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1 INLEIDING

Aanleiding onderzoek

In een televisie-uitzend ing van ZEMBLA op 20 ap ril 2012 kw am naar voren d at in d e
softw are van het comp u terp rogramm a H um annet Starter sp rake zou zijn geweest van
een d atalek. Naar aanleid ing van d eze berichtgeving heeft h et College bescherming
p ersoonsgegevens (CBP) bij brief van 20 ap ril 2012 inlichtingen gevraagd bij VCD
H u m annet B.V. (VCD).
VCD Hu mannet B.V. is een ond erd eel van d e VCD IT Groep , een ICT bed rijf d at
zow el consu ltancy, software, infrastru ctu u r en beheer levert. H et beveiligingslek
betrof d e app licatie H u mannet Starter, één van d e tw ee verzu im ap plicaties van
H u m annet waarin arbod iensten en w erkgevers m ed ische gegevens van w erknem ers
verw erken. De and ere app licatie is H um annet Verzu im . In d e ap plicaties H um annet
Starter en H um annet Verzu im w erd en ten tijd e van het beveiligingslek gegevens over
1
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d e gezond heid van ca. [aantal] w erknem ers verw erkt.
Ingevolge artikel 13 van d e Wet bescherming p ersoonsgegevens (Wbp ) d ient een
verantw oord elijke p assend e technische en organisatorische m aatregelen ten uitvoer te
leggen om p ersoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtm atige verw erking.
Op grond van d e d oor VCD verstrekte informatie, bij brief van 27 ap ril 2012 en 16 mei
2012 conclud eerd e het CBP in d e brief van 5 ju ni 2012 aan VCD d at VCD naar
aanleid ing van het incid ent beveiligingsm aatregelen had getroffen. Zo had VCD
aangegeven d at zij een [soort] token als au thenticatie toe zou gaan passen voor alle
relaties van VCD, u iterlijk au gu stu s 2012. Ook gaf VCD aan d at zij op korte term ijn
een secu rity aud it zou laten u itvoeren voor H um annet St arter en Hu mannet Verzuim
en d eze au d its jaarlijks zou herhalen.
Gelet op d eze m aatregelen zag het CBP op d at m om ent geen aanleid ing m eer tot het
d oen van verd er ond erzoek naar het d atalek. H et CBP verzocht VCD na afloop van d e
au d its nad ere informatie aan het CBP te d oen toekom en .
3
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Uit d e nad ere op gevraagd e en ontvangen inform atie leid d e het CBP af d at er
aanw ijzingen zijn d at VCD onvold oend e maatregelen heeft getroffen om d e
beveiliging van H um annet Starter en Hu mannet Verzu im in overeenstemm ing te
brengen m et het bep aald e in artikel 13 Wbp .

1

[aantal]in H um annet Starter en [aantal] in H um annet Verzuim . Brief van 11 sep tem ber 2014 van
VCD aan het CBP.
2
In d e brief van 11 septem ber 2014 van VCD aan het CBP is aangegeven d at d it aantal inm id d els is
ged aald naar [aantal] m ed ew erkers.
3
Telefonisch op 11 novem ber 2012, 5 febru ari 2013, 4 april 2013, 11 april 2013 en 15 april 2013. Bij
brieven van het CBP aan VCD van 28 febru ari 2013, 28 m aart 2013, 23 april 2013, 3 juni 2013, 3
d ecem ber 2013, 17 d ecem ber 2013.
Bij e-m ail van het CBP aan VCD van 4 april 2013.
4
Telefonisch op 11 novem ber 2012, 5 febru ari 2013, 4 april 2013, 11 april 2013, 15 april 2013. Bij
brieven van VCD aan het CBP van 13 febru ari 2013, 8 m aart 2013, 15 m aart 2013, 13 juni 2013 en 11
juli 2013. Bij e-m ails van VCD aan het CBP van 4 april 2013, 11 april 2013, 12 april 2013, 16 april 2013,
18 april 2013 en 25 april 2013.
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H et CBP heeft d aarom een ambtshalve ond erzoek ingesteld naar d e beveiliging van d e
(m ed ische) p ersoonsgegevens in H um annet Verzu im en Hu mannet Starter. Dit is bij
brief van 8 au gu stu s 2013 aan VCD kenbaar gem aakt.
Doel van het onderzoek

H et d oel van het ond erzoek is te ond erzoeken of VCD vold oend e p assend e technische
en organisatorische m aatregelen ten uitvoer brengt om d e (med ische)
p ersoonsgegevens in H um annet Starter en H um annet Verzu im te beveiligen tegen
verlies of enige vorm van onrechtm atige verw erking als bed oeld in artikel 13 Wbp .
H et ond erzoek richt zicht hierbij sp ecifiek op d e volgend e vragen:
 Is m eerfactor au thenticatie ingevoerd voor alle gebru ikers d ie toegang hebben
tot m ed ische gegevens in H u m annet Starter en H um annet Verzu im ?
 Word en in d e app licaties H u m annet Starter en H um annet Verzu im technische
risico’s geïd entificeerd mid d els het p eriod iek uitvoeren van
p enetratietesten/ security scans d oor VCD en/ of een externe p artij?
 Word en passend e organisatorische en/ of technische m aatregelen getroffen om
d e risico’s in d e system en H u m annet Starter en H um annet Verzu im te
bep erken d anw el te voorkom en?
Verloop onderzoek datalek

Bij brief van 20 ap ril 2012 heeft het CBP een inlichtingenverzoek u itgezet bij VCD. Bij
brief van 27 ap ril 2012 heeft VCD inlichtingen verstrekt.
Bij brief van 10 m ei 2012 heeft het CBP aanvu llend e vragen gesteld aan VCD. Deze
zijn bij brief van 16 m ei 2012 beantw oord .
Bij brief van 5 ju ni 2012 heeft het CBP aangegeven op d at m om ent af te zien van
verd er ond erzoek.
Telefonisch heeft het CBP op 11 sep tember 2012 contact gezocht met VCD over d e
d atum van aanlevering van d e security au d its en nad ere vragen over d e au thenticatie,
d ie niet ingevoerd bleek te zijn op d e d oor VCD gesteld e d atum .
Op 7 februari 2013 heeft het CBP nogm aals contact op genom en m et VCD m et het
verzoek om d e security aud its aan te leveren en schriftelijk inform atie aan het CBP te
d oen toekom en over d e au thenticatie.
Bij brief van 13 febru ari 2013 heeft VCD hierop gereageerd .
Bij brief van 28 febru ari 2013 heeft het CBP d e security aud its van H um annet Starter
en H u mannet Verzuim gevord erd bij VCD en m eer inform atie op gevraagd over d e
au thenticatie.
Bij brief van 8 maart 2013 heeft VCD op d e vord ering gereageerd , m aar d e
op gevraagd e d ocum enten niet m eegestuu rd .
H et CBP heeft telefonisch contact op genom en m et VCD op 11 en 15 maart 2014.
Bij brief van 15 m aart 2013 heeft VCD d e security-aud it (herond erzoek) van
H u m annet Verzuim van 21 d ecember 2012 en d e secu rity-aud it (technische
beveiligingsond erzoek) van H um annet Starter van 27 juli 2012 aan het CBP d oen
toekom en.
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Bij brief van 28 m aart 2013 heeft het CBP nogm aals alle secu rity aud its gevord erd
om d at het herond erzoek van H um annet Starter en het technische
beveiligingsond erzoek van H u mannet Verzuim ontbraken. Tevens heeft het CBP een
lijst m et gegevens van klanten van H um annet Starter en H um annet Verzuim
gevord erd .
Telefonisch is op 4 april 2013 contact gew eest tu ssen d e ad vocaat van VCD en het CBP
en heeft VCD aangegeven geen herond erzoek van H u m annet Starter te hebben. De
concept-au d it (technisch beveiligingsond erzoek) van H u mannet Verzuim van 22 ju ni
2012 is d oor VCD aan het CBP geleverd .
Bij brief van 12 ap ril 2013 heeft VCD laten weten d e lijst m et klantgegevens en d e
p lanning van d e invoering van m eerfactor au thenticatie niet te w illen verstrekken.
Op 15 ap ril is hierover telefonisch contact gew eest tu ssen het CBP en d e ad vocaat van
VCD.
Bij brief van 16 ap ril 2013 is d oor VCD aangegeven d at zij d e lijst m et klantgegevens
niet aan het CBP verstrekt.
Bij brief van 18 ap ril 2013 heeft VCD een p lanning van d e invoering van m eerfactor
au thenticatie aan het CBP d oen toekom en.
Bij brief van 23 ap ril 2013 heeft het CBP een rap p el vord ering voor d e lijst met
klantgegevens aan VCD verstu urd .
Bij brief van 25 ap ril 2013 heeft VCD nogm aals geweigerd d e gevraagd e gegevens te
verstu ren.
Bij brief van 3 ju ni 2013 is een last ond er d w angsom op gelegd aan VCD w aarin VCD is
gesomm eerd d e lijst m et klantgegevens te verstrekken.
Op 4 ju ni 2013 heeft VCD telefonisch contact op genom en m et het CBP m et het verzoek
voor een gesp rek tu ssen d e voorzitter van het CBP en d e algem een d irecteu r van d e
VCD IT-groep ). H et CBP heeft aangegeven hieraan geen gevolg te geven.
Bij brief van 13 ju ni 2013 van VCD is d e gevraagd e lijst m et klantgegevens verstrekt.
Bij brief van 11 ju li 2013 heeft VCD het CBP laten weten d at zij het ISO 27001certificaat heeft behaald .
Verloop onderzoek naar de beveiliging van Humannet Starter en Humannet Verzuim

H et CBP heeft VCD bij brief van 8 au gu stu s 2013 geïnform eerd d at een ambtshalve
ond erzoek is gestart naar d e beveiliging van d e verzu im app licaties H um annet Starter
en H u mannet Verzuim .
Bij brief van 30 novem ber 2013 heeft VCD een u pd ate gegeven over d e
beveiligingsm aatregelen d ie zij heeft getroffen.
In het kad er van het ambtshalve ond erzoek heeft het CBP bij brieven van 3 d ecember
2013 en 17 d ecem ber 2013 inlichtingen gevraagd aan VCD.
VCD heeft inlichtingen verstrekt bij brieven van 6 d ecember 2013 en 15 januari 2014 en
bij e-mail van 28 april 2014.
Bij brief van 26 m ei 2014 heeft het CBP inlichtingen gevord erd bij VCD H u mannet. Bij
e-m ail van 4 ju ni 2014 heeft VCD u itstel verzocht tot en m et w eek 27. Bij brief van 5
ju ni 2014 heeft het CBP uitstel verleend tot 17 ju ni 2014. Bij brief (p er e-m ail) van 17
ju ni 2014 en poststuk van 18 ju ni 2014 heeft VCD d e gevord erd e inlichtingen verstrekt.
6

Bij brief van 7 augu stu s 2014 heeft het CBP het rap port voorlop ige bevind ingen aan
VCD d oen toekom en.
Bij brief van 5 september 2014 heeft VCD in aanslu iting op d e brief van 17 ju ni 2014 d e
resu ltaten van p enetratietesten in d e p eriod e 12 m ei t/ m 27 au gu stu s 2014 (Hu m annet
Starter) en 9 ju ni t/ m 7 ju li 2014 (H um annet Verzu im ) aan het CBP verzond en.
Bij brief van 11 sep tem ber 2014 heeft VCD een ziensw ijze gegeven op het rap port
voorlop ige bevind ingen.
Bij brief van 3 oktober 2014 heeft VCD nad ere inform atie aan het CBP d oen toekom en
over d e brief d ie zij aan klanten heeft gestu u rd m et d e aankond iging van
m eervoud ige authenticatie bij toegang tot m ed ische gegevens.
Telefonisch op 21 oktober 2014 heeft het CBP contact op genom en m et d e ad vocaat van
VCD over een zinsned e in d e ziensw ijze van 11 novem ber 2014.
Bij e-mail van 21 oktober 2014 heeft d e ad vocaat van VCD verd uid elijking gegevens.
Bij e-mails van 7 novem ber 2014, 10 november 2014 en 14 novem ber 2014 heeft het
CBP nad ere inform atie opgevraagd bij VCD over d e ap plicaties H um annet Starter en
H u m annet Verzuim .
Bij e-mails van 12 november 2014 en 17 november 2014 heeft VCD d e gevraagd e
inform atie verstrekt.
O nderzoek bij klant en v an VCD
In het kad er van het ond erzoek naar d e beveiliging van d e verzuim app licaties
H u m annet Starter en H um annet Verzu im , zijn tevens inlichtingen gevraagd bij enkele
klanten van H um annet Verzu im en H um annet Starter.
Bij brief van 30 septem ber 2013 heeft het CBP inlichtingen gevraagd bij klant 1 over d e
beveiliging van H um annet Starter.
Bij brieven van 10 november en 24 novem ber 2013 heeft klant 1 d e gevraagd e
inlichtingen verstrekt.
Bij brief van 16 d ecem ber 2013 heeft het CBP het ond erzoek bij klant 1 beëind igd
om d at klant 1 d e sam enwerking m et VCD heeft beëind igd .
Bij brief van 30 septem ber 2013 heeft het CBP inlichtingen gevraagd bij klant 2 over d e
beveiliging van H um annet Starter.
Bij brieven van half oktober 2013 en 31 oktober 2013 heeft klant 2 d e gevraagd e
inlichtingen verstrekt.
Bij brief van 16 d ecem ber 2013 heeft het CBP het ond erzoek bij klant 2 beëind igd
om d at klant 2 aangaf d e sam enw erking m et VCD op korte term ijn te beëind igen.
Bij brieven van 17 d ecember 2013 en 14 febru ari 2014 en telefonisch op 25 en 29 ap ril
2014 heeft het CBP inlichtingen gevraagd bij klant 3 over d e beveiliging van
H u m annet Starter.
Bij brieven van 13 janu ari 2014, 1 april 2014 en 2 juli 2014 en e-m ail van 28 en 29 ap ril
2014 heeft klant 3 d e gevraagd e inlichtingen verstrekt.
Bij e-mail van 15 au gu stu s 2014 heeft klant 3 bevestigd d at m eervou d ige au thenticatie
in w eek 29 (14 t/ m 18 juli) 2014 voor alle m ed ew erkers is ingevoerd .
Bij brief van 20 augu stu s 2014 heeft het CBP het ond erzoek bij klant 3 beëind igd .
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2 JURIDISCH KADER

Verwerking van persoonsgegevens

Volgens artikel 1, aanhef en ond er a, van d e Wbp word t ond er een ‘p ersoonsgegeven’
verstaan elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
‘Verw erking van p ersoonsgegevens’ is ged efinieerd in artikel 1, aanhef en ond er b,
van d e Wbp als “elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.”
Verantwoordelijke

Op grond van artikel 1, aanhef en ond er d , van d e Wbp is d e verantw oord elijke de
natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of
tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt.
De w etsgeschied enis geeft hierover aan: "Het begrip ' verantwoordelijke' knoopt in eerste
instantie aan bij de vaststelling van het doel van de verwerking. De vraag is wie uiteindelijk
bepaalt of er gegevens worden verwerkt en zo ja, welke verwerking, van welke
persoonsgegevens en voor welk doel. Tevens is van belang wie beslist over de middelen voor die
verwerking: de vraag op welke wijze de gegevensverwerking zal plaatsvinden. De richtlijn gaat
ervan uit dat deze bevoegdheden in de regel in dezelfde hand liggen. Is dit niet het geval, dan is
er sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid. [...]
Bij de beantwoording van de vraag wie de verantwoordelijke is, dient enerzijds te worden
uitgegaan van de formeel-juridische bevoegdheid om doel en middelen van de
gegevensverwerking vast te stellen, anderzijds – in aanvulling daarop – van een functionele
5
inhoud van het begrip."
Bewerker

Op grond van artikel 1, aanhef en ond er e, van d e Wbp is d e bew erker degene die ten
behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks
gezag te zijn onderwerpen.
In d e m em orie van toelichting staat over d e bew erker: “Hij neemt geen beslissingen over
het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en andere ontvangers, de duur van de
6
opslag van de gegevens enz.”
Ook staat in d e m emorie van toelichting over d e bew erker: “Hoewel de verantwoordelijke
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gegevensverwerking door de bewerker (zie artikel
12), is ook de bewerker drager van rechten en plichten. Hij dient niet alleen de instructies van
de verantwoordelijke op te volgen maar is eveneens zelfstandig aansprakelijk voor de naleving
van de beginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hoofdstuk 1 en 2
7
van dit wetsvoorstel).

5

6
7

Kam erstukken II 1997/ 98, 25 892, nr. 3, p. 55.
Kam erstukken II 1997/ 98, 25 892, nr. 3, p. 61.
Kam erstukken II 1997/ 98, 25 892, nr. 3, p. 61.
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Behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking

Artikel 6 Wbp bep aalt d at p ersoonsgegevens in overeenstemm ing m et d e w et en op
behoorlijke en zorgvuld ige w ijze moeten w ord en verw erkt.
“De wetsgeschiedenis geeft aan dat het woord ' wet' mede betrekking heeft op andere wetgeving
inzake de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat hier dus om een schakelbepaling die
8
verzekert dat de betrokken regelingen in onderling verband van toepassing zijn.” Dit betekent
(ond er m eer) d at een overtred ing van artikel 13 Wbp eveneens leid t tot een
overtred ing van d e algemene norm vervat in artikel 6 Wbp .
Beveiliging

Ingevolge artikel 13 van d e Wbp d ient een verantw oord elijke passende technische en
organisatorische maatregelen ten uitvoer te brengen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen moeten, rekening
houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend
beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te
bescherming gegevens met zich meebrengen.
In het begrip “p assend e” ligt besloten d at d e beveiliging in overeenstemm ing is m et
d e stand van d e techniek. Daarnaast d uid t het begrip “p assend e” op een
p roportionaliteit tu ssen beveiligingsmaatregelen en d e aard van d e te bescherm en
gegevens. N aarm ate gegevens een gevoeliger karakter hebben, of d e context w aarin
d eze w ord en gebruikt een grotere bed reiging voor d e p ersoonlijke levenssfeer
9
betekenen, w ord en zw aard ere eisen gesteld aan d e beveiliging van d eze gegevens.
Med ische gegevens behoren tot d e categorie bijzond ere gegevens als bed oeld in artikel
16 Wbp . Dit betekent d at hoge eisen gesteld w ord en aan d e technische en
organisatorische m aatregelen ter bescherming van d eze gegevens.
Passende maatregelen
Om vast te stellen w at p assend e m aatregelen zijn , zoals bed oeld in artikel 13 Wbp ,
10
gebru ikt het CBP d e richtsnoeren ‘Beveiliging van persoonsgegevens’ in sam enhang
m et algem een geaccepteerd e beveiligingsstand aard en binnen d e p raktijk van d e
11
inform atiebeveiliging, zoals d e Cod e voor Inform atiebeveiliging en d e ICTBeveiligingsrichtlijnen voor w ebapp licaties van het N ationaal Cyber Security
12
Centrum . Ook invu lling van op en norm en d oor het Forum Stand aard isatie en het
13
College Stand aard isatie w ord en d oor het CBP gebruikt om vast te stellen wat
p assend e m aatregelen zijn, zoals in d it ond erzoek het d ocument
14
‘Betrou w baarheid sniveaus voor authenticatie bij elektronische overheid sd iensten’ .

8

Kam erstukken II 1997/ 98, 25 892, nr. 3, p. 78.
Kam erstukken II, 1997/ 98, 25 892, nr. 3, p. 98-99.
10
CBP Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens, februari 2013.
11
N EN -ISO/ IEC 27002 2007 nl.
12
ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor w ebapplicaties, d eel 1, januari 2012, d eel 2, januari 2012.
13
College en Forum Stand aard isatie zijn in 2006 ingesteld d oor het kabinet. Beid e instellingen
bevord eren d igitale sam enw erking (interoperabiliteit) tussen overhed en ond erling en tussen
overheid , bedrijven en burgers. Dit zorgt ervoor d at verschillend e d igitale system en steed s beter op
elkaar zullen aansluiten, en d at gegevens m akkelijker te d elen zijn. H et gebruik van open
stand aard en speelt hierbij een belangrijke rol. Zie ook: w w w .forum stand aard isatie.nl.
14
Een handreiking voor overheid sorganisaties, Forum Stand aard isatie, augustus 2013.
9

9

In d e volgend e paragrafen zet het CBP uiteen wat p assend e m aatregelen zijn ten
aanzien van:
- d e authenticatie bij toegang tot een bestand m et m ed ische p ersoonsgegevens;
- d e id entificatie van technische kw etsbaarhed en in een ap plicatie w aarin
m ed ische p ersoonsgegevens w ord en verw erkt en het zoveel m ogelijk
bep erken van veiligheid srisico’s d oor (geconstateerd e) kw etsbaarhed en.
Passende maat regelen t en aanz ien v an aut hent icat ie
Au thenticatie is het proces w aarbij w ord t nagegaan of een gebruiker d ie in wil loggen
in een ap plicatie/ systeem d aad w erkelijk is wie hij/ zij bew eert te zijn. H et invoeren
van een gebruikersnaam en w achtw oord is een voorbeeld van authenticatie mid d els
één factor, nam elijk het wachtw oord . H et invoeren van een gebruikersnaam ,
p assw ord en een sm s-cod e is een voorbeeld van twee factor authenticatie.
15

In d e ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor w ebapp licaties van het N CSC staat d e
volgend e beveiligingsrichtlijn ten aanzien van toegangsbeveiliging:
“B0-12 Ontwerp en richt maatregelen in met betrekking tot toegangsbeveiliging/
toegangsbeheer.
 V oorkom ongeautoriseerde toegang tot netwerken, besturingssystemen, informatie en
informatiesystemen en –diensten, zodat schade bij misbruik zo beperkt mogelijk is.”
In d e Cod e voor Inform atiebeveiliging staat “Er behoren geschikte authenticatiemethoden
16
te worden gebruikt om toegang van gebruikers op afstand te beheersen.”
en
“W aar krachtige authenticatie en verificatie van de identiteit nodig zijn, behoren andere
authenticatiemethoden dan wachtwoorden te worden gebruikt, zoals cryptografische
hulpmiddelen, smartcards, ‘tokens’ of biometrische hulpmiddelen. De sterkte van de
gebruikersidentificatie en authenticatie behoort geschikt te zijn voor de gevoeligheid van de
17
informatie waartoe toegang wordt verleend.”
De N EN -7510, d ie aanw ijzingen geeft voor het toep assen van d e Cod e voor
inform atiebeveiliging ISO/ IEC 27002 in d e gezond heid szorg , stelt d e volgend e eis:
“Informatiesystemen, die patiëntgegevens verwerken, behoren authenticatie toe te passen op
18
basis van ten minste twee afzonderlijke kenmerken.” .
In ‘Betrou wbaarheid sniveau s voor au thenticatie bij elektronische overheid sd iensten’
w ord en d e verschillend e niveau s van authenticatie u itgew erkt . Hierin word t gesteld
d at d e verw erking van m ed ische gegevens een verwerking van p ersoonsgegevens in
20
risicoklasse III betreft. Hiervoor is tenm inste een betrou wbaarheid sniveau 3 vereist.
21
Volgens het STORK-raamw erk vereist d it niveau “striktere methoden voor de verificatie
van de geclaimde identiteit van de gebruiker. Deze moeten een hoge mate van zekerheid bieden.
[… ] A ls type middel is 2-factor authenticatie vereist; gedacht kan worden aan ‘soft’ certificaten
of one-time-passwords tokens.”
19

15

Deel 1, januari 2012, pag. 17..
N EN -ISO/ IEC 27002:2007 nl, pag. 76.
17
N EN -ISO/ IEC 27002:2007 nl, pag. 80.
18
N EN -7510 (2011), p. 98.
19
Een handreiking voor overheid sorganisaties, Forum Stand aard isatie, augustus 2013.
20
Betrouw baarheid sniveaus voor authenticatie bij elektro nische overheid sd iensten, pag 22 en pag.
27.
21
Dit raam w erk is in EU-verband ontw ikkeld en vorm t d e ‘ruggengraat’ van het stelsel van
betrouw baarheid sn iveaus w aaraan enerzijd s (fam ilies van) overheid sd iensten en and erzijd s d e
beschikbare authenticatiem id d elen gekoppeld kunnen w ord en. Zie w w w .eid -stork.eu.
16
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Uit d e bovengenoem d e beveiligingsstand aard en vloeit voort d at ten aanzien van
au thenticatie bij d e toegang tot app licaties d ie sp ecifiek zijn gericht op het verw erken
van m ed ische gegevens en w aarbij toegang w ord t verschaft via het internet, tenminste
gebru ik d ient te w ord en gem aakt van tw eefactor authenticatie.
Passende maat regelen t en aanz ien v an t echnische kw et sbaarheden
In d e CBP richtsnoeren ´beveiliging van p ersoonsgegevens´ is aangegeven d at artikel
13 Wbp bij d e beveiliging van p ersoonsgegevens een risicogerichte benad ering vergt.
“De verantwoordelijke inventariseert de dreigingen die kunnen leiden tot een
beveiligingsincident, de gevolgen die dit incident kan hebben en de kans dat deze gevolgen zich
voordoen. [… ] Bij verwerking via internet is bijvoorbeeld hacking een dreiging waarmee
rekening moet worden gehouden [… ] De verantwoordelijke treft maatregelen op basis van de
uitgevoerde risicoanalyse en kiest de maatregelen zodanig dat wordt voldaan aan de
22
vastgestelde betrouwbaarheidseisen.”
In d e Cod e voor Inform atiebeveiliging staat: “Er behoren passende en tijdige handelingen
23
te worden genomen als reactie op identificatie van mogelijke technische kwetsbaarheden.”
De norm NEN 7510, d ie aanw ijzingen geeft voor het toep assen van d e Cod e voor
inform atiebeveiliging ISO/ IEC 27002 in d e gezond heid szorg, stelt: “Er behoort tijdig
informatie te worden verkregen over technische kwetsbaarheden van de gebruikte
informatiesystemen. De mate waarin de organisatie blootstaat aan dergelijke kwetsbaarheden
behoort te worden geëvalueerd en er behoren geschikte maatregelen te worden genomen voor
24
behandeling van daarmee samenhangende risico' s.”
25

In d e ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor w ebapp licaties van het N CSC staan ond er
and ere d e volgend e algem ene beveiligingsrichtlijnen:
B0-2 V oer actief risicomanagement uit.
 Het bewust komen tot betrouwbaarheidseisen en maatregelen aan de hand van een
methodische beoordeling van beveiligingsrisico’s.
 Het periodiek evalueren van de beveiligingsrisico’s en geïmplementeerde maatregelen.
B0-8 Penetratietests worden periodiek uitgevoerd.
 Inzicht krijgen en houden in de mate waarin een webapplicatie weerstand kan bieden
aan pogingen om het te compromitteren (binnendringen of misbruiken webapplicatie).
B0-9 V ulnerability assessments (security scans) worden periodiek uitgevoerd.
 Inzicht hebben in de mate waarin de ICT-omgeving bekende kwetsbaarheden en
zwakheden bevat, zodat deze waar mogelijk weggenomen kunnen worden.”
Uit d e bovengenoem d e beveiligingsstand aard en vloeit voort d at ten aanzien van
technische kw etsbaarhed en tenm inste aan d e volgend e vereisten d ient te w ord en
vold aan:
 beveiligingsrisico’s d ienen p eriod iek in kaart w ord en gebracht, bijvoorbeeld
m id d els p enetratietesten en/ of security scans;
 er moeten p assend e (organisatorische en/ of technische) m aatregelen w ord en
getroffen om risico’s te bep erken d anwel te voorkom en.

22

CBP Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens, pag. 15.
N EN -ISO/ IEC 27002:2007 nl, paragraaf 12.6.
24
N EN 7510:2011nl, paragraaf 12.6.1.
25
Deel 1, januari 2012, pag. 17..
23
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3 FEITEN VOORLOPIGE BEVINDINGEN
In d it hoofd stu k word en d e feiten besp roken zoals d ie in het ond erzoek voorafgaand
aan d e voorlopige bevind ingen zijn geconstateerd . In hoofd stu k 4 volgt d e integrale
tekst van d e beoord eling van d eze feiten in het rapp ort voorlopige bevind ingen .
N ad at VCD d e voorlopige bevind ingen heeft ontvangen heeft zij haar ziensw ijze
gegeven op d e beoord eling in d e voorlop ige bevind ingen en enkele nieu w e feiten
aanged ragen. De zienswijze en d e nieu we feiten w ord en in hoofd stu k 5 besproken.
H oofd stu k 6 bevat d e d efinitieve beoord eling.
Verwerking van persoonsgegevens

In d e app licaties Hu mannet Starter en Hu mannet Verzuim word en gegevens verw erkt
26
27
van [aantal] actieve m ed ew erkers. H et betreft tenm inste d e volgend e gegevens:
- Med ew erker (N aam , Geslacht, Geboorted atum , Geboortenaam en Partner).
- Ad res (Ad res, Postcod e en Woonp laats).
- N u mm er (Telefoon, Mobiel, Fax en E-m ail).
- Fu nctiegegevens (Intern m ed ewerker numm er, Functie, BSN, Datum in d ienst,
Datum uit d ienst, Dienstverband en Afd elingsnumm er).
- Werkp atroon (N orm uren p er w eek , Uren p er d ag, FTE, Typ e d ienstverband ).
- Salaris (Bruto salaris, Period e salarisuitbetaling, Bankgegevens).
- Arbeid shand icap (Categorie, eind d atum beschikking).
- Med ische en verzu im d ossiers (Algem een, Eigen w erk, Med isch beeld ,
Ond erzoek, Privesituatie, Cop ingstijl, Diagnose, Beperkingen, Prognose eigen
w erk, Prognose aangep ast w erk, Cas-cod e, CVO-cod e, Arbeid gerelateerd ,
Beroep sziekte, Med ed eling voor verzu imm anager, Med ed eling voor
w erkgever.
De werkwijze van VCD

VCD geeft aan [aantal] klanten te hebben d ie gebruik m aken van Hu m annet Starter of
28
H u m annet Verzuim .
De klanten van VCD (arbod iensten en w erkgevers) gebru iken H um annet Starter en
H u m annet Verzuim bij d e verzu imbegeleid ing van (zieke) w erknem ers. De klanten
registreren d e bovengenoem d e gegevens van d e w erknem ers in d e app licatie
H u m annet Starter of H umannet Verzu im .
29

Op d e w ebsite van VCD staat:
“M et onze verzuimsoftware geeft u uw verzuimbeleid perfect vorm. Samen met u stellen wij
het ideale verzuimsysteem samen. Een verzuimsysteem dat perfect aansluit bij de processen
binnen uw organisatie en rekening houdt met uw eisen en wensen.
[… ]
M et onze slimme verzuimsoftware houdt u op een snelle en efficiënte manier uw
verzuimdossiers bij. Z o kunt u de protocollen aanpassen per bedrijfstak (cao), per organisatie of
zelfs per afdeling. Onze software leidt u op intelligente wijze stap voor stap door het protocol in
al zijn episodes en contactmomenten. U krijgt voortdurend haarscherp in beeld wat moet
worden ingevoerd. Historie, voortgang, status, acties, vervolgtraject: niets ontgaat u.”
[…]
26

[aantal] in H um annet Starter en [aantal] in H um annet Verzuim .
Brief van 27 april 2013 van VCD aan het CBP en e-m ail van 28 april 2014 van VCD aan het CBP.
28
Bij brief van 6 d ecem ber 2013 heeft het CBP van VCD een lijst m et klanten ontvangen, w aarin
[aantal] klanten staan verm eld .
29
http:/ / w w w .vcd hum annet.nl/ verzuim softw are, 12 m ei 2014.
27
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Onze verzuimsoftware is zeer flexibel in te richten. Het gaat uit van de processen binnen uw
organisatie en niet andersom. Onze medewerkers staan voor u klaar om u te ondersteunen bij
de inrichting van de software. Z e kennen uw markt en weten dus precies wat u nodig heeft.”
VCD stelt in d e brief van 13 april 2013 aan het CBP: “Het is van belang op te merken dat
V CD Humannet geen medische en persoonlijke gegevens verwerkt. Z ij stelt de applicatie
Humannet Starter ter beschikking, doch verwerkt zelf geen gegevens.”
In d e brief van 6 ju ni 2013 van VCD aan d e relaties staat ond er and ere: “De
verantwoordelijke dient op grond van de Wbp passende technische en organisatorische
maatregelen te treffen om het verlies van gegevens of onrechtmatig verwerken tegen te gaan.
Deze maatregelen moeten een passend beschermingsniveau garanderen. W anneer u hiervoor
een leverancier van een verzuimsysteem (een ‘bewerker’) inschakelt, moet u ervoor zorgen dat
deze eveneens passende beveiligingsmaatregelen neemt.
U zult soms niet zelf al uw persoonsgegevens verwerken, maar de feitelijke handelingen geheel
of gedeeltelijk laten verrichten door een daarin gespecialiseerde organisatie zoals V CD
Humannet. Ook degene die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt is
‘bewerker’. De Wbp stelt eisen aan de vorm en inhoud van de afspraken die u met een bewerker,
in dit geval V CD Humannet maakt, en eist dat deze schriftelijk vastgelegd worden: […]”.
30

In d e brief van 30 november 2013 van VCD aan het CBP stelt VCD: “De Wbp stelt eisen
aan de vorm en de inhoud van de afspraken die een verantwoordelijke met een bewerker, in dit
geval V CD Humannet, maakt en eist dat deze schriftelijk vastgelegd worden. Op 6 juni 2013
hebben wij aan onze relaties een brief gezonden (zie bijlage 4) waarin de werking van de W bp
en de termen ‘verantwoordelijke’ en ‘bewerker’ zijn toegelicht. Bijgevoegd hebben wij een
bewerkersovereenkomst waarin alle door de Wbp opgelegde verplichtingen met betrekking tot
het verwerken van persoonsgegevens zijn opgenomen (zie bijlage 5). Door het ondertekenen
van deze overeenkomst heeft onze klant als verantwoordelijke en als relatie van V CD
Humannet alles goed geregeld.”
Tijd ens het ond erzoek naar d e beveiliging van H umannet Starter en H um annet
31
Verzu im zijn zow el inlichtingen gevraagd aan VCD als aan d rie klanten van VCD.
H et CBP heeft ond er and ere gevraagd w aar d e ap plicatie d raait.
In d e antw oord en van d e klanten d ie gebru ik m aken van Hu mannet is hierover
aangegeven:
32
- “De applicatie draait bij de leverancier (V CD).”
- “De applicatie staat niet op een server in de IT omgeving van [klant 3] geïnstalleerd.
33
De applicaties van V CD Humannet draaien in een omgeving bij V CD.”
- “De Humannet Starter applicatie en de databases met (i) basisgegevens en
verzuimregistraties en (ii) medische gegevens zijn geïnstalleerd op verschillende
34
servers die ten behoeve van V CD Humannet worden gehost door […].”

30

De gebruikers van d e applicaties.
H et CBP heeft in het kad er van het ond erzoek naar H um annet ook ond erzoek uitgevoerd bij 3
klanten van VCD. Eén van d e klanten heeft tijd ens het ond erzoek d e sam enw erking m et VCD
beëind igd , één klant heeft aangegeven over te gaan op een and er systeem , en bij d e d erd e klant loopt
het ond erzoek van het CBP nog.
32
Brief van 31 oktober 2013 van klant 2 aan het CBP, antw oord op vraag 5.
33
Brief van 13 januari 2013 van klant 3 aan het CBP, antw oord op vraag 5.
34
Brief van 10 novem ber 2013 van d e ad vocaat van klant 1 aan het CBP, antw oord op vraag 5.
31
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Ook heeft het CBP gevraagd wie d e app licatie beheert. Hierop antw oord en d e
klanten het volgend e.
35
- “De applicatie wordt beheerd door de leverancier”.
36
- “Beheer van de applicatie berust bij V CD Humannet […].”
37
- “V CD Humannet voert het operationeel en technisch beheer uit […].”
Op d e vraag of p ersonen van VCD Hu mannet toegang hebben tot d e
p ersoonsgegevens d ie d e klanten in d e app licatie verw erken antwoord en d e
klanten het volgend e.
“Een beperkt aantal medewerkers van V CD Humannet heeft toegang tot
38
(persoons)gegevens van [klant 2]. […].”
“Ja, V CD Humannet heeft toegang tot de gegevens die [klant 3] in de
39
verzuimapplicatie verwerkt.”
“Op basis van de overeenkomst tussen [klant 1] en V CD Humannet, heeft een beperkt
aantal medewerkers van V CD Humannet en V CD Infra Solutions toegang toe de
Humannet Starter omgeving en dus de (persoons)gegevens die in de applicatie worden
40
verwerkt. […]”
Beveiliging
Authenticatie

In d e brief van 16 mei 2012 aan het CBP stelt VCD d at zij een [soort] token als
au thenticatie toe gaat p assen voor alle relaties van VCD, u iterlijk au gu stu s 2012.
41

Op 11 sep tember 2012 geeft VCD aan d at d e p lanning w at u itloop t maar d at het eind
oktober 2012 rond is d át ze het gaan d oen. Daarna w ord t het ingevoerd . VCD zal
contact op nemen met het CBP als d e im plem entatie van start gaat.
42

Op 7 februari 2013 geeft VCD aan d at d e m eerfactor au thenticatie nog niet is
ingevoerd . In het telefoongesp rek geeft VCD aan d at zij m et een pilot gaat starten.
In d e brief van 13 febru ari 2013 van VCD aan het CBP stelt VCD: “[… ] Doel is om op
korte termijn een POC (proof of concept) te starten [… ] V erwachting is dat de doorlooptijd van
de POC ongeveer 3 a 4 maanden is.”
Bij e-mail van 18 april 2013 van d e ad vocaat van VCD heeft het CBP d e gevord erd e
43
p lanning ontvangen w aarin staat d at d e livegang van d e sterke au thenticatie op 22
novem ber 2013 zal p laatsvind en.
Bij brief van 6 ju ni 2013 van VCD aan d e gebru ikers van d e app licaties stelt VCD: “In
de afgelopen periode hebben wij u geïnformeerd dat V CD Humannet gekozen heeft voor het
A uthenticatieplatform van [N aam bedrijf]. De verwachting is dat medio november dit jaar
sterke authenticatie volledig is toegepast in onze producten.”
35

Brief van 31 oktober 2013 van klant 2 aan het CBP, antw oord op vraag 6.
Brief van 13 januari 2013 van klant 3 aan het CBP, antw oord op vraag 6.
37
Brief van 10 novem ber 2013 van d e ad vocaat van klant 1 aan het CBP, antw oord op vraag 6.
38
Brief van 31 oktober 2013 van klant 2 aan het CBP, antw oord op vraag 9.
39
Brief van 13 januari 2013 van klant 3 aan het CBP, antw oord op vraag 9.
40
Brief van 10 novem ber 2013 van d e ad vocaat van klant 1 aan het CBP, antw oord op vraag 9.
41
Telefoongesprek van het CBP m et VCD op 11 septem ber 2012
42
Telefoongesprek van het CBP m et VCD op 7 februari 2013.
43
Gevord erd d oor het CBP bij brief van 28 m aart 2013.
36
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In d e brief van 30 november 2013 van VCD aan het CBP stelt VCD: “De huidige stand
van zaken is dat we op 22 november gereed zullen zijn om onze klanten met sterke
authenticatie uit te rusten.”
In d e brief van 13 janu ari 2014 van klant 3 aan het CBP geeft zij aan d at klant 3 nog
geen gebruik m aakt van sterke(re) au thenticatie, “echter hebben w ij w el sterk
aanged rongen bij VCD Hu m annet om d it te im plem enteren.”
Klant 3 geeft aan d at d eze au thenticatie eind kw artaal 1 van 2014 geïmp lem enteerd zal
zijn.
Bij brief van 1 april 2014 van Klant 3 aan het CBP stelt Klant 3: “Graag willen wij
terugkomen op het feit dat wij gestreefd hebben om voor d.d. 31 maart 2014 de sterke
authenticatie ingeregeld te hebben. Inmiddels is alles geformaliseerd maar neemt de
implementatie iets meer tijd in beslag dan wij vooraf hadden verwacht. W ij gaan ervan uit om
zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 juni aanstaande, de sterke authenticatie geïmplementeerd te
hebben binnen [klant 3].”
In d e brief van 15 janu ari 2014 van VCD aan het CBP is een klantenlijst toegevoegd
w aarin van [aantal] klanten is aangegeven of ze w el of niet hebben aangegeven sterke
au thenticatie te w illen gaan toepassen.
Van d eze [aantal] klanten hebben [aantal] klanten (w aarond er klant 3) aangegeven het
te w illen gaan toep assen, [aantal] heeft aangegeven geen interesse te hebben en van d e
overige klanten is geen reactie ontvangen.
In d e brief van 17 juni 2014 stelt VCD: “Ten aanzien van onze klanten hebben wij ze
allemaal aangeschreven met de mogelijkheid tot het afnemen van sterke authenticatie. Dit
leidde tot [aantal] offerteaanvragen, die zijn uitgemond in [aantal] getekende offertes, waarbij
voor [aantal] de implementatie in volle gang is.”
In d e brief van 2 juli 2014 van klant 3 is d oor klant 3 aangegeven d at d e im plem entatie
niet gereed w as op 1 ju ni 2014, omd at “een aantal technische problemen zijn geconstateerd,
waardoor de meervoudige authenticatie niet voor alle gebruikers toegankelijk was”.
Klant 3 geeft aan d at zij verw acht d at d e im plem entatie d e kom end e m aand zal
w ord en afgerond .
Technische kwetsbaarheden

In d e brief van 27 april 2012 van VCD aan het CBP heeft VCD aangegeven d at er elk
jaar zow el voor H um annet Starter als voor Hu mannet Verzu im een u itgebreid e au d it
(Black Box/ Grey Box) zal w ord en u itgevoerd .
H et CBP heeft in het ond erzoek naar d e beveiliging van H um annet Starter en
H u m annet Verzuim 3 aud its ontvangen. H et betreft d e volgend e au d its:
- [N aam bed rijf, naam rap port], versie 1.0, 27 juli 2012.
- [N aam bed rijf, naam rap port], versie 0.2, 22 ju ni 2012.
44
- [N aam bed rijf, naam rap port], versie 0.2, 21 d ecember 2012.

44

H et CBP heeft tevens ontvangen d e aud it [N aam bed rijf, naam rapport], d efinitief versie 1.0, 25
februari 2013’. Zoals blijkt uit het d ocum entbeheer in het rapport (pag iii) is d it een d efinitieve versie
van het rapport d at op 20-12-2012 is opgesteld en op 21-12-2012 intern is gereview d .
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In d eze aud its w ord en conclu sies getrokken ten aanzien van d e beveiliging van
H u m annet Starter en H um annet Verzu im .
[N aam bed rijf] m aakt het volgend e voorbehoud in haar rapp ortages over d e
beoord eling op basis van d e resultaten: “Omdat de uiteindelijke business impact door ons
nauwelijks is in te schatten, dienen de bevindingen en hun beoordelingen door V CD
45
geïnterpreteerd te worden in de context van het systeem.”
Humannet Starter
46
Ten aanzien van d e beveiliging van H um annet Starter w ord t in d e aud it van
H u m annet Starter geconclu d eerd :
- 27 juli 2012: d e beveiliging van Hu mannet Starter is ‘zeer onveilig’. In d e aud it
staat: “ Doordat we een aantal kwetsbaarheden hebben gevonden waarvan uitbuiting
47
grote gevolgen kan hebben, beoordelen we de applicatie als zeer onveilig”.
48
Uit d e aud it blijkt d at er 5 hoge risico’s zijn aangetroffen:
o [risico];
o [risico];
o [risico];
o [risico] en
o [risico].
Voorts zijn er in d e aud it 6 gem id d eld e risico’s aangetroffen, 25 lage
risico’s en 3 aand achtspu nten.
In het rap p ort is tevens aangegeven d at in d e broncod e d ie bekeken is plaats is
49
voor verbetering: “W e adviseren om de huidige code volledig op te schonen of om
deze te herschrijven zodat deze overzichtelijker en consistenter opgezet kan worden.”
In d e brief van 13 febru ari 2013 aan het CBP stelt VCD “De resultaten van de audit van
Humannet Starter geven aan dat Humannet Starter goed beschermd is tegen ongeoorloofd
gebruik van buitenaf. De zeer uitgebreide broncode check van Humannet Starter heeft gezorgd
voor aanbevelingen die momenteel door medewerkers van V CD Humannet worden verwerkt.
Z odra de aanbevelingen zijn doorgevoerd zal de Crystal Box audit voor Humannet Starter
afgerond worden. W ij zullen u blijven informeren over de status en de resultaten.”
H et CBP heeft VCD gevraagd naar een aud it w aaruit blijkt d at d e geconstateerd e
50
kw etsbaarhed en in Hu m annet Starter zijn opgelost.
H et CBP heeft tot d e vaststelling van d e voorlopige bevind ingen g een au d it van
H u m annet Starter ontvangen w aaru it d it blijkt, ond anks herhaald elijke verzoeken
51
hiertoe.
In d e brief van 17 juni 2014 aan het CBP geeft VCD aan d at er inmid d els is gestart m et
p enetratietesten d oor [N aam bed rijf]. Een tu ssentijd se rapp ortage (16 m ei 2014) van
45

[N aam bed rijf, naam rapport], versie 0.2, 21 d ecem ber 2012, pag.1.
[N aam bed rijf, naam rapport], versie 1.0, 27 juli 2012’.
47
De beoord eling d oor d eze externe partij gaat uit van een norm enkad er d at is gebaseerd op best
practices . Zie: [N aam bed rijf, naam rapport], versie 1.0, 27 juli 2012’ pag.1 en pag. 100.
48
[N aam bed rijf, naam rapport], 27 juli 2012’, o.a. vanaf pag. 88.
49
[N aam bed rijf, naam rapport], 27 juli 2012’, pag. 2, 3 en 87.
50
In d e e-m ail van 4 april 2013 van VCD aan het CBP stelt VCD: “[…] N aast deze rapportage zijn er geen
andere.”
51
Brief van 28 februari 2013 van het CBP aan VCD, brief van 28 m aart 2013 van het CBP aan VCD en
brief van 17 d ecem ber 2013 van het CBP aan VCD .
46
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een ‘black box’ p enetratietest van H um annet starter is bijgevoegd in d e bijlage bij d e
brief. In d eze p enetratietest w ord en 5 gem id d eld e risico’s en 2 lage risico’s
53
54
55
geïd entificeerd , w aarond er d e m ogelijkheid voor [risico] , [risico] en [risico] . In d e
56
rapp ortage w ord t aangegeven d at er w ord t gekeken of d it probleem kan w ord en
op gelost d oor gebru ik te m aken van een op lossing van d e hostingp rovid er.
52

Humannet V erzuim
Ten aanzien van d e beveiliging van H um annet Verzu im w ord t in d e aud its van
57 58
H u m annet Verzuim
geconclud eerd :
- 22 ju ni 2012: d e beveiliging van H um annet Verzu im is ‘zeer onveilig’. In d e
59
au d it staat: “Doordat we een aantal kwetsbaarheden hebben gevonden waarvan
60
uitbuiting grote gevolgen kan hebben, beoordelen we de applicatie als zeer onveilig.”
61
Uit d e aud it blijkt d at er 5 hoge risico’s zijn aangetroffen:
o [risico];
o [risico];
o [risico],
o [risico] en
o [risico].
Voorts zijn er in d e aud it 6 gem id d eld e risico’s aangetroffen, 15 lage risico’s en
6 aand achtsp u nten.
- 21 d ecember 2012 (concept herond erzoek): d e beveiliging van H um annet
62
Verzu im is ‘nipt vold oend e’. In d e au d it staat: “ Het hoge risico is opgelost, van
de 8 gemiddelde risico’s is 1 risico onopgelost. V an de 29 lage risico’s blijven 19
risico’s bestaan en van de 8 aandachtspunten blijven er 5 bestaan. Een laag risico is
63
geïntroduceerd. W e beoordelen de veiligheid van de applicatie als nipt voldoende.”
64

Bij brief van 17 ju ni 2014 heeft het CBP het d efinitieve herond erzoek van 25 febru ari
2013 van bovengenoemd rap p ort ontvangen. De conclu sies ten aanzien van d e
bovengenoemd e kw etsbaarhed en zijn niet gew ijzigd ten op zichte van het concep t
herond erzoek van 21 d ecem ber 2012.
In d e brieven van 30 novem ber 2013 en 15 janu ari 2014 stelt VCD d at zij d iverse
m aatregelen heeft getroffen naar aanleid ing van d e au d its d ie d oor [N aam bed rijf] zijn
u itgevoerd . Dit betreft ond er and ere een Intru sion Prevention System (IPS), een
Intru sion Detection System (IDS), [soort] Monitoring d oor [N aam bed rijf] en een
softw arefilter.
Bijlage 10 – 20140513-tussentijd se-rapportage-hum annet-blackbox.
Risico A3.1.
54
Risico A8.1.
55
Risico A10.1.
56
Bijlage 11 – 20140616 [N aam bed rijf] – H um an Starter status juni 2014.
57
[N aam bed rijf, naam rapport], versie 0.2, 22 juni 2012’.
58
[N aam bed rijf, naam rapport], versie 0.2, 21 december 2012’.
59
[N aam bed rijf, naam rapport], 22 juni 2012’, pag. 2.
60
De beoord eling d oor d eze externe partij gaat uit van een norm enkad er d at is gebaseerd op best
practices. Zie: [N aam bed rijf, naam rapport], versie 0.2, 22 juni 2012’, pag.1 en pag. 81.
61
[N aam bed rijf, naam rapport], 22 juni 2012’, vanaf pag. 72.
62
[N aam bed rijf, naam rapport], concept versie 0.2, 21 december 2012’.
63
De beoord eling d oor d eze externe partij gaat uit van een norm enkad er d at is gebaseerd op best
practices. Zie [N aam bed rijf, naam rapport], concept versie 0.2, 21 december 2012’, pag.1 en pag. 59.
64
[N aam bed rijf, naam rapport], definitief versie 1.0, 25 februari 2013’. Zoals blijkt uit het
d ocum entbeheer in het rapport (pag.iii) is dit een d efinitieve versie van het rapport d at op 20-122012 is opgesteld en op 21-12-2012 intern is gereview d.
52
53
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In d e brief van 13 febru ari 2013 van VCD aan het CBP stelt VCD: “N a een intensieve
periode van samenwerking tussen medewerkers van V CD Humannet en [N aam bedrijf], is
geconstateerd dat de mate van beveiliging van Humannet V erzuim en Humannet Starter meer
dan voldoende is. De mate van veiligheid van online softwareoplossingen is aan te duiden in
een vijftal categorieën, van ‘Kritiek’ tot en met ‘Sterk’. Humannet V erzuim valt op dit moment
in de categorie ‘V oldoende’ en zit daarmee in de vierde categorie. Dit geeft aan dat Humannet
V erzuim goed beveiligd is tegen zowel extern als intern misbruik.”
In d e brief van 30 november 2013 van VCD aan het CBP stelt VCD: “In Humannet
V erzuim heeft [N aam bedrijf] een aantal risico’s geclassificeerd als hoog, hiervoor zijn passende
maatregelen doorgevoerd in onze applicatie en infrastructuur. Ook de overige risico’s
geclassificeerd als ‘gemiddeld’ of ‘laag’, zijn volledig opgelost en in de re-audit gecontroleerd en
geaccordeerd door [N aam bedrijf].”
H et CBP heeft in d e brief van 17 d ecember 2013 aan VCD Hu mannet verzocht het
bew ijs toe te stu ren w aaruit blijkt d at [N aam bed rijf] of een and ere externe p artij
bevestigt d at d e geconstateerd e kw etsbaarhed en in H u m annet Verzuim zijn op gelost,
zoals VCD stelt in d e brief van 30 november 2013.
H et CBP heeft hierop van VCD geen rap port van [Naam bed rijf] of een and ere externe
p artij ontvangen.
In d e brief van 17 juni 2014 aan het CBP stelt VCD: “Helaas berust de zinsnede uit onze
brief van 30 november 2013, dat “de overige risico’s, geclassificeerd als ‘gemiddeld’ of ‘laag’,
zijn volledig opgelost en in de re-audit gecontroleerd en geaccordeerd door [N aam bedrijf]” op
een vervelend (intern) misverstand.”
VCD stelt in d e brief van 15 janu ari 2014 aan het CBP: “Ondanks al deze maatregelen
blijft het CBP aandringen op de oplossing van alle kwetsbaarheden. Echter, in de ogen van
V CD Humannet dreigt er een spraakverwarring te ontstaan tussen enerzijds de ‘passende
maatregelen’ conform artikel 13 Wbp en anderzijds het oplossen van alle kwetsbaarheden
ongeacht het risico, zoals aangereikt door [N aam bedrijf]. Het CBP lijkt op dit punt van V CD
Humannet te verlangen dat zij ‘onkwetsbare’ of ‘feilloze’ software dient te leveren. Bovendien
is beveiliging een dynamisch proces omdat dagelijks nieuwe gevaren ontstaan. Foutloze
65
software is, zoals algemeen bekend, een utopie . Foutloze en onkwetsbare software is echter wel
een continu streven van V CD Humannet, maar gaat de wettelijke eis van ‘passende
maatregelen’ echter te buiten.[…]”.
In d e brief van 15 janu ari 2014 geeft VCD aan d at [N aam bed rijf] binnenkort d e
softw are-op lossingen van VCD Hu mannet en VCD Starter op nieu w aan aud its zu llen
ond erw erp en. “Het CBP zal vanzelfsprekend van deze audits op de hoogte worden gebracht.
[...] V anwege de implementatie van sterke authenticatie in het vierde kwartaal van 2013 heeft
V CD Humannet besloten om de audit uit te stellen.”
In d e brief van 17 juni 2014 aan het CBP geeft VCD aan d at zij [N aam bed rijf] heeft
ingeschakeld om p enetratietesten uit te voeren. De p enetratietesten zijn op het
m om ent van het schrijven van d e brief van 17 ju ni 2014 in gang.

65

Vgl. https:/ / nl.w ikiped ia.org/ w iki/ Testen_(softw are) (januari 2014).
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Ten aanzien van d e geconstateerd e kw etsbaarhed en in het herond erzoek van 21
d ecem ber 2012 geeft VCD in bijlage 2 bij d e brief van 17 ju ni 2014 aan w elke op volging
66
67
zij heeft gegeven aan d e kw etsbaarhed en. Bij een aantal kw etsbaarhed en d ie zijn
geconstateerd in het herond erzoek van 21 d ecember 2012 staat d e op m erking: “ V anuit
de penetratietesten van [N aam bedrijf] zal moeten blijken of dit risico nog bestaat.” Bij een
68
groot aantal kw etsbaarhed en d ie zijn geconstateerd in het herond erzoek van 21
d ecem ber 2012 staat ‘oplossing niet onderzocht’.
In d e brief van 17 juni 2014 geeft VCD aan d at zij voor H um annet Starter en
H u m annet Verzuim d e volgend e m aatregelen heeft getroffen:
- imp lem entatie van een Information Secu rity Managem ent System (ISMS);
69
- certificering van het ISMS aan d e hand van d e norm N EN -ISO/ IEC 27001,
- d e inrichting van een intern security team “dat zorgdraagt voor continue
implementatie en aanpassingen van beveiligingsmaatregelen die door een iteratieve
procedure doorlopend worden aangescherpt. […] Op advies van het security team
hebben wij inmiddels één full-time programmeur/software-ontwikkelaar beschikbaar
voor de implementatie van de maatregelen.”

20140616 – bijlage 2 – MG – H um annet Verzuim status juni 2014.
Gem id d eld risico 8, laag risico 3 en 6.
68
Laag risico 2, 3,6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27 en aand achtspunt 2 en 3.
69
Vgl. http:/ / 17799.stand ard sd irect.org/ (juli 2014), N EN -ISO/ IEC 27001 is een specificatie voor een
ISMS d ie d e basis vorm t voor een aud it en certificering d oor een d erd e partij.
66
67
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4 BEOORDELING VOORLOPIGE BEVINDINGEN
Ond erstaand volgt d e integrale tekst zoals d eze is op genom en in d e beoord eling van
het rap p ort voorlopige bevind ingen.
Verwerking van persoonsgegevens

Volgens artikel 1, aanhef en ond er a, van d e Wbp word t ond er een ‘p ersoonsgegeven’
verstaan elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
‘Verw erking van p ersoonsgegevens’ is ged efinieerd in artikel 1, aanhef en ond er b,
van d e Wbp als “elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.”
Binnen d e ap plicatie H umannet Starter en H um annet Verzuim w ord en gegevens
70
verw erkt van w erknem ers. H et betreft ond er and ere naam , ad res, w oonp laats en
m ed ische en verzuimd ossiers.
Deze gegevens hebben betrekking op geïd entificeerd e natu u rlijke p ersonen, d e
w erknem ers d ie geregistreerd staan in H um annet Starter en H um annet Verzu im .
Bovengenoemd e gegevens zijn d erhalve p ersoonsgegevens als bed oeld in artikel 1,
ond er a, Wbp.
Verantwoordelijke en bewerker

Op grond van artikel 1, aanhef en ond er d , van d e Wbp is d e verantw oord elijke de
natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of
tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt.
Op grond van artikel 1, aanhef en ond er e, van d e Wbp is d e bew erker degene die ten
behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks
gezag te zijn onderwerpen.
De w erkgevers en arbod iensten registreren d e (m ed ische) p ersoonsgegevens in
H u m annet Starter en H um annet Verzu im in het kad er van d e begeleid ing en reintegratie van zieke w erknem ers.
71

Op d e w ebsite van VCD staat over H um annet Verzu im en H um annet Starter:
“M et onze verzuimsoftware geeft u uw verzuimbeleid perfect vorm. Samen met u stellen wij
het ideale verzuimsysteem samen. Een verzuimsysteem dat perfect aansluit bij de processen
binnen uw organisatie en rekening houdt met uw eisen en wensen.”
In d e antw oord en op vragen van het CBP aan d e ond erzochte organisaties d ie gebru ik
m aken van H um annet Starter is het volgend e aangegeven:
72 73 74
- d e app licatie d raait bij VCD;
70

Brief van 27 april 2012 van VCD aan het CBP en e-m ail van 28 april 2014 van VCD aan het CBP.
http:/ / w w w .vcd hum annet.nl/ verzuim softw are, 12 m ei 2014.
72
Brief van 31 oktober 2013 van klant 2 aan het CBP, antw oord op vraag 5.
73
Brief van 13 januari 2013 van klant 3 aan het CBP, antw oord op vraag 5.
71
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-

75 76 77

het op erationeel en technisch beheer ligt bij VCD ligt;
en
VCD heeft toegang tot d e gegevens in H u mannet Starter en Hu m annet
78 79 80
Verzu im .

Uit bovenstaand e blijkt d at VCD het systeem ter beschikking stelt en het beheer
(w aarond er d e beveiliging) van d e ap plicaties uitvoert.
Dit betekent tevens d at VCD d e (m ed ische) gegevens verw erkt. Zo schermt VCD
ond er and ere d e gegevens af voor onbevoegd en en stelt VCD d e gegevens ter
beschikking aan d e klanten (d oor toegang te verlenen). Tevens staan d e gegevens bij
VCD op d e server. VCD bew aart d erhalve d e (m ed ische) p ersoonsgegevens voor d e
verantw oord elijken en heeft toegang tot d e gegevens. Zij kan d e gegevens d erhalve
ond er and ere bijw erken, w ijzigen, opvragen, raad plegen, gebruiken , versp reid en,
sam enbrengen, uitwissen of vernietigen . Ook d it zijn verw erkingen van
p ersoonsgegevens zoals bed oeld in artikel 1, aanhef en ond er b, van d e Wbp .
De klanten d ie d e app licaties gebruiken bep alen het d oel (d e begeleid ing en reintegratie van zieke w erknem ers) en d e mid d elen (ond er and ere d e inzet van
H u m annet Verzuim of Hu m annet Starter) om d it d oel te bereiken.
H ieruit volgt d at d e klanten van Hu mannet Starter en H u mannet Verzuim word en
aangem erkt als d e verantw oord elijken voor d e gegevensverw erking in d e app licaties,
en d at VCD d e bew erker is, d ie d e ap plicaties beheert voor haar klanten. De
beveiliging vormt een ond erd eel van het beheer.
Dit word t d oor VCD zelf bevestigd in d e brief van 6 ju ni 2013 van VCD aan d e relaties
en in d e brief van 30 novem ber 2013 van VCD aan het CBP waarin VCD stelt: “De W bp
stelt eisen aan de vorm en de inhoud van de afspraken die een verantwoordelijke met een
bewerker, in dit geval V CD Humannet, maakt en eist dat deze schriftelijk vastgelegd worden.
Op 6 juni 2013 hebben wij aan onze relaties een brief gezonden (zie bijlage 4) waarin de
werking van de W bp en de termen ‘verantwoordelijke’ en ‘bewerker’ zijn toegelicht. Bijgevoegd
hebben wij een bewerkersovereenkomst waarin alle door de W bp opgelegde verplichtingen met
betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zijn opgenomen (zie bijlage 5). Door het
ondertekenen van deze overeenkomst heeft onze klant als verantwoordelijke en als relatie van
V CD Humannet alles goed geregeld.” .
In d it kad er m oet w ord en benad rukt d at d e rol van d e bewerker bij d e hu id ige
comp lexe geautom atiseerd e verw erkingen van p ersoonsgegevens niet p assief kan zijn.
Imm ers, om d at veel verantw oord elijken d e sp ecialistische kennis en ku nd e d ie nod ig
is voor een d eugd elijke geau tom atiseerd e gegevensverw erking niet zelf in huis
(ku nnen) hebben, w ord t een beroep ged aan op bewerkers d ie d eze exp ertise w el
hebben. Die rol brengt voor d e bew erker een zekere verantw oord elijkheid m et zich
m ee d ie hij actief m oet invu llen, bijvoorbeeld ten aanzien van het vold oend e

74

Brief van
Brief van
76
Brief van
77
Brief van
78
Brief van
79
Brief van
80
Brief van
75

10 novem ber 2013 van d e ad vocaat van klant 1 aan het CBP, antw oord op vraag 5.
31 oktober 2013 van klant 2 aan het CBP, antw oord op vraag 6.
13 januari 2013 van klant 3 aan het CBP, antw oord op vraag 6.
10 novem ber 2013 van d e ad vocaat van klant 1 aan het CBP, antw oord op vraag 6.
31 oktober 2013 van klant 2 aan het CBP, antw oord op vraag 9.
13 januari 2013 van klant 3 aan het CBP, antw oord op vraag 9.
10 novem ber 2013 van d e ad vocaat van klant 1 aan het CBP, antw oord op vraag 9.
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beveiligen van d e gegevensverw erking d ie hij beheert c.q. u itvoert ten behoeve van d e
verantw oord elijke.
Dit volgt ook u it d e mem orie van toelichting op artikel 1 Wbp , w aar over d e bew erker
het volgend e staat: “Hoewel de verantwoordelijke verantwoordelijk en aansprakelijk is voor
de gegevensverwerking door de bewerker (zie artikel 12), is ook de bewerker drager van rechten
en plichten. Hij dient niet alleen de instructies van de verantwoordelijke op te volgen maar is
eveneens zelfstandig aansprakelijk voor de naleving van de beginselen met betrekking tot de
81
verwerking van persoonsgegevens (hoofdstuk 1 en 2 van dit wetsvoorstel).
Beveiliging

Uit het ju rid isch kad er (zie hoofd stu k 2) blijkt d at bij d e verwerking van m ed ische
gegevens in d e ap plicaties H u mannet Starter en H um annet Verzu im in ied er geval d e
volgend e eisen word en gesteld om aan d e in artikel 13 Wbp gesteld e ‘p assend e
m aatregelen’ uitvoering te geven :
Authenticatie:
1. toegang tot m ed ische gegevens d ient plaats te vind en mid d els m eervou d ige
au thenticatie.
Technische kw etsbaarheden:
2. beveiligingsrisico’s d ienen (d oorlop end ) in kaart te w ord en gebracht ,
bijvoorbeeld m id d els penetratietesten en/ of security scans;
3. er moeten (d oorlop end ) organisatorische en/ of technische m aatregelen
w ord en getroffen om d e geconstateerd e risico’s zoveel m ogelijk te bep erken;
Authenticatie

Ad1. Toegang tot m ed ische gegevens d ient plaats te vind en m id d els m eervoud ige
au thenticatie.
Zoals beschreven in het jurid isch kad er d ient toegang tot een systeem w aarin
m ed ische gegevens w ord en verw erkt altijd plaats te vind en m id d els m eervoud ige
au thenticatie.
In d e brief van 16 mei 2012 aan het CBP stelt VCD d at zij, u iterlijk au gu stu s 2012, een
[soort] token als au thenticatie toe gaat p assen voor H u m annet Starter en H um annet
Verzu im voor alle relaties van VCD.
Tijd ens het ond erzoek van het CBP is d e planning van d e toep assing van m eerfactor
82
83 84 85 86
au thenticatie m eerd ere keren d oor VCD verzet naar een later tijd stip .
In d e brief van 17 juni 2014 stelt VCD: “Ten aanzien van onze klanten hebben wij ze
allemaal aangeschreven met de mogelijkheid tot het afnemen van sterke authenticatie. Dit
81

Kam erstukken II 1997/ 98, 25 892, nr. 3, p. 61.
Dit is zo d oor het CBP geconclud eerd in d e voorlopige bevind ingen van 7 augustus 2014. VCD
heeft in d e ziensw ijze van 11 septem ber 2014 aangegeven d at het uitstel lag aan d e im plem entatie
van d e [N aam softw are] bij d e specifieke infrastructuur van d e betreffend e klant en d at het onjuist is
d at d it aan VCD lag. Dit blijkt volgens VCD uit d e e-m ail van 26 juni 2014 van klant 3 aan VCD.
83
Telefoongesprek van het CBP m et VCD op 11 septem ber 2012
84
Telefoongesprek van het CBP m et VCD op 6 februari 2013.
85
Brief van 13 februari 2013 van VCD aan het CBP.
86
Gevord erd d oor het CBP bij brief van 28 m aart 2013.
82
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leidde tot [aantal] offerteaanvragen, die zijn uitgemond in [aantal] getekende offertes, waarbij
voor [aantal] de implementatie in volle gang is.”
In d at verband is tevens van belang d at klant 3, d ie w el heeft aangegeven meerfactor
au thenticatie te w illen toep assen, op 1 ap ril 2014 heeft gem eld d at im plem entatie d oor
87
VCD is uitgesteld tot 1 juni 2014 en op 2 ju li 2014 heeft gem eld d at d e
imp lem entatied atum w eer is uitgesteld .
Uit bovenstaand e leid t het CBP af d at m eerfactor au thenticatie d oor VCD slechts als
m ogelijkheid w ord t aangebod en aan klanten, en d erhalve geen vast ond erd eel
u itm aakt van d e ap plicaties van Hu mannet Starter en H u mannet Verzuim . De
au thenticatie is op d it m om ent nog niet ingevoerd bij gebru ikers van H u mannet
Starter en H um annet Verzu im ; bij [aantal] loop t op d it mom ent een
imp lem entatietraject.
Zoals in het ju rid isch kad er is beschreven d ient bij au thenticatie bij d e toegang tot
m ed ische gegevens tenminste gebruik te w ord en gem aakt van tw eefactor
88
au thenticatie.
89
Doord at niet alle klanten gebru ik maken van m eerfactor authenticatie bij d e toegang
tot d e m ed ische gegevens in H um annet Starter en Hu m annet Verzu im w ord t
gehand eld in strijd m et d e vereisten ten aanzien van d e beveiliging zoals d ie volgen
u it artikel 13 Wbp .
Conclusie authenticatie
Uit het ond erzoek blijkt d at VCD, d ie bew erker is, gegevens verw erkt in d e app licaties
H u m annet Starter en H um annet Verzu im . VCD verzorgt ond er and ere d e beveiliging
van d e app licaties H um annet Starter en H um annet Verzu im . De beveiliging van d e
ap plicaties vold oet niet aan d e vereisten zoals d eze ten aanzien van d e beveiliging
volgen uit artikel 13 Wbp om d at m eerfactor au thenticatie op d it mom ent nog niet is
90
ingevoerd bij d e gebruikers van H um annet Starter en H u mannet Verzuim .
In d e m em orie van toelichting op artikel 1 Wbp staat over d e bewerker: “Hoewel de
verantwoordelijke verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gegevensverwerking door de
bewerker (zie artikel 12), is ook de bewerker drager van rechten en plichten. Hij dient niet
alleen de instructies van de verantwoordelijke op te volgen maar is eveneens zelfstandig
aansprakelijk voor de naleving van de beginselen met betrekking tot de verwerking van
91
persoonsgegevens (hoofdstuk 1 en 2 van dit wetsvoorstel).
Om d at d e tekortkomingen in d e beveiliging rechtstreek s m oeten w ord en
toegeschreven aan het hand elen c.q. nalaten van VCD, is VCD op grond van
bovenstaand e aanspreekbaar op d e tekortkom ingen in d e beveiliging van d e
ap plicatie.

87

Dit is zo d oor het CBP geconclud eerd in d e voorlopige bevind ingen van 7 augustus 2014. VCD
heeft in d e brief van 11 septem ber 2014 aangegeven d at het uitstel lag aan d e im plem entatie van d e
[N aam softw are] bij d e specifieke infrastructuur van d e betreffend e klant en d at het onjuist is d at d it
aan VCD lag. Dit blijkt volgens VCD uit d e e-m ail van 26 juni 2014 van klant 3 aan VCD.
88
Zie ook z2012-00623 ‘Ond erzoek naar het gebruik van w aarneem d ossiers bij Stichting
Gezond heid scentra H aarlem m erm eer’, CBP, augustus 2013.
89
Op 2 juli 2014 m aakt nog geen enkele klant gebruik van sterke authenticatie.
90
In d e brief van 2 juli van klant 3 is aangegeven d at op d at m om ent een im plem entatietraject loopt.
91
Kam erstukken II 1997/ 98, 25 892, nr. 3, p. 61.
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Artikel 6 Wbp bep aalt d at p ersoonsgegevens in overeenstemm ing m et d e w et en op
behoorlijke en zorgvuld ige w ijze moeten w ord en verw erkt.
In d e wetsgeschied enis van artikel 6 Wbp is aangegeven het w oord 'w et' m ed e
betrekking heeft op and ere w etgeving inzake d e verw erking van p ersoonsgegevens.
H et gaat hier d u s om een schakelbepaling d ie verzekert d at d e betrokken regelingen
92
in ond erling verband van toep assing zijn.
VCD heeft op d it m om ent nog geen m eerfactor au thenticatie ingevoerd bij d e
93
gebru ikers van Hu mannet Starter en H um annet Verzu im . H ierm ee vold oen d e
ap plicaties H um annet Starter en H um annet Verzu im niet aan d e vereisten zoals d ie
volgen uit artikel 13 Wbp ten aanzien van d e beveiliging van d e verw erking van
94
(m ed ische) p ersoonsgegevens . Er is d erhalve sp rake van een onbehoorlijke en
onzorgvuld ige verw erking van p ersoonsgegevens zoals bed oeld in artikel 6 Wbp .
Om d at d e tekortkomingen in d e beveiliging rechtstreeks m oeten w ord en
toegeschreven aan het hand elen c.q. nalaten van VCD, hand elt VCD in strijd m et
artikel 6 Wbp .
Technische kwetsbaarheden

Ad 2 Beveiligingsrisico’s d ienen (d oorlop end ) in kaart te w ord en gebracht m id d els
p enetratietesten en/ of secu rity scans.
Ad 3. Er m oeten (d oorlopend ) organisatorische en/ of technische m aatregelen w ord en
getroffen om d e geconstateerd e risico’s zoveel mogelijk te bep erken.
Med ische gegevens behoren tot d e categorie bijzond ere gegevens als bed oeld in artikel
16 Wbp . Med ische gegevens van w erknem ers zijn zeer gevoelige gegevens. Dit
betekent d at hoge eisen gesteld w ord en aan d e technische en organisatorische
m aatregelen ter bescherming van d eze gegevens.
Zoals VCD zelf ook stelt in d e brief van 15 januari 2014 aan d at het CBP “is beveiliging
een dynamisch proces omdat dagelijks nieuwe gevaren ontstaan.”
Zoals ook is verm eld in het jurid isch kad er (hoofd stu k 2) staat in d e ICT95
Beveiligingsrichtlijnen voor w ebapp licaties van het N CSC ond er and ere d e
beveiligingsrichtlijn d at penetratietesten en aud its period iek m oeten w ord en
u itgevoerd .
H ierbij w ord t niet aangegeven w at w ord t verstaan ond er ‘p eriod iek’. Beveiliging is,
zoals VCD zelf ook aangeeft, een d ynamisch proces is w aarin d agelijks nieu we risico’s
ontstaan. Deze ku nnen bijvoorbeeld ontstaan d oor kw etsbaarhed en in nieu w e
softw are, d oor kw etsbaarhed en in veroud erd e softw are m aar ook d oord at er d oor d e
beheerd er zelf d oorlop end aanp assingen aan het systeem / d e ap plicaties w ord en
ged aan. Doord at er d oorlop end nieu w e risico’s ku nnen ontstaan is het CBP van
oord eel d at het p assend is, om zeker in het geval van een app licatie waarin med ische
96
gegevens w ord en verw erkt, m eerd ere p enetratietesten/ scans p er jaar u it te voeren.

92

Kam erstukken II 1997/ 98, 25 892, nr. 3, p. 78.
In d e brief van 2 juli van klant 3 is aangegeven d at op d at m om ent een im plem entatietraject loopt.
94
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In d e brief van 27 april 2012 van VCD aan het CBP heeft H um annet aangegeven d at er
elk jaar zow el voor H um annet Starter als voor H umannet Verzu im een u itgebreid e
au d it zal word en uitgevoerd .
H et uitvoeren van een jaarlijkse aud it, zoals d e d oor H um annet gebru ikte Black
Box/ Grey Box, kan ond er om stand ighed en p assend zijn om d e beveiligingsrisico’s in
kaart te brengen aangezien d it een zeer uitgebreid e au d it betreft.
De u itvoering van een u itgebreid e aud it kan als p assend w ord en gekw alificeerd
ind ien:
- d e uitgebreid e aud it p eriod iek plaatsvind t, m inimaal 1 keer p er jaar;
- er tevens and ere beveiligingsm aatregelen in w ord en gezet om
beveiligingsrisico’s d oorlop end in kaart te brengen, zoals IDS en het [soort]
Monitoring d oor [N aam bed rijf], w aar VCD gebruik van m aakt; en
- vold oend e op volging word t gegeven aan d e in d e jaarlijks u itgevoerd e en
bovengenoemd e uitgebreid e aud it geconstateerd e kw etsbaarhed en.
Ond erstaand w ord t getoetst of d e m aatregelen d ie VCD heeft gen om en ten aanzien
van beid e ap plicaties p assend zijn. H ierbij w ord t eerst ingegaan op d e frequ entie van
d e aud its, vervolgens w ord t ingegaan op d e maatregelen d ie zijn getroffen om d e
geconstateerd e risico’s zoveel m ogelijk te bep erken.
Humannet Starter
Ad 2 Beveiligingsrisico’s d ienen (d oorlop end ) in kaart te w ord en gebracht m id d els
p enetratietesten en/ of secu rity scans.
Ten aanzien van Hu mannet Starter heeft één au d it plaatsgevond en op 27 ju li 2012.
Bij e-mail van 4 ap ril 2013 heeft VCD aangegeven geen (her)aud it van H um annet
Starter te hebben u itgevoerd .
In d e brief van 15 janu ari 2014 van VCD is aangegeven d at een voorgenomen au d it is
u itgesteld .
In d e brief van 17 juni 2014 stelt VCD d at er op d at m om ent p enetratietesten
p laatsvind en en is een tu ssentijd se rapp ortage bijgevoegd .
Uit bovenstaand e blijkt d at voor Hu mannet Starter d e laatste (en enige) au d it in 2012
heeft plaatsgevond en. H ierm ee is geen gevolg gegeven aan d e voorw aard e d ie volgt
u it artikel 13 Wbp en d e richtsnoeren beveiliging van h et CBP d at beveiligingsrisico’s
(d oorlopend ) in kaart d ienen te w ord en gebracht mid d els p enetratietesten en/ of
security scans. Imm ers, het u itvoeren van een jaarlijkse u itgebreid e aud it, zoals d e
d oor H um annet gebruikte Black Box/ Grey Box kan slechts als p assend word en
gekw alificeerd ind ien tenm inste aan d e voorw aard e is vold aan d at d e u itgebreid e
97
au d it m inim aal 1 keer p er jaar plaatsvind t. Aangezien in 2013 geen aud it voor
H u m annet Starter heeft p laatsgevond en en d e aud it u it 2014 nog niet is afgerond
w ord t niet aan d eze voorw aard e vold aan.
Ad 3. Er m oeten (d oorlopend ) organisatorische en/ of technische m aatregelen w ord en
getroffen om d e geconstateerd e risico’s zoveel mogelijk te bep erken.
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In d e au d it van 27 juli 2012 is d e beveiliging van H um annet Starter als ‘zeer onveilig’
98
aangem erkt. Uit d e au d it blijkt d at er 5 hoge risico’s, 6 gem id d eld e risico’s, 25 lage
risico’s en 3 aand achtspu nten zijn aangetroffen.
In d e brief van 13 febru ari 2013 stelt VCD ten aanzien van Hu mannet Starter: “ De
resultaten van de audit van Humannet Starter geven aan dat Humannet Starter goed
beschermd is tegen ongeoorloofd gebruik van buitenaf.
H et CBP heeft geen au d it ontvangen waaruit blijkt d at H um annet Starter op d at
m om ent p assend bescherm d is tegen ongeoorloofd gebru ik van bu itenaf.
Bij brief van 27 ju ni 2014 heeft het CBP een tu ssentijd se rap p ortage ontvangen van een
p enetratietest van 16 m ei 2014 van Hu mannet starter. In d eze p enetratietest word en 5
gemid d eld e risico’s en 2 lage risico’s geïd entificeerd , w aarond er d e m ogelijkheid
99
100
101
[risico] , [risico] en [risico] .
102
In d e brief van 27 juni 2014 van VCD aan het CBP geeft VCD aan d at er sam en m et
d e hostingp rovid er w ord t ond erzocht of d eze kw etsbaarhed en ku nnen w ord en
op gelost d oor gebru ik te m aken van een op lossing van d e hostingp rovid er. In d e brief
is niet aangegeven op w elke termijn d e kw etsbaarhed en zullen w ord en op gelost en of
er and ere alternatieven zijn om d e geconstateerd e kw etsbaarhed en op te lossen of te
bep erken.
VCD heeft ged urend e het ond erzoek van het CBP d iverse technische en
organisatorische m aatregelen getroffen om d e beveiliging van d e app licaties
H u m annet Starter en H um annet Verzu im te verbeteren. Dit betreft ond er and ere een
Intru sion Prevention System (IPS), een Intru sion Detection System (IDS), [soort]
Monitoring d oor [N aam bed rijf], een softw arefilter, imp lem entatie van ISMS en d e
norm N EN -ISO/ IEC 27001 en d e inrichting van een intern security team .
Ond anks d eze d oor VCD getroffen maatregelen blijkt uit d e penetratietest van 16 m ei
2014 d at ook nu w eer gebru ik kan w ord en gem aakt van [risico], w at, in com binatie
m et [risico] en [risico], een risico vorm t op ongeau toriseerd e toegang tot H umannet
Starter. Risico’s d ienen te w ord en geïnterpreteerd in d e context van het systeem .
Om d at in H um annet Starter m ed ische gegevens word en verw erkt, is d it risico
onacceptabel.
Aan d e geconstateerd e kw etsbaarheid is in ied er geval tot het mom ent van d e brief
van VCD aan het CBP van 17 juni 2014 onvold oend e ad equ ate op volging gegeven. De
kw etsbaarheid is nog niet op gelost. H et is voorts niet d uid elijk of d e kw etsbaarheid op
103
d e voorgesteld e m anier kan w ord en op gelost en of er alternatieven zijn. Ook is geen
tijd spad aangegeven w aarin d e kw etsbaarheid zal word en op gelost .
De beveiliging van H um annet Starter vold oet d erhalve niet aan d e eis d at er
(d oorlopend ) organisatorische en/ of technische m aatregelen m oeten word en getroffen
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om d e geconstateerd e risico’s zoveel m ogelijk te bep erken en d aarm ee een p assend
beveiligingsniveau te garand eren.
Conclusie technische kwetsbaarheden Humannet Starter
Uit het ond erzoek blijkt d at VCD, d ie bew erker is, gegevens verw erkt in d e app licatie
H u m annet Starter. VCD verzorgt ond er and ere d e beveiliging van d e app licatie
H u m annet Starter. Artikel 13 Wbp bepaalt d at p assend e m aatregelen m oeten w ord en
getroffen om p ersoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtm atige verw erking. H ieruit volgt d at beveiligingsrisico’s (d oorlop end ) in kaart
d ienen te w ord en gebracht mid d els p enetratietesten en/ of security scans. Daarnaast
m oeten er (d oorlop end ) organisatorische en/ of technische m aatregelen word en
getroffen om d e geconstateerd e risico’s zoveel mogelijk te bep erken.
De beveiliging van d e applicatie H um annet Starter vold oet niet aan d e vereisten zoals
d eze ten aanzien van d e beveiliging volgen u it artikel 13 Wbp om d at voor H um annet
Starter geen period ieke aud its hebben p laatsgevond en en onvold oend e ad equate
op volging is gegeven aan d e kw etsbaarhed en d ie zijn geconstateerd in d e aud it van 16
m ei 2014.
In d e m em orie van toelichting op artikel 1 Wbp staat over d e bewerker: “ Hoewel de
verantwoordelijke verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gegevensverwerking door de
bewerker (zie artikel 12), is ook de bewerker drager van rechten en plichten. Hij dient niet
alleen de instructies van de verantwoordelijke op te volgen maar is eveneens zelfstandig
aansprakelijk voor de naleving van de beginselen met betrekking tot de verwerking van
104
persoonsgegevens (hoofdstuk 1 en 2 van dit wetsvoorstel).
Om d at d e tekortkomingen in d e beveiliging rechtstreeks m oeten w ord en
toegeschreven aan het hand elen c.q. nalaten van VCD, is VCD op grond van
bovenstaand e aanspreekbaar op d e tekortkom ingen in d e beveiliging van d e
ap plicatie.
Artikel 6 Wbp bep aalt d at p ersoonsgegevens in overeenstemm ing m et d e w et en op
behoorlijke en zorgvuld ige w ijze moeten w ord en verw erkt.
In d e wetsgeschied enis van artikel 6 Wbp is aangegeven het w oord 'w et' m ed e
betrekking heeft op and ere w etgeving inzake d e verw erking van p ersoonsgegevens.
H et gaat hier d u s om een schakelbepaling d ie verzekert d at d e betrokken regelingen
105
in ond erling verband van toep assing zijn.
Voor H um annet Starter hebben geen p eriod ieke aud its plaatsgevond en en is
onvold oend e op volging gegeven aan d e kw etsbaarhed en d ie zijn geconstateerd in d e
au d it van 16 m ei 2014. H ierm ee vold oet d e ap plicatie H um annet Starter niet aan d e
vereisten zoals d ie volgen u it artikel 13 Wbp ten aanzien van d e beveiliging van d e
106
verw erking van (m ed ische) p ersoonsgegev ens. Er is d erhalve sprake van een
onbehoorlijke en onzorgvu ld ige verw erking van p ersoonsgegevens zoals bed oeld in
artikel 6 Wbp . Om d at d e tekortkom ingen in d e beveiliging rechtstreeks moeten
w ord en toegeschreven aan het hand elen c.q. nalaten van VCD, han d elt VCD in strijd
m et artikel 6 Wbp .
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Humannet V erzuim
Ad 2 Beveiligingsrisico’s d ienen (d oorlop end ) in kaart te w ord en gebracht m id d els
p enetratietesten en/ of secu rity scans.
Ten aanzien van Hu mannet Verzu im heeft er een u itgebreid e au d it p laatsgevond en
op 22 ju ni 2012 en een herond erzoek op 21 d ecember 2012 (d ie d efinitief is gem aakt op
25 febru ari 2013). Tijd ens het ond erzoek van het CBP heeft VCD geen d ocum enten
aangeleverd waaru it blijkt d at er au d its hebben plaatsgevond en in 2013. In d e brief
van 15 janu ari 2014 geeft VCD aan d at een voorgenom en au d it is uitgesteld .
In d e brief van 17 juni 2014 stelt VCD d at er op d at m om ent p enetratietesten
p laatsvind en.
Uit bovenstaand e blijkt d at voor Hu mannet Verzuim één au d it en één herond erzoek
heeft plaatsgevond en, beid e in 2012. H ierm ee is geen gevolg gegeven aan d e
voorwaard e d ie volgt u it artikel 13 Wbp en d e richtsnoeren beveiliging van het CBP
d at beveiligingsrisico’s (d oorlop end ) in kaart d ienen te w ord en gebracht m id d els
p enetratietesten en/ of secu rity scans. Imm ers, het uitvoeren van een jaarlijkse
u itgebreid e au d it, zoals d e d oor H um annet gebru ikte Black Box/ Grey Box kan slechts
als p assend w ord en gekwalificeerd ind ien tenminste aan d e voorw aard e is vold aan
107
d at d e uitgebreid e au d it m inim aal 1 keer p er jaar plaatsvind t. Aangezien in 2013
geen aud it voor H um annet Verzuim heeft p laatsgevond en en d e au d it u it 2014 nog
niet is afgerond w ord t niet aan d eze voorw aard e vold aan .
Ad 3. Er m oeten (d oorlopend ) organisatorische en/ of technische m aatregelen w ord en
getroffen om d e geconstateerd e risico’s zoveel mogelijk te bep erken.
De laatst feitelijk vernom en situatie over d e stand van d e beveiliging van H u mannet
Verzu im is afkom stig van een externe p artij en betreft d e situatie in het herond erzoek
van 21 d ecember 2012 en 25 febru ari 2013, waarin d e beveiliging van H um annet
Verzu im als ‘nipt voldoende’ w ord t aangem erkt en waarin nog 1 gem id d eld risico, 19
lage risico’s en 5 aand achtsp u nten niet zijn opgelost.
H et CBP heeft VCD H umannet tijd ens het ond erzoek verzocht aan te geven hoe zij
op volging heeft gegeven aan d e geconstateerd e kw etsbaarhed en en tevens aan te
tonen d at d e kw etsbaarhed en zijn op gelost of, ind ien d e kw etsbaarhed en niet zijn
op gelost, aan te geven w elke afw eging hieraan vooraf is gegaan. VCD heeft niet
108
aangetoond d at d e kw etsbaarhed en zijn op gelost. Bij een aantal kw etsbaarhed en d ie
zijn geconstateerd in het herond erzoek van 21 d ecem ber 2012 staat in d e brief van
VCD van 17 ju ni 2014 d e op m erking: “V anuit de penetratietesten van [N aam bedrijf] zal
109
moeten blijken of dit risico nog bestaat.” Bij een groot aantal kw etsbaarhed en d ie zijn
geconstateerd in het herond erzoek van 21 d ecember 2012 staat “oplossing niet
onderzocht”.
Beveiliging is een d ynamisch p roces is w aarin d agelijks nieu w e risico’s ontstaan,
bijvoorbeeld d oor kw etsbaarhed en in nieu w e software, d oor kw etsbaarhed en in
verou d erd e softw are maar ook d oord at d e beheerd er zelf d oorlop end aanp assingen

Zie paragraaf ‘technische kw etsbaarhed en’, pag. 24.
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aan het systeem / d e app licaties heeft ged aan. Doord at er vanaf 21 d ecember 2012
d oorlop end nieu w e risico’s ku nnen zijn ontstaan in H u m annet Verzuim en er geen
nieu w e au d it heeft plaatsgevond en in 2013, en d e au d it in 2014 nog niet is afgerond ,
bestaat geen inzicht in d e actu ele stand van d e risico’s en d e maatregelen d ie in d at
kad er getroffen zoud en moeten w ord en.
Conclusie technische kwetsbaarheden Humannet V erzuim
Uit het ond erzoek blijkt d at VCD, d ie bew erker is, gegevens verw erkt in d e app licatie
H u m annet Verzuim . VCD verzorgt ond er and ere d e beveiliging van d e ap plicatie
H u m annet Verzuim . Artikel 13 Wbp bepaalt d at p assend e maatregelen m oeten
w ord en getroffen om p ersoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtm atige verw erking. H ieruit volgt d at beveiligingsrisico’s (d oorlop end ) in kaart
d ienen te w ord en gebracht mid d els p enetratietesten en/ of security scans. Daarnaast
m oeten er (d oorlop end ) organisatorische en/ of technische m aatregelen word en
getroffen om d e geconstateerd e risico’s zoveel mogelijk te bep erken.
De beveiliging van d e applicatie H um annet Verzu im vold oet niet aan d e vereisten
zoals d eze ten aanzien van d e beveiliging volgen uit artikel 13 Wbp om d at voor
H u m annet Verzuim geen p eriod ieke au d its hebben p laatsgevond en. Hierd oor bestaat
m om enteel geen inzicht in d e huid ige stand van d e risico’s en d e m aatregelen d ie in
d at kad er getroffen zoud en m oeten w ord en.
In d e m em orie van toelichting op artikel 1 Wbp staat over d e bewerker: “ Hoewel de
verantwoordelijke verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gegevensverwerking door de
bewerker (zie artikel 12), is ook de bewerker drager van rechten en plichten. Hij dient niet
alleen de instructies van de verantwoordelijke op te volgen maar is eveneens zelfstandig
aansprakelijk voor de naleving van de beginselen met betrekking tot de verwerking van
110
persoonsgegevens (hoofdstuk 1 en 2 van dit wetsvoorstel).
Om d at d e tekortkomingen in d e beveiliging rechtstreeks m oeten w ord en
toegeschreven aan het hand elen c.q. nalaten van VCD, is VCD op grond van
bovenstaand e aanspreekbaar op d e tekortkom ingen in d e beveiliging van d e
ap plicatie.
Artikel 6 Wbp bep aalt d at p ersoonsgegevens in overeenstemm ing m et d e w et en op
behoorlijke en zorgvuld ige w ijze moeten w ord en verw erkt.
In d e wetsgeschied enis van artikel 6 Wbp is aangegeven het w oord 'w et' m ed e
betrekking heeft op and ere w etgeving inzake d e verw erking van p ersoonsgegevens.
H et gaat hier d u s om een schakelbepaling d ie verzekert d at d e betrokken regelingen
111
in ond erling verband van toep assing zijn.
Voor H um annet Verzu im hebben geen p eriod ieke au d its plaat sgevond en. Hierd oor
bestaat geen inzicht in d e actu ele stand van d e risico’s en d e maatregelen d ie in d at
kad er getroffen zoud en moeten w ord en. H ierm ee vold oet d e ap plicatie H umannet
Verzu im niet aan d e vereisten zoals d ie volgen uit artikel 13 Wbp ten aanzien van d e
112
beveiliging van d e verw erking van (m ed ische) p ersoonsgegevens. Er is d erhalve
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sp rake van een onbehoorlijke en onzorgvuld ige verw erking van p ersoonsgegevens ,
zoals bed oeld in artikel 6 Wbp .
Om d at d e tekortkomingen in d e beveiliging rechtstreeks m oeten w ord en
toegeschreven aan het hand elen c.q. nalaten van VCD, hand elt VCD in strijd m et
artikel 6 Wbp .
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5 ZIENSWIJZE VCD
Bij brief van 11 septem ber 2014 heeft VCD, bij m ond e van haar ad vocaat, haar
ziensw ijze gegeven op het rapp ort voorlopige bevind ingen.
In d e zienswijze stelt VCD d at d e invu lling aan artikel 13 Wbp d oor het CBP
d isproportioneel is om d e volgend e red enen:
1. “Proportionaliteit dient ook betrekking te hebben op de kosten”.
VCD stelt in d e zienswijze d at VCD niet betwist “dat medische gegevens een
hogere gevoeligheid hebben en dat derhalve aan beveiliging daarvan hogere eisen
kunnen worden gesteld dan aan bijvoorbeeld N A W -gegevens. W el gaat het CBP in
haar concept-rapport voorbij aan het feit dat de te nemen maatregelen ook
proportioneel dienen te zijn in relatie tot de te maken ‘kosten van de
tenuitvoerlegging’.” Dat blijkt volgens VCD niet alleen u it d e tekst van artikel 13
Wbp , maar ook u it d e tekst op d e w ebsite van het CBP: “[… ]kosten die
disproportioneel zijn aan de extra beveiliging die daardoor zou worden verkregen, niet
worden vereist.”
VCD stelt voorts: “Ook de wetgever heeft over vereisten aan informatiebeveiliging
reeds tijden terug geconstateerd en overwogen dat absolute beveiliging een utopie is en
dat maximale beveiliging niet verlangd kan worden omdat ‘het onzinnig is een gulden
te beveiligen met een rijksdaalder.’(Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, p.16.)”
VCD stelt d at zij d it p u nt m eerd ere keren heeft aanged rag en m aar het p unt noch d e
ond erbou wd e w eerlegging niet teru g kan vind en in het rap port voorlopige
bevind ingen. VCD verwijst hierbij naar d e brief van 15 janu ari 2014.
Voorts m aakt het CBP volgens VCD “onvoldoende onderscheid tussen een grotere
groep gebruikers (ca. [aantal] personen) die toegang heeft tot niet-medische gegevens,
en een veel kleinere groep van (arbo)artsen (zo’n [aantal] personen) die wel toegang
krijgen tot medische gegevens, terwijl dit aspect ook bij de proportionaliteit van de
113
kosten dient te worden meegewogen.”
Tot slot stelt VCD d at d it kostenasp ect ook een rol heeft gesp eeld bij d e
vertraging van d e invoering van m eerfactor au thenticatie. “ Het betrof een sterk
authenticatieplatform van leverancier [N aam bedrijf], waarvan later bleek dat de hoge
investering in geen verhouding staat tot de opbrengsten en de bedrijfscontinuïteit
ernstig in gevaar zou brengen. Hierdoor is vertraging opgelopen voordat cliënte het
platform van [N aam software] heeft geïmplementeerd als meer betaalbaar en veilig
alternatief.”

2. “N EN 7510-norm als onjuiste toetsingsgrondslag gebruikt door CBP”.
VCD stelt d at d e NEN 7510-norm geen betrekking heeft op bew erkers van
verzu im gegevens en d oor het CBP als onju iste toetsingsgrond is gebruikt.
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E-m ail van 21 oktober van d e ad vocaat van VCD aan het CBP.
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VCD stelt d at d it blijkt uit d e uitspraak van d e Centrale Raad van Beroep
w aarin staat:
“De N EN 7510 norm is een gezaghebbende sectorale uitwerking van art. 13 Wbp; als
een ziekenhuis voldoet aan de N EN 7510 norm, mag ervan uit worden gegaan dat het
ook voldoet aan bovengenoemde wettelijke bepaling. A ndersom is dit overigens geen
volstrekt automatisme: een ziekenhuis kan ook op andere wijze aantonen dat de
beveiliging in orde is, bijvoorbeeld door te voldoen aan de Code voor
Informatiebeveiliging (ISO 17799).”
VCD stelt d at uit d eze informatie blijkt d at d e NEN 7510 norm een sectorale
u itw erking is, d u s voor zorginstellingen, en d erhalve niet zond erm eer
verbind end is voor cliënte.
VCD stelt d at d it ook blijkt u it d e inform atie van NEN zelf op haar w ebsite
w aarop staat:
“N EN 7510 beschrijft een set maatregelen dat zorginstellingen moeten treffen om via
een gecontroleerd proces op adequate wijze met (medische) gegevens moeten omgaan”.
Tevens stelt VCD d at d eze norm enkel te koop is bij N EN en niet pu bliekelijk
vrijelijk beschikbaar en openbaar is en d at het ook op d eze grond onjuist is d at
het CBP toch d eze norm voorschrijft aan cliënte. “A lgemeen afdwingbare wetten,
regels en normen dienen inhoudelijk volledig publiekelijk toegankelijk te zijn.”

3. “De meervoudige authenticatie is door het CBP ontleend aan beveiligings-standaarden
die niet gelden voor cliënte”.
VCD geeft aan d at zij van m ening is d at m ed ische gegevens goed beveiligd
d ienen te w ord en en d at m eervoud ige authenticatie zeer goed e beveiliging
bied t. VCD stelt vervolgens d at d e d oor het college aangehaald e eis d at
inform atiesystem en d ie patiëntgegevens verw erken, au thenticatie behoren toe
te p assen op basis van tenm inste twee afzond erlijke kenm erken, voor
zorginstellingen geld t, en niet voor VCD. “De vereenzelviging tussen een
zorginstelling en een bewerker van verzuimgegevens is zonder nadere onderbouwing
niet te volgen.”
VCD stelt d at d e norm voor betrou w baarheid sniveau 3 (STORK QAA niveau
3), d ie is ontleend aan d e “Betrou wbaarheid sniveaus voor authenticatie bij
elektronische overheid sd iensten” van Forum Stand aard isatie, geld t voor
elektronische overheid sd iensten en niet voor VCD.
Tevens laat het CBP volgens VCD na te m otiveren w aarom het STORKraam w erk als leid end en geld end d ient te w ord en beschou wd , t erwijl VCD d e
Afhankelijkheid s- en Kwetsbaarheid sanalyse heeft toegep ast in het kad er van
het ISO 27001-certificeringstraject.
VCD stelt: “M edische gegevens worden in het kader van niet-zorginstellingen en
niet-overheidsdiensten afdoende geborgd door een gedegen informatiebeveiligingsbeleid
dat voldoet aan N EN -ISO/IEC 27001.”
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Voorts geeft VCD aan d at zij d esalniettemin H um annet Starter en H um annet
Verzu im w el reed s heeft ingericht voor het gebruik van m eervoud ige
au thenticatie en d it “uitdrukkelijk aangeboden en geadviseerd” aan haar klanten.
VCD stelt in d e zienswijze d at zij al haar klanten gaat aanschrijven d at toegang
tot m ed ische gegevens vanaf 1 juli 2015 niet m eer mogelijk zal zijn zond er
m eervoud ige authenticatie. “A lle nieuwe klanten worden direct verplicht
meervoudige authenticatie te gebruiken bij toegang tot medische gegevens.”
In d e brief van 12 september 2014 aan d e klanten d ie VCD bij brief van 3
oktober 2014 (in aanvu lling op d e ziensw ijze) aan het CBP heeft d oen
toekom en staat hierover:
“V anaf 1 juli 2015 zal iedereen die toegang heeft tot het medische gedeelte van de
Humannet applicatie, naast het invoeren van een wachtwoord, ook moeten inloggen
met een token naar keuze.”
VCD stelt in d e brief van 11 sep tember 2014 d at het niet volled ig aanw ezig zijn
van m eervoud ige authenticatie voor al haar klanten, voor zover d it gaa t over
m ed ische gegevens, niet au tom atisch leid t tot d e conclu sie d at er geen sp rake
is van ‘p assend e maatregelen’.

4. “V ereisten van in kaart brengen van beveiligingsrisico’s en het nemen van
(doorlopende) organisatorische en/of technische maatregelen”.
VCD stelt het volgend e: “ Z oals uw college zelf stelt in het concept-rapport wordt er
door de open normen niet aangegeven wat wordt verstaan onder ‘periodiek’ in het
kader van het in kaart brengen van beveiligingsrisico’s. Uw college stelt vervolgens,
niet onderbouwd, dat een uitgebreide audit “minimaal 1 keer per jaar” als passend kan
worden gekwalificeerd. Hiermee maakt u van een open norm een keihard criterium
waarop uw negatieve beoordeling vervolgens wordt gestoeld.”
VCD geeft aan d at zij d eze red enatie zond er nad ere ond erbou w ing niet goed
kan volgen en d at ook and ere p eriod ieken (groter d an 1 jaar) of and ersoort ige
testen en m aatregelen , “mede conform het hiervoor uitgehaalde uitspraak van de
CRvB, ook als ‘passend’ worden beschouwd waarbij alle omstandigheden van het geval
moeten worden meegewogen.”
H et CBP heeft volgens VCD onvold oend e rekening gehou d en m et d e vele
and ere maatregelen en oplossingen d ie VCD in haar p rod u cten heeft verw erkt.
Tevens stelt VCD d at zij in 2013 w el een au d it heeft gehoud en, te w eten het
herond erzoek van [N aam bed rijf], versie 1.0, 25 febru ari 2013.
VCD stelt “de conclusie die het CBP trekt in het concept-rapport, dat door
beveiligingsoplossingen anders dan een jaarlijkse audit geen gevolg is gegeven aan
‘passende maatregelen’ conform artikel 13 W bp, is onjuist.”
Tevens geeft VCD aan d at het CBP lou ter vanw ege het ontbreken van een
schatting van d e op lossingstermijn en het tijd elijk introd u ceren van een nieuw
beveiligingsrisico bij het op lossen van m eerd ere and ere, stelt d at niet vold aan
is aan d e eis van (d oorlopend e) organisatorische en/ of technische
m aatregelen. “ Bij deze conclusie lijkt het CBP voorbij te gaan aan het algemeen
bekende feit, dat zij eerder wel erkende, dat informatiebeveiliging een dynamisch proces
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is.” VCD stelt d at het feit d at bij het op lossen van meerd ere beveiligingsrisico’s
er kortstond ig één beveiligingsrisico ([risico]) op nieu w even d e kop op stak,
onverlet laat d at VCD “voldoende (doorlopend) organisatorische en technische
maatregelen neemt en dat de oplossing voor dit kortstondige probleem gewoon door de
naleving van het ISO 27001-protocol is geborgd.”
VCD stelt voorts d at zij reed s bij schrijven van 17 juni 2014 heeft aangegeven
d at zij voor H um annet Starter en H um annet Verzu im een iteratief
beveiligingsp roces heeft op getu igd , “wat inhoudt dat een cirkelgang van testen
van de beveiliging, oplossen van risico’s, testen van oplossingen continu plaatsvindt.
Het is zonder nadere onderbouwing onbegrijpelijk hoe het CBP desondanks toch de
conclusie meent te kunnen trekken dat er geen sprake zou zijn van (doorlopende)
organisatorische en technische maatregelen.”
VCD geeft in d e ziensw ijze aan d at zij is overgegaan tot het slu iten van een
abonnem ent op aud its c.q. p enetratietesten d oor [N aam bed rijf]. VCD heeft
een kopie van het contract bijgesloten.
Tot slot stelt VCD: “De conclusie die het CBP trekt in het concept-rapport, dat er
niet voldaan is aan de eis van (doorlopende) organisatorische en/of technische
maatregelen en daardoor geen gevolg is gegeven aan ‘passende maatregelen’ conform
artikel 13 W bp, is onjuist.”
VCD stelt d at zij op alternatieve wijze w el ‘passend e m aatregelen’ heeft genom en en
d eze “alternatieve en – conform jurisprudentie – legitieme bewijzen van ‘passende
maatregelen”[…] in overvloed” aan het CBP heeft d oen toekom en.
H et betreft d e (verkort w eergegeven) volgend e maatregelen:
- [N aam bed rijf] heeft d e inform atiebeveiliging van d e ap plicatie Verzu im als
vold oend e beoord eeld in het rap p ort van 25 februari 2013.
- De p rogramm eurs hebben certificaten gehaald van cu rsu ssen gericht op
inform atiebeveiliging.
- VCD heeft een ISMS ingevoerd , d it ter aud it gebracht en hiervoor het
certificaat N EN -ISO/ IEC 27001 verleend verkregen.
- De scop e van d e toetsing van NEN -ISO/ IEC 27001 is bewu st een
bred e/ veelomvattend e gew eest. VCD heeft bewu st voor ISO 27001 gekozen
“omdat dit leidende standaard op het gebied van informatiebeveiliging was en is.”
- VCD is een iteratief inform atiebeveiligingstraject op gestart m et [N aam
bed rijf], “ wat inhoudt dat er niet louter één moment een audit wordt gedaan, maar
juist dat er constant en in onderlinge wisselwerking de beveiliging constant wordt
verbeterd”.
- VCD heeft m eerfactor authenticatie geïm plem enteerd in H um annet Verzu im
en Starter via d e app licatie [N aam softw are], “maar nog niet al haar klanten
willen dit afnemen ondanks het klemmende advies dat cliënte haar klanten heeft
gedaan [… ].”
- VCD heeft Intru sion Protection Systeem (IPS) geïnstalleerd “wat haar in staat
stelt om dataverkeer te bekijken en op basis van ingestelde ‘rules’ (regels) bij bepaald
dataverkeer direct actie te ondernemen om bepaalde pogingen van misbruik te
voorkomen [… ].”
- VCD is ook overgegaan op Intru sion Detection System (IDS) van [N aam
bed rijf], d at 24 u ur p er d ag, 7 d agen p er week d e app licaties m onitort. Zod ra
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er sp rake is van een aanval op d e ap plicaties, neem t [N aam bed rijf] hierbij
d irect binnen enkele minuten contact op om VCD te inform eren , zod at VCD
d irect het beveiligingsrisico in kan schatten en, ind ien nood zakelijk, d irect d e
benod igd e beveiligingsmaatregelen kan nemen.
Penetratietesten d oor [N aam bed rijf], [N aam bed rijf], [N aam bed rijf] en [N aam
bed rijf].

VCD stelt d at zij voor beid e app licaties d ankzij het ISMS van ISO 27001 p roced u reel
p assend e m aatregelen heeft ingericht d oor toegang tot een m inim um te bep erken en
via m atrices een volled ig beeld erop na te hou d en w elke toegang, waartoe en aan w ie
is verleend .” Daarbij komt nog de inrichting van de applicaties voor gebruik van meervoudige
authenticatie.”
“V olgens het door uw college in uw concept-rapport aangehaalde citaat van de ICTBeveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC is dat reeds passend, immers: “B012 Ontwerp en richt maatregelen in met betrekking tot toegangsbeveiliging/toegangsbeheer
[… ].”
VCD geeft aan d at zij niet kan volgen w aarom het CBP lou ter een jaarlijkse aud it
benad rukt, d ie ook p laatsvind en, terwijl het in haar concept -rap p ort volled ig voorbij
gaat aan het iteratief beveiligingstraject d at continu in volle gang is.
Voorts stelt VCD in d e ziensw ijze van 11 sep tem ber: “Uit de rapporten blijkt dat beide
applicaties in huidige toestand, ook zonder meervoudige authenticatie, wél veilig zijn, zelfs
voor medische gegevens. […].”
Conclud erend stelt VCD ten aanzien van authenticatie het volgend e:
“Ten aanzien van authenticatie [… ] geldt dat het CBP ongemotiveerd technische normen
hanteert die niet voor de sector van verzuimbedrijven zijn bedoeld of daarop van toepassing
zijn. Desalniettemin zal V CD Humannet haar huidige klanten deze maand nog op de hoogte
brengen van het nieuwe beleid inhoudende dat per 1 juli 2015 toegang tot medische gegevens
louter nog via meervoudige authenticatie mogelijk is. V oor nieuwe klanten geldt dat per
direct.[…]”
Ten aanzien van technische kw etsbaarhed en en het in kaart brengen van
beveiligingsrisico’s en organisatorische en technische m aatregelen “geldt dat uit alle
genomen maatregelen, penetratietesten, audits, certificaten en abonnement met [N aam bedrijf]
aan deze vereisten werd en wordt voldaan voor beide applicaties. Het CBP stelt een periode van
één audit per jaar als norm, terwijl dat niet uit de regelgeving voortvloeit en ongemotiveerd ook
niet te volgen is. Het CBP trekt vervolgens met een vreemde redenering de onjuiste conclusie
dat louter vanwege het niet hebben gehouden van een jaarlijkse audit (wat het CBP ten
onrechte heeft aangenomen voor Humannet V erzuim) geen doorlopende maatregelen zouden
zijn getroffen. […] De invulling wat als doorlopend moet worden beschouwd is slechts een
willekeurige en ongegronde invulling door het CBP.” VCD m erkt op d at zij w el het streven
heeft om jaarlijks au d its te hou d en en d at d e beid e ap p licaties inm id d els w el
d oorlop end word en ge-aud it, risico’s w ord en continu in kaart gebracht en d at er
constant maatregelen w ord en genom en in softw are-u p d ates en organisatorisch.
VCD geeft aan d at zij vind t d at het CBP haar conclu sie, d at er geen sp rake zou zijn
van het nem en van ‘p assend e m aatregelen’ op grond van artikel 13 Wbp , d ient te
herzien. VCD “heeft op alternatieve wijzen reeds aangetoond passende maatregelen te hebben
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genomen en te nemen, wat bovendien heeft geleid tot het predicaat ‘veilig’ voor beide applicaties
na de meest recente penetratietesten.”
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6 DEFINITIEVE BEOORDELING
H et CBP heeft in d e voorlop ige bevind ingen conclusies getrokken ten aanzien van
- Au thenticatie bij d e toegang tot d e app licaties Hu mannet Starter en H um annet
Verzu im w aarin m ed ische p ersoonsgegevens w ord en verw erkt
- H et p eriod iek in kaart brengen van technische kw etsbaarhed en en het treffen
van m aatregelen om risico’s zoveel mogelijk te bep erken.
Authenticatie

Conclusie voorlopige bevindingen
Ten aanzien van au thenticatie conclu d eerd e het CBP in d e voorlopige bevind ingen het
volgend e.
“V CD heeft op dit moment nog geen meerfactor authenticatie ingevoerd bij de gebruikers van
115
Humannet Starter en Humannet V erzuim. Hiermee voldoen de applicaties Humannet
Starter en Humannet V erzuim niet aan de vereisten zoals die volgen uit artikel 13 Wbp ten
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aanzien van de beveiliging van de verwerking van (medische) persoonsgegevens . Er is
derhalve sprake van een onbehoorlijke en onzorgvuldige verwerking van persoonsgegevens
zoals bedoeld in artikel 6 W bp. Omdat de tekortkomingen in de beveiliging rechtstreeks moeten
worden toegeschreven aan het handelen c.q. nalaten van V CD, handelt V CD in strijd met
artikel 6 W bp.”
Z ienswijze V CD
Ten aanzien van bovenstaand e stelt VCD in d e ziensw ijze van 11 septem ber 2014
sam engevat het volgend e:
1. De norm d ie het CBP hiervoor hanteert is ontleend aan
beveiligingsstand aard en d ie niet geld en voor VCD.
2. De app licaties zijn w el veilig, ook zond er m eervou d ige au thenticatie.
3. VCD zal p er 1 ju li 2015 meervou d ige au thenticatie toep assen voor d e
toegang van (arbo)artsen tot d e m ed ische gegevens in d e ap plicaties.
4. H et kostenasp ect is d oor het CBP onvold oend e m eegew ogen.
Ad. 1. De norm d ie het CBP voor d e toegang tot H um annet Starter en H um annet
Verzu im hanteert is ontleend aan beveiligingsstand aard en d ie niet geld en voor VCD.
VCD stelt d at d e NEN 7510-norm geen betrekking heeft op bew erkers van
verzu im gegevens en d oor het CBP als onju iste toetsingsgrond is gebruikt. VCD stelt
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d at d it blijkt uit d e u itsp raak van d e Centrale Raad van Beroep w aarin staat:
“De N EN 7510 norm is een gezaghebbende sectorale uitwerking van art. 13 Wbp; als een
ziekenhuis voldoet aan de NEN 7510 norm, mag ervan uit worden gegaan dat het ook voldoet
aan bovengenoemde wettelijke bepaling. A ndersom is dit overigens geen volstrekt automatisme:
een ziekenhuis kan ook op andere wijze aantonen dat de beveiliging in orde is, bijvoorbeeld door
te voldoen aan de Code voor Informatiebeveiliging (ISO 17799).”
VCD stelt d at uit d eze informatie blijkt d at d e NEN 7510 norm een sectorale
u itw erking is, d u s voor zorginstellingen, en d erhalve niet zond erm eer verbind end is
voor VCD.
115

In d e brief van 2 juli van klant 3 is aangegeven d at op d at m om ent een im plem entatietraject loopt.
Aangezien d e norm ad ressaat van artikel 13 Wbp d e verantw oord elijke is, kan d e overtred ing van
VCD (d e bew erker) niet aan d it artikel w ord en toegerekend.
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VCD stelt “De vereenzelviging tussen een zorginstelling en een bewerker van verzuimgegevens is zonder nadere onderbouwing niet te volgen.”
VCD stelt verd er d at het CBP d e norm voor betrouw baarheid sniveau 3 (STORK QAA
niveau 3) ontleent aan d e “Betrou wbaarheid sniveaus voor authenticatie bij
elektronische overheid sd iensten” van Forum Stand aard isatie, w elke geld t voor
elektronische overheid sd ien sten, niet voor VCD.
Tevens laat het CBP volgens VCD na te m otiveren w aarom het STORK-raamw erk als
leid end en geld end d ient te w ord en beschou wd , terw ijl VCD d e Afhankelijkheid s- en
Kw etsbaarheid sanalyse heeft toegepast in het kad er van het ISO 27001certificeringstraject.
VCD stelt: “M edische gegevens worden in het kader van niet-zorginstellingen en nietoverheidsdiensten afdoende geborgd door een gedegen informatiebeveiligingsbeleid dat voldoet
aan N EN -ISO/IEC 27001.”
Reactie CBP
H et CBP heeft in d e voorlop ige bevind ingen niet gesteld d at d e norm en voor d e zorg
en d e elektronische overheid sd iensten verbind end zijn voor VCD. De betreffend e
normen zijn (als voorbeeld ) aangehaald omd at d eze norm en invulling geven aan d e
op en norm van d e Wbp ten aanzien van authenticatie bij d e toegang tot
systemen/ app licaties w aarin m ed ische p ersoonsgegevens w ord en verwerkt.
De aard van d e p ersoonsgegevens d ie d oor VCD in d e app licaties H um annet Starter
en H u mannet Verzuim word en verw erkt, te w eten m ed ische gegevens, en d e
om geving w aarin d eze p ersoonsgegevens word en verw erkt, te w eten app licaties
w aarbij toegang tot d e med ische gegevens w ord t verschaft via internet, zijn zod anig
vergelijkbaar m et d e system en w aar d e genoemd e norm en op toezien, d at niet and ers
geconclu d eerd kan word en d at d ezelfd e hoge m ate van bescherming van toepassing
is.
In d e voorlopige bevind ingen heeft het CBP gesteld d at u it d e norm en voor d e zorg en
d e elektronische overheid sd iensten voortvloeit d at ten aanzien van authenticatie bij d e
toegang tot ap plicaties, d ie sp ecifiek zijn gericht op het verw erken van m ed ische
gegevens en w aarbij toegang w ord t verschaft via het internet, tenminste gebruik d ient
te w ord en gemaakt van tw eefactor authenticatie. Zoals bovenstaand uitgelegd heeft
d at vooral te m aken m et het feit d at d e ap p licaties van VCD vergelijkbaar zijn m et d e
systemen w aar d eze normen op toezien.
H et CBP stelt hierm ee d erhalve niet d at d e norm en voor d e zorg en voor elektronische
overheid sd iensten onverkort van toepassing zijn op VCD.
Z ienswijze V CD
VCD stelt d at d e NEN 7510 norm enkel te koop is bij N EN en niet pu bliekelijk vrijelijk
beschikbaar en op enbaar is en d at het ook op d eze grond onjuist is d at het CBP toch
d eze norm voorschrijft aan cliënte.
Reactie CBP
De N EN 7510 norm is ind erd aad niet p ubliek vrijelijk beschikbaar. De red en hiervoor
is als volgt.
De norm NEN 7510 is een d oor het N ed erland s Norm alisatie-Instituu t (NN I)
ontw ikkeld e norm voor inform atiebeveiliging in d e zorg d ie is gebaseerd op d e Cod e
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voor Informatiebeveiliging. In een arrest van d e Hoge Raad van 22 ju ni 2012 is
bep aald d at, nu NEN -norm en w ord en op gesteld d oor het N NI, een p rivaatrechtelijke
organisatie zond er w etgevend e bevoegd heid , d e d oor het N NI op gesteld e norm en
niet als algem een verbind end e voorschriften in d e zin van d e Grond w et of d e
Bekend makingsw et ku nnen w ord en aangem erkt. Derhalve behoeven zij niet conform
d e vereisten van d e Bekend makingsw et te w ord en gep u bliceerd in het Staatsblad of
d e Staatscou rant en genieten d eze norm en au teursrechtelijke bescherming. Dit m aakt
d at d e NEN -norm en niet p u bliekelijk vrijelijk beschikbaar zijn.
Dit neemt echter niet w eg d at N EN 7510 richtinggevend is als het gaat om d e
invulling van artikel 13 Wbp bij verw erkingen van persoonsgegevens in d e zorg, of in
soortgelijke sectoren. H et feit d at d eze norm niet p ubliekelijk vrijelijk beschikbaar is,
d oet niet af aan d e algem een erkend e m aatstaf van beveiliging d ie uit d e NEN 7510
norm voortvloeit.
Z ienswijze V CD
Ad. 2. De app licaties zijn w el veilig, ook zond er m eervou d ige au thenticatie.
VCD stelt d at m ed ische gegevens in het kad er van niet-zorginstellingen nietoverheid sd iensten afd oend e geborgd word en d oor een ged egen
inform atiebeveiligingsbeleid d at vold oet aan NEN -ISO/ IEC 27001.
Reactie CBP
H et feit d at VCD een ISO 27001-certificaat heeft, d oet niet af aan bovenstaand e. H et
certificaat hou d t in d at het inform atiebeveiligingsbeleid d at VCD ond erhou d t vold oet
aan d e eisen van ISO/ IEC 27001:2005. Deze norm is gebaseerd op een
p rocesbenad ering van informatiebeveiliging. Het vold oen aan d eze norm wil echter
niet zeggen d at d e beveiliging in d e praktijk - in d it geval d e toep assing van
m eervoud ige authenticatie bij d e toegang tot een systeem waarin m ed ische gegevens
w ord en verw erkt - vold oend e is.
Z ienswijze V CD
Ook stelt VCD d at, zelfs al zou d e NEN 7510-norm zich ook uitstrekken over nietzorginstellingen, het VCD ook vrij staat om het nemen van ‘passend e m aatregelen’
and ers aan te tonen. VCD geeft aan d at zij d iverse ‘passend e m aatregelen’ heeft
getroffen zoals:
- [N aam bed rijf] heeft d e inform atiebeveiliging van d e ap plicatie Verzu im als
vold oend e beoord eeld in het rap p ort van 25 februari 2013.
- De p rogramm eurs hebben certificaten gehaald van cu rsu ssen gericht op
inform atiebeveiliging.
- VCD heeft een ISMS ingevoerd , d it ter aud it gebracht en hiervoor het
certificaat het certificaat NEN -ISO/ IEC 27001 verleend verkregen.
- De scop e van d e toetsing van NEN -ISO/ IEC 27001 is bewu st een
bred e/ veelomvattend e gew eest. VCD heeft bewu st voor ISO 27001 gekozen
“omdat dit leidende standaard op het gebied van informatiebeveiliging was en is.”
- VCD is een iteratief inform atiebeveiligingstraject op gestart m et [N aam
bed rijf], “ wat inhoudt dat er niet louter één moment een audit wordt gedaan, maar
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-

-

-

juist dat er constant en in onderlinge wisselwerking de beveiliging constant wordt
verbeterd”.
VCD heeft Intru sion Protection Systeem (IPS) geïnstalleerd “wat haar in staat
stelt om dataverkeer te bekijken en op basis van ingestelde ‘rules’ (regels) bij bepaald
dataverkeer direct actie te ondernemen om bepaalde pogingen van misbruik te
voorkomen [… ].”
VCD is ook overgegaan op Intru sion Detection System (IDS) van [N aam
bed rijf], d at 24 u ur p er d ag, 7 d agen p er week d e app licaties m onitort. Zod ra
er sp rake is van een aanval op d e ap plicaties, neem t [N aam bed rijf] hierbij
d irect binnen enkele minuten contact op om VCD te inform eren, zod at VCD
d irect het beveiligingsrisico in kan schatten en, ind ien nood zakelijk, d irect d e
benod igd e beveiligingsmaatregelen kan nemen.
Penetratietesten d oor [N aam bed rijf], [N aam bed rijf, [N aam bed rijf] en [N aam
bed rijf].

VCD stelt d at zij d ankzij het ISMS van ISO 27001 proced ureel p assend e m aatregelen
heeft ingericht d oor toegang tot een m inim um te bep erken , en via m atrices een
volled ig beeld erop na te hou d en w elke toegang, waartoe en aan w ie is verleend .
Reactie CBP
VCD verw erkt med ische gegevens van zieke w erknem ers in d e app licaties Hu m annet
Starter en H um annet Verzu im . Tot d eze ap plicaties w ord t toegang verschaft via
internet. Dergelijke system en vereisen een hoog beveiligingsniveau . Vanw ege het feit
d at in d e ap p licaties van VCD m ed ische gegevens w ord en verw erkt en toegang tot d e
m ed ische gegevens in d eze ap plicaties w ord t verschaft mid d els internet, d ient d it
p laats te vind en mid d els m eerfactor authenticatie.
VCD kan ind erd aad ook and ere m aatregelen treffen om d e toegang tot d eze gegevens
te beveiligen. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen w ord en om geen toegang te geven
tot d e m ed ische gegevens via internet m aar bijvoorbeeld via een p rivaat
119
toegangsp u nt w aarvan d e verbind ing niet via het pu blieke internet verloopt.
VCD heeft er echter voor gekozen om voor d e verwerking van d e med ische gegevens
van zieke werknem ers app licaties aan te bied en d ie via internet w ord en ontsloten .
Met d eze w erkw ijze als uitgangsp u nt geld t d at m eerfactor authenticatie vereist is.
De d oor VCD getroffen bovengenoemd e m aatregelen om d e ap plicaties te beveiligen
zien op and ere asp ecten van d e beveiliging d an d ie van authenticatie. Deze
m aatregelen zijn d erhalve geen alternatief voor m eerfactorauthenticatie. Ook
au torisatie (als eenm aal toegang tot d e ap plicatie is verkregen, tot w elke gegevens
binnen d eze app licatie heeft iem and vervolgens toegang) ziet niet op een veiliger
toegang van gebru ikers tot d e ap plicaties (authenticatie). De m aatregelen d ie VCD
heeft getroffen zijn d erhalve niet passend en ku nnen ook niet p assend zijn, nu d eze
geen p assend beschermingsniveau bied en voor het verkrijgen van toegang tot d e
ap plicatie.
Z ienswijze V CD
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Een privaat toegangspunt is een d irecte beveiligd e verbind ing tussen het gebruikersapparaat en
d e netw erkprovid er zond er gebruik te m aken van het internet. Deze d irecte verbind ing kan zow el
via bijv. een ad sl-verbind ing als een m obiel d atanetw erk – een m obiel toegangspunt (APN ) - lopen.
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VCD heeft voorts aangegeven d at zij m eerfactor au thenticatie heeft geïm plementeerd
in H um annet Verzu im en Starter via d e app licatie [N aam app licatie], “maar nog niet al
haar klanten willen dit afnemen […].”
Reactie CBP
H et gegeven d at niet alle klanten m eerfactor authenticatie w illen afnem en, betekent
d at d e klanten d ie d it niet w illen afnem en in strijd hand elen met artikel 13 Wbp . Dit
d oet echter niet af aan het feit d at VCD app licaties beschikbaar stelt en beheert d ie niet
120
vold oen aan d e eis d ie voortvloeit u it artikel 13 Wbp w elke inhou d t d at toegang via
internet tot app licaties waarin m ed ische gegevens word en verw erkt, d ient plaats te
vind en m id d els m eervoud ige authenticatie. Er is d erhalve sprake van een
onbehoorlijke en onzorgvu ld ige verw erking van p ersoonsgegevens, zoals bed oeld in
artikel 6 Wbp . Om d at het beschikbaar stellen en beheren van app licaties d ie niet
vold oen aan artikel 13 Wbp m oet w ord en toegeschreven aan het hand elen c.q. nalaten
van VCD, hand elt VCD hierm ee in strijd m et artikel 6 Wbp .
Z ienswijze V CD
Ad. 3. VCD zal p er 1 ju li 2015 m eervoud ige authenticatie toep assen voor d e toegang
van (arbo)artsen tot d e m ed ische gegevens in d e applicaties.
121

In d e zienswijze stelt VCD d at het CBP onvold oend e ond erscheid m aakt tu ssen een
grotere groep gebru ikers (ca. [aantal] p ersonen) d ie toegang heeft tot niet-m ed ische
gegevens, en een veel kleinere groep van (arbo)artsen (zo’n [aantal] personen) d ie w el
toegang krijgen tot med ische gegevens.
In d e zienswijze stelt VCD tevens: “Desalniettemin zal V CD Humannet haar huidige
klanten deze maand nog op de hoogte brengen van het nieuwe beleid inhoudende dat per 1 juli
2015 toegang tot medische gegevens louter nog via meervoudige authenticatie mogelijk is.
[…]”
122

In d e brief aan klanten van 12 september 2014 staat : “V anaf 1 juli 2015 zal iedereen die
toegang heeft tot het medische gedeelte van de Humannet applicatie, naast het invoeren van een
wachtwoord ook moet en inloggen met een token naar keuze.”
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Reactie CBP
VCD geeft aan d at zij alleen m eerfactor au thenticatie gaat invoeren voor d e
(arbo)artsen, d ie toegang hebben tot m ed ische gegevens in d e ap plicaties.
In d e app licaties Hu mannet Starter en Hu mannet Verzuim word en echter alle
124
gegevens (m ed ische en niet-m ed ische) ontsloten d oor d ezelfd e infrastru ctu ur. Dit
betekent d at d e gehele app licatie d ient te vold oen aan d e hoge eisen d ie w ord en
gesteld aan d atabases w aarin m ed ische p ersoonsgegevens w ord en verwerkt. Ied ereen
d ient d erhalve mid d els meerfactor au thenticatie in te loggen op d e app licat ies.
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Aangezien d e norm ad ressaat van artikel 13 Wbp d e verantw oord elijke is, kan d e overtred ing van
VCD (d e bew erker) niet aan d it artikel w ord en toegerekend.
121
Brief van 11 septem ber 2014, punt 1.1.
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Brief van 11 septem ber 2014, punt 5.
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Bijlage in brief van VCD van 3 oktober 2014 aan het CBP.
124
E-m ail van VCD van 12 novem ber 2014 aan het CBP.
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H et gegeven d at d e toegang tot d e verschillend e soorten p ersoonsgegevens binnen d e
125
ap plicatie w ord t geregeld m id d els autorisatieregels d oet d aar niet aan af. Im mers,
zoals hierboven reed s aangegeven, ziet au torisatie op een and er asp ect van het
beveiligingsbeleid , d an d e au thenticatie, d ie zoals reed s betoogd , m eervou d ig van
aard d ient te zijn.
Daarnaast is het ond erscheid tu ssen m ed ische en niet-m ed ische gegevens niet te
m aken d oor ond erscheid te m aken tu ssen d e registraties van d e (arbo)arts en d e
registraties van and ere p ersonen d ie ku nnen inloggen op d e app licaties. N iet alleen in
d e d ossiers van d e (arbo)artsen staan m ed ische gegevens, ook in d e registraties van
and ere m ed ew erkers staan m ed ische gegevens. Zo ku nnen w erkgevers ond er and ere
126
d e volgend e m ed ische gegevens in het systeem registreren en/ of inzien :
-

e

127

1 verzuimd ag ;
Verzu imred en/ bep erkingen;
Verwachte d uu r van het verzuim ;
Verzu imp ercentage;
Zw angerschap sverlof;
Zw angerschap sgerelateerd verzuim;
WGA registratie (Werkhervattingsregeling voor ged eeltelijk
arbeid sgeschikten);
SFB historie (Stru ctureel fu nctioneel bep erkt) en
Red en beëind iging: o.a. overled en, ziek uit d ienst, beëind igd w egens
zw angerschap sverlof.

Ook kan d e werkgever d ocu m enten inzien d ie w ord en aangem aakt voor UWV, zoals
bijvoorbeeld d e probleemanalyse en het plan van aanp ak. In d eze d ocum enten staan
ook m ed ische gegevens, nl. d ie m ed ische gegevens d ie d e w erkgever mag verw erken
128
in het kad er van d e re-integratie van zieke w erknemers. Dit betreft bijvoorbeeld
fu nctionele bep erkingen en het p ercentage arbeid songeschiktheid van d e w erknem er.
Voor d e casem anagers van d e arbod ienstverleners geld t eveneens d at zij m ed ische
gegevens verw erken. Zij ku nnen ond er and ere d e volgend e m ed ische gegevens
129
registreren :
- H et tijd stip van d e ziekm eld ing;
- De d u ur van d e ziekm eld ing;
- Percentage arbeid songeschiktheid ;
- Eventu ele vangnetsitu aties zoals zw angerschap en
arbeid sgehand icaptenstatu s;
- Fysieke en p sychische beperkingen en m ogelijkhed en (FML);
- Gegevens over ongevallen en
- Afsp raken m et m ed ische p rofessionals.
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Om te vold oen aan artikel 13 Wbp, d ient zow el een zo veilig m ogelijke authenticatie als een zo
veilig m ogelijke autorisatie toegepast te w ord en.
126
E-m ail van VCD van 17 novem ber 2014 aan het CBP.
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H et enkele feit d at een persoon ziek is, is ook een m ed isch gegeven . Zie ‘d e zieke w erknem er en
privacy’, 2008, pag.27.
128
Zie bijvoorbeeld ‘d e zieke w erknem er en privacy’, CBP, 2008, pag 75.
129
E-m ail van VCD van 17 novem ber 2014 aan het CBP.
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Er is d erhalve geen (logische, d an w el fysieke) strikte scheid ing aan te brengen tu ssen
m ed ische en niet-m ed ische gegevens in d e ap plicaties H u mannet Starter en
H u m annet Verzuim omd at uit bovenstaand e blijkt d at ook niet (arbo)artsen m ed ische
gegevens verw erken. Ook hieruit vloeit voort d at meerfactor au thenticatie vereist is
voor ied ereen d ie toegang heeft tot d eze ap plicaties.
Z ienswijze V CD
Ad. 4. H et kostenasp ect is d oor het CBP onvold oend e m eegew ogen.
VCD stelt d at het CBP voorbij gaat aan het feit “dat de te nemen maatregelen ook
proportioneel dienen te zijn in relatie tot de te maken ‘kosten van de tenuitvoerlegging’.” Dat
blijkt volgens VCD niet alleen u it d e tekst van artikel 13 Wbp , m aar ook uit d e tekst op
d e w ebsite van het CBP: “[… ]kosten die disproportioneel zijn aan de extra beveiliging die
daardoor zou worden verkregen, niet worden vereist. ”VCD stelt d at ook d e w etgever reed s
enige tijd teru g heeft geconstateerd en overw ogen “dat absolute beveiliging een utopie is
en dat maximale beveiliging niet verlangd kan worden omdat ‘het onzinnig is een gulden te
beveiligen met een rijksdaalder.’(Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, p.16.)”
VCD stelt d at zij d it p u nt m eerd ere keren heeft aanged ragen m aar het p unt noch d e
ond erbou wd e w eerlegging niet teru g kan vind en in het rap port voorlopige
bevind ingen.
Voorts m aakt het CBP volgens VCD “onvoldoende onderscheid tussen een grotere groep
gebruikers (ca. [aantal] personen) die toegang heeft tot niet-medische gegevens, en een veel
kleinere groep van (arbo)artsen (zo’n [aantal] personen) die wel toegang krijgen tot medische
gegevens, terwijl dit aspect ook bij de proportionaliteit van de kosten dient te worden
meegewogen.”
Reactie CBP
N aarm ate d e gegevens een gevoeliger karakter hebben, of d e context waarin ze
w ord en gebruikt een grotere bed reiging vormt voor d e p ersoonlijke levenssfeer,
w ord en er zwaard ere eisen gesteld aan d e beveiliging van gegevens. Med ische
gegevens behoren in d e zin van d e Wbp tot d e categorie bijzond ere p ersoonsgegevens
w at betekent d at hoge eisen gesteld word en aan d e beveiliging van d e gegevens. In d it
geval m eerfactor authenticatie bij d e toegang van gebruikers tot d e app licatie m et d e
m ed ische gegevens.
H et feit d at rekening m oet w ord en gehou d en m et d e kosten van d e tenu itvoerlegging,
betekent niet d at m aatregelen niet hoeven te w ord en getroffen om d at ze kostbaar zijn.
VCD kan uiteraard een afw eging maken in d e keuze voor d e vorm van
m eerfactorauthenticatie op grond van d e kosten , zoals zij heeft ged aan d oor te kiezen
voor m eerfactor au thenticatie van [N aam software] in plaats van d ie van [N aam
bed rijf], d ie d u u rd er w as.
H et is echter niet zo d at meerfactorauthenticatie niet hoeft te w ord en ingevoerd of
alleen voor een d eel van d e gebru ikers hoeft te w ord en ingevoerd omd at d e kosten te
hoog zijn. Aangezien het hier om toegang tot app licaties m et m ed ische
p ersoonsgegevens via internet gaat is m eerfactorauthenticatie een vereiste.
Z ienswijze V CD
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VCD stelt d at zij het kostenasp ect m eerd ere keren heeft aanged ragen bij het CBP m aar
d it niet terug kon vind en in d e bevind ingen. VCD verw ijst hierbij n aar d e brief van 15
janu ari 2014.
Reactie CBP
In d eze brief is over het kostenasp ect het volgend e d oor VCD gesteld : “ Het absoluut
“dichttimmeren” van een op afstand raadpleegbare software-oplossing is bovendien naar de
stand der techniek praktisch en technisch onmogelijk en zou bovendien disproportionele
financiële investeringen met zich meebrengen van V CD Humannet en/of haar klanten.“
Aangezien VCD m et d eze zinsned e niet m otiveert w elk specifiek asp ect van d e
beveiliging waar het CBP ond erzoek naar d oet hogere kosten m et zich m eebrengt d an
van VCD verwacht kan word en en VCD tevens niet aantoonbaar m aakt waarom d e
kosten te hoog zijn, is het CBP hier in d e voorlopige bevind ingen niet nad er op
ingegaan.
Conclusie authenticatie
Artikel 6 Wbp bep aalt d at p ersoonsgegevens in overeenstemm ing m et d e w et en op
behoorlijke en zorgvuld ige w ijze moeten w ord en verw erkt. Uit artikel 13 Wbp , in
sam enhang m et d e Cod e voor Informatiebeveiliging en d e norm en d ie zijn op gesteld
voor d e zorg en d e elektronische overheid sd iensten, volgt d at het verlenen van
toegang via internet tot system en m et m ed ische gegevens, d ient plaats te vind en
m id d els m eervoud ige authenticatie.
VCD heeft op d it m om ent nog geen m eerfactor au thenticatie ingevoerd voor alle
gebru ikers van Hu mannet Starter en H um annet Verzu im . Uit het ond erzoek blijkt
tevens d at VCD ook in d e toekom st niet voor alle gebruikers meerfactor authenticatie
gaat invoeren, maar alleen voor (arbo)artsen .
Aangezien in d e ap plicaties H u mannet Starter en Hu m annet Verzu im alle gegevens
(m ed ische en niet-m ed ische) ontsloten word en d oor d ezelfd e infrastru ctu u r en niet
alleen in d e d ossiers van d e (arbo)artsen m ed ische gegevens staan m aar ook in d e
registraties van and ere m ed ew erkers, is voor alle gebruikers meerfactor authenticatie
vereist.
De voorgesteld e w erkwijze is d erhalve in strijd met d e vereisten zoals d ie volgen u it
artikel 13 Wbp ten aanzien van d e beveiliging van d e verw erking van (m ed ische)
p ersoonsgegevens. Er is d erhalve geen sprake van een behoorlijke en zorgvuld ige
verw erking van persoonsgegevens zoals bed oeld in artikel 6 Wbp . Omd at d e
tekortkomingen in d e beveiliging rechtstreeks moeten w ord en toegeschreven aan het
hand elen c.q. nalaten van VCD, hand elt VCD in strijd m et artikel 6 Wbp .
Technische kwetsbaarheden

Conclusie voorlopige bevindingen
Ten aanzien van technische kw etsbaarhed en conclud eerd e het CBP in d e voorlopige
bevind ingen het volgend e.
Voor H um annet Starter hebben geen p eriod ieke aud its plaatsgevond en en is
onvold oend e op volging gegeven aan d e kw etsbaarhed en d ie zijn geconstateerd in d e
au d it van 16 m ei 2014. H ierm ee vold oet d e ap plicatie H um annet Starter niet aan d e
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vereisten zoals d ie volgen u it artikel 13 Wbp ten aanzien van d e beveiliging van d e
130
verw erking van (m ed ische) p ersoonsgegevens. Er is d erhalve sp rake van een
onbehoorlijke en onzorgvu ld ige verw erking van p ersoonsgegevens zoals bed oeld in
artikel 6 Wbp . Om d at d e tekortkom ingen in d e beveiliging rechtstreeks moeten
w ord en toegeschreven aan het hand elen c.q. nalaten van VCD, hand elt VCD in strijd
m et artikel 6 Wbp .
Voor H um annet Verzu im hebben geen p eriod ieke au d its plaatsgevond en . Hierd oor
bestaat geen inzicht in d e actu ele stand van d e risico’s en d e maatregelen d ie in d at
kad er getroffen zoud en moeten w ord en. H ierm ee vold oet d e ap plicatie H umannet
Verzu im niet aan d e vereisten zoals d ie volgen uit artikel 13 Wbp ten aanzien van d e
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beveiliging van d e verw erking van (m ed ische) p ersoonsgegevens. Er is d erhalve
sp rake van een onbehoorlijke en onzorgvuld ige verw erking van p ersoonsgegevens ,
zoals bed oeld in artikel 6 Wbp .
Om d at d e tekortkomingen in d e beveiliging rechtstreeks m oeten w ord en
toegeschreven aan het hand elen c.q. nalaten van VCD, hand elt VCD in strijd m et
artikel 6 Wbp .
Z ienswijze V CD
Ten aanzien van d e technische kw etsbaarhed en, stelt VCD in d e zienswijze van 11
sep tem ber 2014 sam engevat het volgend e:
1. H et CBP stelt een p eriod e van één au d it p er jaar als norm, terw ijl d at niet uit
d e regelgeving voortvloeit en ongem otiveerd ook niet te volgen is.
2. Voor H um annet Verzu im heeft w el d egelijk jaarlijks een aud it
p laatsgevond en.
3. Er zijn d oorlop end m aatregelen getroffen, ook al heeft er geen jaarlijkse au d it
p laatsgevond en.
4. Beid e ap plicaties w ord en inmid d els w el d oorlop end ge-aud it, risico’s w ord en
continu in kaart gebracht en er w ord en constant m aatregelen genom en in
softw are-up d ates en organisatorisch.
Ad.1. H et CBP stelt een p eriod e van één au d it p er jaar als norm , terwijl d at niet u it d e
regelgeving voortvloeit en ongem otiveerd ook niet te volgen is.
VCD stelt het volgend e: “ Z oals uw college zelf stelt in het concept-rapport wordt er door de
open normen niet aangegeven wat wordt verstaan onder ‘periodiek’ in het kader van het in
kaart brengen van beveiligingsrisico’s. Uw college stelt vervolgens, niet onderbouwd, dat een
uitgebreide audit “minimaal 1 keer per jaar” als passend kan worden gekwalificeerd. Hiermee
maakt u van een open norm een keihard criterium waarop uw negatieve beoordeling vervolgens
wordt gestoeld.”
VCD geeft aan d at zij d eze red enatie zond er nad ere ond erbou w ing niet goed kan
volgen en d at ook and ere p eriod ieken (groter d an 1 jaar) of and ersoortige testen en
m aatregelen, “mede conform het hiervoor aangehaalde uitspraak van de CRvB, ook als
‘passend’ worden beschouwd waarbij alle omstandigheden van het geval moeten worden
meegewogen.”
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Aangezien d e norm ad ressaat van artikel 13 Wbp d e verantw oord elijke is, kan d e overtred ing van
VCD (d e bew erker) niet aan d it artikel w ord en toegerekend.
131
Aangezien d e norm ad ressaat van artikel 13 Wbp d e verantw oor d elijke is, kan d e overtred ing van
VCD (d e bew erker) niet aan d it artikel w ord en toegerekend.
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Reactie CBP
H et CBP heeft in d e voorlop ige bevind ingen het volgend e gesteld :
Zoals ook is verm eld in het jurid isch kad er (hoofd stu k 2) staat in d e ICT132
Beveiligingsrichtlijnen voor w ebapp licaties van het N CSC ond er and ere d e
beveiligingsrichtlijn d at penetratietesten en aud its period iek m oeten w ord en
u itgevoerd .
H ierbij w ord t niet aangegeven w at w ord t verstaan ond er ‘p eriod iek’. Beveiliging is,
zoals VCD zelf ook aangeeft, een d ynamisch proces w aarin d agelijks nieu w e risico’s
ontstaan. Deze ku nnen bijvoorbeeld ontstaan d oor kw etsbaarhed en in nieu w e
softw are, d oor kw etsbaarhed en in veroud erd e softw are m aar ook d oord at er d oor d e
beheerd er zelf d oorlop end aanp assingen aan het systeem / d e ap plicaties w ord en
ged aan. Doord at er d oorlop end nieu w e risico’s ku nnen ontstaan is het CBP van
oord eel d at het p assend is om , zeker in het geval van een app licatie waarin med ische
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gegevens w ord en verw erkt, m eerd ere p enetratietesten/ scans p er jaar u it te voeren.
In d e voorlopige bevind ingen staat d u s niet d at d e norm is d at er 1 keer p er jaar een
u itgebreid e au d it m oet plaatsvind en m aar d at er, zeker bij een ap plicatie w aarin
m ed ische gegevens w ord en verw erkt, m eerd ere p enetratietesten/ scans p er jaar
m oeten w ord en u itgevoerd . H et CBP geeft in d e voorlop ige bevind ingen ook aan
w aarom het nood zakelijk is om d eze testen/ scans meerd ere keren per jaar u it te
voeren, nam elijk om d at beveiliging een d ynamisch p roces is w aarin d agelijks nieu w e
risico’s ontstaan, bijvoorbeeld d oor kw etsbaarhed en in nieu w e softw are of
kw etsbaarhed en in veroud erd e software. Doord at er d oorlop end nieu w e risico’s
ku nnen ontstaan is het van belang om zo vaak m ogelijk inzicht te verkrijgen in d e
kw etsbaarhed en van d e ap p licaties.
VCD heeft tijd ens het ond erzoek aangegeven d at zij 1 keer p er jaar een u itgebreid e
au d it zou gaan uitvoeren.
Ond anks d at d it betekent d at er d u s niet m eerd ere penetratietesten/ scans p er jaar
w ord en u itgevoerd , heeft het CBP in d e voorlop ige bevind ingen gesteld d at m et d eze
jaarlijkse aud it d oor VCD w el zou w ord en vold aan aan het vereiste d at
beveiligingsrisico’s p eriod iek in kaart d ienen te w ord en gebracht. Dit, om d at het een
u itgebreid e au d it betrof, te w eten een Black Box en een Grey Box en om d at VCD
tevens and ere m aatregelen had getroffen, zoals IDS en het [soort] Monitoring d at
w ord t uitgevoerd d oor [Naam bed rijf].
H et CBP heeft d erhalve d e invu lling van d e norm w el d egelijk ond erbou wd en tevens,
conform d e u itspraak van d e Centrale Raad van Beroep w aar VCD naar verwijst, d e
om stand ighed en van het geval m eegew ogen. Het CBP heeft imm ers gesteld d at m et
d e jaarlijkse uitgebreid e au d it d ie VCD zou gaan uitvoeren w el zou w ord en vold aan
aan het vereiste d at d e beveiligingsrisico’s p eriod iek in kaart d ienen te word en
gebracht, ond anks d at er niet m eerd ere p enetratietesten/ scans p er jaar zoud en
w ord en u itgevoerd .
Z ienswijze V CD
Ad. 2. Voor H um annet Verzu im heeft w el d egelijk jaarlijks een au d it p laatsgevond en.
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Deel 1, januari 2012, pag. 17.
Dit kunnen zow el testen zijn d ie d oor externe partijen w orden uitgevoerd , of testen d ie intern
w ord en uitgevoerd .
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VCD stelt d at zij in 2013 w el een au d it heeft gehoud en, te w eten het herond erzoek van
[N aam bed rijf], versie 1.0, 25 febru ari 2013.
Zoals blijkt uit het d ocumentbeheer in het rap p ort (p ag. iii) is d it een d efinitieve versie
van het rap p ort d at op 20-12-2012 is op gesteld en op 21-12-2012 intern is gereview d .
Dit is d e d efinitieve versie van d e aud it d it h eeft p laatsgevond en in 2012. Er is
d erhalve geen sp rake geweest van een nieu w e au d it in 2013.
Z ienswijze V CD
Ad. 3. Er zijn d oorlop end m aatregelen getroffen, ook al heeft er geen jaarlijkse au d it
p laatsgevond en.
Reactie CBP
H et CBP heeft volgens VCD onvold oend e rekening gehou d en m et d e vele and ere
m aatregelen en oplossingen d ie VCD in haar p rod ucten heeft verw erkt.
VCD stelt “de conclusie die het CBP trekt in het concept-rapport, dat door
beveiligingsoplossingen anders dan een jaarlijkse audit geen gevolg is gegeven aan ‘passende
maatregelen’ conform artikel 13 Wbp, is onjuist.”
VCD stelt d at zij op alternatieve wijze w el ‘passend e m aatregelen’ heeft genom en en
d eze “in overvloed” aan het CBP heeft d oen toekom en. (Zie hiervoor het overzicht in d e
ziensw ijze van VCD in hoofd stuk 5).
Reactie CBP
VCD heeft lop end e het ond erzoek d iverse m aatregelen getroffen. Deze zien echter niet
op het p eriod iek in kaart brengen van kw etsbaarhed en m id d els
p enetratietesten/ scans. Om d at niet p eriod iek, bijvoorbeeld tenminste 1 keer p er jaar
d e uitgebreid e aud it d aad w erkelijk plaatsvond , en ook bu iten d eze aud it om geen
p entesten/ scans zijn u itgevoerd , heeft het CBP in d e voorlop ige bevind ingen
geconstateerd d at d oor VCD niet is vold aan aan d e eis d at d e risico’s p eriod iek in
kaart w ord en gebracht m id d els p enetratietesten/ scans.
Z ienswijze V CD
VCD geeft aan d at zij niet kan volgen w aarom het CBP lou ter een jaarlijkse aud it
benad rukt terwijl het in haar concept-rap p ort volled ig voorbij gaat aan het iteratief
beveiligingstraject d at continu in volle gang is.
VCD stelt d at zij reed s bij schrijven van 17 ju ni 2014 heeft aangegeven d at zij voor
H u m annet Starter en H um annet Verzu im een iteratief beveiligingsp roces heeft
op getu igd , “wat inhoudt dat een cirkelgang van testen van de beveiliging, oplossen van
risico’s, testen van oplossingen continu plaatsvindt. Het is zonder nadere onderbouwing
onbegrijpelijk hoe het CBP desondanks toch de conclusie meent te kunnen trekken dat er geen
sprake zou zijn van (doorlopende) organisatorische en technische maatregelen.”
Reactie CBP
Bij het schrijven van 17 juni 2014 heeft VCD ten aanzien van d it ond erw erp
aangegeven “Ook de ondersteuning door een partij als [N aam bedrijf] en het iteratieve
beveiligingsproces dat in samenspraak met [N aam bedrijf] is ingesteld, tonen het nemen van
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“passende maatregelen”.”
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Uit d eze zinsned e blijkt niet d at er vanaf d at m om ent d aad w erkelijk in d e praktijk
p eriod iek p enetratietesten/ scans p laatsvind en, noch m et w elke frequ entie d eze
p laatsvind en.
H et gegeven d at VCD d iverse maatregelen heeft getroffen ten aanzien van d e
beveiliging van d e ap plicaties Hu mannet Starter en H u m annet Verzuim d oet niet af
aan d e constatering d at VCD d e beveiligingsrisico’s niet p eriod iek in kaart heeft
gebracht.
Z ienswijze V CD
Ad. 4. Beid e ap plicaties word en inm id d els w el d oorlop end ge-au d it, risico’s w ord en
continu in kaart gebracht en er w ord en constant m aatregelen genom en in softw areu p d ates en organisatorisch.
Reactie CBP
In d e zienswijze van 11 sep tem ber heeft VCD aangegeven d at zij is overgegaan tot het
slu iten van een abonnem ent op au d its c.q. p enetratietesten. H et contract hiervan is
bijgesloten bij d e ziensw ijze van VCD.
H et CBP conclud eert d erhalve d at VCD op d it m oment w el p eriod iek kw etsbaarhed en
in kaart brengt mid d els penetratietesten/ scans.
Z ienswijze V CD
VCD stelt in d e zienswijze d at het CBP lou ter vanw ege het ontbreken van een
schatting van d e op lossingstermijn en het tijd elijk introd u ceren van een nieuw
beveiligingsrisico bij het op lossen van m eerd ere and ere, stelt d at niet vold aan is aan
d e eis van (d oorlop end e) organisatorische en/ of technische m aatregelen. “ Bij deze
conclusie lijkt het CBP voorbij te gaan aan het algemeen bekende feit, dat zij eerder wel
erkende, dat informatiebeveiliging een dynamisch proces is.” VCD stelt d at het feit d at bij
het oplossen van m eerd ere beveiligingsrisico’s er kortstond ig één beveiligingsrisico
([risico]) op nieu w even d e kop op stak, onverlet laat d at VCD “ voldoende (doorlopend)
organisatorische en technische maatregelen neemt en dat de oplossing voor dit kortstondige
probleem gewoon door de naleving van het ISO 27001-protocol is geborgd.”
Reactie CBP
Ten aanzien van d e tu ssentijd se rapp ortage (p enetratietest Hu mannet Starter) van 16
m ei 2014) d ie het CBP van VCD heeft ontvangen voorafgaand aan het uitbrengen van
d e voorlopige bevind ingen is in d e voorlop ige bevind ingen d oor het CBP het
volgend e gesteld .
“Ondanks deze door V CD getroffen maatregelen blijkt uit de penetratietest van 16 mei 2014
dat ook nu weer gebruik kan worden gemaakt van [risico], wat, in combinatie met [risico] en
[risico], een risico vormt op ongeautoriseerde toegang tot Humannet Starter. Risico’s dienen te
worden geïnterpreteerd in de context van het systeem. Omdat in Humannet Starter medische
gegevens worden verwerkt, is dit risico onacceptabel.
A an de geconstateerde kwetsbaarheid is in ieder geval tot het moment van de brief van V CD
aan het CBP van 17 juni 2014 onvoldoende adequate opvolging gegeven. De kwetsbaarheid is
nog niet opgelost. Het is voorts niet duidelijk of de kwetsbaarheid op de voorgestelde manier
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kan worden opgelost en of er alternatieven zijn. Ook is geen tijdspad aangegeven waarin de
kwetsbaarheid zal worden opgelost.”
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H et feit d at VCD voor d e voorgesteld e oplossing afhankelijk is van een externe partij, m aakt het
risico groter om d at VCD m inder invloed heeft.
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H et ISO 27001-certificaat van VCD ziet erop toe d at het inform atiebeveiligingsbeleid
d at VCD ond erhoud t vold oet aan d e eisen van ISO/ IEC 27001:2005. Deze norm is
gebaseerd op een p rocesbenad ering van informatiebeveiliging. H et vold oen aan d eze
norm w il echter niet zeggen d at d e beveiliging in d e p raktijk - in d it geval het zo
ad equ aat m ogelijk opvolging geven aan een geconstateerd e kwetsbaarheid vold oend e is.
In bovengenoem d e situ atie achtte het CBP d e op volging niet vold oend e aangezien d e
kw etsbaarheid nog niet was op gelost en het voorts niet d uid elijk was of d e
136
kw etsbaarheid op d e voorgesteld e m anier wel kon w ord en op gelost . Ook w aren
geen alternatieven bed acht noch was er een tijd sp ad aangegeven waarin d e
kw etsbaarheid zou w ord en op gelost.
VCD heeft m et d e ziensw ijze eveneens d e m eest recente p enetratietesten van
137
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H u m annet Starter en H um annet Verzu im aan het CBP d oen toekom en. Deze
p enetratietesten zien toe op d e effectiviteit van d e beveiliging van d e website,
w ebapp licaties en/ of w ebservices van H um annet Starter en Hu m annet Verzuim .
Uit d e recente p enetratietest van H um annet Starter blijkt d at bovengenoemd e
kw etsbaarheid inmid d els is opgelost.
De overige uitkom sten van d e p enetratietesten van H u m annet Starter en H um annet
Verzu im en d e op volging d ie aan geconstateerd e kw etsbaarhed en is en w ord t
gegeven d oor VCD, vold oen aan hetgeen verwacht kan w ord en van VCD om een
p assend beveiligingsniveau te garand eren ten aanzien van ap plicaties w aarin
m ed ische gegevens w ord en verw erkt.
Op grond van bovenstaand e conclud eert het CBP d at VCD heeft aangetoond d at zij op
d it mom ent d aad w erkelijk een iteratief op risicom anagement gebaseerd beheer van
tekortkomingen in d e beveiliging van d e ap p licaties H u mannet Starter en H um annet
Verzu im toepast.
Conclusie technische kwetsbaarheden
Artikel 6 Wbp bep aalt d at p ersoonsgegevens in overeenstemm ing m et d e w et en op
behoorlijke en zorgvuld ige w ijze moeten w ord en verw erkt. Uit artikel 13 Wbp, in
sam enhang m et d e richtsnoeren beveiliging p ersoonsgegeven, d e Cod e voor
Inform atiebeveiliging en d e ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor w ebapp licaties, volgt d at
beveiligingsrisico’s p eriod iek in kaart d ienen te w ord en gebracht, bijvoorbeeld
m id d els p enetratietesten en/ of security scans. Daarnaast m oeten passend e
(organisatorische en/ of technische) m aatregelen w ord en getroffen om risico’s te
bep erken d anw el te voorkom en.
VCD heeft d iverse m aatregelen getroffen en heeft aangetoond d at zij op d it mom ent
een iteratief op risicomanagem ent gebaseerd beheer van tekortkom ingen in d e
beveiliging van d e ap plicaties Hu mannet Starter en H u m annet Verzuim to ep ast.
De beveiligingsrisico’s w ord en p eriod iek in kaart gebracht en VCD treft passend e
m aatregelen om risico’s te bep erken d anw el te voorkom en.
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H et feit d at VCD voor d e voorgesteld e oplossing afhankelijk zou zijn van een externe partij,
m aakte het risico groter om d at VCD d aard oor zelf m ind er invloed had .
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Penetratietest H u m annet Starter, Rapportage voor VCD, versie 1.1, 29 augustus 2014.
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Er is op d it pu nt d erhalve geen sp rake m eer van een onbehoorlijke en onzorgvu ld ige
verw erking van persoonsgegevens.
H ierm ee hand elt VCD, ten aanzien van het in kaart brengen van technische
kw etsbaarhed en en het treffen van p assend e (organisatorische en/ of technische)
m aatregelen om risico’s te bep erken d anw el te voorkom en, op d it m om ent niet langer
in strijd m et artikel 6 Wbp .
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5 CONCLUSIES
Conclusie authenticatie
Artikel 6 Wbp bep aalt d at p ersoonsgegevens in overeenstemm ing m et d e w et en op
behoorlijke en zorgvuld ige w ijze moeten w ord en verw erkt. Uit artikel 13 Wbp , in
sam enhang m et d e Cod e voor Informatiebeveiliging en d e norm en d ie zijn op gesteld
voor d e zorg en d e elektronische overheid sd iensten, volgt d at het verlenen van
toegang via internet tot system en m et m ed ische gegevens, d ient plaats te vind en
m id d els m eervoud ige authenticatie.
Aangezien in d e ap plicaties H u mannet Starter en Hu m annet Verzu im alle gegevens
(m ed ische en niet-m ed ische) ontsloten word en d oor d ezelfd e infrastru ctu u r en niet
alleen in d e d ossiers van d e (arbo)artsen m ed ische gegevens staan m aar ook in d e
registraties van and ere m ed ew erkers, is voor alle gebruikers meerfactor authenticatie
vereist.
VCD heeft op d it m om ent nog geen m eerfactor au thenticatie ingevoerd voor alle
gebru ikers van Hu mannet Starter en H um annet Verzu im . Uit het ond erzoek blijkt
tevens d at VCD ook in d e nabije toekom st niet voor alle gebruikers m eerfactor
au thenticatie gaat invoeren, m aar alleen voor (arbo)artsen .
Deze w erkw ijze is in strijd m et d e vereisten zoals d ie volgen u it artikel 13 Wbp ten
aanzien van d e beveiliging van d e verw erking van (m ed ische) persoonsgegevens. Er is
d erhalve sp rake van een onbehoorlijke en on zorgvuld ige verw erking van
p ersoonsgegevens, w at in strijd is m et artikel 6 Wbp . Omd at d e tekortkom ingen in d e
beveiliging rechtstreeks moeten w ord en toegeschreven aan het hand elen c.q. na laten
van VCD, hand elt VCD in strijd m et artikel 6 Wbp .
Conclusie technische kwetsbaarheden Humannet Starter en Humannet V erzuim
Artikel 6 Wbp bep aalt d at p ersoonsgegevens in overeenstemm ing m et d e w et en op
behoorlijke en zorgvuld ige w ijze moeten w ord en verw erkt. Uit artikel 13 Wbp, in
sam enhang m et d e richtsnoeren beveiliging p ersoonsgegeven, d e Cod e voor
Inform atiebeveiliging en d e ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor w ebapp licaties, volgt d at
beveiligingsrisico’s p eriod iek in kaart d ienen te w ord en gebracht, bijvoorbeeld
m id d els p enetratietesten en/ of security scans. Daarnaast m oeten passend e
(organisatorische en/ of technische) m aatregelen w ord en getroffen om risico’s te
bep erken d anw el te voorkom en.
VCD heeft d iverse m aatregelen getroffen en heeft aangetoond d at zij op d it mom ent
een iteratief op risicomanagem ent gebaseerd beheer van tekortkom ingen in d e
beveiliging van d e ap plicaties Hu mannet Starter en H u m annet Verzuim toep ast.
De beveiligingsrisico’s w ord en p eriod iek in kaart gebracht en VCD treft passend e
m aatregelen om d e geconstateerd e risico’s te bep erken d anw el te voorkom en.
Er is op d it pu nt d erhalve geen sp rake m eer van een onbehoorlijke en onzorgvu ld ige
verw erking van persoonsgegevens.
H ierm ee hand elt VCD, ten aanzien van het in kaart brengen van technische
kw etsbaarhed en en het treffen van p assend e (organisatorische en/ of technische)
m aatregelen om d e geconstateerd e risico’s te bep erken d anw el te voorkom en, op d it
m om ent niet langer in strijd m et artikel 6 Wbp .
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