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Definitieve versie

Voorwoord
De Reorganisatie Moderne en Efficiënte Bedrijfsvoering 2007 heeft een nieuwe impuls tot
gevolg gehad van het informatiebeveiligingsbeleid van de UT. Bij de invoering van het
informatiemanagement op beleidsniveau, gescheiden van uitvoering in een servicecentrum, is
expliciet als opdracht meegegeven het beleid hernieuwd neer te zetten. Onderstaande nota
voorziet hierin. Het combineert eerdere beleidsnota’s over informatie- en ICT-beveiliging en
voegt nieuwe inzichten en verder ontwikkelde standaarden op dit gebied toe.
Aan het tot stand komen van deze nota heeft Don Stikvoort van S-CURE bv een significante
bijdrage geleverd door een eerste versie op te leveren.
Met het vaststellen van het beleid dat hier is uitgewerkt, is de basis gelegd voor de verdere
uitbouw en concretisering ervan in uitwerkingen van deelregelingen die het beleid op
componenten concretiseert voor de gebruiker, zogenaamde ‘security policies’. Te denken valt
aan ‘acceptable use policy’, werkplekbeveiliging, netwerkbeveiliging, serverbeveiliging,
enzovoort. Een eerste concept voor de versie is al uitgewerkt. De discussie daarover is echter
nog niet zo ver uitgekristaliseerd dat inbreng op het bestuurlijke niveau ter vaststelling aan de
orde is. De consultaties in de organisatie zal in het najaar 2008 worden afgerond.
Met deze deelpolicies wordt een algemeen geldend basisbeveiligingsniveau vastgelegd. Dit
veiligheidsniveau zal verder geïmplementeerd worden en bewaakt in PDCA-cycli. Het
basisveiligheidsniveau is ook uitgangspunt voor de periodieke risico-analyse op elk van de
instellingssystemen met als vraag, of de basisbeveiliging voldoet, of dat extra maatregelen
genomen moeten worden. Daarmee past dit beleid in dat van het algemene risicomanagement
op de UT.
Belangrijk is ook de uitwerking van de organisatie rond informatiebeveiliging. De belangrijkste
eerste stap daarbij is het oprichten van een CERT-UT (Computer Emergency Respons Team).
Ook door verder verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk aan te geven, krijgt de
informatiebeveiliging van de UT de gewenste hernieuwde impuls.
Juli 2008,
Sir Bakx,
Universitaire informatiemanager.
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Management samenvatting
Hernieuwde impuls
De nota Informatiebeveiligingsbeleid Universiteit Twente sluit aan bij eerder vastgesteld beleid
voor de informatie- en ICT-beveiliging en geeft er een hernieuwde impuls aan. De reorganisatie
2007 heeft geresulteerd in het beleggen van het informatie- en ICT-beleid bij de universitaire
informatiemanager en daarmee ook het informatiebeveiligingsbeleid. De planning en control
cyclus van de UT volgend zal ook met de jaarplannen en jaarverslagen de informatiebeveiliging
systematisch verder worden ontwikkeld via Plan-Do-Check-Act cycli. Het hernieuwd vaststellen
van het beleid, zoals neergelegd in deze nota, geeft een hernieuwde impuls aan de cyclus.
Daarin vervolgen verder implementatie - uitvoering, bewaken - beoordelen en bijhouden –
verbeteren.

Scope
De scope van het hier beschreven informatiebeveiligingsbeleid is het beveiligen van die
informatie voor de processen onderwijs, onderzoek en beheer welke zich op ICT-systemen
bevindt die via het netwerk met elkaar verbonden zijn en als zodanig de (onderlinge) veiligheid
van die informatie kunnen verstoren. Het waarborgen van het veilige verloop van de primaire en
secundaire processen is daarbij de eerste insteek.

Uitgangspunten
Door het vaststellen van de hier uitgewerkte uitgangspunten en organisatie voert de UT een
expliciet informatiebeveiligingsbeleid. Met het maken van de hier geformuleerde duidelijke
keuzes voor beveiligingsmaatregelen en de controle op de naleving ervan voert de UT ook een
daadkrachtig informatiebeveiligingsbeleid. Het doel daarvan is het waarborgen van de voor
onderwijs, onderzoek en beheer vereiste beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van
digitale informatie en ICT-facilteiten.

Normen en best-practices
De uitwerking van het beleid heeft een pragmatische insteek en is gebaseerd op standaardnormen en best-practices zoals voor het managen van informatiebeveiliging beschikbaar zijn.
Het hoofdstuk over het gehanteerde Normenkader noemt deze.

Risico’s en classificatie

Bij het onderzoek naar benodigde beveiliging van systemen1 worden deze geclassificeerd naar
risico niveau voor onderwijs, onderzoek en beheer. Het risico niveau wordt vervolgens
gerelateerd aan een basis beveiligingsniveau dat is vastgelegd in zogenaamde securitydeelpolicies zoals acceptable use policy voor gebruikers, externe en interne toegang tot de UT
ICT-infrastructuur en server- en werkplek-beveiliging. Van die kritische systemen, waarvan het
risico niveau hoger wordt ingeschat dan met de basis beveiliging wordt gedekt, worden
additionele preventieve beveiligingsmaatregelen overwogen en zo nodig geïmplementeerd.
Belangrijk is daarbij de afweging of de kosten van een preventieve maatregel opwegen tegen
het nemen van het risico en het curatief wegnemen van de schade bij een incident.

1

In eerste instantie wordt onder een systeem verstaan het geheel van applicaties, servers en middleware, alsook de
betrokken gebruikers en beheerders, dat voor een informatiedomein wordt ingezet voor primaire en secundaire
processen.
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Organisatie
Aansluitend op de scope van dit informatiebeveiligingsbeleid worden taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd bij respectievelijk het CvB en de UCB, directie
Informatiemanagement met een UT Security Architect, Houders Informatiesystemen met een
Domein Informatie Coördinator, ICT Servicecentrum met een UT Security Officer en een
Computer Emergency Respons Team (CERT-UT) en, last-but-not-least, de Gebruikers van de
informatie- en ICT-systemen.

Awareness en communicatie
Van groot belang is het bewust zijn van alle betrokkenen van de risico’s die onderwijs,
onderzoek en beheer lopen door onveilig gebruik en beheer van (instellings)informatiesystemen
en ICT-voorzieningen. Vandaar dat aan ‘awareness raising’ en communicatie veel aandacht
wordt besteed. De relevante doelgroepen bestuur UT, bestuur faculteiten, UCB, directeuren van
diensten, netwerk-/systeem-/werkplekbeheerders en gebruikers (medewerkers, studenten,
gasten en derden) worden met een in deze nota aangegeven awareness- en communicatieplan
gewezen op het gemeenschappelijke belang van beveiligingsmaatregelen, de inhoud daarvan
en de eigen rol daarin.

Handhaving
Met het expliciteren van beveiligingsmaatregelen dienen ook sancties benoemd te worden bij
niet naleving ervan, vooral wanneer daarmee serieuze risico’s aan de orde zijn. De naleving
wordt natuurlijk vooral bewerkstelligd door medewerkers en studenten te informeren over en
bewust te maken van hun bijdrage aan een veilige omgang met informatie en bijbehorende
systemen. De gedragscode voor gebruik van de ICT-voorzieningen, vastgelegd in de
‘acceptable use policy’, is daarbij belangrijk. De informatie over het vigerende
informatiebeveiligingsbeleid met alle documenten en deel-policies zullen beschikbaar zijn via de
UT website @Campus. Wanneer vervolgens een medewerker of student zich aantoonbaar niet
conformeert aan de regels zal dit minimaal een beperking of uitsluiting van gebruik van de ICTvoorzieningen tot gevolg hebben. Deze en verdergaande maatregelen worden conform het
algemene sanctiebeleid van de UT genomen.

Naleving & Evaluatie
Van de gehanteerde PDCA-cyclus krijgt de ‘plan’ fase uitwerking onder andere in de
Jaarplannen van de P&C cyclus en de ‘check’ fase in de Jaarverslagen. Daarop aansluitend zal
door directie Informatiemanagement in een (meer)jaarlijkse evaluatiecyclus getoetst worden op
onder meer het strategisch-tactisch informatiebeveiligingsbeleid zelf, het optimaal functioneren
van de informatiebeveiliging door CERT-UT, of de robuustheid van de beveiliging middels
penetratie-tests. Verder zal OA een onafhankelijke toets uitvoeren op onderdelen van het
beleid.
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1.

Inleiding
In 1999 is de nota “Informatiebeveiligingsbeleid Universiteit Twente” (CIV-10067/bkx d.d.
12-01-99) door het CvB vastgesteld. In deze nota staan de algemene beleidsuitgangspunten
die van toepassing zijn op het informatiebeveiligingsbeleid van de UT.
In 2006 heeft de CCB ingestemd met de nota “ICT Beveiligingsbeleid UT”. Daarna is begonnen
aan een meer specifieke beveiligingspolicy gericht op de collectieve ICT infrastructuur. Dat ging
tot het niveau van deelpolicies, over specifieke onderwerpen als werkplek- en serverbeveiliging,
de veiligheid van e-mail, privacy, enzovoorts. Deze policies zijn niet formeel vastgesteld.
In oktober 2007 is de nieuwe organisatie structuur van start gegaan. Hierbij is voor het
Informatiebeveiligingsbeleid en –plan van de UT de universitaire informatiemanager
verantwoordelijk gesteld voor het laten goedkeuren, evalueren en sturen ervan. Voor de
Instellingssystemen zijn opnieuw Houders aangewezen, die als zodanig verantwoordelijkheid
dragen voor de gebruikersbeveiliging (autorisatiebeleid) van het betreffende instellingssysteem.
Verder is de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid, voor zover het aan systemen
gerelateerde activiteiten en informatiestromen betreft, belegd bij het ICTS. De directeuren
bedrijfsvoering van de faculteiten hebben de belangrijke inbreng met betrekking tot de
maatregelen tot waarborging van de continuïteit van het primaire proces en het uitdragen van
het beleid binnen de faculteit. Duidelijk is dat een goede samenspraak nodig is om een
adequaat informatiebeveiligingsbeleid tot stand te kunnen brengen.
Met de nieuwe organisatie structuur is besloten een hernieuwd informatiebeveiligingsbeleid
neer te zetten. Dat beleid combineert de nota uit 1999 en de ontwikkelingen sindsdien en met
name de nieuwe deelpolicies van 2006. De nota beoogt na vaststelling door het College van
Bestuur al het voornoemde werk te vervangen.
Als een zich voortdurend ontwikkelende organisatie volgt de UT ook voor het
informatiebeveiligingsbeleid een procesbenadering conform het PDCA-model (Plan-Do-CheckAct), gericht op de ontwikkeling van een adequaat managementsysteem voor
informatiebeveiliging. De stappen daarbij zijn: vaststellen, implementeren en uitvoeren,
bewaken en beoordelen, bijhouden en verbeteren. Met deze nota wordt de cyclus hernieuwd
ingezet.
Informatiebeveiliging is niet primair een ICT belang, maar een UT breed belang. Het dient het
primaire proces en alle ondersteunende processen. Informatiebeveiliging moet ervoor zorgen
dat incidenten zoveel mogelijk voorkomen worden, en dat ze adequaat en snel worden
afgehandeld als ze plaatsvinden. Maar tegelijkertijd heeft informatiebeveiliging een puur
dienende functie en mag dus de medewerkers en studenten van de UT niet onnodig hinderlijk in
de weg zitten. Het is deze voortdurende spanning tussen vrijheid en veiligheid, die het
noodzakelijk maakt dat informatiebeveiligingsbeleid UT-breed gedragen wordt, zodat alle
betrokkenen inzien dat het beleid nodig en vóór hen is.
Informatiebeveiliging heeft ook alles te maken met bedrijfscultuur. Het past in een cultuur waarin
in alle kwetsbare openheid over risico’s en incidenten kan worden gesproken, er de
professionaliteit wordt opgebracht om noodzakelijke en gewenste beveiliging te implementeren
en te monitoren en waar nodig ook personen worden aangesproken op ongewenst of onveilig
gedrag. In de hoofdstukken over Naleving en Evaluatie en over Sancties wordt daarop vanuit
het perspectief van informatiebeveiliging ingegaan. Vanzelfsprekend valt de
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verantwoordelijkheid van een dergelijke passende bedrijfscultuur buiten de scope van deze
nota.
De belangen die de UT heeft bij informatiebeveiliging zijn als volgt te rangschikken, in volgorde
van preventief naar curatief:
- Het waarborgen van de continuïteit van het primaire proces (voorzover ICT daarbij een rol
speelt);
- Het waarborgen van de continuïteit van de overige processen;
- Het voorkomen van imagoschade en het behouden van een professionele uitstraling;
- Het voorkomen van bedrijfsschade;
- Het respecteren van de privacy van medewerkers en studenten;
- Het beschermen van vertrouwelijke en/of gevoelige informatie in het primaire proces;
- Het beschermen van vitale bedrijfsinformatie;
- Het voldoen aan wettelijke voorschriften.
Met nadruk wordt bij deze lijst gesteld dat het preventieve aspect van het allergrootste belang
is. Voorkomen is in het algemeen beter dan genezen. Bedenk daarbij ook dat inzet tot het
waarborgen van de continuïteit van processen zal betekenen dat de continuïteit ook
daadwerkelijk verbeterd wordt. Informatiebeveiliging wordt alleen om die reden al in
organisaties wereldwijd steeds meer als ‘mission-critical’ aangemerkt.
De indeling van dit document is in 3TU verband overlegd. Door uitwisseling met de andere TU’s
is de insteek om uiteindelijk tot een geharmoniseerd informatiebeveiligingsbeleid voor de drie
TU’s te komen.
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2.

Afbakening
De scope van dit informatiebeveiligingsbeleid is het beveiligen van die informatie voor de
primaire en secundaire processen van de UT welke zich op ICT-systemen bevindt die via het
netwerk met elkaar verbonden zijn en als zodanig de veiligheid van die informatie onderling
kunnen verstoren.
Het UT informatiebeveiligingsbeleid heeft zodoende betrekking op:
- de interne UT organisatie met de primaire en ondersteunende processen;
- de geautomatiseerde informatievoorziening en ICT-voorzieningen voor die processen door
middel van applicaties, servers en werkplekken;
- de interne en externe netwerkomgeving van de UT (UTnet en SURFnet);
- de voorzieningen voor vaste werkplekken en laptops van medewerkers en studenten,
inclusief de (thuis)werkplekken die van buiten met het UTnet verbinding hebben.
Het beleid beperkt zich met name tot:
- de aangeboden diensten via systemen en applicaties die hun plaats hebben in het UTnet;
- zo ook via systemen die toegang kunnen krijgen tot het UTnet (ook via VPN);
- de UT eigen informatie op de voornoemde systemen of gerelateerd aan die systemen (zoals
backups);
- de informatie of informatiestromen gegenereerd vanuit die systemen (zoals e-mail of
webverkeer);
- het gebruik van deze systemen voor werkprocessen door werkplekgebruikers en
systeembeheerders.
Het beleid gaat derhalve bijvoorbeeld (nog) niet over de volgende zaken (deze lijst is niet
uitputtend, maar verhelderend bedoeld):
- papieren archieven, boeken, microfilms e.d.;
- clean-desk policies e.d.;
- brand management.
Het beleid omvat alle maatregelen nodig om de veiligheid van de voornoemde voorzieningen en
informatie zeker te stellen. Daarbij wordt met name aandacht geschonken aan de volgende vier
aspecten van veiligheid (met tussen haakjes een –incomplete – karakterisering van deze
aspecten):
- Beschikbaarheid (er kan gewerkt worden!);
- Integriteit (informatie blijft volledig en heel, en komt tijdig aan);
- Vertrouwelijkheid (wat vertrouwelijk is blijft ook alleen toegankelijk voor bevoegde
functionarissen);
- Controleerbaarheid (beveiligingsmaatregelen kunnen ingezien en op werking gecontroleerd
worden, ook achteraf).
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3.

Mission statement & Uitgangspunten
Het doel van het informatiebeveiligingsbeleid is als volgt samen te vatten :

Mission Statement Informatiebeveiliging Universiteit Twente:
De UT voert een expliciet en daadkrachtig beleid voor de beveiliging van de informatie die in
informatiesystemen wordt beheerd en die van belang is voor de processen onderwijs,
onderzoek en beheer binnen de instelling.
De informatiebeveiliging is daarbij geen doel op zich, maar dient uitsluitend en alleen het belang
van de UT en haar medewerkers en studenten. De continuïteit, kwaliteit en vertrouwelijkheid
van onderzoek, onderwijs en bedrijfsprocessen staan centraal, evenals respect voor de privacy
van alle betrokkenen.
Expliciet beleid betekent dat uitgangspunten en organisatie zijn vastgelegd en gedragen
worden door het College van Bestuur, en afgeleid daarvan, door de hele organisatie.
Daadkrachtig beleid houdt in dat enerzijds duidelijke keuzes worden gemaakt in
beveiligingsmaatregelen, en dat anderzijds de toepassing daarvan ook gecontroleerd wordt ter
verbetering van zowel beleid als uitvoering.

De uitgangspunten hierbij zijn als volgt:
1. De beveiliging dient in ieder geval te voldoen aan de eisen van de “Wet bescherming
persoonsgegevens” (de privacy wet: Wbp, sinds 1 september 2001 de opvolger van de
Wpr), de “Wet Computercriminaliteit” (vernieuwd 1 september 2006) en de
Telecommunicatiewet (1998, diverse aanpassingen sindsdien). Verder zal de beveiliging
continu worden geactualiseerd naar de geldende juridische eisen op zowel landelijk als
Europees niveau.
2. De beveiligingsfilosofie van de UT is niet “alles mag, tenzij” – maar evenmin “niets mag,
tenzij”. De filosofie is dat de gebruiker zijn/haar werk goed en niet onnodig gestoord door
beveiliging moet kunnen doen. De opdracht aan de beheerders en beveiligers is derhalve
om goed naar de gebruiker te luisteren – en vice versa.
Deze filosofie wordt ondersteund door in het UTnet deelnetwerken voor doelgroepen te
creëren met ieder een eigen beveiligingsniveau (bedrijfskritisch netwerk, productie netwerk,
experimenteer netwerk, quarantaine netwerk, en dergelijke). In de deelnetwerken met het
hoogste beveiligingsniveau wordt het uitgangspunt gehanteerd dat niets is toegestaan, tenzij
het noodzakelijk is voor een onderdeel van de bedrijfsprocessen in het deelnetwerk, zonder
dat er van onderlinge verstoring van de bedrijfsprocessen sprake is. Hoe opener het
deelnetwerk, hoe meer de beveiliging een curatief karakter zal hebben. Steeds zal de keuze
gemaakt moeten worden voor een beveiligingsniveau in het spectrum tussen preventief en
restrictief enerzijds en liberaal en reactief anderzijds.
3. De beveiliging wordt dusdanig ingericht dat in elk geval de volgende aspecten gewaarborgd
worden:
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- Beschikbaarheid: informatie en systemen zijn beschikbaar wanneer ze nodig zijn – een
minimumeis die bepaald wordt door onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering;
- Integriteit: informatie(verwerking) is volledig, juist en tijdig;
- Vertrouwelijkheid: informatie en systemen zijn alleen toegankelijk voor hen die daartoe
geautoriseerd zijn;
- Controleerbaarheid: beveiligingsmaatregelen en -middelen kunnen op hun werking
gecontroleerd worden, ook achteraf (binnen redelijke en/of wettelijke termijnen).
4. De UT past het PDCA-model toe, gericht op de ontwikkeling van het
managementsysteem voor Informatiebeveiliging. Op basis van een
beoordeling van bedrijfsrisico’s richt de UT zich daarbij op het vaststellen,
implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, onderhouden en
verbeteren van die informatiebeveiliging die adequaat is voor een
universitaire instelling. De Nederlandse norm voor het managen van
Informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001 (nl)) is daarbij richtinggevend.
Volgens een af te spreken periodiciteit (meerjaren en jaarlijkse P&C cyclus)
wordt het ‘Information Security Management System’
- Vastgesteld (Plan),
- geïmplementeerd en uitgevoerd (Do),
- gecontroleerd en beoordeeld (Check) en tot slot
- bijgehouden en verbeterd (Act).
De in de norm voor informatiebeveiliging genoemde ‘Beheersdoelstellingen en
beheersmaatregelen’2 zijn het referentiepunt daarvoor. De UT streeft overigens géén ISOcertificering na.
5. Bij de bovengenoemde kwaliteitsborgingsmethoden worden de verantwoordelijkheden
steeds zo gescheiden dat voldoende objectiviteit gewaarborgd is: inventarisatie en (risico)
analyse gaan daarom naar het uitvoerende lichaam – en controle/audit naar het
beleidslichaam. Voor het vaststellen, controleren en beoordelen van het
informatiebeveiligingssysteem is de directie Informatiemanagement (IM) leidend, aangevuld
met een onafhankelijke audits door Operational Audit. Voor het implementeren, uitvoeren,
bijhouden en verbeteren van het informatiebeveiligingssysteem is ICT Servicecentrum
leidend. Aan de risicoanalyse voor de primaire en ondersteunende processen van
bestaande en nieuwe Instellingssystemen geeft de Houder leiding.
6. De UT streeft er verder naar om op het gebied van informatiebeveiliging conform ‘best
practices’ te werken. Voor het vaststellen hiervan zal vooreerst in 3TU en SURF verband
naar deze ‘beste practices’ gezocht worden. Voor jaarplannen wordt uitgegaan van de
structuur zoals in Bijlage 1 opgenomen. Deze structuur is ontleend aan het SURF IABBmodel, als beschreven in “Informatiebeveiliging, het IABB-procesmodel voor een
gestructureerde aanpak”.3
7. In de afstemming en uitvoering van informatiebeveiligingsbeleid wordt telkens de optimale
balans gezocht tussen de volgende vier factoren:
Vereiste veiligheid: hierbij wordt van het risico nemende principe uitgegaan dat preventieve
maatregelen alleen zinvol zijn als de kosten lager zijn dan de waarschijnlijk geachte schade
bij ontstentenis van die maatregelen;
Benodigde beheersinspanning: hierbij wordt uitgegaan van noodzakelijk en voldoende
beheer;
2

NEN-ISO/IEC 27001:2005, Bijlage A (normatief), “Beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen”
Stichting SURF / IABB, “Informatiebeveiliging, het IABB-procesmodel voor een gestructureerde aanpak”, Utrecht,
1998.
3
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Aanvaardbaar gebruikersongemak: ondanks het dienende karakter van beveiliging en het
uitgangspunt dat gebruikers door beveiligingsmaatregelen niet onnodig gestoord mogen
worden, is het onvermijdelijk dat beveiligingsmaatregelen ongemak veroorzaken; een
ervaringsfeit daarbij is ook dat maatregelen die significant ongemak veroorzaken worden
omzeild of genegeerd – en dat dit vooral voorkomen dient te worden door verlaging van het
ongemak en goede voorlichting, in plaats van door controle en repressie;
Effectiviteit van handhaving: het uitgangspunt hier is dat regels alleen zin hebben als ze
gehandhaafd kunnen worden en ook daadwerkelijk gehandhaafd worden – als goede
handhaving niet mogelijk of betaalbaar is, is de afweging om hetzij het risico ter zake te
nemen en alleen curatief op te treden in ernstige gevallen, of om de bewuste functionaliteit
te blokkeren.
8. Bij opzettelijke schendingen van beveiligingsmaatregelen volgen in alle gevallen disciplinaire
maatregelen – zie het hoofdstuk over Sancties.
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4.

Organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De uitwerking van de organisatie rond informatiebeveiliging is gerelateerd aan de gekozen
scope van het hier uitgewerkte beveiligingsbeleid. Deze is dat naar die informatie wordt
gekeken welke via ICT-systemen, verbonden aan het UTnet, beschikbaar moet zijn voor de
primaire en secundaire processen van de UT. Belangrijk daarbij is het bewust zijn van de
gebruikers van de systemen dat zij voor de continuïteit van deze processen qua beveiliging een
cruciale rol spelen. Maar ook het beheer en de inrichting van de ICT-systemen zijn van cruciaal
belang. De onderliggende uitwerking van de beheersorganisatie voor beveiliging richt zich op
het laatste. Belangrijk is wel te realiseren dat het identificeren van de risico’s waarop
geanticipeerd moet worden vanuit de lijn van de primaire en secundaire processen dient te
gebeuren.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tot beveiliging van de geautomatiseerde
informatie- en ICT-voorziening zijn dan als volgt gedefinieerd.

College van Bestuur (CvB)
- Het CvB is eindverantwoordelijk voor de vaststelling en het wijzigen van het
informatiebeveiligingsbeleid.
- Het CvB geeft de directie Informatiemanagement (IM) de opdracht om een bij het
instellingsbeleid passend informatiebeveiligingsbeleid vorm te geven, met inbegrip van de
doelstellingen, processen en procedures die relevant zijn voor het risicobeheer. Bovendien
geeft het CvB aan IM de opdracht om de uitvoering van het beveiligingsbeleid te controleren,
te beoordelen en daarover te rapporteren. Binnen IM is daartoe de rol ingevuld van UT
Security Architect (UTSA).
- Verder kan het CvB Operational Audit (OA) de opdracht geven een onafhankelijk audit uit te
voeren op (onderdelen van) het informatiebeveiligingsbeleid.
- Het CvB draagt de Houders van Instellingssystemen op om in samenwerking met ICTS en
andere betrokkenen/deskundigen zorg te dragen voor een risicoanalyse voor de primaire en
ondersteunende processen van het toegewezen Instellingssysteem.
- Het CvB draagt de uitvoering, inventarisatie en bewaking van de informatiebeveiliging op aan
het ICTS. Binnen ICTS is daartoe de rol ingevuld van UT Security Officer (UTSO).
- Het CvB vraagt de UCB gevraagd en ongevraagd te adviseren inzake informatiebeveiliging.
- Het CvB geeft CERT-UT haar opdracht en autoriteit als benoemd in het hoofdstuk over
‘Incident Management (CERT-UT)’.

Directie InformatieManagement (IM)
- De IM geeft het informatiebeveiligingsbeleid vorm – en is daarmee ook verantwoordelijk voor
deze nota
- De IM voert de regie over het informatiebeveiligingsbeleid
- De IM draagt zorg voor de controle op en beoordeling van de uitvoering van het
informatiebeveiligingsbeleid
- De IM kan CERT-UT om advies vragen – de directeur ICTS wordt hierin gekend.
- De IM consulteert de UCB waar nuttig en nodig.
- De IM toetst de UT security-deelpolicies aan vastgestelde kaders en het gewenste basis
beveiligingsniveau voor informatie- en ICT-systemen voor de UT. Deze worden aangeleverd
door ICTS, door IM ter bespreking voorgelegd aan de UCB en ter vaststelling aan het CvB.
De security-deelpolicies vormen een lichaam van separate documenten die echter
onverbrekelijk verbonden zijn met het informatiebeveiligingsbeleid zoals in deze nota
geformuleerd. De volgende security-deelpolicies zijn minimaal aanwezig:
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Nummer

Titel

SP-0
SP-1
SP-2
SP-3
SP-4
SP-5
SP-6
SP-7
SP-8
SP-9
SP-10
SP-11

README : Inleiding tot de UT security deel-policies SP-*
AUP : Acceptable Use Policy
A-I : Aankoop en Installatie
IM : AA-credentials
IM-EXT : Externe Toegang tot UT ICT-infrastructuur
IM-INT : Interne Toegang tot UT ICT-infrastructuur
NETWERK : Netwerkbeveiliging
SERVER : Serverbeveiliging
WLAN : WLAN verbindingen
WERKPLEK : Werkplek gebruikers & beheerders
EMAIL : E-mail
MAL : Malware

UCB
- Adviseert gevraagd en ongevraagd het CvB en kan daartoe inzake informatiebeveiliging
informatie opvragen bij de IM en UTSA (UT Security Architect), de directeur ICTS en de
UTSO (UT Security Officer) - en daarmee ook CERT-UT.
- De UCB is tevens klankbord voor het risicobeheer ten behoeve van de primaire en
ondersteunende processen en gevolgen voor eindgebruikers.
- De UCB draagt verder mede zorg voor het draagvlak binnen de organisatie voor
geaccordeerde maatregelen.

Operational Audit
- Evalueert onafhankelijk en in opdracht van het CvB het informatiebeveiligingsbeleid op
doelstellingen, uitgangspunten, organisatie en implementatie in het kader van het algemene
risicomanagement van de UT

UT Security Architect (UTSA)
- De UTSA ressorteert onder IM
- De UTSA is de primaire uitvoerder van de IM taken op het gebied van informatiebeveiliging
- De UTSA is daarmee de ‘linking pin’ tussen de beleidskant (CvB, IM, UCB) enerzijds, en de
uitvoering (ICTS, gebruikers) anderzijds.
- De UTSA werkt nauw samen met de UTSO binnen ICTS.

ICT Servicecentrum (ICTS)
- Het ICTS draagt zorg en is verantwoordelijkheid voor de implementatie, uitvoering en
bewaking van informatiebeveiliging binnen de kaders als in deze nota besproken en neemt
de benodigde (verbetering van) preventieve en curatieve maatregelen, inclusief het zorg
dragen voor de ‘security awareness’ van gebruikers, ontwikkelaars, applicatiebeheerders en
infrastructuurbeheerders.
- Het ICTS behandelt informatiebeveiliging als een UT- en ICTS-breed belang.
- Het ICTS voert voor de informatiesystemen onder verantwoordelijkheid van Houder
Instellingssysteem periodiek de risicoanalyses uit, als beschreven in het hoofdstuk ‘Risico
Analyse en Classificatie’, alsook voor de componenten van de ICT-infrastructuur van de UT
(werkplekken, servers, netwerk) onder verantwoordelijkheid van IM. Hiervoor krijgt het ICTS
medewerking van alle benodigde partijen binnen de UT.
- De directeur ICTS is de directe opdrachtgever van de UTSO.
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- Het ICTS stuurt CERT-UT aan.
- De directeur ICTS (of diens plaatsvervanger) beoordeelt op basis van calamiteitenmeldingen
van CERT-UT of er sprake is van een (serieus dreigende) crisissituatie voor de UT, overlegt
hierover indien mogelijk met de universitaire informatiemanager (of diens plaatsvervanger) en
meldt in geval een crisissituatie bestaat of wordt gevreesd deze aan de voorzitter van het
universitaire crisisteam (of diens plaatsvervanger).
- De directeur ICTS consulteert en informeert de UCB waar nuttig en nodig.
- Het ICTS is verantwoordelijkheid voor de inhoud en uitvoering van de security-deelpolicies,
en de controle daarop. De IM brengt ze ter bespreking in bij de UCB en ter vaststelling voor
aan het CvB.

UT Security Officer (UTSO)
- De UTSO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beveiligingsbeleid, het beheer van de
security policies van het ICTS en de borging daarvan (waar mogelijk door meetbare ‘key
parameters’ vast te stellen en deze te laten bewaken).
- De UT Security Officer bewaakt de opdracht van het ICTS om informatiebeveiliging te
behandelen als een UT- en ICTS-breed belang.
- De UTSO is voorzitter van CERT-UT.
- De UTSO werkt nauw samen met de UTSA.
- De UTSO beheert de security-deelpolicies. De UTSO betrekt CERT-UT nauw in de creatie
van, controle op en verbetering van deze policies.

CERT-UT
- CERT-UT is operationeel verantwoordelijk voor de UT-brede preventieve en curatieve zorg
voor informatiebeveiligingsincidenten.
- Complete beschrijving CERT-UT: zie hoofdstuk ‘Incident Management’.

Houder Instellingssysteem (HIS)
- Heeft beslissingsrecht over de vereiste functionaliteit van het instellingssysteem
- Heeft beslissingsrecht over het autorisatiebeleid van gebruikers van het systeem
- Draagt zorg voor de risicoanalyse van de toegewezen Instellingssystemen voor de primaire
en ondersteunende processen

Domein Informatiecoördinator (DIC)
- Is namens de HIS verantwoordelijk voor de inbreng vanuit het domein van het toegewezen
Instellingssysteem voor het informatie(beveiligings)beleid van de UT
- Stuurt ook voor het beveiligingsbeleid voor het domein de applicatiebeheerders en key users
functioneel aan

Gebruikers
- De gebruiker gebruikt de informatiesystemen en ICT-faciliteiten op de juiste wijze en
respecteert de ‘Acceptable Use Policy’ van de UT.
- Meldt informatiebeveiligingsincidenten via de ICTS servicedesk.

Positionering
in aansturing:4
Strategie
(richten)

Structuur
(inrichten)

4

Business

Informatie /
communicatie

T echnologie

CvB
Organisatie
Strategie
UMT

CvB
Info BeveiligingsStrategie
UCB

CvB
ICT BeveiligingsStrategie
UCB

UCB / IM-UTSA

UCB / IM-UT SA

Bedrijfsarchitectuur &
planning

Informatie beveiligi ngsarchitectuur & planning

ICT beveiligingsarchitectuur & planning

I-Beraad

EO

EO / ICTS-UTSO
Beveiligde Info
voorziening
GO

EO / ICTS-UT SO
ICT
faciliteiten
GO

Conform AIM model als gehanteerd in Informatie- en ICT-plan UT

Uitvoering
(verrichten)

Bedrijfsvoering
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5.

Risico analyse & Classificatie
Voor een risico analyse en classificatie wordt de volgende (pragmatische) aanpak gehanteerd.
1. Eens per jaar of bij significante wijzigingen in de informatie- en ICT-voorzieningen dragen
voor elk informatiedomein5 de Domein Informatiecoördinatoren (DIC) vanwege de Houders
Instellingssystemen (HIS) zorg voor een risicoanalyse om te toetsen of de voor het domein
het door de UT vastgestelde basis beveiligingsniveau (zie verder) voldoende is of dat
aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze analyse geschiedt met consultatie van
sleutelpersonen uit de organisatie6. De vier aspecten beschikbaarheid-integriteitvertrouwelijkheid-controleerbaarheid worden expliciet gebruikt in deze inventarisatie. Op
basis van deze risicoanalyse worden:
- de systemen7 van de universiteit benoemd en geclassificeerd
- de belangrijkste bedreigingen en kwetsbaarheden binnen de meest essentiële
processen/systemen in kaart gebracht
- aanvullende maatregelen bepaald
Aanvullende maatregelen zijn in ieder geval vereist bij de verwerking van:
- persoonsgegevens, waarvan het verlies, onbehoorlijke of onzorgvuldige verwerking voor
betrokkene een extra negatief gevolg oplevert
- bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 16 Wet bescherming
persoonsgegevens
- persoonsgegevens, die betrekking op de gehele of op, grote delen van de bevolking
De informatiemanager toetst jaarlijks de toepasselijkheid van het basispakket
beveiligingsmaatregelen aan de hand van de uitgevoerde risico analyses, integrale
registratie van beveiligingsincidenten en gemelde risico’s.
2. Indien noodzakelijk en realistisch, wordt het risico in de zin van verwachte schade voor de
primaire en secundaire processen (kans x schade) kwantitatief onderbouwd. Veelal is dit
voor ‘kansen’ niet haalbaar8. Dan worden kwalitatieve classificaties als laag-middel-hoog
gehanteerd. Ook voor ‘schade’ kunnen, bij gebrek aan kwantitatief inzicht in deze schade
zoals financiële, operationele en juridische kosten, classificaties als gering-gemiddeld-hoog
gehanteerd worden.
3. Tenslotte worden de systemen op risico niveau gerangschikt naar aflopend risico, waarbij
een classificatie van risico’s als strategisch-tactisch-operationeel kan worden meegenomen
in de prioriteitstelling.
4. Er wordt een basis beveiligingsniveau gedefinieerd door vaststelling van de eerder
besproken security deelpolicies. Met deze beveiligingsmaatregelen wordt een minimaal
noodzakelijk beveiligingsniveau gerealiseerd waarmee beschikbaarheid, integriteit en
5

Domeinen zijn: Onderwijs, Onderzoek, Kennisvalorisatie, Managementinformatie, Communicatie, Financiën,
Personeel, Faciliteiten, Middleware voorzieningen
6
Gedacht kan worden aan deskundigen/key-users van Houder, IM, ICTS, Servicecentra, Faculteiten
7
In eerste instantie wordt onder een systeem verstaan het geheel van applicaties, servers en middleware, alsook de
betrokken gebruikers en beheerders, dat voor het informatiedomein wordt ingezet voor primaire en secundaire
processen. Tezamen vormt het een set van aan elkaar gerelateerde bedrijfsmiddelen die informatie verzamelen/zoeken,
opslaan en verspreiden ter ondersteuning van besluitvorming, coördinatie en controle binnen de universiteit.
8
De echte kansen op het terrein van informatiebeveiliging zijn zelden echt bekend. De registratie rond Incident
Mangement (CERT-UT, CERT-NL) kennen enige houvast bieden.
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vertrouwelijkheid van informatie en faciliteiten op een controleerbare wijze wordt
gewaarborgd.
5. Van de naar risico niveau geclassificeerde systemen worden de kritische systemen
onderscheiden. Dat wil zeggen dat die systemen worden geïdentificeerd waarvoor het basis
beveiligingsniveau niet helemaal voldoet en additionele maatregelen overwogen moeten
worden.
6. Voor deze kritische systemen worden additionele preventiemaatregelen voorgesteld,
inclusief de kosten die daarmee gemoeid zijn. De maatregelen kunnen betrekking hebben
op specifiek gebruikers- en beheerders-awareness/-gedrag, UTnet omgeving,
(administratieve) applicaties, (thuis)werkplekken, servers, security-policies, enzovoort.
Daarbij geldt dat een maatregel die meer kost dan de verwachte schade niet als een goede
maatregel wordt gezien. Als referentie voor mogelijke beheersmaatregelen kan het
overzicht van ‘Beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen’ uit de norm NEN-ISO/IEC
2007 gebruikt worden.
7. Door IM worden de bevindingen voor de domeinen verzameld en ten behoeve van
Jaarplannen geïntegreerd tot een programma van te nemen beveiligingsmaatregelen,
inclusief de daarmee gepaard gaande kosten, waarin de prioriteitstelling op
instellingsniveau is verwerkt. In de projectplannen wordt tevens aangegeven hoe de
reguliere meerkosten van elke ingevoerde maatregel regulier bekostigd worden. In de regel
richt het beveiligingsbeleid zich daarmee telkens op het nemen van die
beveiligingsmaatregelen die op een kosteneffectieve manier de grootste risico’s bestrijden.
Zie ook het IABB-model voor de opzet van een Jaarplan Informatiebeveiliging (Bijlage 1).
Het Jaarplan en Jaarverslag voor Informatiebeveiliging is onderdeel van de P&C cyclus van
de UT.
8. De groep van domein informatiecoördinatoren en andere sleutelpersonen dienen niet alleen
als inventarisatiegroep van risico’s, maar ook als klankbord voor de evaluatie. Dit is niet
alleen inhoudelijk nuttig, maar vergroot ook het draagvlak van de uiteindelijk te nemen
besluiten. Ook de herijking van het basis beveiligingsniveau is onderwerp van evaluatie.
Hiermee is vervolgens de PDCA-cyclus rond.
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6.

Incident management (CERT UT)
De Internet “best practice” ten aanzien het omgaan met veiligheidsincidenten, is het instellen
van een zgn. “Computer Emergency Response Team” in – hier de CERT-UT.
Het doel van CERT-UT is de UT-brede preventieve en curatieve zorg voor informatiebeveiligingsincidenten. CERT-UT houdt zich ook bezig met beveiligingsincidenten buiten de UT
als daar de UT of UT medewerkers of studenten in enige rol bij betrokken zijn – in zulke
gevallen wordt in principe gebruik gemaakt van de diensten van SURFcert, die wereldwijd in
verbinding staat met andere CERT’s.
De leden van CERT-UT zijn aangesteld door de directeur ICTS en opereren in diens opdracht.
CERT-UT bestaat uit een zevental leden onder voorzitterschap van de UT Security Officer. De
leden hebben een goede kennis van de structuur en de werking van de UT- en ICTSorganisatie en vormen een brede doorsnede van ICTS, waarbij met name de
netwerk/servergroep en de decentrale ondersteuning vertegenwoordigd zijn. Deze
medewerkers verrichten hun werkzaamheden voor de CERT-UT naast andere werkzaamheden.
Informatiebeveiliging is verder zo veel mogelijk een (standaard) taak/aandachtsgebied van alle
ICTS-medewerkers.
CERT-UT kan in geval van ernstige incidenten rechtstreeks escaleren naar de directeur ICTS,
de UT Security Architect en de IM. CERT-UT kan tevens door de voornoemden om advies
gevraagd worden over beveiligingszaken.
In het CERT-UT is expertise op het gebied van informatiebeveiliging gebundeld door deelname
van verschillende specialisten. CERT-UT heeft als taak expertise beschikbaar te stellen voor
het afhandelen van beveiligingsincidenten en pro-actief de ontwikkelingen op het gebied van
informatiebeveiliging te monitoren, te beoordelen op relevantie voor UT en zo nodig handelend
op te treden.
CERT-UT is gerechtigd het isoleren van computersystemen of netwerksegmenten te gelasten.
Alle beveiligingsincidenten komen in principe bij CERT-UT terecht en worden door CERT-UT
geregistreerd. ‘Eenvoudige’ problemen (zoals een geïsoleerd virus) zullen meestal lokaal of
door de ICTS-helpdesk worden afgehandeld, waarbij CERT-UT in tweede lijn ondersteuning
kan bieden. In andere gevallen treedt CERT-UT in eerste lijn op. Gebruikers kunnen via de
ICTS-helpdesk incidenten bij de CERT-UT aanmelden. Bij behandeling van het incident wordt
rechtstreeks contact met ‘slachtoffers’ niet vergeten. Directe contacten kunnen betere informatie
opleveren.
CERT-UT heeft de volgende opdracht:
- Het signaleren en registreren van alle beveiligingsincidenten, het coördineren van de
bestrijding en het toezien op de oplossing van problemen die tot de incidenten hebben geleid
of door de incidenten zijn veroorzaakt (of het bieden van ondersteuning hierbij).
- Het melden van calamiteiten aan de directeur ICTS.
- Het geven van voorlichting en het doen van algemene aanbeveling aan netwerkbeheerders,
systeembeheerders, ontwikkelaars en eindgebruikers door het verspreiden van informatie.
- Het leveren van managementrapportages aan directeur ICTS en IM over de
beveiligingsincidenten en het doen van voorstellen tot betere preventie van of curatie op
incidenten.
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CERT-UT doet dat door de volgende diensten te bieden:
- Behandelen van alle security gerelateerde binnenkomende e-mail op het adres
‘cert-ut@utwente.nl’ (en de aliassen daarvan: cert@utwente.nl en security@utwente.nl);
- Behandelen van de (via de ICTS-helpdesk) binnenkomende security gerelateerde
telefoontjes;
- Zorg dragen voor de veiligheid op UTnet, zowel preventief als curatief;
- Coördineren van beveiligingsincidenten door het inrichten en operationeel houden van een
meldpunt (ICTS-helpdesk) voor alle beveiligingsincidenten en het coördineren en bewaken
van een adequate afhandeling daarvan (met assistentie van lokale ICTS ondersteuners,
back-office medewerkers ICTS en ICTS-helpdesk);
- In het geval van incidenten met een aspect dat buiten de UT valt, in principe samenwerken
met SURFcert – SURFcert beschikt daartoe over een wereldwijd netwerk. SURFcert is 24/7
beschikbaar;
- Het geven van voorlichting aan IT-gebruikers, IT-ontwikkelaars en IT-beheerders over
preventie van incidenten en actuele bedreigingen. Hieronder valt ook het doorgeven van
waarschuwingen van andere CERT's;
- Advisering ten aanzien van UT ICT-beveiligingsaspecten en het beveiligings-beleid. CERTUT kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen om UT-specifieke beveiligingsproblemen
te helpen oplossen dan wel verminderen. Dit advies kan niet als vrijblijvend of ongewenst
worden opgevat door de eenheden;
- Het periodiek opstellen van een managementrapportage, welke onder meer aan ICTS
directie, IM en UCB wordt gezonden.
CERT-UT behandelt meldingen vertrouwelijk en verstrekt alleen informatie over beveiligingsincidenten als dat noodzakelijk en relevant is voor de oplossing van een incident.
CERT-UT neemt initiatief op het gebied van het zelf oplossen van beveiligingsincidenten: dit is
niet de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende ICTS medewerkers. In alle gevallen
dienen medewerkers en gebruikers incidenten te melden aan CERT-UT. Indien een partij zijn
verantwoordelijkheid niet voldoende neemt dan wordt vanuit de CERT-UT actie ondernomen
om overlast te beperken of op te heffen.

Kwaliteitswaarborg CERT-UT
CERT-UT is een essentiële schakel in zowel de preventieve als curatieve informatiebeveiliging
binnen de UT. De kwaliteit van CERT-UT wordt op de volgende manieren gewaarborgd:
1. CERT-UT heeft een beschrijving opgesteld van wat de CERT-UT werkwijze in detail is,
welke taken en bevoegdheden de leden hebben en welke communicatiekanalen gebruikt
worden. De beschrijving is vastgesteld door de directeur ICTS en de IM. De autoriteit van
CERT-UT is daarbij expliciet door het CvB bekrachtigd.
2. CERT-UT beschrijft haar dienstverlening voor haar interne klanten, en voor CERT’s buiten
de UT door middel van RFC-2350 9. Deze Internet best practice is in feite een invulformulier
waarop alle relevante vragen aan een CERT aan de orde komen.
3. CERT-UT is geaccrediteerd door SURFnet in het SURFnet PACT kader 10. De PACT
accreditatie is direct afgeleid van de Trusted Introducer of TI accreditatie 11 – de de facto
9

Zie http://rfc.net/rfc2350.html
Zie https://pact.surfnet.nl/
11
Zie https://www.trusted-introducer.nl/
10
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standaard binnen Europa voor CERT’s. Deze TI accreditatie is daarmee ook mogelijk
geworden, maar wordt niet nagestreefd – omdat SURFcert voor CERT-UT als venster op
de buitenwereld fungeert.
4. CERT-UT werkt in SURFnet PACT verband samen met SURFcert en andere
geaccrediteerde CERT’s van SURFnet klanten – deze samenwerking beoogt vooral om van
elkaar te leren en de operationele standaard continu te verbeteren.
5. CERT-UT hanteert (zo goed mogelijk) de in Europees verband vastgestelde incident
classificatie voor registratie conform eCSIRT.net te gebruiken (zie Bijlage 2). Het nut van
een consistente incident classificatie is, dat incident trends gevolgd kunnen worden binnen
de UT – en dat ook daarbuiten vergeleken kan worden met teams die dezelfde classificatie
gebruiken. Deze classificatie wordt zonodig enigszins aangepast om gewenste
managementrapportages te genereren.
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7.

Normenkader
De UT kiest voor een pragmatische benadering waarbij informatiebeveiliging zoveel mogelijk
conform best practices wordt ingericht. Hoewel normen op het gebied van informatiebeveiliging
richtinggevend zijn wordt geen certificering nagestreefd. De best practices waar de UT inzake
informatiebeveiliging vooral op steunt zijn de volgende:
1. Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 27001 (nl), Informatietechnologie-BeveiligingstechniekenManagementsystemen voor Informatiebeveiliging-Eisen, ICS 35.040, november 2005
2. IABB Opzet Jaarplan Informatiebeveiliging 12
3. Voor CERT-UT:
- SURFnet PACT accreditatie 13
- RFC-2350 14
- eSCIRT.net Incident Classification 15

12

Zie Bijlage 1
Zie https://pact.surfnet.nl/
14
Zie http://rfc.net/rfc2350.html
15
Zie Bijlage 2
13
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8.

Awareness en communicatie
Awareness raising en communicatie van het informatiebeveiligingsbeleid gaan hand in hand.
Van bestuurs- tot gebruikersniveau: beveiliging kan lastig zijn, kost geld, maar is wel hard nodig
en moet daarom goed uitgelegd worden.
In dit hoofdstuk wordt de communicatiematrix voor het UT informatiebeveiligingsbeleid kort
beschreven. Deze beschrijving beoogt niet compleet te zijn.
In de communicatie ligt een accent op het aangeven van het gemeenschappelijke belang van
de maatregelen. Vanzelfsprekend zal in de communicatie een voor de doelgroep leesbare
versie van de relevante onderdelen worden gehanteerd.
De relevante doelgroepen voor de communicatie zijn bestuur UT, bestuur faculteiten,
directeuren diensten, UCB, netwerk-/systeem-/werkplekbeheerders, gebruikers (medewerkers,
studenten, gasten, derden), SURFcert.

College van Bestuur
Doel is het accorderen van het door IM voorgestelde UT beleid en het informeren over en het
afstemmen over de hoofdlijnen van informatiebeveiliging. Afstemming vindt plaats middels
bilateraal overleg en middels notities en managementrapportages. De verantwoordelijkheid voor
het initiatief ligt bij IM.

Bestuur faculteiten
Doel is het in overleg opstellen van het door IM voorgestelde UT beleid en de rapportage over
de naleving daarvan. Afstemming vindt plaats middels notities en managementrapportages. De
verantwoordelijkheid voor het initiatief ligt bij IM.

Directie diensten (concerndirecties en servicecentra)
Doel is het in overleg informeren over het door IM voorgestelde UT beleid en de naleving
daarvan. Afstemming vindt plaats middels notities en managementrapportages. De
verantwoordelijkheid voor het initiatief ligt bij IM.

UCB
Doel is het informeren over het beveiligingsbeleid en het betrekken bij de ontwikkeling van het
verdere beleid. Daarnaast wordt advies gevraagd bij de te nemen maatregelen.
Afstemming vindt plaats middels agendapunten bij het overleg en bijbehorende notities en
managementrapportages. De verantwoordelijkheid voor het initiatief ligt zowel bij de IM als bij
de UCB.

Medewerkers ICTS
Doel is het afstemmen van de operationele maatregelen en het informeren over het UT-beleid.
Daarnaast worden zij betrokken bij de verdere ontwikkeling van de operationele maatregelen.
Informatie-uitwisseling vindt plaats middels ICTS Intranet, workshops en e-mail. Daarnaast is
een security web-site ingericht onder @Campus (UT Website). De verantwoordelijkheid voor
het initiatief ligt bij de directie ITCS.

Gebruikers (medewerkers, studenten, derden)
Informeren over het UT beveiligingsbeleid, het verstrekken van informatie bij incidenten en het
doen van voorstellen ter voorkoming van incidenten. Informatieverstrekking vindt plaats via
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e-mail, @Campus en via UT-nieuws. De verantwoordelijkheid voor het initiatief ligt zowel bij
ICTS als bij IM. Waar nodig wordt de hulp van de afdeling Communicatie van S&C ingeroepen.

SURFcert
Het op SURF niveau geven van informatie over UT beveiligingsincidenten die ook andere
instellingen kunnen betreffen en natuurlijk ook omgekeerd het ontvangen van informatie over
beveiligingsincidenten bij andere instellingen die ook invloed op de UT kunnen hebben.
Daarnaast kan toetsing van het opgestelde beleid plaatsvinden aan het beleid binnen SURFnet.
Communicatie vindt plaats via e-mail. Het initiatief ligt aan UT-zijde bij CERT-UT.
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9.

Sancties
Medewerkers en studenten van de UT worden verondersteld kennis te hebben genomen van dit
informatiebeveiligingsbeleid, en van de security deelpolicies die van toepassing zijn op de door
hen gebruikte ICT dienstverlening. Medewerkers en studenten worden hiertoe als volgt
gestimuleerd en in staat gesteld:
- Bij aanstelling worden medewerkers gewezen op de relevante informatie over het
beveiligingsbeleid, met name de ‘Acceptable Use Policy’ als gedragscode voor het gebruik
van de ICT-voorzieningen van de UT
- Bij inschrijving worden studenten gewezen op de relevante informatie over
beveiligingsbeleid, met name de ‘Acceptable Use Policy’ als gedragscode voor het gebruik
van de ICT-voorzieningen van de UT
- Het vigerende informatiebeveiligingsbeleid en bijbehorende documenten en (deel)policies
zijn te vinden op www.utwente.nl/im/security
- Waar mogelijk wordt de toegang tot elektronische diensten voorzien van zogenaamde
‘banners’ waarin zeer beknopt wordt aangeduid wie wel en wie geen gebruik van de bewuste
dienst mag maken, en desgewenst onder welke voorwaarden.
Zodoende is elke medewerker en student persoonlijk verantwoordelijk voor de correcte naleving
van beleid en policies, voor zover dat in hun macht ligt.
Als een medewerker of student zich aantoonbaar niet conformeert aan dit beleid of aan de
security deelpolicies, dan worden passende sancties getroffen. Minimaal is dit in de regel
uitsluiting of beperking van het gebruik van het UTnet (quarantaine) – een sanctie die door
CERT-UT of de ICTS helpdesk getroffen wordt. Verdergaande maatregelen worden genomen in
overeenstemming met het algemene sanctiebeleid van de UT.
Van (mogelijk) strafbare feiten wordt in beginsel altijd aangifte gedaan.
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10. Naleving en Evaluatie
Aansluitend bij (meerjaren)jaarplannen van de IM (zie uitgangspunten) wordt door IM ook in een
(meer)jaarlijkse evaluatiecyclus van het beveiligingsbeleid voorzien. In opdracht van het CvB
kan OA aanvullend een onafhankelijke toets op onderdelen van het beleid uitvoeren.
Voor evaluatie komen onder meer in aanmerking:
- Informatiebeveiligingsbeleid (strategisch-tactisch) en naleving ervan
- CERT-UT
- Penetration tests
De evaluaties kunnen uitgevoerd worden door:
- IM
- Onafhankelijke experts (o.a. SURFcert)
- OA (in opdracht van CvB)
Evaluaties vinden uiterlijk september van een kalenderjaar plaats, teneinde tot bijstelling van
strategisch, tactisch of operationeel beleid in een volgend Jaarplan te kunnen leiden.
In de loop van de jaren wordt een diversiteit aan evaluaties uitgevoerd. Beveiliging is een
dusdanig complex probleem dat een diverse aanpak een grotere kans van slagen heeft dan een
eenzijdige.
De keuze voor een specifieke evaluatie hangt vooral af van de behoeften op dat moment. In het
algemeen zal IM, mede geadviseerd door Houders Instellingssystemen, ICTS en CERT-UT,
een goed idee hebben van waar de mogelijke problemen kunnen zitten.
ICTS richt zelf ook een evaluatie cyclus in. Deze wordt qua planning afgestemd met IM – het is
wenselijk dat de resultaten van ICTS evaluaties als input kunnen dienen voor een IM audit.
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11. Financiering
Beveiligingsmaatregelen voor een specifiek informatiesysteem of ICT-faciliteit kosten geld. De
(meer)kosten van de reguliere informatiebeveiligingsmaatregelen worden gedekt uit de reguliere
(T)CO’s van Houders Instellingssystemen en ICTS. Bij het opstellen van de begrotingen voor
deze eenheden wordt hierin voorzien.
In de projectplannen voor het invoeren van nieuwe maatregelen wordt niet alleen aangegeven
hoe de initiële meerkosten worden gedekt, maar ook op welk budget de reguliere meerkosten
zullen drukken.
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12. Bijlage 1: IABB Opzet Jaarplan Informatiebeveiliging
Bij de opzet van dit ontwikkeljaarplan heeft het rapport “Informatiebeveiliging, het IABBprocesmodel voor een gestructureerde aanpak” als basis gediend. Voor een uitgebreide
beschrijving en ondersteuning van de uitwerking van de verschillende stappen wordt dan ook
naar het rapport zelf verwezen.

Status Informatiebeveiliging (bewustwording)
In het IABB-procesmodel voor Informatiebeveiliging wordt de beschrijving van de bestaande
status van de informatiebeveiliging de fase van Bewustwording genoemd. In het rapport
“Informatiebeveiliging, statusbeschrijving”, wordt deze beschrijving gegeven. De
statusbeschrijving heeft de structuur van de Code voor Informatiebeveiliging. Het geeft een
overzicht van de bestaande maatregelen voor de volgende beveiligingsonderwerpen:
- Beveiligingsbeleid
- Beveiligingsorganisatie
- Classificatie en beheer van bedrijfsmiddelen
- Beveiligingseisen ten aanzien van personeel
- Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
- Computer en netwerkbeheer
- Toegangsbeveiliging voor systemen
- Ontwikkeling en onderhoud van systemen
- Continuïteitsplanning
- Toezicht

Overzicht openstaande actiepunten/risico’s (beeldvorming)
Op basis van de beschrijving van de bestaande situatie wordt een analyse gemaakt van de
sterke en zwakke onderdelen in de informatiebeveiliging. In het IABB-procesmodel wordt
hieraan de term Beeldvorming verbonden. De beveiligingsaspecten die daarbij een centrale rol
spelen zijn:
- Beschikbaarheid
- Betrouwbaarheid
- Vertrouwelijkheid
Van de zwakke onderdelen wordt nagegaan wat de mogelijke gevolgen zijn. Deze risicoanalyse onderzoekt op een kwantitatieve of kwalitatieve manier wat, voor de respectievelijke
onderdelen, de verwachte schade is indien géén nieuwe of aanvullende maatregelen worden
genomen. De verwachte schade is het product van de kans op de schade en de kosten die
schadeherstel met zich meebrengen.
De kosten kunnen veelsoortig zijn bij de verschillende beveiligingsaspecten:
- niet-beschikbaar zijn: leegloop, efficiencyverlies, overwerk, verlies van omzet, verlies van
klanten, claims, e.d.
- onbetrouwbaarheid: herstelkosten van fouten, claims, imagoschade, klantverlies, e.d.
- schending vertrouwelijkheid: imagoschade, klantverlies, claims, boetes, e.d.
De verwachte schade moet worden afgewogen tegen de kosten van te nemen maatregelen om
de schade te voorkomen.
In de SURF IABB nota over Informatiebeveiliging worden verdere aanwijzingen gegeven voor
de uitwerking van dit onderdeel.
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Prioriteitstelling beveiligingsdoelen voor jaarplan (prioriteren)
In de fase Prioriteren van het IABB-procesmodel worden op basis van het overzicht van
openstaande actiepunten/risico’s de punten gecategoriseerd naar
- “must-do”: essentiële beveiligingsdoelen, die absoluut op korte termijn om maatregelen
vragen
- noodzakelijk: belangrijke beveiligingsdoelen waarvoor in de toekomst zeker maatregelen
getroffen moeten worden
- wenselijk: beveiligingsdoelen waarvoor het wenselijk is maatregelen te treffen in de toekomst
- luxe: beveiligingsdoelen voor de lange termijn die eerder een luxe dan een noodzaak
vormen.
Voor de bepaling van de prioriteiten worden de openstaande verwachte schadeposten uit het
vorige hoofdstuk afgewogen tegen de kosten die preventieve maatregelen oproepen. Bij de
preventiekosten dienen alle aspecten te worden meegenomen: technische kosten,
organisatorische maatregelen, personele meerinspanning, gebruikersongemak.
Het beveiligingsbeleid van de UT kent als uitgangspunt dat maatregelen worden genomen als
de verwachte schade groter is dan de preventiekosten. Indien de preventiemaatregelen
meer kosten dan de verwachte schade dan wordt de schade genomen. Hoe meer de verwachte
schade de preventiekosten overschrijdt, hoe hoger de noodzaak is om de maatregelen te
implementeren.
In dit stadium van planvorming kan slechts een voorlopig beeld gevormd worden van de
preventiemaatregelen die genomen kunnen worden. Verderop in het plan worden de precieze
beveiligingsmaatregelen ontworpen.
Het product van dit onderdeel van het beveiligingsplan is in ieder geval een lijst van “must-do”
en noodzakelijke maatregelen als beveiligingsdoelen. De wenselijke beveiligingsdoelen worden
in het blikveld gehouden, terwijl de luxe doelen voor betere tijden worden bewaard.

Projectplanning acties jaarplan (planvorming)
Op basis van de prioriteitstelling uit het vorige onderdeel worden de definitieve
beveiligingsdoelen voor het komende jaar vastgesteld. Dat wil zeggen dat gekozen wordt welke
schadepreventiemaatregelen het komende jaar projectmatig geïmplementeerd zullen worden.
Het IABB-procesmodel spreekt over Planvorming. Voor deze maatregelen worden
projectplannen opgesteld, waarin minimaal aan bod komen:
- doelstelling
- resultaten
- betrokkenen
- korte omschrijving van de activiteiten
- inschatting van de kosten
- benodigde tijd voor de opzet en invoering van de maatregelen
- tijdsplanning
De plannen moeten op een beheersbare en gefaseerde manier de realisering mogelijk maken
van het gestelde beveiligingsbeleid.
Aan de plannen kunnen ondersteunende en voorwaardenscheppende plannen worden
toegevoegd:
- installatieplan
- testplan
- opleidings- en voorlichtingsplan
- communicatieplan
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- oefenplan

Definitief ontwerp beveiligingsmaatregelen (ontwerpen)
Deze en de volgende fase houden eigenlijk niet meer in dan het uitvoeren van de plannen die in
het vorige onderdeel zijn opgesteld. Een kernonderdeel daarbij is het ontwerpen van de te
nemen informatiebeveiligingsmaatregelen. In het IABB-procesmodel heet deze fase Ontwerpen.
In samenspraak tussen houder, beheerder en gebruiker worden vastgesteld:
- wat het doel is van de maatregel
- hoe het erbij behorend gedrag is van de houder, beheerder en gebruiker
- op welke wijze de maatregel wordt ondersteund
Het definitieve ontwerp bevat ook een overzicht van:
- wat gedaan moet worden om de maatregel in te voeren
- hoe bestaande maatregelen bijgestuurd of misschien zelfs afgeschaft moeten worden
- hoe de blijvende goede werking van de maatregelen worden geconstateerd

Realisatie beveiligingsmaatregelen (realiseren)
Conform het eerder opgestelde projectplan worden de uitbreidingen, wijzigingen en/of
aanpassingen in het bestaande pakket van beveiligingsmaatregelen gerealiseerd. De fase
wordt in het IABB-procesmodel dan ook Realiseren genoemd. Het resultaat van deze fase is dat
de gewenste situatie is bereikt, inclusief het waarborgen van de blijvende goede werking van de
ingevoerde maatregelen.

Evaluatie nieuwe status informatiebeveiliging (evalueren)
In deze laatste fase van het plan worden de genomen en bestaande maatregelen getoetst op
het voldoen aan de gestelde doelen en normen. De mogelijke hiaten die worden geconstateerd
zijn de input van een nieuw ontwikkeljaarplan. Deze fase is dus tevens de eerste fase van een
nieuwe cyclus. Zie ook het IABB-procesmodel, waarin deze fase Evaluatie heet.
De evaluatie is bij voorkeur ingericht volgens een controleplan, waarin is uitgewerkt met welke
frequentie en met welke gegevens en documenten de controle wordt uitgevoerd en tot welke
rapportage dat leidt. Rapportages over storingen en calamiteiten vormen een belangrijke bron
van informatie voor de controle.
De rapportage kan suggesties bevatten voor verbetering van:
- de organisatie (activiteiten, omvang, structuur, enz.)
- de omgeving van de organisatie (samenwerkingsverbanden, regelgeving, e.d.)
- risico’s in gebruik van ICT
- gebruikte technologie en hulpmiddelen voor beveiliging
- uitkomsten van controle-activiteiten
De controle kan worden uitgevoerd door een interne auditor of controller. De rapportage wordt
aangeboden aan het management van de eenheid en het verantwoordelijke lijnmanagement.
Aan de rapportage worden definitieve conclusies verbonden om verbeteringen aan te brengen
door daartoe een nieuw ontwikkeljaarplan vast te stellen.
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13. Bijlage 2: eSCIRT.net Incident Classification
Bron : http://www.ecsirt.net/cec/service/documents/wp4-clearinghouse-policy-v12.html#HEAD6
-- ongewijzigd hier te gebruiken mits referenties aan eCSIRT.net en voorgaande URL behouden
blijven.
Letterlijke ontlening:
========================================================================
Appendix C - Incident Classification
This classification scheme is used for the collection of statistical data - Type 2 Incident
Information.
Each Incident has one primary type (so the numbers given for primary type add up to the
number of all incidents). However, additional or secondary incident types can happen in the
context of an incident. But these aren't taken into account here.
Example: After a successful intrusion the attacker gains root privileges on a system. As a result
of it he gets access to sensitive information. The primary type of this incident is an "intrusion"
(incident class) with a "privileged account compromise" (incident type). All further events which
are based on this intrusion should be not registered.
Note: The number of incident types is not fixed and should be enlarged any time if it seems
necessary.
The following table shows the current used eCSIRT.net incident classes and types and gives
some additional descriptions or examples:
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Incident Class
(mandatory input
field)

Incident Type
(optional but desired input
field)
Spam

Abusive Content

Malicious Code

Harassment
Child/Sexual/Violence/
Virus
Worm
Trojan
Spyware
Dialer
Scanning

Information
Gathering

Sniffing
Social Engineering
Exploiting of known
Vulnerabilities

Intrusion
Attempts

Intrusions

Availability

Login attempts
new attack signature
Privileged Account
Compromise
Unprivileged Account
Compromise
Application Compromise
DoS
DDoS
Sabotage

Information
Security

Unauthorised access to
information
Unauthorised modification of
information
Unauthorized use of resources

Fraud

Copyright
Masquerade

Other

All incidents which don't fit in
one of the given categories
should be put into this class.
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Description / Examples
or "Unsolicited Bulk Email", this means that the recipient has not granted
verifiable permission for the message to be sent and that the message is
sent as part of a larger collection of messages, all having an identical
content.
Discreditation or discrimination of somebody (i.e. Cyberstalking)
Child Pornography, glorification of violence,
Software that is intentionally included or inserted in a system for a
harmful purpose. A user interaction is normally necessary to activate the
code.
Attacks that send requests to a system to discover weak points. This
includes also some kind of testing processes to gather information about
hosts, services and accounts. Examples: fingerd, DNS querying, ICMP,
SMTP (EXPN, RCPT, …).
Observing and recording of network traffic (wiretapping).
Gathering information from a human being in a non-technical way (e.g.
lies, tricks, bribes, or threats).
An attempt to compromise a system or to disrupt any service by
exploiting vulnerabilities with a standardised identifier such as CVE name
(e.g. buffer overflow, backdoors, cross side scripting, etc.).
Multiple login attempts (Guessing / cracking of passwords, brute force).
An attempt using an unknown exploit.
A successful compromise of a system or application (service). This can
have been caused remote by a known or new vulnerability, but also by an
unauthorized local access.
By this kind of an attack a system is bombarded with so many packets
that the operations are delayed or the system crashes. Examples of a
remote DoS are SYS- a. PING- flooding or E-mail bombing (DDoS:
TFN, Trinity, etc.). However, the availability also can be affected by local
actions (destruction, disruption of power supply, etc.).
Besides a local abuse of data and systems the information security can be
endangered by a successful account or application compromise.
Furthermore attacks are possible that intercepts and access information
during transmission (wiretapping, spoofing or hijacking).
Using resources for unauthorized purposes including profit-making
ventures (E.g. the use of e-mail to participate in illegal profit chain letters
or pyramid schemes).
Selling or Installing copies of unlicensed commercial software or other
copyright protected materials (Warez).
Type of attacks in which one entity illegitimately assumes the identity of
another in order to benefit from it.
If the number of incidents in this category increases, it is an indicator that
the classification scheme must be revised.
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