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INLEIDING

1.1

Algemeen
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Sinds 1 januari 1995 is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) van
kracht (Kabinetsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant, september 1994). In
aansluiting hierop heeft de Bestuursraad van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) ingestemd met het "Beleid voor de informatiebeveiliging" (februari
1995). Binnen het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS) is dit beleid door de
afdeling Organisatie en Informatie (O&I) opgevolgd met de beleidsnotitie "Informatiebeveiliging Rijkswaterstaat, 20 december 1 995". De kern van het informatiebeveiligingsbeleid is de zorgplicht van het lijnmanagement voor een betrouwbare
informatievoorziening. lnformatiebeveiliging moet voornamelijk worden gezien als
een organisatorisch vraagstuk dat onderdeel is van de zorg voor de kwaliteit van de
informatievoorziening.
In opdracht van de afdeling O&l heeft CMG een informatiebeveiligingsonderzoek
uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel om binnen RWS ervaring op te doen met de
toepassing van het VIR, na te gaan hoe de huidige beveiligingssituatie er uitziet en
een indruk te krijgen welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om aan het
V&W en RWS informatiebeveiligingsbeleid te voldoen. De resultaten van het
onderzoek zijn vastgelegd in deze eindrapportage.
1.2

Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek is, conform de overeenkomst beveiligingsonderzoek d.d. 20 december 1 995 alsmede het daarop gebaseerde plan van aanpak d.d. 16 februari 1996,

als volgt gefaseerd uitgevoerd:
algemene voorbereiding;
onderzoek bij de pilot directie Noord-Nederland;
evaluatie van de pilot;
onderzoek bij achtereenvolgens de directies Zuid-Holland, lJsselmeergebied,
Utrecht en Noord-Holland;
eindrapportage.
Per directie zijn drie informatiesystemen en de lokale technische infrastructuur in het
onderzoek betrokken. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingsgroep
bestaande uit:
een vertegenwoordiger van de afdeling O&I;
per onderzochte directie een vertegenwoordiger;
een medewerker van de Accountantsdienst/EDP Audit Pool.
De vertegenwoordigers van de directies hebben tevens gefungeerd als begeleider
van het onderzoek bij hun eigen directie. Een nadere beschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in hoofdstuk 3.
1.3

Resultaten van het onderzoek

Allereerst heeft het onderzoek per directie voor elk informatiesysteem en voor de
lokale technische infrastructuur een deelrapportage opgeleverd alsmede een
directierapportage. Bijlage 1 bevat een overzicht van de in totaal 20 deelrapportages
en 5 directierapportages. Het inzicht in de beveiligingssituatie bij de onderzochte
directies is weergegeven in hoofdstuk 4.

4
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Voorts is een zelfanalyse instrumentarium opgeleverd, bestaande uit:
- een beschrijving van de onderlinge samenhang van de instrumenten: een overzicht van de beschikbare instrumenten en hun onderlinge relaties;
een stappenplan voor onderzoek informatiebeveiliging: een stappenplan voor het
uitvoeren van een onderzoek naar de beveiligingssituatie binnen een RWSdirectie conform het VIR, uitmondend in een beveiligingsplan voor een informatiesysteem of een technische infrastructuur;
- vijf vragenlijsten: vragenlijsten ten behoeve van het opstellen van een beveiligingsplan voor een informatiesysteem of een technische infrastructuur;
- een baseline informatiebeveiliging voor informatiesystemen: een overzicht van op
korte termijn minimaal te treffen maatregelen;
- een baseline informatiebeveiliging voor lokale technische infrastructuren: een
overzicht van op korte termijn minimaal te treffen maatregelen.
- een raamwerk beveiligingsplan voor informatiesystemen: een structuur voor een
beveiligingsplan inclusief calamiteitenparagraaf conform het VIR;
- een raamwerk beveiligingsplan voor technische infrastructuren: een structuur
voor een beveiligingsplan inclusief calamiteitenparagraaf conform het VIR;
- een checklist bedreigingen: een checklist, die is ontleend aan het Handboek
Informatiebeveiliging Rijksdienst (HIR).
Op basis van deze produkten kan een directie conform het VIA zelfstandig beveiligingsplannen opstellen. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan.
Tenslotte heeft het onderzoek een proces van bewustwording op gang gebracht
alsmede aanbevelingen voor het creëren van waarborgen voor het behoud van dit
proces. De aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.
1.4

Begrenzing van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd conform een globale afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse zoals voorgeschreven in het VIA. Het onderzoek is slechts uitgevoerd
bij de regionale directies Noord-Nederland, Zuid-Holland, lisselmeergebied, Utrecht
en Noord-Holland. Waar in deze rapportage gesproken wordt over "de directies",
worden alleen de vijf onderzochte directies bedoeld. Diepgaand onderzoek naar de
beveiligingsmaatregelen in de informatiesystemen en de lokale technische infrastructuur heeft niet plaatsgevonden. Ook heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar
systeemontwikkelprocessen. Tenslotte wordt opgemerkt dat tijdens het onderzoek
geen objectsystemen (bijvoorbeeld informatiesystemen die de bediening van sluizen
of verkeerssystemen aansturen) zijn onderzocht. De door de afzonderlijke directies
geselecteerde systemen betroffen louter bedrijfsvoeringssystemen en informatiesystemen die een primair proces ondersteunen.
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2

MANAGEMENT SAMENVATTING

2.1

Algemeen beeld
De zorg van het management voor een betrouwbare informatievoorziening verkeert
bij RWS nog in een pril stadium. lnformatiebeveihging wordt voornamelijk gezien als
een technisch vraagstuk waaraan het lijnmanagement (afdelingshoofden) weinig
aandacht hoeft te besteden. Op het niveau van maatregelen is, veelal vanuit het
beheer van de technische infrastructuur, veel eigen (professioneel) initiatief te zien
zonder dat dit planmatig of beheersmatig wordt aangestuurd.
Voor de Organisatie van de kwaliteit van de informatievoorziening bestaan binnen de
directies nog geen heldere structuren en processen. De zorg voor een betrouwbare
informatievoorziening kan derhalve nog niet goed worden ingebed. Wel is tijdens het
onderzoek geconstateerd dat een aantal voorgestelde verbeteracties direct in gang is
gezet. Door alle directieteams is aangegeven dat door de veelheid aan onderwerpen
die op de directies afkomen (waaronder kwaliteitszorg en IBO) het verhogen van de
aandacht voor informatiebeveiliging onder druk staat.
Da afhankelijkheid van de informatievoorziening varieert doch is in de meeste
gevallen groot. Het inzicht in de (samenhang tussen) produkten, de processen en de
informatiesystemen is voor verbetering vatbaar waardoor onder andere de betrouwbaarheidseisen in het algemeen niet zijn geëxpliciteerd. Geformuleerde betrouwbaarheidseisen hebben in veel gevallen nog niet geleid tot het maken van afspraken, ook
niet met de beheerders van de RWS-brede informatiesystemen.
Het denken in termen van 'wat kan er allemaal mis gaan" is veelal nieuw. Daarbij is
het vooral moeilijk gebleken om aan te geven welke bedreigingen binnen het
verantwoordelijkheidsgebied van een Iijnmanager van een informatiesysteem vallen.
Soms worden de ervaringen uit het verleden als referentie gebruikt; er wordt dan
alleen rekening gehouden met bedreigingen die zich ooit hebben voorgedaan. Ook
wordt vaak gesteld dat hierover wel nagedacht zal zijn bij de ontwikkeling van een
systeem zonder dat deze aanname is getoetst.
Zowel bij de onderzochte informatiesystemen als bij de lokale technische infrastructuren zijn diverse soorten betrouwbaarheid bevorderende maatregelen aangetroffen.
Een belangrijke basis voor een betrouwbare informatievoorziening is, voor zo ver
globaal beoordeeld, daarmee gelegd. Het lijnmanagement is in veel gevallen niet
betrokken (geweest) bij de keuze van de maatregelen. Maatregelen zijn in het
algemeen niet (inzichtelijk) vastgelegd. Overigens valt voor RWS-brede systemen op
dat hoe recenter deze ontwikkeld zijn, hoe beter de maatregelen zijn vastgelegd.
Maatregelen en afspraken met derden worden nog onvoldoende getoetst op adequate naleving en onvoldoende geëvalueerd. Structurele verbeterprocessen zijn nauwelijks waarneembaar.
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Aanbevelingen voor de directies

Voor de directies zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:
- aanscherpen I&A-verantwoordelijkheden (inclusief kwaliteit) van lijnmanagers;
- verbeteren van de directie-brede l&A-coördinatie (inclusief informatiebeveiliging);
- opstellen van globale procesbeschrijvingen;
- maken, vastleggen en toetsen van afspraken;
- opstellen van (globale) informatiebeveiligingsplannen;
- opstellen beleidsnotitie inzake informatiebeveiliging.
2.3

Aanbevelingen voor de afdeling O&I

Voor de afdeling O&l zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:
- zorgvuldige behandeling van deze eindrapportage in de lijn;
- stimuleren en faciliteren van de uitvoering van de voorgestelde acties door de
onderzochte directies;
- opstellen van een beheermodel voor RWS-brede informatiesystemen;
- opstellen van een toezichtmodel;
- initiëren van een diepgaand vervolgonderzoek naar de betrouwbaarheid van de
lokale technische infrastructuur;
- aanvullen van het RWS informatiebeveiligingsbeleid.
2.4

Tot slot

Als laatste kan worden geconcludeerd, dat het inbedden van informatiebeveiliging
een langdurig proces is. Het bewustwordingsproces komt op gang, de kunst is om
het in gang te houden.
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Bij elke directie zijn twee introductiesessies gehouden voor enerzijds het directieteam aangevuld met de verantwoordelijke lijnmanagers en anderzijds de functionele
beheerders, technische beheerders alsmede enkele gebruikers. Op basis van een
tweetal vragenlijsten, ingevuld door de beheerders, is inzicht verkregen in de
context van de informatiesystemen en de technische infrastructuur. Op basis van
veelal vooraf ingevulde vragenlijsten inzake de beveiligingssituatie, gestructureerd
conform de methodiek van het VIA, is voor elk informatiesysteem en voor de
technische infrastructuur een interview gevoerd met de verantwoordelijke lijnmanagers, functionele beheerders en technische beheerders gezamenlijk alsmede een
interview met een aantal gebruikers. Van de interviews zijn verslagen gemaakt die
met de geïnterviewden zijn terug-gekoppeld. Op basis van de context informatie, de
interviewverslagen en informatie verkregen uit bestudering van relevante documentatie is voor elk informatiesysteem en voor de technische infrastructuur een deelrapportage opgesteld en in concept afgestemd met de verantwoordelijke Iijnmanagers.
Tenslotte is een interview gevoerd met het directielid dat verantwoordelijk is voor
het dienstbrede I&A-beleid en is een concept directierapportage opgesteld en
aangeboden aan het directieteam. Na bespreking in het directieteam is de directierapportage definitief uitgebracht aan de betreffende directie.
3.2

Gebruik van vragenhijsten

Het onderzoek leert dat het gebruik van vragenlijsten een belangrijk procesaspect
heeft. Betrokkenen worden gestimuleerd om gestructureerd conform de systematiek
van het VIA na te denken over de beveiligingssituatie. In sommige gevallen zijn de
vragenlijsten door de lijnmanager, de functioneel beheerder, de technisch beheerder
en de gebruikers gezamenlijk opgesteld. Dit heeft het bewustwordingsproces
gestimuleerd. Het met elkaar discussiëren over de vragen heeft een belangrijk
leereffect, vragen komen expliciet aan de orde, vanzelfsprekendheden blijken niet
meer zo vanzelfsprekend te zijn en verwachtingen worden expliciet gemaakt. De
interviews zijn hierop aanvullend gebleken. Naar aanleiding van het beantwoorden
van de vragenlijsten en het voeren van de interviews zijn in sommige gevallen door
de betrokken lijnmanagers dan wel beheerders direct acties ondernomen ter verbetering van geconstateerde leemten.
Uiteraard hebben de vragenlijsten ook waarde als resultaat. Door het stellen (en
beantwoorden!) van de juiste vragen wordt invulling gegeven aan de verplichting
van het VIA om een beveiligingsplan op te stellen. Het onderzoek heeft geleerd dat
het wel mogelijk is om door middel van het stellen van de juiste vragen het denkproces te structureren en te stimuleren, doch uiteindelijk komt het toch op het
inzicht en de professionaliteit van de betrokkenen zelf aan om de juiste antwoorden
te formuleren, vast te leggen en goed te laten keuren door de verantwoordelijke
lijnmanager. Dit geldt met name voor het formuleren van de eisen. Voor het identificeren van bedreigingen en het vaststellen van maatregelen is gebruik gemaakt van
het Handboek Informatiebeveiliging Rijksdienst (HIA) van het ACIB.

4
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Ervaringen met de globale afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse

Tijdens het uitvoeren van de globale afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses is
een aantal belangrijke ervaringen opgedaan.
Allereerst is het formuleren van eisen, te stellen aan de informatiesystemen, moeilijk
gebleken. Enerzijds vanwege het gebrek aan expliciete eisen die door de afnemers
gesteld zijn aan de (informatie)produkten en de bedrijfsprocessen die door het
informatiesysteem worden ondersteund. Daar waar kwaliteitssystemen worden
ingevoerd is dit knelpunt echter minder aanwezig. Anderzijds is het formuleren van
eisen moeilijk vanwege taalkundige problemen. Een eis dient geformuleerd te
worden in termen van de mate waarin de informatie(systemen) beschikbaar, integer
of exclusief moet zijn. Voor wat betreft beschikbaarheid is dat nog enigszins
mogelijk (bijvoorbeeld "beschikbaar gedurende werktijden, minimaal 98% beschikbaarheid, uitval per incident niet langer dan 30 minuten"), doch voor integriteit en
exclusiviteit veel moeilijker. Dit leidt ertoe, dat eisen al gauw in termen van maatregelen worden geformuleerd met als gevaar dat andere mogelijke maatregelen die
evenzeer de ongewenste schade kunnen voorkomen, veronachtzaamd worden. Een
mogelijke eerste aanzet voor een oplossing hiervoor is het formuleren van een
minimum set aan maatregelen die altijd worden getroffen (baseline) zodat alleen nog
nagedacht hoeft te worden over additionele eisen en aanvullende maatregelen.
Ten tweede blijft het treffen van maatregelen een creatief en professioneel proces
dat vooral technisch gedreven wordt. Hiervoor zijn weinig methoden en technieken
beschikbaar (te maken). De gedachte van het VIR is dat het lijnmanagement zich
vooral moet richten op het creëren van waarborgen en periodieke toetsmomenten.
Ten derde is het opstellen van een beveiligingsplan lastig gebleken. Maatregelen zijn
vaak verspreid over verschillende documenten in verschillende verschijningsvormen
beschreven. De mogelijkheid van het VIA om het beveiligingsplan te beperken tot
een overzicht van vindplaatsen zou hiervoor een mogelijke (tussen)oplossing kunnen
zijn, doch het overzicht mag hierdoor niet verloren gaan. De geconstateerde drempel
om een beveiligingsplan op te stellen wordt hiermee enigszins verlaagd. Ook het
object van informatiebeveiligingsplannen is onduidelijk gebleken. Voor RWS is het
ondoenlijk om voor alle 200 â 300 informatiesystemen en verantwoordelijkheidsgebieden een afzonderlijk plan op te stellen. Clustering van gelijksoortige systemen die
eenzelfde bedrijfsproces ondersteunen is hiervoor een mogelijke oplossing (bijvoor beeld een cluster van GIS-applicaties in de natte sector), naast het stellen van
prioriteiten en daarmee achterwege laten van plannen voor minder belangrijke
systemen. Het VIA staat deze laatste mogelijkheid overigens niet toe; voor elk
informatiesysteem en elk verantwoordelijkheidsgebied moet een informatiebeveiligingsplan worden opgesteld!
Ten vierde is het identificeren van bedreigingen een verplicht onderdeel van het VIA.
Het denken in termen van de kansen en baten van informatiebeveiliging ("wat levert
een betrouwbare informatievoorziening mij op?") krijgt in de systematiek van de
afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse ten onrechte vrijwel geen aandacht.
Mogelijke baten van informatiebeveitiging binnen AWS zijn in dit stadium:
- verkrijgen van inzicht in produkten, processen en informatiesystemen;
- verkrijgen van duidelijkheid over verantwoordelijkheden;
- verbeterkansen voor de kwaliteit van de dienstverlening.
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Tenslotte is de naamgeving van het VIR misleidend; het woord 'informatiebeveiliging" heeft verwarring en onbegrip veroorzaakt. Gebleken is dat het beter is de
betrouwbaarheid van de informatievoorziening (en daarmee van de primaire dienstverlening!) centraal te stellen. Ook de begrippen afhankelijkheidsanalyse en kwetsbaarheidsanalyse zijn op zich juist doch eisen zeker een gewenningsperiode en
zouden eigenlijk vervangen moeten worden door woorden die de essentie aangeven:
het formuleren van eisen, het identificeren van bedreigingen en het treffen van
maatregelen. In de naamgeving van deze eindrapportage en de hoofdstukindeling is
deze wens tot uitdrukking gebracht.
3.4

Zelfanalyse instrumentarium
Het zelfanalyse instrumentarium, dat in het kader van de opdracht is ontwikkeld,
bestaat uit:
- stappenplan;
- vragenlijsten;
baselines;
- raamwerken.
Afbeelding 1 geeft de onderlinge samenhang van deze instrumenten weer:

vragen
lijsten__j

baselines

raamwerk
beveiligings
plan__

opstellen
beveiligings
' plan /

beveiligings
plan

Afbeelding 1: Samenhang instrumenten

Het instrumentarium kan worden beschouwd als een leidraad. Het gebruik van een
instrumentarium wordt door het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)
niet verplicht gesteld. Volgens het VIR is alleen het hebben van een beveiligingsplan, waarin is vastgelegd welke informatiebeveiligingsmaatregelen voor het
betreffende informatiesysteem zijn getroffen, verplicht. Uit het beveiligingsplan moet
blijken dat een afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse is uitgevoerd.
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Stappenplan

In het stappenplan is het traject, dat doorlopen moet worden om te komen tot een
beveiligingsplan, beschreven. Onderscheid wordt gemaakt tussen de voorbereiding
van een beveiligingsonderzoek naar één of meer systemen en/of de technische
infrastructuur enerzijds en het uitvoeren van het onderzoek voor één specifiek
systeem of de technische infrastructuur anderzijds. In het stappenplan zijn verwijzingen naar de overige componenten van het instrumentarium opgenomen. Bij de
inventarisatie van de beveiligingssituatie van een informatiesysteem of de technische infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de vragenlijsten. Bij het toetsen of
met de getroffen maatregelen wordt voldaan aan de gestelde eisen en het bepalen
van de benodigde aanvullende maatregelen wordt gebruik gemaakt van de baselines. De baselines voorzien in een bepaald niveau van beveiliging. Als aan een
informatiesysteem of aan de technische infrastructuur hogere eisen worden gesteld,
zullen aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Op basis van een
raamwerk kan het beveifigingsplan worden opgesteld.
Vragenlijsten

De vragenlijsten hebben tot doel een beeld te krijgen van de beveiligingssituatie van
het informatiesysteem en de technische infrastructuur. In het stappenplan ligt vast
door wie de vragenlijsten moeten worden ingevuld.
De volgende vragenlijsten zijn opgesteld:
- context informatiesysteem;
- context technische infrastructuur;
- beveiliging informatiesysteem;
- beveiliging technische infrastructuur;
- gebruik informatiesysteem en technische infrastructuur.
Baselines

Een baseline bevat een set minimaal te treffen informatiebeveiligingsmaatregelen
teneinde een minimum betrouwbaarheidsniveau te kunnen garanderen. Op basis van
de eisen die aan het informatiesysteem en/of de technische infrastructuur worden
gesteld, kan worden bepaald of de maatregelen zoals deze in de baseline zijn
gedefinieerd op zich toereikend zijn of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.
De volgende baselines zijn opgesteld:
- baseline informatiebeveiliging voor informatiesystemen;
- baseline informatiebeveiliging voor technische infrastructuren.
Raamwerken beveiligingsplannen

Een raamwerk voor een beveiligingsplan bevat een standaard structuur voor het
vastleggen van getroffen maatregelen, de daarbij gemaakte keuzes en de nog te
treffen maatregelen, in lijn met het VIR.
De volgende raamwerken voor beveiligingsplannen zijn opgesteld:
- raamwerk beveiligingsplan voor informatiesystemen;
- raamwerk beveiligingsplan voor technische infrastructuren.
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De zorg van het management van de directies voor een betrouwbare informatievoorziening verkeert bij RWS nog in een pril stadium. Het RWS informatiebeveihgingsbeleid is van recente datum en heeft nog niet volledig de kans gekregen binnen
de directies gedragen te worden. Informatiebeveiliging wordt voornamelijk nog
gezien als een technisch vraagstuk waaraan het lijnmanagement (afdelingshoofden)
weinig aandacht hoeft te besteden. Op het niveau van maatregelen is, veelal vanuit
het beheer van de technische infrastructuur, veel eigen (professioneel) initiatief te
zien zonder dat dat planmatig of beheersmatig wordt aangestuurd. De aandacht van
het lijnmanagement en in sommige gevallen ook de directieteamleden voor informatiebeveiliging is te laag. De management visie zoals weergegeven in het VIR en
uitgedragen tijdens het onderzoek wordt wel door alle directies onderschreven.
Het inzicht in de produkten en processen van de directie, een noodzakelijke voor waarde voor het kunnen managen van informatiebeveiliging, is voor verbetering
vatbaar. Dit geldt zowel voor de primaire processen als voor de ondersteunende
processen waaronder de beheersprocessen rondom de technische infrastructuur. De
veelheid aan informatiesystemen en de overlap in functionaliteit van de RWS-brede
informatiesystemen bemoeilijken het inzicht in de relaties tussen de informatiesystemen en de bedrijfsprocessen; een overzicht van de samenhang tussen de RWSbrede informatiesystemen ontbreekt. Het inzicht is het grootst bij processen die
onder kwaliteitszorg geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld het (weg)ontwerpproces.
In het algemeen geldt dat er meer aandacht wordt besteed aan de primaire processen dan aan de ondersteunende en besturende processen. Een uitzondering hierop
vormen de financiële processen waaraan, onder druk van de accountantscontrole,
tot nu toe wel veel aandacht is besteed.
Voor de Organisatie van de kwaliteit van de informatievoorziening bestaan binnen de
directies nog geen heldere structuren en processen. De verantwoordelijkheid voor
informatievoorziening is een lijnverantwoordelijkheid doch deze verantwoordelijkheid
is vaak niet eenduidig geformuleerd en op onderdelen te hoog of te laag in de lijn
belegd. Elke directie heeft een eigen wijze waarop de zorg voor de kwaliteit van de
informatievoorziening is georganiseerd, inclusief de toewijzing van verantwoordelijkheden voor informatievoorziening en automatisering binnen de directieteams.
Coördinatiemechanismen functioneren nog maar kort of ontbreken. Over de kwaliteit
van de informatievoorziening wordt nog onvoldoende gecommuniceerd. De zorg
voor een betrouwbare informatievoorziening kan derhalve nog niet goed worden
ingebed.
Controle op en evaluatie van reeds getroffen maatregelen zijn binnen de directies
nog onderbelicht. Daarmee wordt het risico gelopen dat (informatie)produkten niet
aan de gestelde eisen voldoen en dat onvoldoende geanticipeerd wordt op wijzigende eisen en wensen van klanten, nieuwe bedreigingen en verbeterkansen. Verbeteringsprocessen op het gebied van informatiebeveiliging zijn incidenteel wel waar neembaar doch zijn niet gestructureerd. De intentie voor verbetering is aanwezig
doch de prikkel of de mogelijkheid om daadwerkelijk tot acties over te gaan ontbreekt veelal. Bij alle directies bestaat overigens zowel op management niveau als
op uitvoerend niveau weerstand tegen het uitvoeren van een diepgaande afhanke-
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lijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse zoals uitgedragen tijdens de workshops informatiebeveiliging voor medewerkers van de automatiseringsafdelingen (AIV'en) en
afdelingen AO/IC van de directies. Een globale analyse, conform het onderhavig
onderzoek, wordt over het algemeen als voldoende beschouwd. Dit wordt versterkt
door de veelheid aan onderwerpen die op de directies afkomen en de noodzaak tot
het stellen van prioriteiten onder druk van krimpende budgetten. Overigens sluiten
de acties in het kader van informatiebeveiliging, kwaliteitszorg en IBO naadloos op
elkaar aan: het denken in termen van produkten, processen en eisen staat daarbij
centraal.
4.2

Betrouwbaarheidseisen formuleren

Alhoewel de eisen te stellen aan de informatiesystemen en de technische infrastructuren niet expliciet zijn geformuleerd, is daar over het algemeen tijdens de onderzoeken op hoofdlijnen wel een consistent en goed beeld van ontstaan bij de
geïnterviewden.

BEDRI.JFS
DOELSTELLING

LEVERANCIER _________

BEDRIJFS
PROCES

AFNEMER

INFORMATIE
SYSTEEM

TECHNISCHE
IN FRA
STRUCTUUR
Afbeelding 2: Betrouwbaarhedseisen formuleren

De schade als gevolg van verstoringen in de betrouwbaarheid van de informatievoorziening is globaal in kaart gebracht en vastgelegd. Inbreuken op de betrouwbaarheid kunnen onder andere tot gevolg hebben dat werk door derden onjuist
wordt uitgevoerd, projecten vertraging ondervinden, milieuheffingen ten onrechte
(niet) worden opgelegd, belangen van aannemers en maatschappelijke groeperingen
geschaad worden, privacy-gevoelige gegevens aan onbevoegden bekend raken,
betalingen onjuist of te laat plaatsvinden of crisisbestrijding niet goed kan plaatsvinden als gevolg van ontbrekende informatie. Het management heeft een goed beeld
van deze verstoringen.
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De afhankelijkheid van de informatievoorziening varieert doch is in het algemeen
groot. RWS is een organisatie die voornamelijk informatie als produkt aan klanten
levert, bijvoorbeeld in de vorm van bestekken, vergunningen, ontwerpen, beleidsnota's, onderhoudsopdrachten etc. De eisen variëren per informatiesysteem en kunnen
per tijdsmoment variëren. Een wegontwerp valt bijvoorbeeld onder de Wet Openbaarheid van Bestuur doch in een vroeg stadium bevat het concept ontwerp nog
vertrouwelijke gegevens waardoor de exclusiviteit toch belangrijk is.
Vanwege de grote belangstelling voor de financiële informatievoorziening, mede in
het kader van de accountantscontrole, lijkt het alsof aan de financiële informatiesystemen hogere eisen gesteld moeten worden dan aan andere bedrijfsvoeringssystemen, de processystemen en de objectsystemen. De uitgevoerde analyses tonen
echter aan dat dit beeld niet juist is; aan deze systemen worden vaak gelijke of
soms zelfs hogere eisen gesteld.
De eisen te stellen aan de technische infrastructuur dienen een afgeleide te zijn van
de aan de informatiesystemen te stellen eisen. Echter, over de eisen heeft weinig
communicatie plaatsgevonden. De lijnmanagers, beheerders en gebruikers nemen
vaak impliciet aan dat "het wel geregeld is". Bij enkele directies zijn positieve
uitzonderingen gesignaleerd. Door de afdelingen die de lokale technische infrastructuur beheren, zijn veelal uit hoofde van hun eigen professionaliteit impliciet eisen
gesteld aan de lokale technische infrastructuur. Deze eisen komen veelal op hoofdlijnen overeen met de eisen van de lijnmanagers van de informatiesystemen.
Eisen voortvloeiende uit wet- en regelgeving zijn eveneens in kaart gebracht. De
meest bekende daarvan zijn de eisen die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet, de
Wet Persoonsregistraties, de Wet Computercriminaliteit, de Auteurswet en de
Archiefwet. Daarnaast vloeien eisen onder andere voort uit de RONA en ROA
handboeken voor wegontwerp, wettelijke bepalingen op het gebied van tracéplanning, het Handboek Administratieve Procedures en Regelgeving (HAPER) en de
Wet op de Verontreiniging van Oppervlaktewateren. Uit het onderzoek blijkt dat de
betrokkenen op de hoogte zijn van de betekenis van deze eisen voor de kwaliteit
van de informatievoorziening. In één enkel geval werd ten onrechte de regiementsplicht van de Wet Persoonsregistraties nog niet nageleefd hetgeen een strafbaar feit
is.
De te stellen eisen zijn in veel gevallen niet vastgelegd en expliciet goedgekeurd
door het lijnmanagement. Afspraken over de eisen te stellen aan de leveranciers van
onderdelen van de technische infrastructuur zijn vrijwel overal wel gemaakt en
vastgelegd. Met de beheerders van de RWS-brede informatiesystemen zijn vrijwel
geen afspraken gemaakt over de te stellen betrouwbaarheidseisen. De directies
ervaren weinig tot geen invloed op de ontwikkeling van de RWS-brede informatiesystemen en nemen impliciet aan dat aan de te stellen eisen wordt voldaan. De
beheerders van de RWS-brede informatiesystemen bieden vaak ook geen aantoonbare garanties voor de kwaliteit van de programmatuur. Ook met de leveranciers
van informatie aan de directies zijn vaak geen schriftelijke afspraken gemaakt over
de te stellen betrouwbaarheidseisen.
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Afbeelding 3: Afspraken maken

4.3

Bedreigingen identificeren

Het identificeren van bedreigingen is voor de Iijnmanagers, beheerders en gebruikers
niet eenvoudig gebleken. Het denken in termen van "wat kan er allemaal mis gaan"
is veelal nieuw. Daarbij is het vooral moeilijk gebleken om aan te geven welke
bedreigingen binnen het verantwoordelijkheidsgebied van een Iijnmanager van een
informatiesysteem vallen. Soms worden de ervaringen uit het verleden als referentie
gebruikt; er wordt dan alleen rekening gehouden met bedreigingen die zich ooit
hebben voorgedaan. Ook wordt vaak gesteld dat hierover wel nagedacht zal zijn bij
de ontwikkeling van een systeem zonder dat deze aanname is getoetst. Voor de
technische infrastructuur kost het formuleren van bedreigingen kennelijk minder
moeite.
Met de meest voorkomende bedreigingen is impliciet of expliciet rekening gehouden,
waaronder:
- kortdurende uitval van stroom;
- brand;
- technisch falen van apparatuur;
- onopzettelijke foutieve handelingen met apparatuur;
- virussen;
- beschadiging van gegevensdragers;
- onvoorziene uitval van personeel;
- fouten als gevolg van onjuiste/ontbrekende procedures;
- foutieve gegevensinvoer.

4
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Eén keer is expliciet als bedreiging aangegeven de snelle ontwikkelingen op het
gebied van media waarop gegevens opgeslagen kunnen worden en het effect
daarvan op de beschikbaarheid van informatie op langere termijn.
Met de bedreiging van ongeautoriseerde toegang tot het gebouw wordt door de
directies opvallend verschillend omgegaan. Bij sommige directies wordt hier expliciet
rekening mee gehouden, bij sommige directies niet. Daar waar dat niet het geval is,
is onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke effecten van een Vrij toegankelijk gebouw op de exclusiviteit van informatie en op de bescherming van waarden
(bijvoorbeeld PC's met de daarin opgeslagen gegevens).
Door gebruikers wordt nog te weinig rekening gehouden met de bedreiging van
logische en technische fouten in de programmatuur die van invloed kunnen zijn op
de blijvende integriteit van de gegevens.
Door een enkele directie wordt overwogen rekening te houden met de bedreiging
van een langdurige stroomuitval. Door de meeste directies wordt hier geen rekening
mee gehouden.
Door één directie is expliciet geen rekening gehouden met opzettelijke foutieve of
destructieve handelingen door de medewerkers van de directie. Met de bedreiging
van het illegaal kopiëren van software voor privé gebruik en het gebruik van illegale
software door medewerkers binnen de directie wordt door de meeste directies nog
onvoldoende rekening gehouden.
Bij alle directies wordt expliciet geen rekening gehouden met ernstige vormen van
geweld of ernstige klimatologische omstandigheden.
In de meest gevallen worden bedreigingen niet expliciet vastgelegd en goedgekeurd
door het verantwoordelijke management doch zouden afgeleid kunnen worden uit de
getroffen maatregelen. Het identificeren van bedreigingen wordt nog onvoldoende
als een taak van het management erkend. Gestructureerde analyses van bedreigingen vinden niet plaats. In enkele gevallen wordt alleen reactief gehandeld; zodra
een bedreiging zich voordoet wordt hier op gereageerd en voortaan rekening mee
gehouden.
4.4

Maatregelen treffen

Zowel bij de onderzochte informatiesystemen als bij de lokale technische infrastructuren zijn diverse soorten adequate betrouwbaarheid bevorderende maatregelen
getroffen tegen de onderkende bedreigingen. Bij het treffen van maatregelen heeft
tot nu toe de nadruk gelegen bij de technische infrastructuur. Een belangrijke basis
voor een betrouwbare informatievoorziening is hiermee gelegd, zeker gezien het feit
dat maatregelen steeds vaker in de technische infrastructuur getroffen moeten
worden gezien het ontbreken van mogelijkheden hiertoe in de Organisatie of de
informatiesystemen. Bedacht moet worden dat het onderzoek geen technisch
diepgaand niveau heeft gehad zodat derhalve nog geen beeld is gevormd van de
daadwerkelijke technische maatregelen opgenomen in de hardware en de systeemprogrammatuur, bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van ongeautoriseerde
toegang tot het netwerk.

Doc: PD1509.V10, versie: 1.0 (definitief), 26 augustus 1996

RWS Onderzoek lnformatiebeveiliging
Eindrapportage

Blad: 16 van 23

Het lijnmanagement is in veel gevallen niet nadrukkelijk betrokken (geweest) bij de
keuze van de maatregelen, alleen in het geval van bijzondere situaties. Goedkeuring
van maatregelen vindt soms impliciet plaats. Een goed voorbeeld van een bijzondere
situatie ten aanzien van de technische infrastructuur is een verhuizing van een
directie of het uitwerken van een voornemen tot uitbesteding van het technisch
beheer. Onder dergelijke omstandigheden heeft het treffen van (additionele) maatregelen de bijzondere aandacht van het management gehad. Ook bij enkele informatiesystemen zijn positieve uitzonderingen gesignaleerd.
Het lijnmanagement heeft in het algemeen wel een goed beeld van de kwetsbaarheid van de informatie(systemen) op hoofdlijnen. Men is van mening dat de maatregelen in geringe mate voor verbetering vatbaar zijn, doch dat de kwetsbaarheid niet
onacceptabel hoog is. Dit kan overigens niet, conform de eis van het VIR, worden
aangetoond. In één enkel geval kan de technische infrastructuur niet voldoen aan de
gestelde eisen en is de kwetsbaarheid onacceptabel hoog.
Een gestructureerde vastlegging van maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van een
beveiligingsplan met eventueel een verwijzing naar de exacte vindplaatsen, ontbreekt in vrijwel alle gevallen. Maatregelen liggen in het algemeen wel ergens vast
maar vaak op meerdere plaatsen en zijn daardoor niet goed toegankelijk. Met name
de maatregelen opgenomen in de programmatuur zijn moeilijk toegankelijk. Soms
zijn deze maatregelen verspreid over vele ordners met systeemdocumentatie, soms
beschikt een directie in het geheel niet over de systeemdocumentatie van een RWSbreed systeem en soms is er van een door een directie ontwikkeld systeem in het
geheel geen documentatie gemaakt.
Bij een tweetal RWS-brede informatiesystemen is geconstateerd dat door de
centrale beheerder een raamwerk beveiligingsplan is opgeleverd. In beide gevallen
heeft de betreffende directie dit raamwerk lokaal nog niet ingevuld. Bij de directies
leeft ten onrechte nog te veel de gedachte dat indien een RWS-breed informatiesysteem gebruikt wordt, het "allemaal wel geregeld zal zijn" en dat het treffen van
aanvullende maatregelen niet nodig is. Overigens valt op dat hoe recenter een RWSbreed informatiesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd is, hoe beter de maatregelen getroffen en vastgelegd zijn.

PROCES

Het zicht op de samenhang tussen de organisatorische maatregelen, de geprogrammeerde
maatregelen en de maatregelen
in de technische infrastructuur
ontbreekt in veel gevallen. Dit
wordt mede veroorzaakt door het
ontbreken van heldere beheersconcepten.

(ADM)ORGÂNISAT1E
INvO
SYSTEEMSOFrWARE
HARDWARE

TOT STAND KOMEN
VANHETPROCES

AfbeeIdng 4: Samenhang maatregeJen
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Maatregelen worden nog onvoldoende getoetst op adequate naleving en onvoldoende geëvalueerd. Een belangrijke omissie is het achterwege laten van een controle op
de toegang tot de technische infrastructuur en de informatiesystemen. Ook de
naleving van afspraken met derden wordt onvoldoende getoetst. Het ontbreekt de
directies aan een helder toetsmodel waarin de verschillende vormen van toetsen en
evalueren in onderlinge samenhang duidelijk wordt gemaakt. Tijdens het onderzoek
is aandacht besteed aan het belang van aantoonbare toetsing en toezicht in het
proces (zelfcontrole), in tegenstelling tot toetsing/toezicht op het proces door een
IC-afdeling of door de Accountantsdienst (controle van buitenaf).
Een registratie van de inbreuken op de betrouwbaarheid is bij geen enkele directie
ingericht. Een gestructureerde vastlegging van incidenten, de wijze van afhandeling
en de preventie acties is niet aangetroffen. Wel is met voorbeelden aangetoond dat
in voorkomende gevallen op incidenten adequaat is gereageerd.
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5

AANBEVELINGEN

5.1

Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de voornaamste aanbevelingen opgenomen die voortvloeien uit
het verrichte onderzoek in relatie tot de onderzoeksdoelstellingen (zie hoofdstuk 1).
Hierbij is onderscheid gemaakt naar aanbevelingen voor de directies van RWS en
aanbevelingen voor de afdeling O&l.
De aanbevelingen voor de directies vormen de grootste gemeenschappelijke deler
van de aanbevelingen zoals opgenomen in de directierapportages en passen binnen
de verantwoordelijkheid van een directie. Het weergeven van deze aanbevelingen is
vooral bedoeld om de afdeling O&l inzicht te geven in de door CMG aanbevolen
acties en kunnen van nut zijn bij de advisering van de overige directies door de
afdeling O&l. De kern van de aanbevelingen is het bieden van waarborgen voor een
betrouwbare informatievoorziening teneinde het zelfsturend vermogen te verhogen.
Informatiebeveiliging is een langdurig proces. De aanbevelingen sluiten aan op
ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg en IBO.
Elke directierapportage bevat een overzicht van aanbevelingen gericht op de
specifieke situatie binnen de directie alsmede de onderzochte informatiesystemen en
de lokale technische infrastructuur. Voor zover het RWS-brede informatie-systemen
betreft, zijn de directies gestimuleerd om de aanbevelingen via de reguliere overlegstructuren kenbaar te maken zodat de overige directies hier van kunnen leren. In de
visie van CMG ligt het initiatief bij een directie en vervult de afdeling O&I hooguit
een (weliswaar belangrijke) coördinerende rol.
De aanbevelingen voor de afdeling O&l passen binnen de bestaande verantwoordelijkheid van deze afdeling: coördineren van de zorg voor de kwaliteit van de informatievoorziening door te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast heeft de afdeling
O&l een bewakende en evaluerende rol.

5.2

Aanbevolen acties voor de directies
Aanscherpen l&A-verantwoordelijkheden van lijnmanagers
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de informatievoorziening kan op
onderdelen eenduidiger worden benoemd en vastgelegd. Uitgangspunt is de
verantwoordelijkheid in de lijn. De verantwoordelijkheid voor een informatesysteem
ligt bij een lijnmanager, in de meeste gevallen op het niveau van afdelingshoofd.
Voor informatiesystemen die door meerdere (hoofd- of staf)afdelingen worden
gebruikt, zullen de verantwoordelijkheden helder en eenduidig moeten worden
gedefinieerd. Onderdeel van de verantwoordelijkheid voor een informatiesysteem is
het maken, vastleggen en toetsen van afspraken met andere verantwoordelijkheidsgebieden (waaronder de beheerder van de technische infrastructuur of de beheerder
van een RWS-breed informatiesysteem) en met leveranciers en afnemers van
informatie. Verantwoordelijkheden kunnen bij voorkeur worden vastgelegd in
orgaanbeschrijvingen.
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Verbeteren van directie-brede I&A-coördinatie

In aansluiting op het aanscherpen van de I&A-verantwoordelijkheden van lijnmanagers, dient de directie-brede l&A-coördinatie te worden verbeterd. Belangrijke aspecten daarbij zijn:
- directie-brede coördinatie van de zorg voor de kwaliteit (inclusief betrouwbaarheid!) van informatievoorziening, teneinde de zorg voor informatie door de hoofden stafafdelingen op elkaar af te stemmen (alleen de procesaspecten, niet de
inhoudelijke aspecten);
- planmatig en beheersmatig omgaan met de informatievoorziening binnen elke
hoofdafdeling (al dan niet door het opstellen van korte doch krachtige informatie
plannen);
- instellen van een coördinatie-overleg informatievoorziening;
- jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit van informatievoorziening.
Teneinde het informatiebeveiligingsproces binnen de directie te stimuleren en te
faciliteren, zal een verantwoordelijk manager (sponsor) binnen de directie moeten
worden benoemd, bij voorkeur het l&A-verantwoordelijke directielid. De uitvoering
daarvan dient in handen gegeven te worden aan iemand die, gesteund door het
verantwoordelijke directielid, de "schouders er onder zet" en als "aanjager" blijft
functioneren. Deze activiteiten kunnen deel uitmaken van de functie van beleidsadviseur informatievoorziening of de (directie-brede) coördinator informatievoorziening.
Hij of zij zal als coördinator optreden richting de lijnmanagers, de uitvoering van
actiepunten stimuleren en faciliteren en de samenhang met andere ontwikkelingen
blijven bewaken.
Bij voorkeur vindt de coördinatie niet plaats vanuit de afdeling die de technische
infrastructuur beheert. Voorwaarde voor een eventuele coördinatie vanuit de
controllersfunctie is dat control en bedrijfsvoering verder reiken dan de financiële
informatievoorziening en dat de functie duidelijk wordt onderscheiden van de
functies op het gebied van administratieve Organisatie en interne controle.
Opstellen van globale procesbeschrijvingen

Door middel van globale beschrijvingen van de voornaamste processen per afdeling
kan zicht worden verkregen op de te leveren produkten, de daaraan te stellen eisen,
de inrichting van de processen, de informatische relaties, de ondersteunende
informatiesystemen en het relatieve belang daarvan. Aanbevolen wordt om het
structureren van de processen rondom het beheer van de technische infrastructuur
vorm te geven aan de hand van ITIL, een internationale norm.
Maken, vastieggen en toetsen van afspraken

Een lijnmanager zal afspraken moeten maken met de managers van gerelateerde
verantwoordelijkheidsgebieden (waaronder de beheerder van de technische infrastructuur en de beheerders van RWS-brede informatiesystemen) en met leveranciers
en afnemers van informatie. Vastlegging kan plaatsvinden in de vorm van service(niveau)beschrijvingen (SLA's), protocollen, interne memo's en dergelijke. Conform
het VIR dienen in ieder geval voor informatische relaties met instanties buiten V&W
schriftelijke afspraken te worden gemaakt, voor relaties binnen het departement is
het op schrift stellen van afspraken niet verplicht doch schept wel duidelijkheid. Bij
elke afspraak zal moeten worden aangegeven op welke wijze deze wordt getoetst
op naleving. Voor elk informatiesysteem en voor de technische infrastructuur zal
een incidentenregistratie moeten worden ingericht en bijgehouden die mede als bron
voor evaluatie kan dienen.
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Opstellen van (globale) informatiebeveiligingsplannen

Aanbevolen wordt om, in tegenstelling tot het V!R en het daarop gebaseerde beleid
van V&W, binnen een directie te beginnen met de voornaamste informatiesystemen
en voor de lokale technische infrastructuren een (globaal) informatiebeveiligingsplan
op te stellen. In het RWS informatiebeveiligingsbeleid wordt dit overigens ook
onderkend. De keuze van de betreffende informatiesystemen zal door het directieteam moeten worden gemaakt. De produkten die in het kader van dit onderzoek zijn
opgeleverd, kunnen de directie behulpzaam zijn bij het opstellen van de plannen.
Hierbij is een gefaseerde aanpak mogelijk door eerst de opgeleverde baselines te
implementeren en vervolgens de noodzakelijke aanvullende maatregelen te bepalen
aan de hand van een (globale) afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse.
Opstellen beleidsnotitie

Tenslotte wordt opgemerkt dat een directie bovenstaande acties kan opnemen in
een beleidsnotitie om zo haar verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de
informatievoorziening zichtbaar te maken.
5.3

Aanbevolen acties voor de afdeling O&l
Zorgvuldige behandeling van deze eindrapportage in de lijn

Aanbevolen wordt om deze eindrapportage en de daarbij behorende produkten te
bespreken in de Directieraad van RWS en hierover te besluiten. De besluitvorming
over de rapportage past in de visie van CMG binnen de lijnverantwoordelijkheid van
de DG. Na (positieve) besluitvorming bevelen wij aan de produkten over te dragen
aan de directies. Deze overdracht zal zorgvuldig moeten geschieden. In eerste
instantie kan daarbij gedacht worden aan behandeling tijdens een DD-dag; de
HID'en zijn immers als lijnmanager eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de
informatievoorziening binnen hun directie. In tweede instantie zou een workshop
kunnen worden georganiseerd onder de noemer "op weg naar een betrouwbare
informatievoorziening". Onderdelen van een dergelijke workshop zouden kunnen
zijn:
- uitdragen van de visie op informatiebeveiliging zoals vastgelegd in het VIR;
- presenteren van de uitkomsten van dit onderzoek;
- toelichten van de produkten en het gebruik daarvan.
Doelgroep zouden primair de lijnmanagers moeten zijn, wellicht aangevuld met
functioneel en technisch beheerders. Na overdracht van de produkten zou de
afdeling O&I deze verder moeten beheren en eventueel aanpassen aan veranderende
omstandigheden.
Stimuleren en faciliteren van de uitvoering van de voorgestelde acties door de
onderzochte directies

De afdeling O&l zou de uitvoering van de hiervoor weergegeven acties door de
onderzochte directies moeten stimuleren en faciliteren. Speciale aandacht zal daarbij
uit moeten gaan naar het stimuleren van de afhandeling van de acties gericht op
RWS-brede informatiesystemen. De afdeling O&l zou moeten stimuleren dat deze
door de betreffende directie worden besproken met de centrale beheerder en
vervolgens door de centrale beheerder opgevolgd worden dan wel bekend gesteld
worden aan alle overige betrokken directies. Om te voorkomen dat elke directie
afzonderlijke afspraken gaat maken met centrale beheerder, zal de afdeling O&I de
afhandeling van de acties moeten coördineren. Tevens zullen de overige directies
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moeten worden benaderd om de toepasbaarheid van de aanbevelingen aan de
onderzochte directies te toetsen. In feite vervult de afdeling O&t de coördinerende
rol voor informatiebeveiliging binnen RWS (D2-niveau).
Er zal nog wel een principiële keuze gemaakt moeten worden tussen het intensiveren van de coördinatie richting de onderzochte directies of het verbreden van de
coördinatie richting alle andere RWS-directies. Vanuit een andere invalshoek zouden
ook de meest cruciale RWS-brede informatiesystemen kunnen worden benoemd en
zou daar de prioriteit bij gelegd kunnen worden.
Opstellen van een beheermodel voor RWS-brede informatiesystemen

Aanbevolen wordt een beheermodel op te stellen teneinde meer structuur en
duidelijkheid aan te brengen in het beheer van RWS-brede informatiesystemen.
Onderdelen van dit model moeten zijn:
- formaliseren van de verhouding tussen opdrachtgever (de afnemende directies)
en de opdrachtnemer (de beherende directie);
- kanaliseren van de eisen te stellen aan de systemen door de opdrachtgever;
- inzicht geven in de geprogrammeerde controles in het systeem door de opdrachtnemer;
- (tijdig) inzicht geven in de eisen te stellen aan de technische infrastructuur van
de opdrachtgever door de opdrachtnemer;
- (tijdig) inzicht geven in de organisatorische randvoorwaarden voor inbedding van
het systeem in de organisatie van de opdrachtgever door de opdrachtnemer;
- de implementatie (tijdig) vooraf laten gaan door een technische en organisatorische quick scan bij de opdrachtgever door de opdrachtnemer;
- afgeven van kwaliteitsgaranties door de opdrachtnemer.
Het beheermodel is van nut voor alle RWS-directies.
Opstellen van een toezichtmodel

Aanbevolen wordt om samen met de stafafdeling Divisiecontroller voor de directies
een toezichtmodel op te stellen waarin een samenhangende visie wordt weergegeven op toezicht, evaluatie en controle binnen een directie. Onderdelen van dit model
kunnen zijn:
- definitie van de belangrijkste begrippen;
- waarde van aantoonbare zelfcontrole;
- controle en toezicht in het proces;
- controle en toezicht op het proces;
- positie en rol van de afdelingen AO/IC;
- de waarde van kwaliteitscontroles;
- evaluatie van produkten en processen.
De Interne Accountantsdienst kan bij het opstellen van het model wellicht ondersteuning bieden. Het toezichtmodel is van nut voor alle RWS-directies.
Initiëren van een technisch diepgaand vervolgonderzoek naar de betrouwbaarheid
van de lokale technische infrastructuur

Gezien het grote belang van een betrouwbare technische infrastructuur en het feit
dat dit onderzoek hierover gezien de diepgang geen uitsluitsel heeft kunnen bieden,
beveelt CMG aan een technisch diepgaand onderzoek uit te voeren naar de betrouwbaarheid van de lokale technische infrastructuur. De beveiliging van de datacommunicatie zal het voornaamste object van onderzoek moeten zijn, gericht op het
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voorkomen van ongeautoriseerde toegang, het behoud van de integriteit van gegevens tijdens transport en opslag en de robuustheid.
Het onderzoek zal zich bij voorkeur moeten richten op een UNIX en WINDOWS/NT
omgeving omdat dit de richting lijkt die de directies inslaan. Met name de koppeling
met externe netwerken (o.a. V&W-net, Internet) en inbelfaciliteiten verdienen de
aandacht. Het onderzoek zal beperkt kunnen blijven tot twee directies waarvan de
eerste een pilot zou kunnen zijn, indien mogelijk directies die ook bij het onderhavig
onderzoek betrokken zijn geweest. Het is wenselijk om een vertegenwoordiger van
de Meetkundige Dienst te betrekken bij de begeleiding van het onderzoek. De
resultaten van het onderzoek zouden gebruikt kunnen worden om meer diepgang te
geven aan de baseline voor technische infrastructuren en alle RWS-directies meer
houvast te bieden bij het beveiligen van hun eigen lokale technische infrastructuur.
Het voordeel van een dergelijk vervolgonderzoek is dat op een efficiënte wijze
extern beschikbare kennis toegespitst wordt op de RWS-situatie, overgedragen
wordt aan RWS en toegankelijk wordt gemaakt. Het belang van een betrouwbare
lokale technische infrastructuur rechtvaardigt in de visie van CMG een dergelijk
onderzoek. Bij geen van de onderzochte directies is bovendien tot nu toe een intern
of extern gestructureerd onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van de lokale
technische infrastructuur.
Aanvullen RWS informatiebeveiligingsbeleid

Tenslotte wordt aanbevolen bovenstaande acties te verwerken in het RWS-brede
informatiebeveiligingsbeleid dat daarmee meer inhoud krijgt. Dit aangepaste beleid
zal door de DG goedgekeurd moeten worden hetgeen past binnen het V&W-brede
informatiebeveiligingsbeleid. Tevens worden hiermee de (nieuwe) taken van de
afdeling O&l voor alle directies duidelijk.
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