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Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
Agenda

Achtergrond
- Wie zijn wij?
- Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Praktijkvoorbeeld
- Waar doen we het voor?
- Waar hebben we het over? (scope)
- Wat is hier voor nodig?
- Wat betekent dit voor Informatievoorziening en

beveiliging?
- Hoe hebben we invulling gegeven aan de BIO?



Wat is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid?

• Verhoging van digitale weerbaarheid

• BIO Wettelijk kader. Zorgplicht voor informatieveiligheid.

• Vaststellen Basis Beveiliging Niveau 2
- Per proces
- Per IT systeem
- Per classificatie van informatie
- Security by design
- Privacy by design

• Overige standaarden IEC 62443 en CSIR



Dagelijkse praktijk

Basismaatregelen niet op orde



Dagelijkse praktijk

Wachtwoordbeleid?



Dagelijkse praktijk

Geen netwerksegmentatie?



Risico management
(05) Informatiebeveiligingsbeleid

(06) Organiseren van informatiebeveiliging

(07) Veilig personeel

(08) Beheer van bedrijfsmiddelen

(09) Toegangsbeveiliging

(10) Cryptografie

(11) Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

(12) Beveiliging bedrijfsvoering

(13) Communicatiebeveiliging

(14) Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen

(15) Leveranciersrelaties

(16) Beheer van informatiebeveiligingsincidenten

(17) Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer

(18) Naleving

https://bio-overheid.nl/

Deel 1, hfdst 1 t/m 4 uitleg en toelichting
Deel 2, hfdst 5 t/m 18 Controls (“thema’s”)
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Waar doen we het voor? 
• Optimaliseren mobiliteit 

• Veiligheid in de buitenruimte

• Continuïteit van de systemen

• Grote evenementen

• Data verzamelen t.b.v. beleid



Waar hebben we het over? 

• 400 Verkeer Regel Installaties (VRI)

• 300 Verdeelkasten voor openbare verlichting (OV)

• 280 Milieuzone posities (Milzo)

• 200 Toezichtcamera’s

• 150 Dynamische Route Informatie panelen (DRIP)

• 100 Beweegbare afsluitingen (“pollers”)

• Crowd Monitoring

• Diverse sensoren zoals tellussen, weegstrips etc.



Wat is hier voor nodig? 
• 1000+ VPN verbindingen

• Duizenden network devices

• Heel veel netwerksegmenten

• Management tools 

• Application hosting

• Enterprise Service Bus



Wat betekent dit voor Informatie 
voorziening en beveiliging?
• Veel “devices”, weinig “users”

• Complex gesegmenteerd TCP/IP netwerk

• Standaard bouwblokken

• Nauwkeurige administratie is essentieel.

• Techniek en procedures

• Toetsing BIO per keten.

• Verbindingen zijn niet 100% stabiel, stroomstoringen, kabelbreuk, 
werkzaamheden, mentaliteit

• Elke straatkast is een potentiële ingang voor hackers. 



Hoe hebben we invulling gegeven?

• BIO is een verplichting van en voor de overheid.

• Per applicatieketen

• Verplicht gunningscriterium bij Europese aanbestedingen.
(voorbeeld VRI aanbesteding: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/237915/documenten)

• BIO leeswijzer opgesteld (bijlage 23)

• “BIO Interpretatie” per applicatieketen. (bijlage 24)
- alle 300+ regels samen met VRI specialist doorlopen
- concrete eisen
- Gefaseerde uitrol
- Plan-do-check-act cyclus.



Opbouw van een Layer-2 VRI streng

• Tussen de Verkeer Regel Installaties glasvezels of koperkabels.

• In elke VRI kast één of meerdere netwerkcomponenten.

• Hierdoor ontstaat een streng van VRI’s. Elke streng vormt een apart 
netwerksegment. Er wordt een verbinding gemaakt met het 
besturingsnetwerk.

• Maak verschil tussen risico’s voor de VRI en het besturingsnetwerk.
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