gehanteerd: 

het openbaar bestuur op het 

redenen aan een 
. Dit normenkader stemmen zij af 

eigen 

vindt binnen de provincie plaats op basis van risicoanalyse en -

informatieveiligheid 

De afspraken zijn een logisch en noodzakelijk vervolg op het eerder ingezette 

benut voor verantwoording en 

zijn de afspraken voor een interprovinciale regulering informatieveiligheid 
van een zelfregulerend besturingsmodel, te weten:  

die zij ontvangen, creëren en 
en hebben de verantwoordelijkheid deze informatie op een passende wijze te 

beveiligen. Door de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid bestuurlijk te beleggen en 
burgers, bedrijven en ketenpartners 

verankerd. 
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� Iedere provincie neemt zelf verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid bij de 

uitvoering van haar maatschappelijke dienstverlening en taken.
� Bestuur en management van

lopen en hun rol en verantwoordelijkheden daarin.
� Elke provincie implementeert passende (beheers)maatregelen, gebaseerd op 

risicoanalyse en –afweging.
� Provincies beleggen informatieveiligheid als ee

een lid van gedeputeerde staten.
 

B. BELEID & NORMENKADER

Provincies hebben - gebaseerd op de normen van ISO2700
Baseline Informatiebeveiliging
voor provincies. Waar mogelijk en wenselijk ontwikkelen provincies gezamenlijk 
(beleids)producten. 

Middels de IBI zijn provincies in staat om minimaal de basis 
informatiebeveiligingsbeleid op orde te hebben en te voldoen aan  wettelijke voorschriften. 
Iedere provincie bepaalt autonoom, 
het gewenste beveiligingsniveau
eigen informatieveiligheidsbeleid vast. 

 

� Provincies hanteren de IBI als formeel provinciaal basisnormenkader voor 
informatieveiligheid. 

� Iedere provincie stelt vierjaarlijks een beleidskader Informatieveiligheid vast, met als 
uitgangspunt de IBI. 

� Provincies implementer
beveiligingsniveau en zorgen voor organisatorische inbedding.

� Provincies implementeren aanvullende maatregelen van de IBI op basis van 
risico(‘s) en/of specifieke afwegingen voor provincies en op eigen t
mogelijk werken provincies samen om dit te realiseren.
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Iedere provincie neemt zelf verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid bij de 
uitvoering van haar maatschappelijke dienstverlening en taken. 
Bestuur en management van iedere provincie zijn zich bewust van de risico’s die ze 
lopen en hun rol en verantwoordelijkheden daarin. 
Elke provincie implementeert passende (beheers)maatregelen, gebaseerd op 

afweging. 
Provincies beleggen informatieveiligheid als een onderdeel van de portefeuille van 
een lid van gedeputeerde staten. 

ORMENKADER  

gebaseerd op de normen van ISO27000 - in 2010 een 
Informatiebeveiliging (IBI) opgesteld. De IBI is het vastgestelde basis

Waar mogelijk en wenselijk ontwikkelen provincies gezamenlijk 

Middels de IBI zijn provincies in staat om minimaal de basis voor het 
op orde te hebben en te voldoen aan  wettelijke voorschriften. 

autonoom, op basis van een eigen afweging van het risicoprofiel,
het gewenste beveiligingsniveau. Tevens stelt iedere provincie aan de hand van de IBI 

sbeleid vast.  

Provincies hanteren de IBI als formeel provinciaal basisnormenkader voor 

Iedere provincie stelt vierjaarlijks een beleidskader Informatieveiligheid vast, met als 

Provincies implementeren de generieke maatregelen van de IBI als standaard 
beveiligingsniveau en zorgen voor organisatorische inbedding. 
Provincies implementeren aanvullende maatregelen van de IBI op basis van 

en/of specifieke afwegingen voor provincies en op eigen t
provincies samen om dit te realiseren. 

 

                                             5 

Iedere provincie neemt zelf verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid bij de 

iedere provincie zijn zich bewust van de risico’s die ze 

Elke provincie implementeert passende (beheers)maatregelen, gebaseerd op 

n onderdeel van de portefeuille van 

in 2010 een Interprovinciale 
basis normenkader 

Waar mogelijk en wenselijk ontwikkelen provincies gezamenlijk gerichte 

op orde te hebben en te voldoen aan  wettelijke voorschriften. 
g van het risicoprofiel, 

aan de hand van de IBI een 

Provincies hanteren de IBI als formeel provinciaal basisnormenkader voor 

Iedere provincie stelt vierjaarlijks een beleidskader Informatieveiligheid vast, met als 

en de generieke maatregelen van de IBI als standaard 

Provincies implementeren aanvullende maatregelen van de IBI op basis van 
en/of specifieke afwegingen voor provincies en op eigen tempo. Waar 



 

 Convenant -
 

C. VERANTWOORDING & T

Provincies ontwikkelen zich de komende jaren 
veiligheidsvlak. Het is echter geen vrijblijvend proces. Door informatieveiligheid te borgen in 
de bestaande planning en control cyclus, onafhankelijke onderzoeken 
en transparantie te creëren over de status van informatieveiligheid is
iedere provincie aanspreekbaar op haar beveiligingsniveau.

 

� Provincies verankeren informatieveiligheid in de reguliere planning en control cyclus. 
Iedere provincie geeft in het jaarverslag inzicht in de status van informatieveiligheid.

� Iedere provincie laat periodiek een onafhankelijke toets uitvoeren op het 
beveiligingsniveau en de implementatiestatus van het informatieveiligheidsbeleid, 
waar mogelijk als onderdeel van een bestaande accountantscontrole. De 
bevindingen worden in de vorm van een contro
management gerapporteerd.

� Provincies hanteren de interprovinciale monitor informatieveiligheid als instrument 
voor zelfevaluatie en delen de resultaten van het gebruik ervan, om van elkaar te 
leren en als input voor het we
 

D. BEWUSTWORDING, KENNIS 

Provincies willen voldoen aan de gemaakte afspraken rondom 
Het einddoel is dat bestuur en management 
dreigingen op het gebied van informatieveiligheid.
bevorderen dit proces. Waar regie 
inspanningen om te komen tot een adequaat niveau van 

 

� Iedere provincie voert periodiek een bewustwordingsprogramma uit met als doel alle 
medewerkers te informeren over informatieveiligheidsaspecten, alsook het op peil 
houden van kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van 
informatieveiligheid. 

� De provincies onderschrijven het belang van gezamenlijke kennisontwikkeling en 
leren om de verdere ontwikkeling van informatieveiligheid vorm te geven.

� Het Centraal Informatiebeveiligingsoverleg van provincies (CIBO) is het platform 
waarin provincies hun samenwerking op het gebied van informatieveiligheid 
coördineren. 

� Het CIBO beheert de IBI en de onderliggende gezamenlijke beleidsproducten. 
Hierbij neemt het CIBO ontwikkelingen op het gebied van wet
normatiek en baselines van andere overheden mee.

� Het CIBO draagt zorg voor een toegroeien naar en blijvend aansluiten van 
interprovinciale regulering informatieveiligheid op het overheidsbrede stelsel van 
informatieveiligheid. 
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TOEZICHT 

de komende jaren in eigen tempo verder op informatie
Het is echter geen vrijblijvend proces. Door informatieveiligheid te borgen in 

de bestaande planning en control cyclus, onafhankelijke onderzoeken zelf 
en transparantie te creëren over de status van informatieveiligheid is zonder extra rege
iedere provincie aanspreekbaar op haar beveiligingsniveau. 

Provincies verankeren informatieveiligheid in de reguliere planning en control cyclus. 
Iedere provincie geeft in het jaarverslag inzicht in de status van informatieveiligheid.

ie laat periodiek een onafhankelijke toets uitvoeren op het 
beveiligingsniveau en de implementatiestatus van het informatieveiligheidsbeleid, 
waar mogelijk als onderdeel van een bestaande accountantscontrole. De 
bevindingen worden in de vorm van een control- of auditrapport aan bestuur en 
management gerapporteerd. 
Provincies hanteren de interprovinciale monitor informatieveiligheid als instrument 
voor zelfevaluatie en delen de resultaten van het gebruik ervan, om van elkaar te 
leren en als input voor het weerbaarheidsbeeld informatieveiligheid overheden

ENNIS & COÖRDINATIE 

Provincies willen voldoen aan de gemaakte afspraken rondom Verplichtende Zelfregulering
et einddoel is dat bestuur en management bewust omgaan met permanent veranderende 

van informatieveiligheid. Leren, stimuleren en kennisdelen 
Waar regie nuttig en nodig is, coördineren provincies 

inspanningen om te komen tot een adequaat niveau van informatieveiligheid.

Iedere provincie voert periodiek een bewustwordingsprogramma uit met als doel alle 
medewerkers te informeren over informatieveiligheidsaspecten, alsook het op peil 
houden van kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van 

De provincies onderschrijven het belang van gezamenlijke kennisontwikkeling en 
leren om de verdere ontwikkeling van informatieveiligheid vorm te geven.
Het Centraal Informatiebeveiligingsoverleg van provincies (CIBO) is het platform 

arin provincies hun samenwerking op het gebied van informatieveiligheid 

Het CIBO beheert de IBI en de onderliggende gezamenlijke beleidsproducten. 
Hierbij neemt het CIBO ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, 

nes van andere overheden mee. 
Het CIBO draagt zorg voor een toegroeien naar en blijvend aansluiten van 
interprovinciale regulering informatieveiligheid op het overheidsbrede stelsel van 
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informatie-
Het is echter geen vrijblijvend proces. Door informatieveiligheid te borgen in 

zelf te programmeren 
zonder extra regeldruk 

Provincies verankeren informatieveiligheid in de reguliere planning en control cyclus. 
Iedere provincie geeft in het jaarverslag inzicht in de status van informatieveiligheid. 

ie laat periodiek een onafhankelijke toets uitvoeren op het 
beveiligingsniveau en de implementatiestatus van het informatieveiligheidsbeleid, 
waar mogelijk als onderdeel van een bestaande accountantscontrole. De 

of auditrapport aan bestuur en 

Provincies hanteren de interprovinciale monitor informatieveiligheid als instrument 
voor zelfevaluatie en delen de resultaten van het gebruik ervan, om van elkaar te 

erbaarheidsbeeld informatieveiligheid overheden. 

Verplichtende Zelfregulering. 
permanent veranderende 

Leren, stimuleren en kennisdelen 
provincies hun 

informatieveiligheid. 

Iedere provincie voert periodiek een bewustwordingsprogramma uit met als doel alle 
medewerkers te informeren over informatieveiligheidsaspecten, alsook het op peil 
houden van kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van 

De provincies onderschrijven het belang van gezamenlijke kennisontwikkeling en 
leren om de verdere ontwikkeling van informatieveiligheid vorm te geven. 
Het Centraal Informatiebeveiligingsoverleg van provincies (CIBO) is het platform 

arin provincies hun samenwerking op het gebied van informatieveiligheid 

Het CIBO beheert de IBI en de onderliggende gezamenlijke beleidsproducten. 
en regelgeving, 

Het CIBO draagt zorg voor een toegroeien naar en blijvend aansluiten van 
interprovinciale regulering informatieveiligheid op het overheidsbrede stelsel van 



 

 Convenant -
 

TOEPASSING 

Deze afspraken treden in werking op het moment dat 
vastgesteld. Iedere provincie bepaalt zelf de wijze waarop deze afspraken onderdeel zijn van 
contractafspraken met derden of va
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werking op het moment dat deze door het IPO-bestuur zijn 
Iedere provincie bepaalt zelf de wijze waarop deze afspraken onderdeel zijn van 

contractafspraken met derden of van gemeenschappelijke regelingen.  
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bestuur zijn 
Iedere provincie bepaalt zelf de wijze waarop deze afspraken onderdeel zijn van 


