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Geachte heer Van

111

DigiD

Dijk,

Hartelijk dank voor het indienen van uw auditrapportagevoor het ICTbeveiligingsassessmentDigiD, betreffendede aansluiting '1002411 - Gemeente
Weert- Digitaal Loket'.
Op basis van uw verbeterrapportstelt l.ogrus vast dat u een aantal bevindingen
heeft opgelost. In de bijlage wordt aangegeven voor welke normen dit geldt. Voor
de overige openstaande normen uit het assessment heeft u nog geen
verbeterrapportingeleverd. Deze normen zijn in de bijlagevoorzien van de door
Logius verwachteoplevertermijn.

dient een Register EDP auditor te laten vaststellendat u alsnog voldoet aan alle
normen. Hiervan stuurt u een bericht aan l.ogrus, binnen de termijn die per norm is
aangegeven in de bijlage bij deze brief.
U

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen,dan kunt u contact opnemen met ons
Servicecentrum.Dit is bereikbaarop telefoonnummer0900 - 555 4 555 en per email op servicecentrum@logius.nl.
Het Servicecentrumis geopend op werkdagen
van 8.00 tot 17.00.

Wilt u algemene informatie over DigiD assessments ontvangen per e-mail (2 á 3
keer per jaar), dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het algemeen contactformulier op www.logius.nl/contact/. U kunt deze link delen binnen uw organisatie.
Hoogachtend,
De

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,voor deze,

't Hof
ProjectleiderICT-beveiligingsassessments
DigiD

Jorik van
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Bijlage - overwegingen
Op basis van uw verbeterrapport heeft u een aantal punten opgelost, deze zijn in
onderstaandetabel opgenomen met daarbij de status "opgelost". Daarnaast stelt
Logius vast dat u nog niet alle van de onderstaandenormen van de ICTbeveiligingsassessments
DigiD heeft opgelost. Logius vraagt u deze alsnog op te
lossen voor de aangegeven opleverdatum.

Datum
14 februari 2019
Ons Kenmerk
Logius/2019/U000
111

Norm naam / Beveiligingsrichtlijn
U/TV.01 De inzet van identiteit- en toegangsmiddelenlevert betrouwbareen
effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van
gebruikers,het toekennen van de rechten aan gebruikers, het controleerbaar
maken van het gebruik van deze middelen en het automatiserenvan
arbeidsintensievetaken.
Opleverdatum:
Te voldoen voor 15-05-2019
Norm naam

/ Beveiligingsrichtlijn

webserveris ingericht volgens een configuratie-baseline.
Opleverdatum:
Te voldoen voor 15-05-2019
U/PW.03 De

/

Beveiligingsrichtlijn
U/PW.05 Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige
(communicatie)protocollenvoor het ontsluiten van beheermechanismen
uitgevoerdconform het operationeelbeleid voor platformen.
Opleverdatum:
Te voldoen voor 15-05-2019
Norm naam

en

wordt

/

Beveiligingsrichtlijn
U/PW.07 Voor het configurerenvan platformen is een hardeningrichtlijn
Norm naam
beschikbaar.

Opleverdatum:
Te voldoen

voor 15-03-2019

/

Beveiligingsrichtlijn
U/NW.03 Het netwerk is gescheiden in fysieke en logische domeinen (zones), in
het bijzonder is er een DMZ die tussen het interne netwerk en het internet
gepositioneerdIs.
Opleverdatum:
Opgelost per 13-02-2019
Norm naam
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Bijlage - overwegingen
Op basis van uw verbeterrapportheeft u een aantal punten opgelost, deze zijn in
onderstaandetabel opgenomen met daarbij de status "opgelost". Daarnaast stelt
Logius vast dat u nog niet alle van de onderstaandenormen van de ICTbeveiligingsassessments
DigiD heeft opgelost. Logius vraagt u deze alsnog op te
lossen voor de aangegeven opleverdatum.
Norm naam

/ Beveiligingsrichtlijn

Norm naam

/ Beveiligingsrichtlijn

Datum
14 februari 2019
Ons Kenmerk
Logius/2019/U000

111

U/NW.05 Binnen de productieomgevingzijn beheer- en productieverkeervan
elkaar afgeschermd.
Opleverdatum:
Te voldoen voor 15-05-2019

U/NW.06 Voor het
beschikbaar.

configurerenvan netwerken is een hardeningrichtlijn

Opleverdatum:
Te voldoen

voor 15-03-2019

Norm naam / Beveiligingsrichtlijn
C.06 In de webappl,catieomgeving
zijn signaleringsfunct,es(registratie en
detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.
Opleverdatum:
Te voldoen voor 15-05-2019
Norm naam / Beveiligingsrichtlijn
C.07 De loggings- en detectie-informatie(registraties en alarmeringen) en de
condities van de beveiliging van ICT-systemenworden regelmatig gernorutord
(bewaakt,geanalyseerd)en de bevindingen gerapporteerd.
Opleverdatum:
Te voldoen voor 15-05-2019
Norm naam

/

Beveiligingsrichtlijn

C.09 Patchmanagement is procesmatigen procedureel, ondersteunddoor
richtlrjnen, zodanig uitgevoerddat laatste (beveiligings)patchestijdig zijn
gelnstalleerdin de ICTvoorzieningen.

Opleverdatum:
Te voldoen

voor 15-03-2019
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