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Betreft: Reactie van Forum Standaardisatie inzake de Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Geachte heer Westpalm van Hoorn

Hartelijk dank voor uw reactie (d.d. 6 augustus 2018) namens het Forum Standaardisatie op de door de werkgroep
normatiek opgestelde BIO. In uw reactie stelt u een aantal punten aan de orde waar ik namens de werkgroep
graag nader op in ga.
Op de allereerste plaats is de werkgroep verheugd over de steun van het Forum voor de BIO. Met het Forum
Standaardisatie verwacht de werkgroep een positief effect van de BIO op de informatieveiligheid van de overheid.
De werkgroep is het met u eens dat de totstandkoming van de nu opgestelde overheidsbrede baseline aansluit bij
de door u genoemde eerder door het Forum ingezette acties en vertolkte standpunten.
Op de tweede plaats vraagt u aandacht voor een aantal belangrijke kwesties verbonden met de totstandkoming
van de BIO.


Het beheer van de BIO zal zoals u vraagt een overheidsbrede basis hebben. Ieder bestuurslaag zal
daarvoor capaciteit ter beschikking stellen en halfjaarlijks zal op basis van input vanuit de onderscheiden
bestuurslagen besluitvorming plaats vinden over mogelijke bijstelling van de BIO. De werkgroep
Normatiek zal de dialoog daarover coördineren en de besluitvorming voorbereiden. Indien het
zwaarwegender kwesties betreft dan zal overleg plaats vinden in het OBDO.



Iedere overheidslaag zal zelf monitoren wat de voortgang is van de implementatie van de BIO. Zo
hebben de Waterschappen de afgelopen jaren een audit uitgevoerd op de implementatie van de BIWA.
Interbestuurlijk zal uitwisseling plaats vinden over deze monitoring en wijze van verantwoorden, zowel
op organisatieniveau als op het niveau van de bestuurslaag zelf.



Van uw verwijzing naar Het Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) heeft de
werkgroep goede nota genomen. Het model biedt een aantal interessante aangrijpingspunten, om de
beheerorganisatie in te richten, om de BIO daadwerkelijk te beheren en verder te ontwikkelen en om de
implementatie te ondersteunen. Een en ander sluit aan bij het ingezette ondersteuningsprogramma
waarvoor het ministerie van Binnenlandse Zaken middelen ter beschikking heeft gesteld (2018), en naar
voornemen ter beschikking zal stellen tot en met 2020. In dit programma moeten juist deze drie
genoemde onderwerpen vorm krijgen. Voor het einde van dit jaar zal over beheerorganisatie en het
programma voor beheer en ondersteuning nadere besluitvorming plaats vinden.



Het punt van richtlijnen per taakgebied dat u adresseert zal nader vorm krijgen in het kader van het
ondersteuningsprogramma. Nog deze maand start een inventarisatie van hulpmiddelen van onder meer
handleidingen en beproefde best practices. Daarnaast loopt de ontwikkeling van de zogenaamde
thema’s (huisvesting, cloud, etc. ), met daarin verwijzing naar bruikbare hulpmiddelen. Het gaat hier niet
om het ontwikkelen van aanvullende normatiek en/of verplichte maatregelen. De BIO is gebaseerd op
het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid van betrokken organisaties voor risicoanalyse en
nadere invulling van het eigen beleid in het verlengde van de baseline en verplichte standaarden (waar in
de BIO overigens ook naar verwezen wordt). Uiteraard sluit dit uitgangspunt bijstelling van de BIO op
basis van opgedane ervaringen en (interbestuurlijke) dialoog daarover geheel niet uit.



De werkgroep is niet formeel betrokken bij mogelijke wettelijke verankering van de BIO. De verankering
van de BIO op wettelijk niveau is in dit kader dan ook niet aan de orde. De besluitvorming voorziet dat
de BIO na akkoord van de OBDO in de ministerraad wordt vastgesteld.



Met de hierboven aangeduide systematiek van beheer, onderhoud en van ondersteuning is de
verwachting dat aan uw vraag naar een adequate stimulering is voldaan.



Het door bureau FS geleverde commentaar zal aan de orde komen in de eerste ronde van bijstelling die
naar verwachting nog in december tot aanpassing zal leiden.

De werkgroep gaat er vanuit dat het Forum ook in de komende fase van beheer intensief betrokken zal blijven.
Deze betrokkenheid is als uitermate positief ervaren.

Met vriendelijke groet,

Henk Wesseling
Voorzitter werkgroep Normatiek

