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Vraagspecificatie Deel C: Producteisen 

Bijlage E:  

Beveiligingseisen ICT provincie Noord-Brabant ten behoeve van levering realtime 
verkeersgegevens 
 
Onderstaande aanbevelingen worden gedaan op basis van de ISO 17799 norm. Deze norm bevat een 
honderdtal beveiligingsmaatregelen die je kan nemen om systemen en processen te beveiligen. De lijst 
die hieronder wordt weergegeven bevat beveiligingsmaatregelen die getroffen moeten worden om het 
gewenste beveiligingsniveau te bereiken.  

Procedureel  

• (Beveiligings)incidenten worden zo snel mogelijk aan de provincie gerapporteerd  
• Indien zwakke plekken in het systeem worden geconstateerd worden deze gemeld aan de provincie 

Noord-Brabant  
• De beschikbaarheid van het systeem dient, bij voorkeur geautomatiseerd, inzichtelijk gemaakt 

worden  
• Storingen worden gerapporteerd aan de provincie en er moeten corrigerende maatregelen worden 

getroffen.  
• Apparatuur moet zo worden geplaatst en beveiligd dat risico’s van schade en storing van buitenaf 

en de gelegenheid voor toegang door onbevoegden worden beperkt  
• Informatie moet worden gewist voordat de apparatuur wordt verwijderd of hergebruikt  
• Beheer van apparatuur vind plaats op gestructureerde wijze (procedures en afspraken worden 

vastgelegd)  
• Het systeem dient volledig gedocumenteerd te worden  
• De documentatie is eigendom van de provincie Noord-Brabant  
• Het autorisatiebeheer is in handen van de provincie Noord-Brabant, hieronder vallen: 

• Registratie van gebruikers  
• Beheer van speciale bevoegdheden  
• Beheer van gebruikerswachtwoorden  
• Beoordeling toegangsrechten  

• Eventuele domeinnamen worden door de provincie (afdeling IIV) aangevraagd (inclusief dns-
afhandeling).  

• De implementatie van wijzigingen moet strikt worden beheerst door middel van formele 
procedures voor wijzigingsbeheer  

 

Technisch  

• Robuust uitgevoerde infrastructuur  
• Centrale verwerkende systemen:  

• Redundantie in voeding  
• Redundantie in dataopslag (raid 5)  
• Onderhoudscontract hard- en software  
• Backup-restore (inclusief gecontroleerde procedures)  
• Servers worden voorzien van Anti-virus software  

• Op het koppelvlak met internet wordt minimaal een firewall geplaatst waarbij verkeer voor 
overbodige TCP-poorten wordt geblokkeerd  

• Telecommunicatieverbindingen via publieke diensten moeten tegen interceptie of beschadiging 
worden afeschermd.  
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• Webdiensten die afgeschermd worden door middel van een authenticatievoorziening (bijv. 
gebruikersnaam/wachtwoord) dienen beveiligd te worden met een SSL certificaat  

• Afscherming van componenten m.b.v. gebruikersnaam/wachtwoord combinatie  
• Verkeer tussen de provinciale ict-infrastructuur en internet vind plaats via HTTP (TCP-poort 80), 

HTTPS (TCP-poort 443)  


