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1. Inleiding 

1.1 Structuur 

De indeling op uitvoeringsbepalingen voor informatiebeveiliging is gebaseerd op de IB-
services die onderkend zijn in de Informatie Beveiliging Architectuur (IBA). Hiermee 
wordt informatiebeveiliging niet langer als apart gebied gezien, maar is het onderdeel 
van de IV-keten. Voor de wijze waarop met de uitvoeringsbepalingen omgegaan moet 
worden, wordt verwezen naar de uitvoeringsbepaling D/102 Implementatie. Hier wordt 
ook de integrale werkwijze met de Te Beschermen Belangen (TBB) en het 
Betrouwbaarheidsniveau (BN) nader toegelicht. 
 
In deze uitvoeringsbepaling wordt de IB-service ‘logging en monitoring’ behandeld. 
 
 

1.2 Doel 

Het doel van ‘logging en monitoring’ is het vastleggen van gegevens over uitgevoerde 
activiteiten teneinde (on)geautoriseerde activiteiten te kunnen ontdekken. De 
logbestanden dienen ter ondersteuning van toekomstige onderzoeken naar (mogelijke) 
beveiligingsincidenten. Logging is het vastleggen van gebeurtenissen. Monitoring 
bestaat uit het bewaken en analyseren van loggings en uit het genereren van een 
alarm als er zich een vooraf gedefinieerde gebeurtenis voordoet. 
 
 

2. Beveiligingsmaatregelen 

De beveiligingsmaatregelen in dit hoofdstuk gelden voor alle TBB categorieën tenzij 
specifiek anders aangegeven door middel van “TBB-specifieke maatregelen”. 
 
 

2.1 Opslag en analyse van logbestanden 

Om analyse van de logbestanden mogelijk te maken, moeten er maatregelen worden 
getroffen om de beschikbaarheid van de logbestanden zeker te stellen. Daarnaast 
moet er periodiek monitoring plaatsvinden waarbij de logbestanden worden 
geanalyseerd. 
 

2.1.1 Maatregelen voor alle TBB-categorieën 

a. De opslagruimte voor het logbestand moet voldoende zijn. 
b. Er moeten voorzieningen beschikbaar zijn voor het analyseren van 

logbestanden met gebruikersactiviteiten. 
c. De logbestanden moeten periodiek worden geanalyseerd. 
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d. De frequentie van analyse van de logbestanden moet afhankelijk zijn van de 
geïdentificeerde risico’s in de risicoanalyse. 

 
De toegang tot logbestanden moet worden beschermd conform de eisen vanuit de 
uitvoeringsbepaling D/302 Autorisatie. 
 
 

2.2 Onderzoek naar beveiligingsincidenten 

Als er zich een (mogelijk) beveiligingsincident voordoet, worden de logbestanden 
gebruikt in het onderzoek. Via de logbestanden moet het mogelijk zijn om in een later 
stadium te achterhalen welke gebruiker betrokken is geweest bij het incident en wat 
voor handelingen er bijvoorbeeld zijn verricht. 
 

2.2.1 Maatregelen voor alle TBB-categorieën 

a. Er moet voldoende informatie worden vastgelegd om een grondig onderzoek 
van vermoedelijke incidenten mogelijk te maken. 

b. Door het systeem moeten minimaal de volgende gegevens worden vastgelegd:  
- datum 
- tijd 
- gebruiker 
- soort handeling en 
- identificatie van het apparaat waarop de handeling plaats vond.  

c. Per systeem moet tevens beoordeeld worden welke aanvullende loggings 
noodzakelijk zijn. Deze loggings kunnen context specifiek zijn. 

d. Logbestanden moeten minimaal drie maanden worden bewaard om achteraf 
onderzoek mogelijk te maken. 

e. De systeemklokken van aangesloten systemen moeten gelijk lopen, omdat het 
tijdstip waarop gebeurtenissen plaatsvinden, van doorslaggevend belang kan 
zijn bij het onderzoeken van een beveiligingsincident. 

 
2.2.2 TBB-specifieke maatregelen 

Maatregel TBB 1 TBB 2 TBB 3 TBB 4 

Informatie over een (vermoed) incident moet 5 jaar 

worden bewaard, tenzij anders bepaald. 
√ √ √  

Informatie over een (vermoed) incident moet 3 jaar 

worden bewaard, tenzij anders bepaald. 
   √ 
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In de kolom ‘Referentie’ wordt aangegeven op welke CRAMM subgroepdoelstellingen of -maatregelen 
de maatregel gebaseerd is. 
 

Subgroepdoelstelling / 

             maatregel 

Referen-

tie 
TBB 1 TBB 2 TBB 3 TBB 4 

Er moet voldoende informatie worden 

vastgelegd om een grondig onderzoek van 

vermoedelijke incidenten mogelijk te 

maken. 

30.105 √ √ √ √ 

De systeemklokken van aangesloten 

systemen moeten gelijk lopen, omdat het 

tijdstip waarop gebeurtenissen 

plaatsvinden, van doorslaggevend belang 

kan zijn bij het onderzoeken van een 

beveiligingsincident. 

30.110 √ √ √ √ 

N.v.t. 30.120 - - - - 

 Logbestanden moeten minimaal drie 

maanden worden bewaard om achteraf 

onderzoek mogelijk te maken. 

30.120 ; 

1.1 
√ √ √ √ 

 Informatie over een (vermoed) incident 

moet 5 jaar worden bewaard, tenzij 

anders bepaalt. 

- √ √ √  

 Informatie over een (vermoed) incident 

moet 3 jaar worden bewaard, tenzij 

anders bepaalt. 

-    √ 

De opslagruimte voor het logbestand moet 

voldoende zijn. 
30.125 √ √ √ √ 

N.v.t. 40.130 - - - - 

 Er moeten voorzieningen beschikbaar 

zijn voor het analyseren van 

logbestanden met gebruikersactiviteiten. 

40.130 ; 1. √ √ √ √ 

N.v.t. 40.135 - - - - 

 Door het systeem  moeten minimaal de 

volgende gegevens worden vastgelegd: 

- datum 

- tijd 

- gebruiker 

- soort handeling en 

- identificatie van het apparaat waarop 

de handeling plaats vond. 

40.135 ; 1. √ √ √ √ 
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 Per systeem moet tevens beoordeeld 

worden welke aanvullende loggings 

noodzakelijk zijn. Deze loggings kunnen 

context specifiek zijn. 

40.135 ; 1. √ √ √ √ 

 De logbestanden moeten periodiek 

worden geanalyseerd. 
40.135 ; 2. √ √ √ √ 

 De frequentie van analyse van de 

logbestanden moet afhankelijk zijn van 

de geïdentificeerde risico’s in de 

risicoanalyse. 

40.135 ; 2. √ √ √ √ 

 
 


