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Betreft

Bezwaar informatiebeveiliging Rijksdienst Caribisch Nederland

Geachte heer Visser,
In reactie op uw brief van 4 april jongstleden bied ik u, mede namens de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hierbij aan het
door u gevraagde verbeterplan informatiebeveiliging Rijksdienst Caribisch
Nederland (RCN) annex Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSOCN). Dit plan treft maatregelen voor de aanpak op korte termijn van de meest
urgente risico’s. Ook bevat het plan maatregelen voor de (middel) lange termijn
en beheersmaatregelen om ook naar de toekomst toe de informatiebeveiliging op
een adequaat niveau te borgen.
Met u meen ik dat, ondanks de inzet daartoe, onvoldoende voortgang is
gerealiseerd in het wegnemen van de door u sinds 2014 geconstateerde
onvolkomenheid. Dit beeld is versterkt door de uitkomst van het onderzoek in
2017 van de Auditdienst Rijk naar de staat van de informatiebeveiliging.
Er is de afgelopen weken diepgaand naar de situatie bij SSO-CN gekeken om de
risico’s goed in kaart te brengen en de noodzakelijke maatregelen te
inventariseren. Op basis van de nadere analyse bleek het door de Algemene
Rekenkamer gesignaleerde risico ten aanzien van de kwetsbaarheid van de
verbinding met de ‘Haagsche’ netwerken minder hoog dan aanvankelijk
verondersteld. Desondanks zijn er inmiddels extra maatregelen getroffen om de
restrisico’s verder te verkleinen.
In algemene zin zijn op de meest urgente risico’s direct maatregelen getroffen. De
resterende noodzakelijke kortetermijnmaatregelen zullen uiterlijk eind mei zijn
gerealiseerd. Naast gerichte maatregelen op het wegnemen van deze urgente
risico’s die direct of indirect gerelateerd zijn aan externe dreigingen, bevat het
plan van aanpak maatregelen gericht op het terugdringen van risico’s die direct of
indirect gerelateerd zijn aan de interne beheersing. Het opdrachtgeverschap aan
en opdrachtnemerschap van de SSO-CN wordt versterkt, in capaciteit en kennis
en expertise wordt geïnvesteerd en het inzicht in de huidige ICT-voorzieningen
wordt vergroot.
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Het bereiken van een adequaat niveau van informatiebeveiliging vraagt forse
inspanningen en niet alle maatregelen kunnen van vandaag op morgen worden
gerealiseerd. De noodzaak om met urgentie en vasthoudendheid maatregelen te
treffen is evenwel onmiskenbaar. Naar mijn overtuiging wordt met bijgaand
verbeterplan recht gedaan aan de ernst van de situatie. Voor nadere toelichting of
antwoord op vragen uwerzijds staan ik en de medewerkers van mijn ministerie
gaarne tot uw beschikking. Daarbij treed ik ook graag met u in contact over de
vraag hoe om te gaan met de vertrouwelijkheid van het verbeterplan.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren
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