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Geachte burgemeester,
Geachte raadsgriffier,

0.21 maart a.s. vinden verkiezingen plaats. Het vertrouwenm onze verkiezingen

is groot. Dat komt in belangrijke mate door de wijze waarop de gemeentende
verkiezingenorganiseren en uitvoeren.Het behoud van het vertrouwen in de

verkiezingenis voor ons allen een prioriteit. Daarom moeten we alert zijn op
ontwikkelingendie dit vertrouwen zouden kunnen aantasten.

Nieuwe technologieènkunnen dreigingenmet zich meebrengen. De AIVD
signaleert in de Jaarverslagen dat er statelijke actorenzijn die zich richten op
Nederland. Het Cyber Security Beeld Nederland 2017 laat zien dat statelijke
actoren ook de intentie en capaciteit hebben om zich via digitale middelente
mengen in democratischeprocessen.

0.19 december jl. is, in de zogenoemde verkiezingscirculaire,door het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) aan de gemeentengevraagd
om een analyse uit te voeren van de kwetsbaarhedenin de eigen gemeentelijke
organisatieen van de processen die worden ingerichtvoor de verkiezingenen om,
als de analyse daartoeaanleiding toe geeft, maatregelente treffen om
kwetsbaarheden te verminderenc.g. weg te nemen. In vervolg hierop vragen wij

u nu om de politieke partijendie in uw gemeente mee gaan doen aan de

gemeenteraadsverkiezingte informerenover mogelijkedreigingen zodat de
partijen zich daarvan bewust zijn en waar nodig maatregelenkunnen treffen.

Begin 2017 heeft het Nationaal Cyber SecurityCentrum (NCSC, onderdeelvan de

Nationaal coördinatorterrorismebestrijdingen veiligheid), bijeenkomsten
gehouden voor de ICT-beheerders van de politieke partijen die gingen deelnemen
aan de Tweede Kamerverkiezing. In die bijeenkomstenis ingegaan op de
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mogelijkheden die lCT-beheerders hebben om hun gebruikers en systemen beter
te beschermen tegen digitale dreigingen.

Het is van belang dat dergelijke voorlichting ook gegeven gaat worden aan de
politieke partijen die deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De
Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Verenigíng van Nederlandse Gemeenten
kan u daarin bijstaan. Dat doet de IBD allereerst door adviezen te geven die de
digitale weerbaarheid vergroten. U trefr deze adviezen aan in de factsheet die biJ

deze brief is gevoegd. u kunt ook terecht bíj de IBD met vragen en meldingen. De
contactgegevens van de IBD staan in de factsheet.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u aan deze oproep gevolg zult geven en
gebruik zult maken van de deskundige hulp die de IBD u kan bieden.
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¿r3. r.n. otlongren
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Een ongelukzit in een klein hoekje,ook in het digitale verkeer.
Met de grote hoeveelheid e-mails,berichten op sociale media en
het toenemendgebruik van apparatuurdie verbondenis met het De gemeente doet er veel aan om informatiesystemente beveiligen

internetneemt het risico van digitaledreigingen toe. Phishing, en beveiligd te houden.Als raadslid of misschien wel bestuurderis
virusbesmettingen,verlies of diefstalvan gegevens, digitalesabo- het uw verantwoordelijkheidom hieroptoe te zien. Goed voorbeeld
tage of bekladdingvan websitesen andere narigheidzijn helaas doet goed volgen. Daarom rs het des te belangrijker om uzelfen
aan de orde van de dag. De gevolgenkunnen groot zijn, zeker voor uw apparatuur adequaatte beschermen tegen digitale dreigingen.
mensen die toch al in de schijnwerpersstaan zoals raadsleden en Er is momenteel geen indicatie van een verhoogde dreiging tegen
bestuurders. politici,maar u bent net zo kwetsbaar als ieder ander op internet.

De impact van een incidentkan vooru groot zijn, Wat u overkomt
De lnformatiebeveiligingsdienst(IBD), in 2013 opgerichtdoor haaltwellicht de krant van morgen en kan gevolgen hebben voor
alle Nederlandse gemeenten, ondersteuntuw gemeentebij uw politieke loopbaanen het vertrouwendat inwoners hebbenin
informatiebeveiligingin het algemeen en rs voorafgaand en tijdens de overheid. De IBD geeft u in deze factsheetenkele tips om uzelf

de verkiezingen 24x7 beschikbaar voorhulp, coördinatieen en uw (politieke) organisatie weerbaarderte maken. De IBD heeft
ondersteuningaan (aankomend) raadsleden en bestuurders. De IBD aanvullend ook een factsheet uitgebrachtvoorde gemeentelijke
monitorthierbijm samenwerking met het Nationaal Cyber Secuntv informatiebeve i I igi ngsf u n ctiona rissen.

Centrum (NCSO en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

en Veiligheid (NCTV) de actuele dreiging. In dit kader wijzen w1J u in

deze factsheetop twee aandachtspunten: ongewenste bemvloedrng Uw apparatuur bevatwaardevolle informatie: uw contacten,uw
van de verkiezingen en uw eigen informatiebeveiliging. e-rnarls en berichten,uw foto's, uw bankzaken, uw agenda; allemaal

beschikbaar m uw broekzak en bij de meestemensen beschermd
door een pincode van vier cufers. Een hoe is het eigenhjk gesteld

met uw laptop? Vergrendeltu uw schermals u koffie haalt? Weet
Er rs veel aandacht voor bemvloedingvan verkiezmgen, onder u wat u deelt met apps en denkt u na voordat u klikt op links of
andere naar aanleiding van mogelijkeonregelmatigheden bij de bijlage opent? De risico's zijn talrijk: uw apparatuur wordt gestolen,
presidentsverkrezmgen m de Verenigde Staten. Er is momenteel uwwebsite is onbereikbaarof wordtbeklad,iemand anders plaatst

geen aanlerdmg om aan te nemendat grootschalige beinvloeding berichten op Twitter of Facebook uit uw naam, iemand leest uw
rondom de gemeenteraadsverkiezingen aan de orde is. iedere vorm vertrouwelijkee-rnarls. De eerste tip rs om goed na te gaan of de
van oneigenlijkebeinvloeding bluft desondanks ongewensten de beveiliging past bij het risico ofwel de kans dat er iets gebeurten de

IBD raadt aan berichtgeving rond uzelf en uw politiekeorganisatie impact die dat heeft.Heeft u daarbij hulp nodig? Praat dan eens met
goed in de gaten te houden. BiJ een vermoeden van ongewenste de informatiebeveiligingsfunctionaris binnenuw gemeente of bei de
bemvlcedmg adviseren wij u meldingte maken bij het medium IBD (zie ook tip 5).

waarop de informatiestaat gepubliceerd. Meer informatieover
het melden van rmsbruik op populaire(sociale) media treft u via de

volgende links: De top drie van meestgebruikte pincodes op smartphones is 0000,

1234,2580. De top drie van meest gebruiktewachtwoorden:
. Facebook: 123456, abc123, qwerty.Veel smartphones,laptops en tabIets

hebben de mogelijkheidom sterkere wachtwoordenin te stellenof
. Twitter· aanvullend gebruikte maken van anderetoegangsmogelijkheden

zoals een vingerafdrukof gezichtsherkenning. De IBD raadtaan om

. lnstagram: voor ieder apparaaten iedere dienst een uniek wachtwoordvan ten

. Google: minste 12 tekens te gebruiken en daarbijgeen gebruik te maken van
herkenbare of herleidbaredingen zoals uw naam, geboortedatum,
postcode, namen van kinderen, huisdierenofwoorden die

Meldtmisbruiken vermoeden van bemvloedmg ook bi] de voorkomen in het woordenboek. Als u voor ieder apparaat en voor
mformatiebeveihgingsfuncrionaris van uw gemeente en bi] de IBD, iedere dienst een uniek wachtwoord gebruiktdan kunt u deze

zie ook punt 5 in deze factsheet. De IBD kan daarmee op baSIS van wachtwoordenwaarschijnlijk niet allemaalin uw hoofd onthouden
meldingen andere gemeenten waarschuwen als dit noodzakelijk rs. Een wachtwoordmanagerbiedt hiervooruitkomst.
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De informatiebeveiligingsdienst (IBD)

De IBDwerktaan het verhogen en op peil houden van de informatiebeveiligingvan Nederlandse gemeenten vanuitde
kracht van het collectief. De IBD is een initiatiefvan alle Nederlandse gemeenten.Alle gemeenten, intergemeentelijkesociale
diensten en belastingsamenwerkingen kunnen gebruik maken van de dienstenvan de IBD. De IBD ondersteuntgemeentenbij
mformariebeveiligingsincrdenten met advies en coordinatle.De IBD brengt regelmatigkennisproducten uit die gemeentenkunnen
gebruiken bij het opstellen en uitvoerenvan hun eigen informatiebeveiligingsbeleid.Aanvullend werkt de IBD doorlopendaan
kennisdeling met en tussen gemeenten.Meer informatietreft u op www.informatiebeveiligingsdienst.nl

De IBD rs bereikbaarvia het telefoonnummer070-373 8011 (24 uur per dag ingeval van spoedeisende meldingen)

of via info@IBDgemeenten.nl.
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Op de site van 'Veilig Internetten'en 'LaatJe niet hack maken' en worden regelmatig bijgewerktaan de hand van de actualuert.

staan goede tips voorhet installeren en gebruiken van een Uw gemeenteheeft een informatiebeveiligingsfunctionaris,de

wachtwoordmanager. Hoe goed uw wachtwoordook is, het (hief InformationSecurity Officerofwel (ISO. Deze functionaris

kan altijd worden gestolen. Veel online diensten hebben de kan u op weg helpen bij vragen over informatiebeveiliging. Vraag

mogelijkheid om tweestapsbeveiliging,een extra beveiliging, toe te de contactgegevens na bij uw eigen gemeente en houd deze bij de

voegen, zoals een SMS, Tan-code of een code van een authenticatie- hand. Informeerte allen tijde de (ISO b1J een incidentzoals een
app. Als u deze insteltdan bent u extra beschermd. virusbesmetting,verlies of diefstalvan gegevens of misbruik van uw

inloggegevens. De IBD is voorafgaand en tijdensde verkiezingen ook

bereikbaarvoor (aankomend) politiekeambtsdragers voor vragen
Alle apparatuur en softwarebevatten zogenaamde kwetsbaarheden en meldingenover informatiebeveiliging.U kunt de IBD bereiken via
ofwelgaten in de beveiliging. Door automatischeupdates aan 070 373 8011 of via

.
In geval van nood rs de

te zetten, of regelmatig handmatig updatesaan te zetten zorgt u IBD 24 uur per dag bereikbaar. Buiten kantoorurenwordt u via het

dat uw apparatuur en software beschermd blijven. Door gebruik algemene nummer verwezen naar het actuele piketnummer.

te maken van een antivirusprogrammaverlaagtu de kans op
besmetting met virussen en andere schadelijke software Gebruik
waardat kan bestandsversleuteling,hierdoorkan niemand bij uw
gegevens als uw apparatuuronverhooptrn verkeerde handen raakt.

Hoe goed uw beveiliging ook is. een ongelukkan altijd gebeuren.

Door regelmatig backups te maken kunt u uw bestanden en
instellingen terugzettenna een incident. Hiermee verkleint u de

schade van diefstal of verlies van data.

Op de site van 'Veilig Internetten'en 'Laat Je niet hack maken'

staan goede en praktische tips over veiliginternetten.Deze tips zijn

m lijn met de '10 vuistregels voor veilig internetten'van het NCSC
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