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Beste leden en burgerleden,
In de commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking van 27 juni 2019 is door de heer Huismans (fractie PUNT)
gevraagd om kort in te gaan op de relatie tussen de invoering van de privacywetgeving en de raakvlakken met de ictinfrastructuur. In reactie hierop is een korte notitie toegezegd. Hieronder treft u de toegezegde informatie aan.
De privacy-wetgeving stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens moeten beveiligd
worden met passende technische en organisatorische maatregelen. Voorbeelden van technische maatregelen in de ìctinfrastructuur zijn: de wijze waarop je toegang krijgt tot het gemeentelijke netwerk, de wijze waarop de toegang tot
bepaalde systemen is geregeld, maatregelen voor veilig versturen van persoonsgegevens, detectie van aanvallen van
buitenaf op het gemeentelijke netwerk, etc..
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het toepassen van die passende maatregelen. Aangezien ook sommige
leveranciers onze persoonsgegeven verwerken, moeten ook zij voldoen aan dezelfde eisen als de gemeente. De
gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant-West is één van de leveranciers waar ook passende technische
maatregelen genomen moeten worden.
Wat passende maatregelen zijn, is nu nog gebaseerd op de BIG (Baseline informatiebeveiliging Gemeenten), maar per 1
januari 2020 wordt deze vervangen door de BIO (Baseline informatiebeveiliging Overheid)1. De BIO is een
dóórontwikkeling van de BIG. Als gemeente baseren we ons informatiebeveiligingsbeleid en de verantwoording aan uw
raad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG (en vanaf 1 januari 2020 op de BIO).
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr. A. Harijgens
Wethouder

1 https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/baseline-informatiebeveiliging-overheid/
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