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● Aanleiding opdracht 

Aanleiding 
In een gesprek tussen directeur Hoofd Directie Personeel en Organisatie (HDPO) en 
de Auditdienst Rijk (ADR), d.d. 29 mei 2017, kwam het belang naar voren van de 
betrouwbaarheid van de personele managementinformatie. Op verzoek van 
directeur HDPO hebben wij daarop een verkennend vooronderzoek uitgevoerd naar 
de mogelijke (inherente) risico’s binnen het proces van de personele 
managementinformatie. Wij hebben tijdens dit verkennend onderzoek in de periode 
juni tot en met december 2017 met diverse medewerkers van de directie HDPO 
gesprekken gevoerd, maar ook met DBV, 3W en de domeinstuurders DCV en FEZ. 
Naar aanleiding van deze gesprekken zijn de belangrijkste systemen en databases 
in kaart gebracht die een rol spelen bij de totstandkoming van de personele 
managementinformatie (zie bijlage 1, schematische weergave belangrijkste 
systemen en databases n.a.v. deze gesprekken). 
 
Op basis van dit schematisch overzicht en de gesprekken zijn de volgende inherente 
risico’s geïdentificeerd (zie in bijlage 1 de geel gearceerde vlakken): 
 

1. Onjuiste managementinformatie doordat data (mogelijk) onjuist en 
onvolledig worden geïmporteerd vanuit verschillende applicaties met 
verschillende gegevens (o.a. het ETL-proces1). 

2. Onjuiste managementinformatie doordat fouten optreden bij financiële 
gegevens die handmatig worden verrijkt. 

3. Onjuiste rapportages worden gepubliceerd door BZ, onder andere als gevolg 
van het feit dat gegevens ten aanzien van lokaal personeel niet (juist en 
volledig) zijn opgenomen in de administratie en rapportages van P-Direkt. 

4. Gebruikers van de managementinformatie hebben onvoldoende kennis van 
het systeem en/of onvoldoende kennis om de beschikbare management-
informatie uit de gegeven rapportagetool te ontsluiten. 

 
Op basis van het overleg met HDPO en het verkennend vooronderzoek hebben wij 
een vraaggestuurd onderzoek uitgevoerd naar het risico genoemd onder 1. 
Randvoorwaardelijk hierbij is dat eerst de kwaliteit van het stelsel van 
(beveiligings)maatregelen en procedures op orde is, gericht op de integriteit en 
vertrouwelijkheid van de personele data van de in de scope zijnde HDPO systemen. 
Daarom is onderzoek gedaan naar de implementatie van de General IT-controls 
(GITC)2, die de blijvende betrouwbaarheid van de data en de betrouwbaarheid van 
het ETL-proces waaronder de werking van de interfaces moeten waarborgen. 

Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is inzicht verschaffen in de opzet en het bestaan van de 
GITC’s voor het datawarehouse (DWH) en People Inc (BZ-ambtenaren) en de 
betrouwbaarheid van het ETL-proces, waaronder de interfaces van P-Direkt naar het 
DWH en People Inc en de interface tussen People Inc en het DWH. 
 

  

                                                
1 ETL: Extraction, Transformation & Load 
2 Gebaseerd op het NOREA-studierapport Algemene beheersing van IT-diensten (2015). 
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● Centrale hoofdboodschap 
Als eerste moet vermeld worden dat over het deel van de interfaces, beheerd door 
SSC-ICT, geen onderzoek is gedaan omdat volgens SSC-ICT dit onderzoek te laat is 
aangemeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierdoor was het voor SSC-
ICT niet meer mogelijk auditcapaciteit voor dit onderzoek vrij te maken. Dit heeft 
tot gevolg gehad dat wij geen bestaansvaststellingen hebben kunnen uitvoeren op 
het deel waarvoor SSC-ICT verantwoordelijk is. 
 
Wij willen de opdrachtgever graag onderstaande bevindingen en aandachtspunten 
meegeven. 
  
Onderzoeksaspect  Bevinding 

Wijzigingsbeheer : Beschrijving functiescheiding deels aanwezig 
Wachtwoordbeheer : People Inc wachtwoordbeleid en -versleuteling niet 

operationeel 
Gebruikersbeheer : MI-HDPO en People Inc geen autorisatieprotocol en 

toegangscontrolebeleid aangetroffen 
Beveiliging 
componenten 

: - Architectuur van MI-HDPO en People Inc deels 
inzichtelijk 

- Installatieaccount People Inc nog steeds actief 
- Gebruik van services niet expliciet in de ISAE3402 

verklaring opgenomen. 
Beheerorganisatie : Opslag en transport van MI-HDPO en People Inc 

gegevens deels inzichtelijk; Maatregelen van interne 
controle voor MI-HDPO en People Inc niet aangetroffen 

Integriteit : - Geen eenduidig inzicht in juistheid, volledigheid en 
integriteit laadproces, vertaling gegevens en 
datatransport  

- Geen inzicht in consistentie van systemen en 
vergelijking van standen in bronsysteem met 
uitkomsten van interface scripts 

Procedures : Een integraal overzicht van binnen MI-HDPO en People 
Inc opgenomen geprogrammeerde controles ontbreekt 

 
De generieke ISAE3402 verklaring van de IT-leverancier Atos van de periode 1 
oktober 2016 en 30 september 2017 (inclusief getekende Bridgeletter resterende 
periode 2017) heeft ook betrekking op de in dit onderzoek onderzochte HDPO 
systemen. De scope van de ISAE3402 verklaring is de Infrastructure en Data 
Management Systeem, gecoördineerd vanuit Nederland. Door het generieke 
karakter van deze verklaring is niet zeker dat HDPO systemen in de steekproef zijn 
gevallen. Daarom willen we als aandachtpunt meegeven dat indien de HDPO meer 
zekerheid wil hebben inzake de door Atos in beheer zijnde systemen, een beroep 
gedaan kan worden op de contractuele afspraak ‘right to audit’. 
 
Daarnaast is een aandachtspunt om in gesprek te gaan met de IT-leveranciers 
omtrent specifieke werkzaamheden, zoals:  

• Rapporteren over Key Performance Indicatoren (KPI’s); 
• Vervolledigen van functionele- en/of technische documenten; 
• Assisteren bij het opstellen van de HDPO architectuurtekening. 

 
Tot slot willen we vermelden dat wij het onderzoek als prettig hebben ervaren, 
waarbij we tijdens het onderzoek goede medewerking hebben gekregen van de 
medewerkers van BZ, Atos en People Inc. 
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1 Bevindingen General IT Controls 

1.1 Wijzigingsbeheer 

Beschrijving functiescheiding deels aanwezig [W1.4]3. 

Atos heeft het proces wijzigingsbeheer beschreven dat door BZ Changemanagement 
(DBV-IV) is geaccepteerd en geoperationaliseerd. In deze beschrijving ontbreken de 
volgende punten: 

- een tabel waarin in één oogopslag de functiescheiding is te zien en 
- een beschrijving van de functies, waaronder de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. 
 
Het is van belang om de beoogde functiescheiding goed vast te leggen, zodat bij 
toekomstige veranderingen van het Changemanagement geen onbedoelde 
functievermenging optreedt. 
 
Aanbeveling 1: 
Vul de procesbeschrijving wijzigingsbeheer aan met een functiescheidingstabel en 
een volledige beschrijving van de procesfuncties, waarbij de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden op een eenduidige wijze worden vastgelegd. 
 

1.2 Wachtwoordbeheer 

People Inc wachtwoordbeleid en -versleuteling niet operationeel [L1.1, L1.2, L1.5] 

Het ontbreekt People Inc aan een wachtwoordbeleid, zowel een beschrijving als 
softwarematige instellingen (parametrisering). De wachtwoordmodule van People 
Inc maakt het mogelijk om onder andere complexiteit van gebruikerswachtwoorden 
af dwingen, maar hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Het invoeren van een People Inc wachtwoordbeleid is belangrijk om de personele 
data in dit systeem extra te beveiligen. Deze extra beveiliging kan zeker een rol 
spelen als in de toekomst wordt besloten om People Inc via bijvoorbeeld een web-
interface te ontsluiten. 
 
Daarnaast hebben we geen wachtwoordversleuteling aangetroffen, omdat de People 
Inc server door Atos wordt beheerd en dus de ISAE3402 verklaring hieraan ten 
grondslag ligt. Het was niet mogelijk om het wachtwoordbestand op de daarvoor 
ingerichte directory waar te nemen. Bij aanspraak op een ‘right to audit’ is het 
mogelijk dit aspect alsnog waar te nemen. 
 
Aanbeveling 2: 
Beschrijf en implementeer het wachtwoordbeleid voor People Inc en sluit zoveel 
mogelijk aan op het vigerende BZ (informatie)beveiligingsbeleid, waarbij de 
aandacht uitgaat naar wachtwoordcomplexiteit en –versleuteling. 
 

1.3 Gebruikersbeheer 

MI-HDPO en People Inc geen autorisatieprotocol4 en toegangscontrolebeleid 
aangetroffen [L2.1, L2.2, L2.3, L2.5, L2.6] 

                                                
3 Nummer tussen blokhaken refereert aan de GITC norm in bijlage 2 
4 Conform de vigerende BZ Baseline (2011) 
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De vigerende BZ-baseline beschrijft dat voor ieder informatiesysteem met 
toekenning van bevoegdheden aan personen dat de toegang tot informatie-, 
applicatie- en systeemfuncties door gebruikers en beheerders beperkt moet zijn, 
alsmede dat voor functionele accounts door een bevoegd BZ functionaris 
toestemming moet worden verleend. De toekenning van bevoegdheden en toegang 
tot HDPO systemen moeten zijn beschreven in respectievelijk het autorisatieprotocol 
en toegangscontrolebeleid.  
Voor zowel de MI-HDPO en People Inc zijn beide documenten niet aangetroffen. 
 
Beide documenten zijn van grote waarde vanwege het vastleggen van de beoogde 
autorisaties en toegang tot de systemen, alsmede de periodieke controle hierop.  
 
Wel is een People Inc handboek van functioneel beheer aangetroffen. Dit handboek 
beschrijft echter niet de logische toegangsbeveiliging, de autorisatiematrix en/of 
(bijbehorende) functiescheidingstabel, alsmede een beschrijving van een periodieke 
controle op de (beheer)accounts. Dit handboek is meer bedoeld als een verzameling 
werkinstructies dan een inrichtingsdocument en is derhalve niet vastgesteld door 
het management. 
 
Aanbeveling 3: 
Stel voor MI-HDPO en People Inc conform de vigerende Baseline BZ een 
autorisatieprotocol en toegangscontrolebeleid op, waarin respectievelijk 
gebruikersbevoegdheden en (de periodieke controle op) logische toegangsbeveliging 
zijn beschreven;  
In (één van) deze documenten is minimaal opgenomen: 

- functiescheidingstabel; 
- autorisatiematrix; 
- een (verwijzing naar de) procesbeschrijving van aanvragen, aanpassen en 

verwijderen gebruikers- en beheeraccounts; 
- Verklaren van beheeraccounts; 
- Toestemming functionele (beheer)accounts van BZ-functionaris. 
- Periodieke controle op de uitgegeven accounts en rechten. 

 
Laat het autorisatieprotocol en toegangscontrolebeleid van beide omgevingen door 
het management vaststellen. Implementeer vervolgens dit protocol en beleid. Voer 
hierop periodieke controle uit. 
 

1.4 Beveiliging componenten 

Architectuur van MI-HDPO en People Inc deels inzichtelijk [L3.1] 

Van het applicatielandschap HDPO hebben wij een (Visio) tekening aangetroffen. 
Deze tekening geeft enigszins een beeld hoe de applicaties onderling aan elkaar 
gekoppeld zijn, zo nodig met andere informatiesystemen buiten de HDPO-omgeving. 
Deze tekening geeft geen inzicht in alle onderliggende componenten (met 
bijvoorbeeld poortnummers) in deze omgeving en hoe deze met elkaar zijn 
gekoppeld. Wel hebben we een Project Start Document (PSA) ontvangen, waarin de 
globale informatie architectuur met daarbij verschillende MI-diensten binnen BZ is 
beschreven. Detail is dat de MI-HDPO omgeving hierin niet is opgenomen. 
 
Voor People Inc hebben we een Excelbestand ontvangen waarin op serverniveau het 
landschap van deze omgeving inzichtelijk is gemaakt met een onderverdeling naar 
services, tooling, folders (mappen) en externe koppelingen. Echter, is dit bestand 
niet geschikt als netwerktopologie tekening, omdat netwerkcomponenten zoals 
routers, switches en firewalls hierin niet zijn vermeld. 
 
Een toereikende architectuurtekening voor alle HDPO systemen is belangrijk om bij 
wijzigingen, het opschalen en/of afstoten van systemen de koppelvlakken (relaties) 
tot andere systemen met bijbehorende risico’s inzichtelijk te kunnen maken. 
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Aanbeveling 4: 
Stel een volledig (OTAP) architectuurtekening van de HDPO-omgeving op waarin 
zowel de MI-HDPO als de People Inc omgeving is opgenomen; draag zorg voor dat 
deze tekening periodiek (minimaal jaarlijks) wordt geëvalueerd en bijgewerkt. Laat 
de initiële versie en toekomstige bijgewerkte versies van de architectuurtekening 
accorderen c.q. vaststellen door het management. 

Installatieaccount People Inc nog steeds actief [L3.4] 

In de People Inc installatiehandleiding is beschreven dat bij installatie een 
standaardaccount met standaardwachtwoord wordt geïnstalleerd met verhoogde 
rechten. Wij hebben geconstateerd dat het standaard-installatie-account nog steeds 
actief is. Volgens mededeling wordt onder andere dit account gebruikt door de 
medewerker van People Inc. 
 
Het is belangrijk om alleen accounts toe te staan die gekoppeld zijn aan een 
natuurlijk persoon, zodat opgetreden fouten herleidbaar zijn. Het inactief stellen van 
standaard geïnstalleerde accounts met verhoogde rechten is ook belangrijk om 
misbruik (ongeautoriseerde toegang) te voorkomen. 
 
Aanbeveling 5: 
Verwijder of deactiveer het People Inc installatie-account en maak voor de 
medewerker van People Inc een persoonsgebonden account aan. 

Uitschakelen van onnodige services niet in de ISAE3402 verklaring opgenomen 
[L3.5] 

In de Atos ISAE3402 verklaring is geen passage onder bijvoorbeeld ‘Logical 
Security’ beschreven dat onnodige services op besturingssystemen moeten worden 
uitgezet. De term ‘hardening5’ is eveneens niet in deze verklaring opgenomen. 
 
Daarnaast kan algemeen gesteld worden dat de ISAE3402 verklaring van Atos 
generiek is opgezet voor alle klantsystemen. Hierdoor wordt bij de afgenomen 
steekproef geen garantie afgegeven dat HDPO-systemen zijn geraakt. 
De (contractuele) ‘right to audit’ kan een goede aanvulling zijn op deze generieke 
verklaring.  
 
Aanbeveling 6 
Om meer zekerheid te krijgen over de HDPO-systemen maak contractueel gebruik 
van het ‘right to audit’ en controleer bijvoorbeeld op (maar niet gelimiteerd tot): 

- patchmanagement; 
- hardening van de systemen; 
- logische toegangsbeveiliging; 
- rechten en permissies van directories. 

 

                                                
5 Beveiligen van systemen door systeemfuncties te reduceren, zoals verwijderen onnodige 
software en/of services, wijzigen van standaard wachtwoorden, etc. 
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2 Bevindingen Extraction, Transformation & Load 

Onderstaande bevindingen hebben betrekking op het proces van extraction, 
transformation en load6 (ETL). Deze bevindingen dienen gelezen te worden met in 
achtneming van de bevindingen uit hoofdstuk 1: General IT Controls. De vermelde 
bevindingen bij Wijzigingsbeheer (W1), Wachtwoordbeheer (L1), Gebruikersbeheer 
(L2) en Beveiliging componenten (L3) en Overig (O1) zijn ook van toepassing op het 
ETL-proces. 

2.1 Beheerorganisatie 

Opslag en transport van MI-HDPO en People Inc gegevens deels inzichtelijk [1, 2]7 

Voor de MI-HDPO en People Inc omgeving ontbreekt een integraal technisch 
ontwerp (inclusief beschrijving) waarin eenduidig de fysieke en logische omgeving 
van het datawarehouse en People Inc databases zijn opgenomen. Hierdoor 
ontbreekt inzicht in (de opzet van) de opslag en het transport van gegevens (zie 
ook paragraaf 1.4, ‘Beveiliging componenten’). 
 
Gedurende het onderzoek hebben wij niet de mogelijkheid gehad om middels eigen 
waarneming het bestaan vast te stellen dat een beveiligde fysieke en logische 
omgeving is ingericht voor de opslag en transport van gegevens in de MI-HDPO en 
People Inc omgeving. 
 
Het is van belang inzicht te hebben in de inrichting van de beveiligde omgeving(en) 
om te kunnen bepalen of deze wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke en 
geautoriseerde functionaliteit. Aan de hand van het ontwerp dient het mogelijk te 
zijn om inzicht te bieden in of toegang en gebruik van de omgeving(en) wordt 
beperkt tot geautoriseerde gebruikers en beheerders. 
 
Aanbeveling 7: 
Stel een integraal technisch ontwerp samen van de fysieke en logische HDPO-
omgeving waarin de inrichting van de opslag en het transport van gegevens wordt 
beschreven. In dit ontwerp is minimaal opgenomen (maar niet beperkt tot): 

- weergave van de netwerkinfrastructuur (routers, firewalls, load balancers); 
- gebruikte servers met hun onderlinge samenhang; 
- geïnstalleerde besturingssystemen en bijbehorende versies/hardening; 
- geïnstalleerde database omgevingen en hun inrichting. 

Maatregelen van interne controle voor MI-HDPO en People Inc niet aangetroffen [4] 

Voor zowel de MI-HDPO en People Inc omgeving zijn de maatregelen van interne 
controle in de programmatuur niet beschreven. Periodieke controle wordt niet 
uitgevoerd. 
 
Bij maatregelen van interne controle kan men denken aan de implementatie van en 
controle op functiescheiding en procedures/richtlijnen, specifieke verbandscontroles, 

                                                
6 Extraction, Transformation and Load, afgekort het ETL-proces, benoemt de processen die 
gebruikt worden om gegevens uit databases te verenigen in een andere database c.q. 
datawarehouse DWH/MI-HDPO.  
- Extract: data uit een bron ophalen; 
- Transform: opgehaalde data omzetten volgens regels en opzoektabellen of combinaties 

maken van data uit verschillende bronnen; 
- Load: de data wegschrijven op een andere plaats. 
7 Nummer tussen blokhaken refereert aan de ETL norm in bijlage 3 
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implementatie van testen en het nalopen van test- en verwerkingsverslagen. 
Dergelijke maatregelen zijn vaak onderdeel van dagelijks beheer. 
Het is van belang de interne controle maatregelen (periodiek) na te gaan om vast te 
stellen of de beoogde inrichting hiervan goed heeft gewerkt. 
 
Aanbeveling 8: 
Beschrijf eenduidig op welke wijze maatregelen van interne controle in de MI-HDPO 
en People Inc omgeving zijn geïmplementeerd. Voer vervolgens hierop periodieke 
controle uit. Stem de interne controlemaatregelen en de uitkomsten hiervan af met 
het management. 
  

2.2 Integriteit 

Geen eenduidig inzicht in juistheid, volledigheid en integriteit laadproces, vertaling 
gegevens en datatransport [8, 9, 10, 12] 

Voor de People Inc omgeving hebben wij geen functionele en technische 
documentatie aangetroffen waarin interne controlemaatregelen staan beschreven 
die de juistheid van het laadproces waarborgen. Wij hebben eveneens geen 
beschrijvingen aangetroffen welke een beeld geven van de controlemaatregelen ter 
waarborging van de juist- en volledigheid van de vertaling van gegevens naar de 
datawarehouse (transformatie). Wij hebben gedurende het onderzoek (op basis van 
de verkregen evidence) niet kunnen vaststellen of dergelijke controlemaatregelen in 
de People Inc programmatuur zijn gerealiseerd en/of op welke wijze, doordat wij 
daartoe niet in de gelegenheid zijn gesteld. 
 
Voor de MI-HDPO omgeving hebben wij middels ontvangen functionele ontwerpen 
deels (opzet) inzicht verkregen in hoe het laadproces en het datatransport van 
gegevens binnen het datawarehouse plaatsvindt en wordt gemonitord. Wij hebben 
geen inzicht verkregen in het bestaan hiervan, doordat wij niet in de gelegenheid 
zijn gesteld om op locatie de implementatie in de systemen vast te stellen. 
 
Voor zowel de MI-HDPO als de People Inc omgeving is geen gedetailleerde 
(technische) documentatie aangetroffen waarin staat beschreven welke interne 
controlemaatregelen worden uitgevoerd om dubbel inlezen tijdens het laadproces te 
voorkomen en die de integriteit van datatransport waarborgen. 
Wij hebben geen inzicht verkregen in de technische implementatie hiervan. 
 
Een signaalfunctie voor de MI-HDPO omgeving is hierop een uitzondering. Wij 
hebben op basis van mededeling en ontvangen signaleringsmails en 
batchinfobestanden deels een beeld verkregen van welke controles zijn gerealiseerd 
om datatransport binnen het datawarehouse en dubbel inlezen van People Inc 
gegevens naar het datawarehouse goed te laten verlopen. 
Voor het inlezen van P-Direkt gegevens is deze controle niet aangetroffen. 
 
Aanbeveling 9: 
Onderzoek op welke wijze maatregelen kunnen worden getroffen voor het 
documenteren en de controle van het laadproces, vertaling en transport van 
gegevens. Implementeer en toets deze maatregelen. 

Geen inzicht in consistentie van systemen en vergelijking van standen in 
bronsysteem met uitkomsten van interface scripts [11, 13] 

Voor zowel MI-HDPO als People Inc is geen gedetailleerde (technische) beschrijving 
aangetroffen van welke automatische controles worden uitgevoerd om standen in 
bronsystemen met scriptuitkomsten te vergelijken. Wij hebben geen inzicht 
verkregen in technische scripts waarin de consistentie van systemen en standen 
middels geprogrammeerde controles worden getoetst. 
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Volgens mededeling is een dergelijke controle voor de People Inc omgeving te 
realiseren, voor de MI-HDPO omgeving zou dat volgens opgave lastiger zijn.  
 
Aanbeveling 10: 
Onderzoek op welke wijze consistentie van systemen en standen uit bronsystemen 
kunnen worden vergeleken met scriptuitkomsten. Documenteer en implementeer 
hiervoor de adequate maatregelen. 
 

2.3 Procedures 

Een integraal overzicht van binnen MI-HDPO en People Inc opgenomen 
geprogrammeerde controles ontbreekt [16]. 

Voor People Inc is geen eenduidig en integraal overzicht aangetroffen van 
geprogrammeerde controles. Bij deze controles kan onder meer gedacht worden aan 
invoer, verwerking- en uitvoercontroles op bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
verschillende stamgegevens. Wij hebben het bestaan van eventueel in de applicatie 
opgenomen geprogrammeerde controles hierdoor niet getoetst. 
 
Voor MI-HDPO zijn geprogrammeerde controles in verschillende functionele 
ontwerpen en verspreid over deze documenten beschreven. De afzonderlijke 
functionele ontwerpen worden naar aanleiding van een wijzigingsverzoek in zijn 
geheel bijgewerkt en bevatten volgens mededeling de meest actuele controles. De 
juistheid en volledigheid van deze controles hebben wij niet kunnen vaststellen. Een 
integraal overzicht is niet aangetroffen. 
 
Een integraal overzicht van geprogrammeerde controles dient inzicht te bieden in op 
welke wijze gegevens in de programmatuur wordt verwerkt en/of bewerkt. Het is 
van belang om aan de hand van het overzicht te toetsen of de in de systemen 
opgeslagen gegevens voldoen aan door de organisatie gemaakte afspraken. 
 
Aanbeveling 11: 
Stel voor de MI-HDPO en People Inc omgeving een integraal overzicht of ontwerp op 
waarin de (bestaande) geprogrammeerde controles worden beschreven. Toets 
inhoudelijk (relevantie en juiste werking) deze controles op periodieke basis. 
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3 Vervolgstappen 

In dit hoofdstuk wordt, gerelateerd aan het eerste onderzochte risico, een voorstel 
gedaan voor enkele vervolgstappen die kunnen bijdragen aan het nog verder 
vergroten van het inzicht in de betrouwbaarheid en de volwassenheid van de 
Personele Managementinformatie omgeving. Hierbij adviseren wij dat de HDPO op 
voorhand samen met DBV-IV en het beste in samenspraak en/of gezamenlijk 
overleg met het functioneel beheer van MI-HDPO en People Inc, alsmede Atos, 
bepalen wie de gedane bevindingen uit hoofdstuk 2 kan oppakken. 
 
Voor de mogelijke vervolgstap in de vorm van een vraaggestuurd onderzoek geldt 
dat de actie bij de HDPO ligt; hierbij is het van belang dat de juiste onderzoeksvraag 
in overleg met ons wordt gedefinieerd. Tevens wordt bij ieder vervolgstap een 
randvoorwaarde benoemd. 
 
1. Volwassenheidsniveau 
Een voorstel van een vervolgstap is om het volwassenheidsniveau te bepalen waarin 
de HDPO omgeving verkeert via het NBA8 model met koppelingen naar COBIT9 en 
BIR. Dit model geeft inzicht wat er nog nodig is om een hoger volwassenheidsniveau 
te bereiken, zoals documentatie en de regie op geoutsourcete delen. Hierbij zou 
aansluiting gezocht kunnen worden bij de Rijksbrede IB-onderzoeken. 
 
Een randvoorwaarde is dat DBV-IV in deze vervolgstap participeert met betrekking 
tot de regiefunctie van (externe) IT-leveranciers. 
 
2. Datavaliditeit op procedureel niveau 
In deze vervolgstap kan worden onderzocht welke procedures ten grondslag liggen 
voor het opstellen van rapportages die in productie worden genomen en waarbij 
stakeholders (waaronder de directies) de gerealiseerde rapportages accorderen. 
 
Randvoorwaarde voor een dergelijke vervolgstap is de adequate vastlegging van de 
functionele gebruikerswensen van de huidige door Tableau gegenereerde 
rapportages. 
 
3. DISCO (process mining) 
DISCO is software om de gegevensinhoud en de datastromen van het (de) 
bedrijfsproces(sen) te analyseren; de zogenaamde ‘happy flow’ ten opzichte van de 
daadwerkelijke flow. Hierbij wordt inzicht verkregen dat sommige datastromen 
(mogelijk) compleet anders lopen dan gedacht en inefficiënt kunnen zijn. De 
betrouwbaarheid van de data zelf wordt in bij dit onderzoek niet bekeken. 
 
Randvoorwaarde is dat het (de) HDPO bedrijfsproces(sen) beschreven is (zijn). 
 
 

                                                
8 NBA = Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants  
9 Control Objectives for Information and related Technology (COBIT), een framework voor het 
gestructureerd inrichten en beoordelen van een IT-beheeromgeving. 
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4 Verantwoording onderzoek 

4.1 Werkzaamheden en afbakening 
De uitgevoerde werkzaamheden waren gericht op het signaleren van afwijkingen en 
hierover is feitelijk gerapporteerd (geen assurance). 
 
Hierbij moet worden vermeld dat over het deel van de interfaces, beheerd door 
SSC-ICT, geen onderzoek is gedaan, omdat volgens de shared serviceorganisatie dit 
onderzoek te laat is aangemeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Hierdoor was het voor SSC-ICT niet meer mogelijk auditcapaciteit voor dit 
onderzoek vrij te maken. Dit heeft tot gevolg gehad dat wij geen 
bestaansvaststellingen hebben kunnen uitvoeren op het deel waarvoor SSC-ICT 
verantwoordelijk is. 
 
Conform de opdrachtbevestiging (2018-0000033056, d.d. 2 maart 2018) zijn de 
objecten van onderzoek getoetst aan de GITC normering conform een door de ADR 
generiek vastgesteld referentiekader gebaseerd op het NOREA studierapport 
‘Algemene beheersing van IT-diensten’ (bijlage 2): 
1. Wijzigingenbeheer 
2. Wachtwoordbeheer 
3. Gebruikersbeheer 
4. Beveiliging componenten 
5. Back-up 

In dit onderzoek zijn onder andere de volgende bestaansvaststellingen uitgevoerd: 
• uitdraaien van de systeeminrichting; 
• vastgelegde (systeem)controles; 
• afgetekende (beheer)logboeken; 
• loganalyses. 

Voor de interfaces is een apart referentiekader gehanteerd dat is gebaseerd op best 
practices uit eerder uitgevoerd onderzoek door de ADR naar het proces extraction, 
transformation en load (bijlage 3, ETL referentiekader). 
 
Voor de beoordeling in opzet en bestaan waren onze belangrijkste werkzaamheden 
gedurende de onderzoeksperiode:  

• het verkrijgen van inzicht in relevante kenmerken van de beheerorganisatie; 
• het houden van interviews met verantwoordelijke functionarissen;  
• het kennis nemen van documentatie en de resultaten van de uitgevoerde 

interne controles en eigen waarnemingen. 
 
De systemen waarvoor de kwaliteit van de GITC wordt onderzocht zijn: 

a. Datawarehouse (DWH) 
b. People Inc (BZ ambtenaren) 

De interfaces waarvoor de betrouwbaarheid van het ETL-proces wordt onderzocht 
zijn: 

c. Interfaces tussen P-Direkt en het DWH en tussen P-Direkt en People Inc 
d. Interface tussen People Inc en het DWH 

Het onderzoek is door de ADR uitgevoerd in de periode 1 april 2018 t/m 20 
augustus 2018. 
 

4.2 Gehanteerde Standaard 
Deze opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 
Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing (IIA). Met deze 
opdracht wordt geen zekerheid verschaft, omdat het geen assurance-opdracht 
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betreft. In de rapportage worden daarom enkel de feitelijke bevindingen vermeld 
zonder samenvattende conclusie of eindoordeel, maar worden wel aanbevelingen 
gedaan. 
 
Bij de uitvoering van de opdracht zijn voor de medewerkers van de ADR de Code of 
Ethics van de beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA) van toepassing. De Code 
of Ethics schrijft onder andere voor dat verkregen vertrouwelijke gegevens alleen 
voor de vervulling van de opdracht mogen worden gebruikt. Daarnaast zijn op de 
uitvoering van het onderzoek onze algemene voorwaarden zoals opgenomen in ons 
audit charter van toepassing. Hierin is ook opgenomen hoe de ADR in het kader van 
de vertrouwelijkheid met de verzamelde gegevens omgaat. Met de verzamelde 
gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze worden alleen gebruikt voor de 
uitvoering van het onderzoek. 
 

4.3 Hoor en wederhoor 
De bevindingenmatrices (GITC en ETL) zijn begin augustus 2018 met de auditees 
van deze opdracht via de e-mail afgestemd, te weten: 

- Atos 
- Functioneel beheer HDPO 
- Changemanager BZ 

 
Tevens is het commentaar op de ETL-bevindingen met Atos en de ADR in een 
separate bijeenkomst op 20 augustus 2018 nader besproken. 
 

4.4 Verspreiding rapport 
De opdrachtgever,  (directeur van de Hoofddirectie 
Personeel en Organisatie), is eigenaar van dit rapport. 
 
De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 
ministerraad is besloten dat het opdracht gevende ministerie waarvoor de ADR een 
rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
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5 Ondertekening 

Auditmanager 
Auditdienst Rijk 
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6 Managementreactie 
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Bijlage 1: Schematische weergave belangrijkste systemen en databases HDPO 
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Bijlage 2: Matrix aangetroffen situatie General IT Controls 

Onderstaande matrix bevat de aangetroffen situatie over de onderzoeksperiode 1 april 2018 t/m 20 augustus 2018 
 

Categorie Norm Aangetroffen situatie 

Wijzigingsbeheer W1.1: 
Wijzigingen zijn 
geautoriseerd. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
BZ hanteert het document ‘Change Procedure Ministerie Buitenlandse Zaken en Atos 1 0 Definitief 
vastgesteld in TO november 2015’ [29] van de datum 12 januari 2015. Deze procedure is een gezamenlijk 
product van BZ en Atos. In de documentnaam is aangegeven dat deze wijzigingsprocedure vastgesteld is 
in het TO (Tactisch Overleg) per november 2015. Het document is vastgesteld via een concept TO verslag, 
d.d. 17 november 2015 [77]. 
 
Het proces Wijzigingsbeheer ken 6 fases, te weten: 

1. Intake 
2. Impact analyse 
3. Functioneel ontwerp 
4. Realisatie 
5. Voorafgaande test dienstverlener 
6. Ondersteuning GAT 

 
In alle fases, behalve 4 en 5, moeten door BZ geaccordeerd worden. In de procedure is beschreven dat de 
BZ akkoordverklaring via de e-mail vanuit de  naar de changemanager van 
Atos gestuurd moet worden. Verder is beschreven dat de BZ changemanager uiteindelijk een formeel 
akkoord en decharge stuurt vanuit de (functionele) mailbox  over de in 
productie name van de software en de afronding van de wijziging aan de Atos changemanager. 
 
People Inc 
People Inc hanteert hetzelfde proces Wijzigingsbeheer als bij MI-HDPO [75]. 
 
Atos 
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Categorie Norm Aangetroffen situatie 

In de ISAE3402 verklaring van Atos [9] is beschreven dat alleen geldige wijzigingsverzoeken worden 
uitgevoerd. Geldige wijzigingen worden geïnitieerd vanuit de klantorganisaties. In het geval van MI HDPO 
voorziet BZ Changemanagement Atos van geaccordeerde wijzigingsverzoeken. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Volgens mededeling van de BZ changemanager [65] bekijkt en controleert Changemanagement het 
wijzigingsverzoek op een aantal aspecten, waaronder kosten, doorlooptijd, samenhang met overige 
ingediende wijzigingen. De Change manager doet een inschatting of deze aspecten realistisch zijn. Tijdens 
of na deze check wordt indien nodig de architect en/of IB-specialist en contractmanager geconsulteerd, 
voordat de changemanager het wijzigingsverzoek vanuit de functionele mailbox naar Atos stuurt. 
Voor de wijziging 33874 hebben wij de volgende e-mails ontvangen van de BZ changemanager: 

• [13]wijzigingsverzoek van Atos aan de HDPO Managementinformatie-specialist (MI-specialis). In 
dit bericht is een document opgenomen die de wijziging beschrijft. Atos vraagt om commentaar 
en/of een goedkeuring om deze wijziging door te voeren.  

• [14] De MI-specialist heeft hierop zijn goedkeuring gegeven.  
• [15] De BZ changemanager stuurt vervolgens het wijzigingsverzoek door naar het Atos 

Changemanagement met bijbehorende documenten. 
• [16] De impactanalyse waarin de risico’s geclassificeerd (hoog, middel, laag) zijn aangegeven. 
• [17] Het akkoord van HDPO op de impactanalyse. 
• [18] De Nederlandse versie van de impact analyse. 
• [19] Intern akkoord BZ Changemanagement en projectleider. 
• [20] Geaccordeerde impact analyse verstuurd aan Atos Changemanagement. 
• [21] Succesvolle installatie van MI-HDPO versie op de acceptatieomgeving door de Atos Business 

Consultant. 
• [22] Door de Atos Business Consultant met succes uitgevoerde ‘smoke-test’ op de 

acceptatieomgeving. 
• [23] Na GAT vanuit HDPO MI-specialist akkoord gegeven om wijziging in productie door te voeren. 
• [24] Verzoek BZ Changemanagement aan Atos tot installatie wijziging. 
• [26] Verzoek BZ changemanager aan HDPO MI-specialist tot decharge wijziging. 
• [27] Akkoord door HDPO MI-specialist gegeven aan BZ changemanager. 
• [28] BZ changemanager geeft akkoord aan Atos Changemanagement voor decharge wijziging. 

 
Verder deelt de BZ changemanager mee [65] dat wijzigingen door DBV-IV worden vastgelegd in een 
registratietool. Tot 2018 werden wijzigingen geregistreerd in de Hewlett Packard Service Desk (HPSD) 
applicatie. In 2018 heeft BZ/DBV-IV een nieuwe registratietool, 4me Service Management in gebruik 
genomen, omdat het contract van HPSD end-of-life is en de software wordt uitgefaseerd. Van beide 
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Categorie Norm Aangetroffen situatie 

registratiesystemen hebben wij willekeurig aantal schermprints ontvangen [78] [79]. Voorts deelt de 
Changemanager mee dat de communicatie in de nieuwe situatie via de e-mail plaatsvindt. 
 
 
People Inc 
De change manager voor People Inc heeft twee impactanalyses opgestuurd [75], te weten: 

•  
•  

 
De IA’s betreffen fase twee van het proces Wijzigingsbeheer.  
Wijzigingen worden geregistreerd in de 4Me applicatie en zijn de activiteiten van het proces 
wijzigingsbeheer zichtbaar gemaakt in een GANTT-chart [75]. Via de e-mail wordt gecommuniceerd over 
deze activiteiten. Aan de hand hiervan worden deze activiteiten bijgewerkt. Tevens zitten in dit e-
mailbericht van de Changemanager een test-akkoordverklaring en een decharge van een wijziging. 
 
Atos 
Atos registreert de wijzigingen in haar eigen applicatie, SDM12. Hierop hebben wij geen 
bestaansvaststellingen kunnen uitvoeren, omdat voor het proces wijzigingsbeheer verwezen wordt naar de 
ISAE3402 verklaring [9]. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd in de volgende Atos controls (paragraaf 
4.4 Change Management): 

• CM-02: In het Atos Change Management registratiesysteem is van een wijziging de goedkeuring te 
herleiden.  

• CM-04: De gebruikersacceptatie van wijzigingen is vereist voordat wijzigingen worden 
geïmplementeerd. 

• CM-05: Een verplichte goedkeuring van het Atos Change Management Approval Board en 
gehanteerde functiescheiding tussen de goedkeurende- en uitvoerende (Atos) medewerker. 

• CM-07: Bewaken van Atos Service Management dat het proces Wijzigingsbeheer toereikend wordt 
uitgevoerd via maandelijkse management reviews. 

 
 
 

W1.2:  
Wijzigingen worden 
getest. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de wijzigingsprocedure [29] is in fase 5 ‘Voorafgaande test dienstverlener’ beschreven.  De fase 
beschrijft dat systeem- en functionele acceptatietesten volgens planning door Atos worden uitgevoerd. 
Hierover wordt aan BZ terugkoppeling gedaan. Fase 6, ‘Ondersteuning gebruikersacceptatie test’ beschrijft 
de acceptatietest(en) die BZ uitvoert. Hiertoe wordt door Atos de te testen ontwikkelde software op de 
acceptatieomgeving geïnstalleerd.  
 
People Inc 
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Categorie Norm Aangetroffen situatie 

BZ Changemanagement geeft aan dat zij voor People Inc hetzelfde proces Wijzigingsbeheer volgen dat 
door BZ en Atos is opgesteld [72] [29] [74]. 
 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring [9] is beschreven onder paragraaaf 3.7.5 dat het proces Wijzigingsbeheer het 
doel heeft om operationele wijzigingen te managen op Configuratie Items met een minimum aan 
storingen, risico’s en complexiteit gedurende de afgesloten Service Levels Agreements. Dit houdt onder 
meer in dat wijzigingen getest moeten worden, vooraf een wijziging geïmplementeerd wordt. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Een generiek testplan hebben we niet aangetroffen, maar wel een e-mail bericht aangaande wijziging 
33874  dat een ‘smoke test’ (ook wel een ‘Build Acceptance Test”) door de Atos Business Consultant is 
uitgevoerd [22]. Volgens mededeling van de Changemanager is door deze test een uitbreide test met een 
(generiek) testplan niet aan de orde. 
 
Voorts deelt de Changemanager mee dat voor het bestaan van een generiek testplan voor de MI-HDPO 
omgeving bij de afdeling HDPO-IC-IM moet worden nagevraagd. Deze afdeling verzorgd testen op MI-
HDPO wijzigingen. Hier hebben wij verder geen onderzoek naar gedaan. 
 
People Inc 
In de e-mail van de Changemanager is een testakkoordverklaring van de wijziging aangetroffen. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring zijn in sectie VI onder paragraaf 4.4 Change Management onder de controles 
CM-03 (testing) en CM-04 (user acceptance) geen afwijkingen geconstateerd. 

 W1.3:  
Wijzigingen worden 
goedgekeurd met 
inachtneming van 
testresultaten. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In het proces Wijzigingsbeheer [29] is in fase 6 (ondersteuning GAT) beschreven dat onder sub 6 de 
resultaten van de gebruikers acceptatie test (GAT) centraal worden opgeslagen; hiertoe hebben zowel BZ 
als Atos toegang. Onder sub 7 kunnen de testers akkoord gaan en informeren zij BZ Changemanagement. 
Op haar beurt informeert BZ Changemanagement het Changemanagement van Atos. Na een schriftelijk 
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akkoord zal de (nieuwe ontwikkelde) software op de afgesproken datum en tijdstip van de 
acceptatieomgeving overgezet worden naar de productieomgeving. 
 
 
People Inc 
Hiervoor geldt dezelfde procesbeschrijving Wijzigingsbeheer als bij MI-HDPO [29]. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring [9] is beschreven onder paragraaf 3.7.5 dat wijzigingen getest moeten worden 
(zie ook norm W1.2). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
We hebben een e-mail bericht ontvangen [23] waarin is aangegeven dat de HDPO een akkoord op de GAT 
heeft gegeven betreffende wijziging 33874. 
 
People Inc 
We hebben een document en/of e-mail aangetroffen waarop akkoord op een wijziging is gegeven [75]. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is in sectie VI onder paragraaf 4.4 Change Management onder CM-04 de 
controle beschreven dat gebruikersacceptatie is vereist voordat wijzigingen in de productie kunnen worden 
geïmplementeerd. Hierop zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

 W1.4:  
Functiescheiding bestaat 
tussen het aanvragen, 
goedkeuren en doorvoeren 
van wijzigingen. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de procesbeschrijving Wijzigingsbeheer [29] is geen functiescheidingstabel opgenomen. Wel is in de 
tekst van de fases onderscheid gemaakt tussen verschillende functionarissen van BZ en Atos voor het 
aanvragen, goedkeuren en doorvoeren van een wijziging aanvrager. De inhoud van deze functies zijn niet 
expliciet beschreven. Daarnaast zijn paragraaf 2.3 ‘Changemanagement overleg’ de communicatielijnen 
met de diverse functionarissen van BZ en Atos opgenomen. 
 
People Inc 
Het proces Wijzigingsbeheer is hetzelfde als bij MI-HDPO. 
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Atos 
In de ISAE3402 verklaring in paragraaf 3.5.7 Change Management is niet expliciet de functiescheiding 
beschreven. Wel wordt er in paragraaf 4.4 bij CM-05 beschreven dat functiescheiding (segregation of 
duties) wordt gecontroleerd. 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Uit de aangeleverde wijziging  kan worden opgemaakt dat de diverse functionarissen bij BZ de 
aanvraag indienen en goedkeuring verlenen en dat diverse partijen binnen Atos werken naar de 
implementatie toe met de daarbij behorende BZ akkoordverklaringen. Echter, is niet duidelijk op te maken 
welke beoogde functiescheiding wordt gevolgd, maar ligt hieraan wel de ISAE3402 verklaring ten 
grondslag (zie ook hieronder Atos). Volgens mededeling van de Changemanager is de functiescheiding is 
conform de procesbeschrijving de facto echter wel aanwezig; dit blijkt eveneens uit de aangeleverde e-
mail aangaande wijziging  (zie norm W1.1). 
 
People Inc 
Een aantal schermprints zijn in de e-mail van de Changemanager aangetroffen waaruit blijkt dat 
functiescheiding in het aanvragen, goedkeuren en doorvoeren van wijzigingen is toegepast. 
 
Atos 
Voor controle CM-05 zijn geen afwijkingen geconstateerd.  

 W1.5:  
Periodieke controle op 
ongeautoriseerde 
wijzigingen. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In het proces Wijzigingsbeheer [29] is beschreven dat wijzigingen door Atos in een Change Log worden 
bijgehouden. Dit Change Log dient als input voor het tweewekelijks Changemanagement overleg en is 
tevens voor Changemanagement een sturingselement. Expliciet is geen periodieke controle op 
ongeautoriseerde wijzigingen opgenomen in de procesbeschrijving. Impliciet kan worden gesteld dat alle 
behandelde wijzigingen uit het Change Log op het Changemanagement overleg op inhoud worden 
getoetst. Daarnaast heeft Atos hierover ook een ISAE3402 verklaring laten opstellen (zie hieronder bij 
Atos). 
 
People Inc 
Het proces Wijzigingsbeheer is hetzelfde als bij MI-HDPO. 
 
Atos 



 

27 van 67 | General IT Controls & interfaces Personele managementinformatie HDPO 
 

 

Categorie Norm Aangetroffen situatie 

In de ISAE3402 verklaring is de controle CM-07 opgenomen die beschrijft dat Service Management op 
periodiek basis het proces Wijzigingsbeheer bewaakt en wijzigingen correct worden verwerkt en 
storingen/afwijkingen worden afgehandeld volgens het Atos Changemanagement beleid. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Volgens mededeling controleert het BZ Changemanagement ieder binnengekomen MI-HDPO 
wijzigingsverzoek op autorisaties. Omdat wijzigingsverzoeken op de MI-HDPO omgeving conform het 
proces Wijzigingsbeheer altijd via de changemanagers, zowel van BZ en Atos, lopen kunnen deze 
verzoeken nooit ongeautoriseerd naar Atos worden doorgezet (zie ook bij norm W1.1 de 
autorisatiestappen bij wijziging ). 
 
Verder vallen overige wijzigingen, zoals configuratieaanpassingen van het operating systeem en/of 
databases, onder de verantwoordelijkheid van Atos. Er is geen controle ingericht die erop toeziet dat 
vanuit andere beheerprocessen, met name het incidentbeheer, wijzigingen buitenom het proces 
Wijzigingsbeheer controleert. 
 
People Inc 
Hiervoor geldt hetzelfde als MI-HDPO. 
 
Atos 
Op de controle CM-07 zijn geen afwijkingen geconstateerd. Hieruit is op te maken dat alle wijzigingen die 
voor deze ISAE3402 verklaring zijn bekeken correct in behandeling zijn genomen (met de vereiste 
akkoorden) en zijn afgehandeld. 
 
Tevens deelt Atos mee dat als uit een incident RCA (Root Cause Analysis) blijkt dat het incident is 
veroorzaakt door een ongeautoriseerde change, dan wordt er sanctionerend opgetreden. Dit is de 
afgelopen jaren binnen het BZ contract nog nooit voorgevallen. 

Wachtwoordbeheer L1.1: 
Wachtwoorden worden 
periodiek gewijzigd. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Atos deelt mee [71] dat de BZ medewerkers en/of functioneel beheerders niet rechtstreeks op de Oracle 
database kunnen aanloggen. Voor het wachtwoordbeleid van Atos wordt verwezen naar de ISAE3402 
verklaring [9] (zie hieronder ‘opzet’ Atos). 
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People Inc 
We hebben voor de applicatie People Inc geen wachtwoordbeleid aangetroffen. De server en database 
worden door Atos beheerd. Derhalve wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring van Atos. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring onder paragraaf 3.7.4 ‘Logical Security’ is een aansluiting beschreven naar de 
Atos Information Security Policy. Voor efficiënt accountbeheer is een proces ‘User Management’ 
gedefinieerd. Dit proces borgt dat de juiste Atos gebruikersautorisaties worden uitgegeven en 
onderhouden met een gemandateerde goedkeuring; het proces wordt gebruikt door Atos I&DM voor alle 
gehoste systemen, zowel van Atos als van haar klanten. 
Het User Management is gebaseerd op de ‘User Management Policy’. Het beleid (policy) en geeft richting 
aan het creëren van accounts, het verwijderen en  wijzigen daarvan op systeem- en netwerkcomponenten, 
en beveiligt autorisaties. Dit proces en deze policy zijn niet in de ISAE3402 verklaring opgenomen en zijn 
niet door ons aangetroffen. Wel is een Atos controle LS-07 opgenomen die een aantal settingen voor 
wachtwoorden beschrijft, waaronder de wachttijd voor wachtwoordverloop (zie ook bij deze norm het 
‘bestaan’). Echter, is het bij deze controle hierbij niet duidelijk dat het een BZ systeem betreft. 
 
Wel maakt Atos voor toegang tot systemen gebruik van een ‘steppingstone’ systeem dat tussen het Atos 
netwerk en de klantnetwerken ligt en voorziet in een extra niveau van toegangscontrole. Volgens 
mededeling [71] loggen Atos beheerders op een eigen omgeving aan op het ‘Kantoor’ netwerk in 
Amsterdam. Via het Kantoor netwerk loggen zij aan op het Service netwerk en dan pas via een extra 
autorisatie kunnen ze inloggen op het BZ portaal (netwerk). Wij hebben geen netwerktypologie van het 
steppingstone principe aangetroffen. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In een e-mailbericht [59a] heeft Atos de IST-positie uitgedraaid van het MI-HDPO. Dit overzicht laat voor 
HDPO zien dat alleen functionele (batch) accounts zijn opgenomen. Verder zijn voor het rapportage 
systeem twee Tableau accounts aangemaakt met ‘read’ permissie. 
Voor de bestaansvaststelling van deze norm wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring (zie hieronder 
Atos). 
 
People Inc 
Volgens functioneel beheer (FB) [73] is in People Inc geen wachtwoordpolicy ingesteld. Het wijzigen van 
standaard wachtwoorden bij het aanmaken van gebruikers wordt hierdoor niet door People Inc 
afgedwongen. Dit betekent ook dat People Inc niet periodiek de gebruikers verzoekt om wachtwoorden te 
wijzigen. 
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Categorie Norm Aangetroffen situatie 

 
Atos 
In de ISAE3402 verklaringen zijn onder paragraaf 4.3 Logical Securtiy een aantal Atos controles 
opgenomen. Het periodiek wijzigingen van wachtwoorden is in controle LS-07 opgenomen. Tijdens deze 
controle is één afwijking (van de 25 gecontroleerde systemen) geconstateerd. Het is niet duidelijk om 
welke afwijking en welk systeem het gaat. Wel is aangegeven dat een verbeterplan was opgesteld om de 
Security Baseline te implementeren voor deze enkele afwijking. 

 L1.2: Wachtwoorden zijn 
van adequate sterkte. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hierbij wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring (zie hieronder ‘opzet’ Atos). 
 
People Inc 
Voor People Inc is geen wachtwoordbeleid opgesteld. Wel is in het installatiedocument People Inc 4.0.0 
[46] in paragraaf 1.4.4.1 beschreven dat een wachtwoordbeleid kan worden aangezet. Door deze instelling 
te activeren kan de complexiteit van wachtwoorden afgedwongen worden. 
 
Atos 
In paragraaf 3.7.4 Logical Security van de ISAE3402 verklaring wordt verwezen naar het User 
Management proces en –beleid (zie norm L1.2). In deze paragraaf worden niet de complexiteitsvereisten 
van wachtwoorden beschreven. Deze eisen zijn wel in paragraaf 4.3 bij de Atos controle LS-07 beschreven 
(zie ‘ bestaan’ Atos). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
BZ medewerkers hebben geen rechtstreeks toegang tot de MI-HPO omgeving (zie norm L.1.1 met daarin 
de e-mail van Atos [59] opgenomen) 
 
People Inc 
Een wachtwoordbeleid en/of instellingen, zoals het minimaal aantal karakters van een wachtwoord, is niet 
geïmplementeerd. 
 
Atos 
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Categorie Norm Aangetroffen situatie 

In paragraaf 4.3 is een automatische Atos controle LS-07 opgenomen die de complexiteit van 
wachtwoorden controleert. Bij deze controle, zoals eerder beschreven bij norm L1.1, was één afwijking 
geconstateerd, maar is het niet duidelijk of dit een BZ systeem betreft. 
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Categorie Norm Aangetroffen situatie 

 L1.3: 
Twee-factor authenticatie 
wordt gebruikt bij 
onvertrouwde zones 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
BZ medewerkers hebben geen rechtstreeks toegang tot de MI-HDPO omgeving (zie norm L1.1). Verder 
wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring. 
 
People Inc 
Voor People Inc is geen wachtwoordbeleid aangetroffen. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is op pagina 14 onder sub 9. ‘Identity and Access Management’ een sterke 
authenticatie- en autorisatiediensten beschikbaar zijn met behulp van tokens (o.a. RSA ACE), SMS en 
wachtwoorden. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
BZ medewerkers hebben geen rechtstreeks toegang tot de MI-HPO omgeving (zie norm L.1.1). 
 
People Inc 
Een wachtwoordbeleid en/of instellingen, zoals een twee-factor authenticatie, is niet geïmplementeerd. 
Wel logt de HDPO gebruiker eerst aan via zijn werkstation (HP tablet) en dan pas People Inc. Als de HDPO 
gebruiker buiten het ministerie werkt dan logt hij/zij aan via het wachtwoord met een token dat door de 
applicatie Digipass wordt gegenereerd (twee-factor). 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring onder paragraaf 4.3 Logical Security (controls) is de geautomatiseerde Atos 
controle LS-07 opgenomen. Bij deze controle is een afwijking geconstateerd en tevens een hersteltest 
beschreven. Onder deze hersteltest wordt een opmerking door de auditor gemaakt dat voor de inspectie 
van de netwerkconfiguratie en authenticatie-instellingen mitigerende beveiligingsmaatregelen zijn 
getroffen, zoals twee-factor authenticatie. Het is hierbij echter niet duidelijk dat het een BZ systeem 
betreft. 
Daarnaast hebben tijdens de bestaansvaststellingen [71] waargenomen dat de Business Consultant 
inlogde met een account en wachtwoord, alsmede met een SMS-code via zijn mobiele telefoon. 
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 L1.4: 
Inactieve sessies verlopen. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de vigerende Baseline BZ 2011 [61] is onder maatregel 11.5.5 ‘Session time-out’, een detailmaatregel 
opgenomen: Er is een schermbeveiligingsprogramma ingesteld met een maximum tijd van 15 minuten. 
 
People Inc 
Hierbij geldt hetzelfde als bij MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring wordt verwezen naar de User Management Policy. Deze policy hebben we niet 
aangetroffen. In paragraaf 3.7.4 Logical Security is de inactiviteit van verlopen sessies niet beschreven. 
Wel zijn Atos controles beschreven in paragraaf 4.3 (Logical Security) waarin de term ‘session end’ wordt 
genoemd (zie verder ‘bestaan’ Atos). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Door ons is waargenomen dat de werkstations (HP tablets) de schermbeveiliging na een periode van 15 
minituten actief wordt; daarna moet de BZ gebruiker weer inloggen met zijn gebruikersnaam en 
wachtwoord. 
 
People Inc 
Hierbij geldt hetzelfde als bij MI-HDPO. 
 
Atos 
Tijdens een bijeenkomst met Atos [71] is waargenomen dat het werkstation waarachter wij 
bestaansvaststellingen hebben uitgevoerd na een (niet precies) na te gaan periode beveiligd werd. Hierna 
moest opnieuw worden ingelogd. 

 L1.5:  
Wachtwoorden worden 
alleen versleuteld 
opgeslagen. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
We hebben alleen de functionele ontwerpen (FO’s) ontvangen. In de FO’s is niet expliciet vermeld om 
welke Oracle versie het gaat en waarop het datawarehouse is ontwikkeld. Daarentegen wordt in de 
ISAE3402 verklaring beschreven dat Atos  klantsystemen ontwikkelt op het Extreme Performance 
Computer environment (EPCe) Oracle Private Cloud Appliance (PCE). We hebben geen onderzoek 
uitgevoerd naar deze Oracle versie of de wachtwoorden versleuteld worden opgeslagen. We hebben wel 
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een verklaring van Atos [59c] ontvangen dat de wachtwoorden voor de BZ functionele (batch) accounts 
door Atos worden beheerd. Deze wachtwoorden zijn in de Oracle database opgeslagen, niet in de Windows 
Active Directory. Hierdoor kan de ‘standaard’ Atos beheerder niet bij deze accounts en wachtwoorden. 
People Inc 
In de ontvangen People Inc documentatie [43] [44] [45] [46] is geen beschrijving aangetroffen dat de 
wachtwoorden versleuteld worden opgeslagen. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is geen beschrijving aangetroffen dat de (database) wachtwoorden versleuteld 
worden opgeslagen. Wel is beschreven dat de klantsystemen op EPCe Oracle PCE worden ontwikkeld (zie 
hierboven MI-HDPO). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Tijdens de bijeenkomst met Atos [71] hebben wij op deze norm geen bestaansvaststellingen uitgevoerd. 
Daarentegen had de Atos Business Consultant alleen toegang tot de ontwikkel- en testomgeving, zodat we 
op de productieomgeving hoe dan ook geen vaststellingen konden uitvoeren. 
 
People Inc 
Gedurende het interview met het functioneel beheer van People Inc [73] hebben wij niet de mogelijkheid 
gehad om op de gehoste server te kunnen vaststellen of de wachtwoorden versleuteld worden opgeslagen. 
 
Atos 
In de ISAE34022 verklaring is niet beschreven dat een (Atos) controle op de versleuteling van 
wachtwoorden is uitgevoerd. Verder hebben we niet EPCe Oracle PCE hierop onderzocht. 

 L1.6:  
Gebruikersaccounts dienen 
geblokkeerd te worden na 
een vooraf ingesteld 
aantal foutieve 
inlogpogingen. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de vigerende Baseline BZ 2011 [61a] is geen maatregel beschreven dat na een aantal keer foutief 
inloggen het gebruikersaccount wordt vergrendeld. Wel is in de conceptbaseline BZ 2017 [61b] onder 
paragraaf 9.4.2 Beveiligde inlogprocedures beschreven dat na vijf keer foutief inloggen het 
gebruikersaccount van het standaard BZ werkstation (HP tablet) vergrendeld wordt. 
 
People Inc 
Hierbij geldt hetzelfde als bij MI-HDPO. 
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Atos 
In de ISAE3402 verklaring wordt verwezen naar de User Management Policy. Deze policy hebben we niet 
aangetroffen (zie norm L1.4). In paragraaf 3.7.4 Logical Security is de vergrendelen van 
gebruikersaccounts niet beschreven. Wel zijn Atos controles beschreven in paragraaf 4.3 (Logical Security) 
waarin de term ‘lock-out’ wordt genoemd (zie verder ‘bestaan’ Atos). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
We hebben geen uitdraai van de (Windows) policy file aangetroffen. Daarentegen gelden de Baseline BZ 
[61a] [61b] maatregelen ook voor de door Atos gehoste MI-HDPO servers. Echter, hebben wij hierop geen 
bestaanscontrole uit kunnen voeren. 
 
People Inc 
Hierbij geldt hetzelfde als bij MI-HDPO. 
 
Atos 
Tijdens een bijeenkomst met Atos [71] hebben we niet gevraagd om deze norm te testen. In de ISAE3402 
verklaring worden op de Atos controles LS-19 en LS-20, waaronder na foutief inloggen het account wordt 
vergrendeld (lock-out) onder valt, geen afwijkingen geconstateerd. 

 L1.7:  
Bij werknemers wordt 
aandacht besteed aan 
veilig wachtwoordbeheer. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de vigerende Baseline BZ 2011 [61] is onder maatregel 8.2.1 Management Verantwoordelijkheden een 
detailmaatregel opgenomen dat onder andere werknemers periodiek worden ingelicht over het 
beveiligingsbeleid. In deze detailmaatregel is het volgende vermeld: Het management moet medewerkers, 
contractanten en derde partij gebruikers wijzen op het informatiebeveiligingsbeleid van BZ en 
zorgendragen dat men zich hieraan houdt. 
 
People Inc 
Voor People Inc geldt hetzelfde als MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is in paragraaf 3.6.1 Control Environment beschreven dat periodiek security- en 
data bewustzijn sessies worden gehouden met geregistreerde opkomst. 
 
Bestaan 
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DBV-IV 
MI-HDPO 
Wij hebben geen bestaansvaststelling gedaan om na te gaan of functioneel beheer door het management 
op periodieke basis wordt geïnformeerd over het (informatie)beveiligingsbeleid. 
 
People Inc 
Hierbij geldt hetzelfde als bij MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is geen Atos controle opgenomen die controleert of de bewustzijn sessies 
daadwerkelijk zijn gehouden. 

Gebruikersbeheer L2.1:  
Gebruikers- en beheerders 
hebben alleen de 
toegangsrechten die voor 
hun functie noodzakelijk 
zijn. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de vigerende Baseline BZ [61a] is bij beheermaatregel 11.1.1 Toegangsbeheersingsbeleid de volgende 
detailmaatregel beschreven:  
 
Voor ieder informatiesysteem is een helder autorisatieprotocol opgesteld waarin wordt aangegeven welke 
bevoegdheden aan welke personen worden toegekend.  
 
Verder is bij beheermaatregel 11.6.1 Restricties Informatietoegang het volgende opgenomen:  
 
Toegang tot informatie-, applicatie- en systeemfuncties door gebruikers en beheerders moet beperkt zijn 
tot datgene wat in het toegangscontrolebeleid is vastgelegd. 
 
Voor het MI-HDPO hebben we zowel geen autorisatieprotocol als een toegangscontrolebeleid met een 
bijbehorende functiescheidingstabel aangetroffen. In de ISAE3402 verklaring in paragraaf 3.7.4 Logical 
Security krijgen klanten toegang tot systemen op basis van ‘minst bevoorrecht-nodig om te gebruiken’ 
(least privilege-need to use). Aanvragen, aanpassen en verwijderen van BZ accounts lopen via Atos. 
Verder wordt in paragraaf 4.3 Logical Security Complementary User Entity Controls (pagina 46) 
beschreven dat BZ zelf verantwoordelijk is voor het toestaan, aanpassen, verwijderen en bewaken van 
haar eigen gebruikers en/of van derden (exclusief Atos). 
 
People Inc 
Hierbij geldt ook de vigerende Baseline BZ (zie MI-HDPO). Voor People Inc beheert functioneel beheer de 
gebruikersaccounts. In het Handboek FB [7] zijn enkele passages beschreven over het onder andere 
bevoegdheden toevoegen aan een gebruiker, het toevoegen van rechten aan gebruikers en/of profielen 
(zie pagina 82). Dit handboek is meer bedoeld als een verzameling werkinstructies dan een 
inrichtingsdocument en is derhalve niet geaccordeerd als officieel document door het management. Het 
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handboek beschrijft niet de logische toegangsbeveiliging, de autorisatiematrix en/of (bijbehorende) 
functiescheidingstabel. Een beschrijving voor een periodieke controle op de (beheer)accounts is niet 
aangetroffen. 
 
Atos 
De ISAE3402 verklaring beschrijft onder paragraaf 3.6.1 Control Environment dat functiescheiding binnen 
de Atos organisatie is toegepast. Verder wordt in paragraaf 4.3 Logical Security Complementary User 
Entity Controls (pagina 46) beschreven dat BZ zelf verantwoordelijk is voor het toestaan, aanpassen, 
verwijderen en bewaken van haar eigen gebruikers en/of van derden (exclusief Atos). Verder vallen de in 
beheer zijnde Atos accounts onder de ISAE3402 verklaring. Ook deze accounts vallen onder hetzelfde 
principe als de klantaccounts, het ‘minst bevoorrecht-nodig om te gebruiken’ (least privilege-need to use). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
We hebben de IST-positie van de MI-HDPO accounts ontvangen [59a]. Op deze lijst staan de HDPO-
functional (batch) accounts, omdat ‘normale BZ accounts’ niet rechtstreeks toegang hebben tot MI-HDPO. 
Het ophalen van personele data gaat via de applicatie Tableau (zie norm L1.1, bestaan). 
 
People Inc 
We hebben (een deel van de) IST-positie [74], de huidige superusers/beheerders, van People Inc 
ontvangen. Deze beheerders hebben alle rechten in People Inc. De overige gebruikers van People Inc 
hebben we in de vorm van een ‘named users’ rapport ontvangen met daarin ook de toegewezen rollen en 
de laatste inlogdatum. Op aangeven van de functioneel beheerder [74] wordt dit rapport nagegaan of de 
gebruikers op de lijst nog op de functie zitten waarvoor zij People Inc gebruiken (met behulp van IDM en 
mailaccounts). Als iemand niet meer op de functie zit waar hij/zij People Inc voor nodig heeft wordt het 
gebruikersaccount verwijderd. Dit wordt verder niet met de gebruiker/manager afgestemd. Echter, kunnen 
we niet ervan uit gaan dat deze lijst (IST) alle gebruikers van People Inc betreft.  
 
Daarnaast heeft FB meegedeeld [73] dat alle BZ gebruikers toegang tot People Inc hebben via de 
webclient ESS (Employee Self Service). Voor deze webapplicatie geldt Single Sign On (SSO). ESS kent 
eigenlijk alleen de accountgroepen “Gebruikers” en “Lijnmanagers”. De IST-positie van ESS hebben we 
niet aangetroffen. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring zijn geen expliciete Atos controles opgenomen die de functiescheiding en/of het 
principe ‘least privilege-need to use’ controleren. 
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 L2.2:  
Gebruikersaccounts en 
toegangsrechten zijn 
geautoriseerd. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Via Atos worden de BZ en interne Atos accounts geautoriseerd. Atos geeft aan dat de rechten door BZ 
beheerd worden [59c]. Tevens is in de ISAE3402 verklaring in paragraaf 4.3 Logical Security 
Complementary User Entity Controls beschreven dat BZ zelf verantwoordelijk is voor het toestaan, 
aanpassen, verwijderen en bewaken van haar eigen gebruikers en/of van derden (exclusief Atos). 
 
People Inc 
Het handboek van functioneel beheer (FB) [7] wordt beschreven op pagina 82 dat bij het aanmaken van 
een gebruiker een bestaande gebruiker als uitgangspunt wordt genomen. Op deze manier worden alle 
instellingen, zoals de default database meegenomen. Het handboek beschrijft niet het aanvragen, 
aanpassen en verwijderen van accounts en/of wel proces. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring wordt in paragraaf 3.7.4 (Logical Security) verwezen naar het User 
Management proces en –beleid (zie norm L1.2). Dit proces borgt dat de juiste Atos gebruikersautorisaties 
worden uitgegeven en onderhouden met een gemandateerde goedkeuring; het proces wordt gebruikt door 
Atos I&DM voor alle gehoste systemen, zowel van Atos als van haar klanten. Dit proces en beleid hebben 
we niet aangetroffen. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Een controle is niet aangetroffen dat BZ de accounts van het MI-HDPO periodiek controleert. Daarentegen 
zijn de BZ accounts voor functioneel (batch) gebruik en worden deze accounts en wachtwoorden door Atos 
beheerd via de Oracle database [59c]. Verder beschrijft de ISAE3402 verklaring [9] (Complementary User 
Entity Controls) dat BZ verantwoordelijkheid is voor het toestaan, aanpassen, verwijderen en bewaken van 
haar eigen gebruikers en/of van derden (exclusief Atos).  
 
People Inc 
Aanvragen lopen via e-mail, waarop FB de accounts aanmaakt en profielen aan toekent. Een aanvraag 
voor een account hebben we opgevraagd, maar niet ontvangen. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring, paragraaf 4.3 Logcal Security, is Atos controle LS-03 opgenomen waarbij is 
gecontroleerd dat geen afwijkingen zijn geconstateerd bij de genomen steekproef voor het autoriseren van 
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beheerdersrechten op databases (operating systemen, firewalls, etc.). Bij deze steekproef kunnen we er 
niet vanuit gaan dat ook de BZ systemen zijn onderzocht. 

 L2.3: 
Gebruikersaccounts en 
toegangsrechten komen in 
functiescheiding tot stand. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Voor het MI-HDPO hebben we zowel geen autorisatieprotocol als een toegangscontrolebeleid met een 
bijbehorende functiescheidingstabel aangetroffen. In de ISAE3402 verklaring in paragraaf 3.7.4 Logical 
Security krijgen klanten toegang tot systemen op basis het ‘least privilege-need to use’ principe (zie norm 
L2.1). 
 
People Inc 
Het handboek [7] dat functioneel beheer heeft opgesteld voor het beheer van People Inc beschrijft niet de 
logische toegangsbeveiliging, de autorisatiematrix en/of (bijbehorende) functiescheidingstabel (zie norm 
L2.1). 
 
Atos 
De ISAE3402 verklaring beschrijft onder paragraaf 3.6.1 Control Environment dat functiescheiding binnen 
de Atos organisatie is toegepast (zie norm L2.1). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
We hebben de IST-positie van de MI-HDPO accounts ontvangen [59a]. Op deze lijst staan de HDPO-
functional (batch) accounts, omdat ‘normale BZ accounts’ niet rechtstreeks toegang hebben tot MI-HDPO. 
Het bekijken van MI-HDPO gegevens kan alleen met leesrechten via de applicatie Tableau; dit hebben we 
verder niet onderzocht (out of scope). 
 
People Inc 
We hebben een deel van de IST-positie [74], de huidige superusers/beheerders, van People Inc 
ontvangen. Deze beheerders hebben alle rechten in People Inc. De overige gebruikers van People Inc 
hebben we in de vorm van een ‘named users’ rapport ontvangen met daarin ook de toegewezen rollen en 
de laatste inlogdatum. Echter, kunnen we niet ervan uit gaan dat deze lijst (IST) alle gebruikers van 
People Inc betreft. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring zijn geen expliciete Atos controles opgenomen die de functiescheiding en/of het 
principe ‘least privilege-need to use’ controleren. 
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 L2.4: 
Functiewijzigingen & 
uitdiensttredingen worden 
tijdig verwerkt. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Het autorisatieprotocol en toegangscontrolebeleid (zie norm L2.1 voor de BZ Baseline [61], 
beheermaatregel 11.1.1) voor MI-HDPO hebben we niet ontvangen. We kunnen niet vaststellen of de 
functiewijziging en/of uit dienst getreden medewerkers volgens een (standaard) BZ proces verloopt waarin 
afhandeltijden en dergelijke zijn opgenomen. 
 
People Inc 
In het Handboek FB [7] zijn de volgende paragrafen opgenomen: 

• 2.3 Status Idm 
Hier is beschreven dat als een persoon op ‘Enabled’ staat dan is de persoon actief in IdM. Staat hij 
op ‘Disabled’ of ‘Tbdel’ dan is de persoon voor IdM niet actief. Een disabled/tbdeleted persoon kan 
geen gebruik maken van zijn computeraccount of toegangspas. 

• 2.5 Eind datum 
Als beschrijving wordt gegeven dat als in het veld ‘Eind datum’ staat de datum dat de persoon de 
status ‘Disabled’ zal krijgen of heeft gekregen in IdM. De datum 01-01-2100 staat voor oneindig. 
De persoon met deze datum als einddatum heeft hij/zij niet automatisch uit dienst gemeld wordt. 

 
Het is onduidelijk wat bij 2.5 bedoeld wordt dat de persoon met deze einddatum niet automatisch uit 
dienst wordt gemeld. De betekenis kan tweeledig zijn: 

o de persoon wordt niet automatisch via Idm uit dienst gemeld; 
o de persoon in People Inc krijgt niet automatisch de status ‘uit dienst’. 

 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is in paragraaf 3.7.4 Logical Security is een aansluiting beschreven naar de 
Atos Information Security Policy. Voor efficiënt accountbeheer is een proces ‘User Management’ 
gedefinieerd. Dit proces borgt dat de juiste Atos gebruikersautorisaties worden uitgegeven en 
onderhouden met een gemandateerde goedkeuring. Dit beleid (policy) is niet door ons aangetroffen in de 
ISAE3402 verklaring. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Wij hebben geen aanvragen van functiewijziging en/of uitdiensttredingsverzoeken ontvangen. Hierdoor is 
het niet mogelijk om vast te stellen of tijdig accounts worden verwijderd of aangepast.  
 
People Inc 
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We hebben een deel van de IST-positie [74], de huidige superusers/beheerders, van People Inc 
ontvangen. Deze beheerders hebben alle rechten in People Inc. De overige gebruikers van People Inc 
hebben we in de vorm van een ‘named users’ rapport ontvangen met daarin ook de toegewezen rollen en 
de laatste inlogdatum. Echter, kunnen we niet ervan uit gaan dat deze lijst (IST) alle gebruikers van 
People Inc betreft. Hierdoor kunnen we niet vaststellen dat alle (HDPO) gebruikers (mogelijk) de juiste 
rechten/profielen hebben verkregen. 
 
Atos 
In de ISAE3402 is in paragraaf 4.3 Logical Security een Atos controle LS-08 opgenomen waarbij per 
kwartaal de database Atos beheerdersaccounts gecontroleerd. Bij de steekproef van Atos beheeraccounts 
zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

 L2.5: 
Beheeraccounts zijn zoveel 
mogelijk beperkt en 
verklaard. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de vigerende Baseline BZ [61] is beschreven dat voor ieder informatiesysteem een autorisatieprotocol is 
opgesteld (beheermaatregel 11.1.1), alsmede een toegangscontrolebeleid die de toegang beschrijft van 
gebruikers en beheerders tot informatie-, applicatie- en systeemfuncties. We hebben dit protocol en beleid 
niet ontvangen. Hierdoor kunnen we niet vaststellen of vanuit een bepaalde gedachte de beheeraccounts 
zijn opgezet. 
 
People Inc 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij MI-HDPO. Daarnaast hebben we de installatiehandleiding van People Inc 
[46] ontvangen. In deze handleiding is beschreven dat een standaard account, met bijbehorend 
wachtwoord, wordt geïnstalleerd bij installatie van People Inc. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring [9] onder paragraaf 3.7.4 Logical Security is een aansluiting beschreven naar 
de Atos Information Security Policy. Voor efficiënt accountbeheer is een proces ‘User Management’ 
gedefinieerd. Dit proces borgt dat de juiste Atos gebruikersautorisaties worden uitgegeven en 
onderhouden met een gemandateerde goedkeuring (zie norm L1.1). De policy en het proces zijn niet in de 
ISAE3402 verklaring opgenomen en hebben we ook niet aangetroffen. Hierdoor kunnen wij niet vaststellen 
of de beheeraccounts zijn gelimiteerd en (per klantomgeving) zijn verklaard. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
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Van Atos hebben we de IST-positie [59a] ontvangen met alleen BZ functionele (batch) accounts. We 
kunnen niet vaststellen dat de beheeraccounts op deze omgeving zoveel mogelijk zijn beperkt, omdat we 
niet weten welk beleid hierop wordt toegepast (zowel BZ als Atos).  
People Inc 
We hebben een deel van de IST-positie [74], de huidige superusers/beheerders, van People Inc 
ontvangen. Deze beheerders hebben alle rechten in People Inc. De overige gebruikers van People Inc 
hebben we in de vorm van een ‘named users’ rapport ontvangen met daarin ook de toegewezen rollen en 
de laatste inlogdatum. Echter, kunnen we niet ervan uit gaan dat deze lijst (IST) alle gebruikers van 
People Inc betreft.  
 
Daarnaast hebben we tijdens een interview met FB [73] waargenomen dat een medewerker (beheerder) 
van People Inc het standaardinstallatieaccount gebruikt, omdat hij geen persoonlijk account heeft. We 
kunnen niet vaststellen dat het standaard wachtwoord voor dit account is aangepast. Tevens deelt FB mee 
dat waarschijnlijk uit People Inc kan worden gehaald wat de gebruiker heeft gedaan. Alleen moet daarvan 
apart een rapport worden geschreven. 
 
Atos 
Wij zijn geen Atos controles in de ISAE3402 verklaring tegengekomen die expliciet toetsen of de 
beheeraccounts zoveel mogelijk beperkt en op een goede manier zijn verklaard. De IST-positie [59a] 
verklaard dit eveneens niet. 

 L2.6: 
Gebruikersaccounts en 
beheeraccounts zijn 
persoonsgebonden.  

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de vigerende Baseline BZ 2011 [61] is beheermaatregel 11.5.2 is het volgende beschreven: 
 
Iedere gebruiker moet een unieke persoonsgebonden identificatiecode (user-id) hebben. Een adequate 
authenticatiemethode wordt gebruikt ter verificatie van de geclaimde identiteit. 
 
Voorts wordt in detailmaatregelen beschreven dat alle (beheer)accounts een uniek user-id moet hebben 
die kan worden herleid naar een persoon. Functionele accounts zijn alleen toegestaan als een bevoegde 
functionaris daarvoor vooraf toestemming heeft verleend. 
 
People Inc 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij MI-HDPO. 
 
Atos 
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In de ISAE3402 verklaring is beschreven in paragraaf 3.7.4 Logical Security dat users of Atos systems are 
required to identify themselves uniquely. (…) Only personal user IDS are allowed to be used for users to 
identify themselves. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de ontvangen lijst (IST-positie) van MI-HDPO [59a] zijn de BZ functionele (batch) accounts opgenomen. 
We hebben geen akkoordverklaring van bevoegd gezag aangetroffen dat deze functionele (batch) accounts 
toestaat. We kunnen niet via deze lijst vaststellen dat deze accounts alleen voor batchjobs worden 
gebruikt en dat bevoegde BZ functionaris voor deze accounts toestemming moet verlenen. 
 
People Inc 
We hebben een deel van de IST-positie [74], de huidige superusers/beheerders, van People Inc 
ontvangen. Deze beheerders hebben alle rechten in People Inc. De overige gebruikers van People Inc 
hebben we in de vorm van een ‘named users’ rapport ontvangen met daarin ook de toegewezen rollen en 
de laatste inlogdatum. Echter, kunnen we niet ervan uit gaan dat deze lijst (IST) alle gebruikers van 
People Inc betreft. 
 
Atos 

 
 

 

 L2.7: 
Gebruikersaccounts 
hebben geen directe 
toegang tot onderliggende 
componenten. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Voor de opzet van deze norm wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring van Atos. 
 
People Inc 
Hierbij geldt hetzelfde als bij MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring zijn de volgende paragrafen opgenomen: 

- 3.6.1 Control Environment - verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
o Delegatie van autoriteit 
o Functiescheiding (non conflicting (defined) roles) 
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- 3.7.2 Physical Security – Informatiebeveiliging, dataprotectie en omgevingsveiligheid. 
 
Bestaan 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Voor het bestaan van deze norm wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring van Atos. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 

 
 

 
 

 

 L2.8: 
Gebruikersaccounts en 
toegangsrechten worden 
periodiek geëvalueerd en 
de uitkomsten opgevolgd. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
In de vigerende Baseline BZ [61] is beschreven dat voor ieder informatiesysteem een  autorisatieprotocol 
is opgesteld (beheermaatregel 11.1.1), alsmede een toegangscontrolebeleid die de toegang beschrijft van 
gebruikers en beheerders tot informatie-, applicatie- en systeemfuncties. Deze documenten zijn niet door 
ons aangetroffen, waardoor we niet kunnen vaststellen dat een controle op aanwezige accounts is 
beschreven. In de Atos ISAE3402 verklaring is beschreven (paragraaf 4.3 Logical Security Complementary 
User Entity Controls, pagina 46) dat BZ zelf verantwoordelijk is voor het toestaan, aanpassen, verwijderen 
en bewaken van haar eigen gebruikers en/of van derden (exclusief Atos). 
 
People Inc 
Functioneel beheer kan zelf gebruikers opvoeren, aanpassen en verwijderen [73]. Deze handelingen zijn 
als zijnde werkinstructie beschreven in het Handboek FB [7]. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring [9] is beschreven dat voor efficiënt accountbeheer een proces ‘User 
Management’ is gedefinieerd. Dit proces borgt dat de juiste Atos gebruikersautorisaties worden uitgegeven 
en onderhouden met een gemandateerde goedkeuring; het proces wordt gebruikt door Atos I&DM voor 
alle gehoste systemen, zowel van Atos als van haar klanten. Van Atos de IST-positie van de MI-HDPO 
accounts ontvangen [59a] met BZ functionele (batch) account. Het is niet vast te stellen dat deze accounts 
alleen voor batchjobs worden gebruikt. 
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Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
We hebben geen controles van BZ aangetroffen op gebruikersaccounts en toegangsrechten aangetroffen. 
 
People Inc 
De functioneel beheerder deelt mee [73] dat de controle op welke HDPO accounts nog actief behoren te 
zijn naar eigen inzicht; hiervoor is geen periodieke controle ingericht. Op aangeven van de functioneel 
beheerder [74] wordt het rapport “ Named user account”  gegenereerd waarbij wordt nagegaan of de 
gebruikers op lijst nog op de functie zitten waarvoor zij People Inc gebruiken (met behulp van IDM en 
mailaccounts). Als iemand niet meer op de functie zit waar hij/zij People Inc voor nodig heeft wordt het 
gebruikersaccount verwijderd. Dit wordt verder niet met de desbetreffende gebruiker/manager afgestemd. 
 
Atos 
In de ISAE3402 is een Atos controle LS-08 (paragraaf 4.3 Logical Security) opgenomen waarbij per 
kwartaal de database Atos beheerdersaccounts gecontroleerd. Bij de steekproef van Atos beheeraccounts 
zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

Beveiliging 
componenten 

L3.1: 
Er is een actueel inzicht in 
de applicaties en 
onderliggende 
componenten. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
De BZ architect heeft tijdens een interview [64] een plaatje van de MI-HDPO omgeving geschetst [1] [2] 
[3] [4] [5]. Voorts heeft hij via de BZ domeinarchitect een tekening van de HDPO applicatielandschap [36] 
doorgestuurd. Het laatste plaatje geeft enigszins een beeld hoe de applicaties onderling aan elkaar 
gekoppeld zijn, eventueel met andere informatiesystemen buiten de HDPO omgeving. Dit plaatje is geen 
volledige architectuurschets, omdat niet alle onderliggende componenten (met bijvoorbeeld 
poortnummers) in deze omgeving en hoe deze gekoppeld zijn met elkaar inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Wel hebben we het Project Start Architectuur MI dienst, versie 1.1 van de datum 27 januari 2014 [38], 
ontvangen. Dit document beschrijft de globale informatie architectuur met daarbij verschillende MI 
diensten binnen BZ. Detail is dat de MI HDPO omgeving niet hierin is opgenomen. 
 
People Inc 
In Excel is op serverniveau het landschap van de People Inc omgeving [47] inzichtelijk gemaakt met een 
onderverdeling naar services, tooling, folders en externe koppelingen (zoals BZ P-Direkt interface). Hierbij 
zijn per koppeling de poortnummers vermeld. Deze Excelsheet is niet geschikt als netwerktopologie 
plaatje, omdat hierin niet de netwerkcomponenten vermeld zijn, zoals routers, switches en firewalls. 
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Atos 
In de ISAE3402 verklaring is beschreven dat de scope is van deze verklaring de servers, databases en 
netwerk componenten (zoals firewalls, switches) betreft. In de ISA3402 verklaring is geen 
architectuurplaat van de gehele Atos netwerkinfrastructuur (en dus ook niet de MI-HDPO omgeving) 
opgenomen, omdat deze verklaring generiek is opgesteld voor de gehele infrastructuur van Atos. 
Bestaan 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Architectuurplaatjes van de MI-HDPO omgeving zijn niet door ons aangetroffen. Hierdoor kunnen we niet 
vaststellen dat de architectuur van deze omgeving in loop der tijd is veranderd en/of aangepast. 
 
People Inc 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij MI-HDPO. 
 
Atos 
Alle beschreven Atos controles, paragraaf 4.3 Logical Security, hebben betrekking op de in scope zijnde 
compontenten (zie hiervoor opzet bij deze norm). Hierop zijn geen afwijkingen geconstateerd dan alleen 
bij de eerder beschreven afwijking LS-07 (zie hiervoor norm L1.1). 

 L3.2: 
Alertering op nieuwe 
kwetsbaarheden is 
ingeregeld en systemen 
worden periodiek 
gecontroleerd op 
technische 
kwetsbaarheden. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
De MI-HDPO systemen worden gehost door Atos; hierbij wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring van 
Atos. 
 
People Inc 
De People Inc systemen worden gehost door Atos; hierbij wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring 
van Atos. 
 
Atos 
De ISAE3402 verklaring beschrijft paragraaf 3.6.3 Risk Assessment dat een methodologie is ingericht voor 
het beoordelen van beveiligingsrisico’s. Deze methodologie bevat een uitgebreide reeks kwetsbaarheden 
en bedreigingen voor sites, mensen, hardware en software. Daarnaast is in paragraaf 3.7.6 Patch 
Management beschreven dat Atos een gestandaardiseerde en consistente manier van codificatie van 
patchen aanverwante activiteiten en processen hanteert. Tevens wordt een gestructureerde basis 
gehanteerd voor het uitvoeren van geïdentificeerde risicoprocessen om het risico van operationele 
wijzigingen te minimaliseren. 
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Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hierbij wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring. 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring zijn de Atos controles PA-01 en PA-02 onder paragraaf 4.1 Patch Management 
beschreven. Hierop zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

 L3.3: 
Systemen worden tijdig 
gepatcht en geüpdatet. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Zie hiervoor de Atos ISAE3402 verklaring. 
 
People Inc 
Zie hiervoor de Atos ISAE3402 verklaring. 
Atos 
Zie hiervoor norm L3.2. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Zie hiervoor de Atos ISAE3402 verklaring. 
 
People Inc 
Zie hiervoor de Atos ISAE3402 verklaring. 
 
Atos 
Zie hiervoor norm L3.2. 

 L3.4: 
Systemen maken geen 
gebruik van standaard 
wachtwoorden of 
backdoors accounts. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Zie hiervoor de Atos ISAE4302 verklaring. 
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People Inc 
Voor de gehoste systemen zie de ISAE verklaring van Atos. In de People Inc installatiehandleiding [43] 
wordt bij installatie een standaard account met standaard wachtwoord geïnstalleerd met alle rechten. 
 
 
Atos 
Onder paragraaf 3.7.4 Logical Security van de ISAE3402 verklaring is geen beschrijving opgenomen dat er 
een proces is ingericht om standaard accounts en wachtwoorden te verwijderen. Wel zijn Atos controles 
opgenomen (paragraaf 4.3) dat op jaarlijkse basis deze accounts en wachtwoorden worden gemonitord en 
verwijderd (zie ‘bestaan’ bij deze norm). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hiervoor wordt verwezen naar de ISAE3402 verklaring. 
 
People Inc 
Tijdens het vaststellen van het bestaan met FB [73] is waargenomen dat het standaard installatieaccount 
nog steeds actief is. Volgens mededeling wordt onder andere dit account gebruikt door de medewerker 
van People Inc. We kunnen niet vaststellen dat het standaard wachtwoord is gewijzigd; hierop wordt door 
FB geen controle uitgevoerd. 
 
Atos 
ISAE3402 verklaring zijn onder paragraaf 4.3 Logical Security de jaarlijkse Atos controle LS-19 en LS-20 
opgenomen voor het verwijderen van standaard accounts en wachtwoorden. Hierop zijn geen afwijkingen 
geconstateerd. 

 L3.5: 
Het besturingssysteem 
draait geen onnodige 
services. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hiervoor geldt de ISAE3402 verklaring van Atos, omdat de MI-HDPO servers door Atos worden gehost. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is geen passage onder bijvoorbeeld ‘Logical Security’ beschreven dat onnodige 
services moeten worden uitgezet op besturingssystemen. Ook wordt de term ‘hardening’ (van servers) 
niet in deze verklaring gebruikt. 
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Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hiervoor geldt de ISAE3402 verklaring. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is geen Atos controle opgenomen die controleert welke onnodige services op 
een besturingssysteem draaien en om deze te verwijderen (en/of onbruikbaar te maken). 

 L3.6: 
Het interne netwerk is 
gescheiden van andere 
onvertrouwde 
omgevingen. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hiervoor geldt de ISAE3402 verklaring van Atos. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
Tijdens een interview met Atos [71] is meegedeeld dat de Business Consultant (vallend onder B&PS) 
alleen toegang heeft tot de ontwerp- en de testomgeving (O en T) van MI-HDPO. De Business Consultant 
heeft geen toegang tot het Service netwerk en het BZ portaal. Atos Deployment (onderdeel IDM) is 
verantwoordelijk voor de fase die ligt tussen test en acceptatie (T en A) en daarna productie (P). Voorts 
wordt meegedeeld dat de ISAE3402 verklaring over de A- en de P-omgeving gaat. In ieder geval gaan de 
beschreven Atos controles, sectie IV, (merendeel) over de productie omgeving. 
 
We hebben geen architectuurplaatje in deze verklaring aangetroffen hoe de MI-HDPO en People Inc 
omgeving is opgebouwd op basis van OTAP, alsmede hoe de beoogde scheiding hierin is aangebracht. De 
ISAE3402 verklaring is generiek van opzet beschrijft meer dan alleen maar de BZ MI-HDPO en People Inc 
componenten. 
 
Wel is in de ISAE34023 verklaring opgenomen bij paragraaf 3.3. Scope of the report: Each customer 
environment has its own separate security zones. 
 
Bestaan 



 

49 van 67 | General IT Controls & interfaces Personele managementinformatie HDPO 
 

 

 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hiervoor geldt de ISAE3402 verklaring. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
We hebben geen bestaanscontroles uit kunnen voeren op de OTAP omgeving van MI-HDPO en People Inc. 
Wel is in paragraaf 4.3 van de ISAE3402 verklaring de Atos controle LS-11 opgenomen. Deze controle 
beschrijft dat firewallsystemen gebruikt worden om klantnetwerken te scheiden van het Atos netwerk; 
hierop is een steekproef gehouden. Deze controle vertoonde geen afwijkingen. 

 L3.7: 
Netwerkverkeer en 
componenten worden 
actief gemonitord. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hiervoor geldt de ISAE3402 verklaring van Atos. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is in paragraaf 3.3 Scope of the Report beschreven dat AHPS (Atos High 
Performance Security) Services een speciaal ingericht SIEM (Security Information and Event Management) 
service is, geleverd door de Big Data Security Division. SIEM technologie verzorgt het real-time analyseren 
van ‘security events’ die door netwerk hardware en applicaties worden gegenereerd.  
 

 
 

 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hiervoor geldt de ISAE3402 verklaring. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
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Atos 
Wij hebben de SIEM service bij de Big Data Security Division niet waar kunnen nemen. De bronbestanden 
van dit SIEM en de analyses zijn tevens door ons niet aangetroffen. 

Overig O1.1:  
De periodiciteit en het 
type gegevens die de 
back-up bevat sluiten aan 
bij (voor de jaarrekening) 
kritische systemen. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Het voorliggende onderzoek betreft een vraaggestuurd onderzoek. Wel geldt dat personele 
informatiesystemen onderdeel uitmaken van belang zijn voor de jaarrekeningcontrole (wettelijke taak). 
Verder geldt voor deze norm de ISAE3402 verklaring van Atos. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
Paragraaf 3.7.9 Data Backup van de ISAE3402 verklaring beschrijft dat het Manage Data Process de 
vereiste bestanden en databases naar een veilige locatie kopieert en de mogelijkheid biedt deze data bij 
verlies te herstellen. Deze paragraaf beschrijft zowel de back-up- als de  hersteloverwegingen. 
 
Voorts wordt in de Atos controle DB-01 (paragraaf 4.8 Data Backup) beschreven dat op het  back-up 
management, data bewaartermijnbeleid, procedures/specificaties voor geautomatiseerde back-up 
systemen en voorgedefinieerde schema’s geen afwijkingen zijn geconstateerd. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Zie hiervoor de ISAE3402 verklaring van Atos. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
De Atos controles in paragraaf 4.8 Data Backup zijn geen afwijkingen geconstateerd bij de steekproef, te 
weten: 

• DB-01 – voorgedefinieerde schema’s bestaan en de geautomatiseerde back-up systemen zijn 
volgens deze schema’s ingericht. 

• DB-02 – data back-up jobs worden uitgevoerd, bewaakt en mislukte jobs worden 
dienovereenkomstig herstelt. 
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 O1.2:  
De back-up gegevens 
worden op een veilige 
locatie bewaard zodat de 
integriteit van de back-up 
geborgd blijft. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Hiervoor wordt verwezen naar de Atos ISAE3402 verklaring. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
De ISAE3402 verklaring beschrijft dat het Manage Data Process de vereiste bestanden en databases naar 
een veilige locatie kopieert (zie norm O1.1). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Zie hiervoor de Atos ISEA3402 verklaring. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is geen Atos Controle (paragraaf 4.8) beschreven om zeker te stellen dat de 
data op een aparte locatie wordt weggeschreven.  
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 O1.3:  
Het kunnen terugzetten 
van de back-up (recovery) 
wordt periodiek getest. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Zie de ISAE3402 verklaring van Atos. 
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring is in paragraaf 3.7.9 Data Backup beschreven dat Manage Data Process de 
mogelijkheid biedt deze data bij verlies te herstellen (zie norm O1.1). 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Zie hiervoor de ISAE3402 verklaring.  
 
People Inc 
Idem MI-HDPO. 
 
Atos 
In paragraaf 4.8 Data Backup (ISAE3402 verklaring) is bij Atos controle DB-04 beschreven dat bij de 
steekproef de herstelverzoeken van klanten via het bak-up herstelbeleid en contractuele afspraken 
behoren te lopen. Hierop zijn geen afwijkingen geconstateerd. 
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Bijlage 3: Matrix aangetroffen situatie Extraction, Transformation & Load 

Onderstaande matrix bevat de aangetroffen situatie over de onderzoeksperiode 1 april 2018 t/m 20 augustus 2018 
 

Nr. Norm Aangetroffen situatie 

 Beheerorganisatie  

1.  Er dient een specifieke beveiligde 
fysieke/logische omgeving ingericht te zijn 
voor de opslag van gegevens in de 
datawarehouse/people inc –databases. 
 

Zie ook de secties Wachtwoordbeheer (L1), Gebruikersbeheer (L2) en Beveiliging componenten (L3) van 
het GITC normenkader 
 
Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Wij hebben middels interviews [63-64] en ontvangen documentatie deels inzicht gekregen in de globale 
opzet van hoe de fysieke/logische beveiliging van het datawarehouse is vormgegeven. Aan de hand van 
functionele ontwerpen [11-12], schetsen [1-6] en een ontvangen enterprise applicatie architectuur plaat 
[36] is hiervan een beeld verkregen. In het project start architectuur (PSA) document is opgenomen hoe in 
opzet middels compartimentering van gebruikers en servers de opslag en beveiliging van MI-diensten van 
BZ werd beoogd, zodanig dat gebruikers alleen toegang hebben tot de voor hen relevante gegevens. De 
opzet van de MI-HDPO omgeving is hierin niet opgenomen. 
De initiële PSA uit 2011 beschrijft een generieke opzet van de MI-omgeving bij BZ. Een tweetal 
omgevingen zijn specifiek opgenomen in deze PSA, maar niet de MI-HDPO. De laatste omgeving is pas per 
2013 ontwikkeld. De PSA is in 2014 bijgewerkt, maar bevat geen vermelding van de MI-HDPO omgeving. 
Verder beschrijft FO04 [11] wel tabellen en regels (Excel sheet), maar is het geen logische plaat. 
 
People Inc 
Volgens mededeling [66-68,73] van functioneel beheer (FB/BZ) van People Inc onderhoud FB een 
handleiding [7] waarin globaal is opgenomen hoe het autorisatiebeheer wordt vormgegeven. De 
handleiding bevat een opsomming van veelvoorkomende beheeractiviteiten en werkinstructies. Deze 
handleiding is niet formeel geaccordeerd en vastgesteld en bevat geen autorisatiematrix met rollen en 
rechten van gebruikers(groepen). 
 
Atos 
Wij hebben middels interviews [69,71] en ontvangen documentatie deels inzicht gekregen in de globale 
opzet van hoe de fysieke/logische beveiliging van het datawarehouse is vormgegeven. In de functionele 
ontwerpen [11-12,41-42,58] beperkt een beschrijving hiervan zich tot een algemeen overzicht uit welke 
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(logische) lagen het datawarehouse is opgebouwd. De volgende lagen worden onderscheiden: 
bronsysteemlaag (SRC), staging (STG), datawarehouse (DWH) en datamart (DMT). Deze lagen hebben tot 
doel gebruikers alleen toegang te verlenen tot de voor hen relevante gegevens. 
Wij hebben geen technische documentatie aangetroffen waarin een nadere beschrijving is opgenomen over 
hoe servers, besturingssystemen en databases zijn of dienen te worden ingericht. 
In de generieke ISAE3402 [9] verklaring (over 2016/2017) is opgenomen dat Atos in opzet voldoet aan de 
te nemen beveiligingsmaatregelen voor de fysieke/logische beveiliging van o.a. applicatie- en 
databaseservers. Hierin zijn geen details terug te lezen welke hiervan betrekking hebben op het 
datawarehouse en People Inc. 
Atos geeft aan dat BZ volgens contract een ‘right to audit’ heeft en dit een mogelijkheid biedt nader 
onderzoek te laten doen naar de specifieke BZ-omgeving. 
 
People Inc 
Wij hebben middels interviews [76] en ontvangen documentatie deels inzicht gekregen in de globale opzet 
van hoe de fysieke/logische beveiliging van de People Inc applicatie- en databaseserver is vormgegeven. 
In een spreadsheet [47] is globaal geschetst welke servers (inclusief poortnummers) ten behoeve van 
People Inc zijn geconfigureerd en hoe deze aan elkaar zijn gerelateerd. In de installatie handleidingen [43-
46] zijn de technische details opgenomen over welke configuratie- en beveiligingsinstellingen (waaronder 
poortnummers en activatie van encryptie) voor People Inc van toepassing zijn en hoe parameters dienen 
te worden ingesteld. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Gedurende het onderzoek hebben wij niet de mogelijkheid gehad om middels eigen waarneming vast te 
stellen dat een beveiligde fysieke en logische omgeving is ingericht voor de opslag van gegevens in de 
datawarehouse/people inc –databases. 
Volgens mededeling [63-64] van de BZ-architect en functioneel beheer hebben BZ-medewerkers geen 
rechtstreekse toegang tot de MI-HDPO datawarehouse omgeving en de daarin opgeslagen gegevens.  
 
People Inc 
Volgens mededeling [66,73] van functioneel beheer hebben BZ-medewerkers alleen toegang tot de voor 
hen relevante in People Inc opgeslagen gegevens. Middels demonstratie en een verkregen overzicht van 
gebruikers en rollen is inzicht verkregen hoe toegang tot opgeslagen gegevens is ingericht. Wij hebben 
geen toetsing verricht naar de juistheid van deze rechten en rollen. 
 
Atos 
In de ISAE3402 verklaring [9] is opgenomen dat ten aanzien van de Physical (paragraaf 4.1) and Logical 
Security Controls (paragraaf 4.3) - met uitzondering van LS-07 - geen afwijkingen zijn geconstateerd. De 
verklaring geeft geen details over welke hiervan betrekking hebben op het datawarehouse en People Inc en 
dus hoe deze zijn ingericht. 
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Volgens mededeling [69,71] van de Business Consultants hebben BZ-medewerkers geen rechtstreekse 
toegang tot de MI-HDPO datawarehouse omgeving en de daarin opgeslagen gegevens. BZ-medewerkers 
gebruiken de rapportage tool Tableau, waarmee verbinding wordt gemaakt met de datawarehouse van MI-
HDPO. Tableau gebruikers hebben alleen leesrechten op de tabellen van het datawarehouse. Het 
wachtwoordbeheer hiervan ligt bij Atos. 

2.  Er dient een specifieke beveiligde 
fysieke/logische omgeving ingericht te zijn 
voor het transport van gegevens binnen de 
datawarehouse/people inc -omgeving. 

Zie de secties Gebruikersbeheer (L2) en Beveiliging componenten (L3) van het GITC normenkader. De in 
deze secties aangetroffen situatie met betrekking tot beveiligingsmaatregelen is zowel van toepassing op 
de GITC als de omgevingen waarbinnen het datawarehouse als People Inc is gerealiseerd. 
 
Opzet/Bestaan 
 
Zie norm 1. De bij norm 1 beschreven aangetroffen situatie is voor zowel opslag als transport van 
toepassing. 

3.  Aan de minimale vereisten aan 
functiescheiding moeten zowel voor de 
omgeving van opslag van gegevens als 
voor het transport van gegevens worden 
voldaan, zodat de betrouwbaarheid van het 
functioneren van de beheerorganisatie kan 
worden gewaarborgd. De bij de 
onderkende functiegebieden behorende 
taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden moeten schriftelijk zijn 
vastgelegd. 

Zie de sectie Gebruikersbeheer (L2) van het GITC normenkader. De in deze sectie aangetroffen situatie 
met betrekking tot functiescheiding en het gebruik van functionele (batch) accounts, is zowel van 
toepassing op de GITC als de omgevingen waarbinnen het datawarehouse als People Inc is gerealiseerd. 
 

4.  De opgenomen maatregelen van de interne 
controle in de programmatuur dienen 
toereikend te zijn beschreven, 
geïmplementeerd en periodiek te worden 
uitgevoerd. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO/People Inc 
Wij hebben geen documentatie aangetroffen waarin maatregelen van interne controle staan beschreven en 
op welke wijze deze interne controlemaatregelen periodiek worden uitgevoerd. 
 
Atos 
Zie de secties Wachtwoordbeheer (L1) en Gebruikersbeheer (L2) van het GITC normenkader 
 
People Inc 
Wij hebben geen documentatie aangetroffen waarin maatregelen van interne controle staan beschreven en 
op welke wijze deze interne controlemaatregelen periodiek worden uitgevoerd. 
 
Bestaan 
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DBV-IV 
MI-HDPO/People Inc 
Idem als bij opzet. 
 
Atos 
Zie de secties Wachtwoordbeheer (L1) en Gebruikersbeheer (L2) van het GITC normenkader 
 
People Inc 
Idem als bij opzet. 

 Autorisatiebeheer  

5.  Een beperkte en vooraf gedefinieerde 
groep mag alleen rechten krijgen op de 
(beheer)componenten van de opslag- en 
transportomgeving conform het 
autorisatiebeheer, die zijn gebaseerd op 
een vastgestelde autorisatiematrix en 
functiescheiding. Deze rechten dienen 
periodiek gecontroleerd worden. 

Zie de secties Wachtwoordbeheer (L1) en Gebruikersbeheer (L2) van het GITC normenkader. De in deze 
secties aangetroffen situatie met betrekking tot functiescheiding en het gebruik van functionele (batch) 
accounts, is zowel van toepassing op de GITC als de omgevingen waarbinnen het datawarehouse als 
People Inc is gerealiseerd. 

6.  Tijdens de overdracht van data is de 
toegang tot de omgeving alleen 
toegankelijk voor de daarvoor 
geautoriseerde systeemprogrammatuur en 
beperkt aantal systeembeheerders (need 
to have). 

Zie de secties Wachtwoordbeheer (L1) en Gebruikersbeheer (L2) van het GITC normenkader. De in deze 
secties aangetroffen situatie met betrekking tot geautoriseerde programmatuur en beheerders, is zowel 
van toepassing op de GITC als de omgevingen waarbinnen het datawarehouse als People Inc is 
gerealiseerd. 

7.  Er zijn geen mogelijkheden de gegevens te 
muteren, anders dan via de reguliere 
gegevensoverdracht. 

Zie de secties Wachtwoordbeheer (L1) en Gebruikersbeheer (L2) van het GITC normenkader. De in deze 
secties aangetroffen situatie met betrekking tot geautoriseerde programmatuur en beheerders, is zowel 
van toepassing op de GITC als de omgevingen waarbinnen het datawarehouse als People Inc is 
gerealiseerd. 

 Integriteit  

8.  Er zijn interne controlemaatregelen 
getroffen om de juistheid van het 
laadproces van gegevens naar de 
datawarehouse/people inc -omgeving te 
waarborgen. 

Opzet 
 
Atos 
In de ontvangen functionele ontwerpen [11-12] is aangegeven dat gegevens vanuit verschillende 
gegevensbronnen worden ingeladen naar de MI-HDPO bron (SRC) en staging (STG) laag. Het 
daadwerkelijk inladen van gegevens zou zijn opgenomen in RFC 30.304. Deze RFC hebben wij niet 
ontvangen en onderzocht. De Business Consultant heeft tijdens bespreking van de aangetroffen situatie 
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[d.d. 20-7-2018] aangegeven dat de beschikbaarheid van gegevens in de SRC laag voor de Business 
Consultant een gegeven is voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De afdeling IDM (Infrastructure 
and Datamanagement) van Atos verzorgt het feitelijk inladen. Wij hebben hiervan geen additionele 
technische documentatie ontvangen. 
 
People Inc 
Volgens mededeling [76] vinden er nachtelijke importjobs plaats waarbij gegevens vanuit People Inc 
worden geëxporteerd en worden klaargezet voor het datawarehouse. Daarnaast worden middels 
importjobs gegevens vanuit P-Direkt geïmporteerd naar People Inc. Wij hebben geen documentatie 
aangetroffen waarin staat beschreven op welke wijze de im- en exportjobs functioneren. 
 
Bestaan 
 
Atos 
De Business Consultant heeft in interview [69,71] toegelicht dat tijdens het laden van gegevens naar de 
MI-HDPO SRC en STG laag diverse controles worden uitgevoerd. Wij hebben voorbeelden ontvangen van 
signaleringsemails [49] en batchinfobestanden [50-52] waarin de resultaten zijn opgenomen van 
uitgevoerde interfacescripts en controles. Van de wijze waarop deze interfacescripts functioneren en zijn 
samengesteld hebben wij geen beschrijving aangetroffen. 
 
Wij hebben ons door bovenstaande geen eenduidig en volledig beeld kunnen vormen van getroffen interne 
controlemaatregelen die de juistheid van het laadproces waarborgen. 
 
Voorts is aanvullend de aangetroffen situatie zoals beschreven bij norm 12 en 13 op deze norm van 
toepassing. 

9.  Er zijn interne controlemaatregelen 
getroffen ter waarborging van de juist- en 
volledigheid van de vertaling van gegevens 
naar de datawarehouse. 

Opzet 
 
Atos 
Wij hebben functionele ontwerpen [11-12] ontvangen waarin maatregelen worden beschreven die 
aangeven in relatie tot welke bestanden en hoe gecontroleerd dient te worden op juistheid van gegevens. 
Zo zijn beschrijvingen van ‘file formats’ en ‘file mappings’ opgenomen. Deze beschrijvingen geven weer 
welke kolommen worden verwacht en van welk type deze dienen te zijn. Voorts is aangegeven aan welke 
‘constraints’ de gegevens dienen te voldoen. 
De daadwerkelijke vertaling van deze controles naar programmacode en technische inrichting hebben wij 
niet aangetroffen. Hierdoor hebben wij ons geen volledig beeld kunnen vormen van de getroffen 
controlemaatregelen. 
 
People Inc 
Wij hebben geen documentatie aangetroffen welke een beeld geven van getroffen controlemaatregelen ter 
waarborging van de juist- en volledigheid van de vertaling van gegevens naar de datawarehouse. 
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Bestaan 
 
Atos 
Naar aanleiding van interview [69,71] met de Business Consultant hebben wij voorbeelden ontvangen van 
signaleringsemails [49] en batchinfobestanden [50-52] waarin de resultaten zijn opgenomen van 
uitgevoerde interfacescripts en controles die worden uitgevoerd. In de batchinfobestanden is na te gaan 
hoe records zijn verwerkt. Deze informatie wordt door de Business Consultant gebruikt om bij afwijkingen 
te acteren (zie ook norm 8). De bestanden bevatten tevens zogenaamde ‘activities’ welke details aangeven 
op de verwerkte data. 
De batchinfobestanden geven echter geen duidelijk beeld van de beoogde en uitgevoerde controles op ‘file 
formats’, ‘file mappings’ en ‘constraints’. 
 
People Inc 
Wij hebben geen geïmplementeerde werkwijze aangetroffen welke een beeld geven van getroffen 
controlemaatregelen ter waarborging van de juist- en volledigheid van de vertaling van gegevens naar de 
datawarehouse. 

10.  Er zijn interne controlemaatregelen 
getroffen om de integriteit van het 
datatransport binnen de 
datawarehouse/people inc -omgeving te 
waarborgen. Hier dient een 
(geautomatiseerde) signaalfunctie voor 
ingericht te zijn. 

Opzet 
 
Atos/People Inc 
Wij hebben geen documentatie aangetroffen welke een beeld geven van getroffen interne 
controlemaatregelen die de integriteit van het datatransport waarborgen. 
 
Bestaan 
 
Atos 
Naar aanleiding van interview [69,71] met de Business Consultant hebben wij voorbeelden ontvangen van 
signaleringsemails [49] en batchinfobestanden [50-52] waarin de resultaten zijn opgenomen van 
uitgevoerde interfacescripts. In de batchinfobestanden zijn twee meta-kolommen opgenomen waarin de 
‘counts’ worden vermeld van de records die zijn verwerkt in vergelijking met het aantal records uit 
bronbestanden. Deze informatie wordt door de Business Consultant gebruikt om bij afwijkingen te acteren 
(zie ook norm 8). De bestanden bevatten tevens zogenaamde ‘activities’ welke details aangeven op de 
verwerkte data. 
Wij hebben wegens het ontbreken van documentatie en op basis van de ontvangen signaleringsmails en 
batchinfobestanden niet in detail kunnen vaststellen welke controlemaatregelen zijn getroffen om de 
integriteit van het datatransport te waarborgen. 
 
People Inc 
Wij hebben geen geïmplementeerde werkwijze aangetroffen welke een beeld geven van getroffen interne 
controlemaatregelen die de integriteit van het datatransport waarborgen. 
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11.  Periodiek dient te worden nagegaan dat de 
gegevens van beide systemen consistent 
zijn 

Wij hebben geen documentatie en geïmplementeerde werkwijze aangetroffen welke een beeld geven van 
getroffen periodieke interne controlemaatregelen die toezien op consistentie van systemen. 

12.  Dubbel inlezen van gegevens dient door de 
(applicatie)interface te worden voorkomen 
en gesignaleerd. 

Opzet 
 
Atos 
Wij hebben functionele ontwerpen [11-12] ontvangen waarin staat aangegeven dat gegevens vanuit 
verschillende gegevensbronnen worden ingeladen en welke controles worden uitgevoerd op deze 
gegevens. Een uitgebreide beschrijving van welke en hoe controles worden uitgevoerd om dubbel inlezen 
te voorkomen is in deze ontwerpen niet aangetroffen. 
Tijdens interview [69,71] met de Business Consultant van Atos is het laad-/omzetproces nog nader 
toegelicht. In RFC’s wordt gerefereerd naar andere RFC’s die op zich weer een beschrijving kunnen 
bevatten van een deel van het laad-/omzetproces. In de FO’s/RFC 33.874 en 34.038 [11-12] wordt 
bijvoorbeeld verwezen naar de RFC’s 28.165, 29.010, 30.304, 32.077, 33.427 en 33.434. Deze RFC’s 
zouden een beschrijving bevatten van hoe MI-HDPO wordt gevuld met gegevens vanuit P-Direkt en People 
Inc. Deze RFC’s hebben wij niet ontvangen/onderzocht. Wij hebben ons tijdens het onderzoek daardoor 
geen totaalbeeld kunnen vormen over hoe het complete laadproces is vormgegeven en welke controles 
worden uitgevoerd. 
De Business Consultant heeft in interview [69,71] aangegeven dat de functionele ontwerpen naar 
aanleiding van een RFC altijd in zijn geheel worden bijgewerkt. De consultant geeft aan dat voor het 
uitvoeren van zijn werkzaamheden de functionele ontwerpen alle relevante informatie bevat. 
 
In RFC 34.038 (paragraaf. 4.6.2) zijn enkele logische regels opgenomen die beschrijven hoe 
gegevenskolommen/-velden worden verwerkt. Uit deze regels (‘generic rules’) is enigszins af te leiden dat 
gecontroleerd wordt op bestaande en dubbele gegevens, maar geeft geen volledig beeld van hoe wordt 
gecontroleerd en welke geautomatiseerde controles hierbij van toepassing zijn. Een gedetailleerde 
beschrijving hiervan hebben wij niet aangetroffen. 
 
People Inc 
Volgens mededeling [76] vinden er nachtelijke importjobs plaats waarbij gegevens vanuit People Inc 
worden geëxporteerd en worden klaargezet voor het datawarehouse. Daarnaast worden middels 
importjobs gegevens vanuit P-Direkt geïmporteerd naar People Inc. Wij hebben geen documentatie 
aangetroffen waarin staat beschreven op welke wijze de im- en exportjobs functioneren. People Inc geeft 
aan dat relevante documentatie door de klant zelf dient te worden opgesteld. 
Wij hebben van de klant BZ/functioneel beheer People Inc een concept handleiding HDPO-IC-IM [7] 
ontvangen waarin summier de nachtelijke jobs worden aangehaald, maar niet uitgebreid worden 
beschreven. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
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MI-HDPO 
Volgens mededeling [63] van functioneel beheer HDPO wordt het piepsysteem gebruikt om mismatches te 
detecteren en corrigeren, waarbij in het geval van verstoringen contact wordt opgenomen met Atos en/of 
People Inc. 
 
People Inc 
Volgens mededeling [66-67,73] van functioneel beheer bestaat er een mogelijkheid om binnen de People 
Inc omgeving rapporten te starten die inzicht geven in de resultaten van de nachtelijke processen, 
waaronder importjobs. Deze mogelijkheid wordt kort aangehaald in de concept handleiding HDPO-IC-IM, 
maar is een optie die niet ten behoeve van periodieke controle wordt gebruikt. Wij hebben geen inzicht 
gekregen of deze rapporten inzicht geven in een controle op dubbel inlezen van gegevens. 
 
Atos 
Naar aanleiding van interview [69,71] met de Business Consultant hebben wij voorbeelden ontvangen van 
signaleringsemails [49] en batchinfobestanden [50-52] waarin de resultaten zijn opgenomen van 
uitgevoerde interfacescripts. In de batchinfobestanden zijn twee meta-kolommen opgenomen waarin de 
‘counts’ worden vermeld van de records die zijn verwerkt in vergelijking met het aantal records uit 
bronbestanden. Deze informatie wordt door de Business Consultant gebruikt om bij afwijkingen te acteren 
(zie ook norm 8). De bestanden bevatten tevens zogenaamde ‘activities’ welke details aangeven op de 
verwerkte data. Uit deze ‘activities’ hebben wij niet kunnen afleiden of en zo ja waar wordt gecontroleerd 
op het dubbel inlezen van gegevens. 
Tijdens afstemming van de aangetroffen situatie [d.d. 20-8-2018] geeft de Business Consultant aan dat 
indien data dubbel zou worden ingelezen dat direct in de dagelijkse mail wordt vermeld. Op basis van deze 
signalering wordt vervolgens geacteerd. Aangegeven wordt dat in het geval van PeopleInc inlezen van 
dubbele gegevens niet aan de orde is aangezien een full dump wordt ingelezen. Door het inlezen van een 
full dump kan goed gecontroleerd worden wat het aantal te verwerken records is en hoeveel records 
daarvan naar het datawarehouse zijn verwerkt en of hierin een dubbeling zit. De Business Consultant geeft 
aan dat controle hierop ook onderdeel is van zijn dagelijkse werkzaamheden. De consultant geeft verder 
aan dat door aanlevering van delta XML-bestanden vanuit P-Direkt naar het datawarehouse eenzelfde 
controle niet wordt uitgevoerd. De verzameling van delta bestanden zouden geen eenvoudig beeld geven 
van het aantal in te lezen en te verwerken records, wat controle op dubbel inlezen zou bemoeilijken. 
Wij hebben niet kunnen vaststellen of de hierboven controle ook daadwerkelijk zo werkt. 
 
People Inc 
Wij zijn naar aanleiding van interview [73,76] tijdens het onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om 
bestaansvaststellingen te verrichten op het im- en exportproces zoals dat in People Inc is 
geïmplementeerd. Wij hebben ook geen resultaten van interfacescripts aangetroffen. 
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13.  De uitkomsten van interface scripts van 
exporterende en importerende systemen 
dienen overeen te stemmen met de 
standen in het bronsysteem. Hiervoor 
dienen de getroffen interne 
controlemaatregelen de juistheid van de 
interface scripts te waarborgen. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO/People Inc 
Wij hebben geen documentatie aangetroffen waarin de opzet staat beschreven van een vergelijking van 
uitkomsten van interfacescripts met de standen van bronsystemen. Functioneel beheer [66,74] geeft aan 
dat P-Direkt extracten ten behoeve van im- en exportjobs op een voor BZ beschikbare netwerpmap 
worden klaargezet. Deze map bevat P-Direkt XML-bestanden die worden ingelezen in het datawarehouse 
en People Inc. De inhoud van de map met bestanden gebruikt functioneel beheer om te controleren of 
exports vanuit P-Direkt zijn geslaagd en gebruikt kunnen worden voor vervolgimports. De functioneel 
beheerder People Inc geeft aan geen inhoudelijke kennis te hebben over de betekenis van de inhoud van 
deze bestanden en de relatie met de im- en exportjobs zoals die binnen People Inc zijn geconfigureerd. 
Volgens mededeling van functioneel beheer HDPO/People Inc [63,66,74] wordt het piepsysteem gebruikt 
om mismatches te detecteren en corrigeren, waarbij in het geval van verstoringen contact wordt 
opgenomen met Atos en/of People Inc. 
 
Atos 
Wij hebben functionele ontwerpen [11,12,41-42,58] ontvangen waarin globaal wordt aangegeven dat data 
extracten dagelijks geleverd worden via een automatisch mechanisme (scripts). Deze functionele 
ontwerpen beschrijven niet hoe toetsing op de uitgevoerde extracten en vergelijking met de bronsystemen 
dient te worden uitgevoerd. 
De Business Consultant geeft tijdens de afstemming van de aangetroffen situatie [d.d. 20-8-2018] aan dat 
het vergelijken van standen met de bronsystemen ooit een wens was, maar vooralsnog niet is 
geïmplementeerd. De consultant geeft aan dat het waarschijnlijk voor PeopleInc zou kunnen worden 
ingevoerd, aangezien hiervoor full dumps worden aangeleverd. Voor P-Direkt zou dit problemen kunnen 
opleveren vanwege de aanlevering van delta XML bestanden. 
 
People Inc 
Volgens mededeling [76] is geen documentatie aanwezig waarin wordt beschreven hoe bijvoorbeeld aan de 
hand van logging van im- en exports getoetst wordt of uitkomsten van scripts overeenstemmen met 
bronsystemen. Volgens mededeling is het de verantwoordelijkheid van de klant (in casu BZ) om hiervan 
documentatie vast te leggen. 
 
Bestaan 
 
DBV-IV 
MI-HDPO/People Inc 
Idem als bij opzet. 
 
Atos 
Van de uitvoer van interface scripts ontvangt de Business Consultant van Atos iedere ochtend een email 
[49] met ‘batchinfo’ [50-52]. Deze emails bevatten informatie over hoe de nachtelijke batches hebben 
gedraaid. De Business Consultant kan met behulp van deze emails de omgeving goed monitoren. Er 
kunnen vergelijkingen worden gemaakt op bestandsgrootte, aantal records en batch id-nummers. Bij 
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verschillen kan op een bepaalde im- en exportstroom worden ingezoomd. Op velden worden automatische 
checks uitgevoerd, bijvoorbeeld als een veld numerieke waardes moet bevatten maar er staan alfabetische 
waardes in. Daarnaast bevat de batchinfo informatie over de vergelijking van hoeveel records zijn verwerkt 
ten opzichte van het aantal records dat vanuit de bronsystemen is aangeleverd. Wij hebben voorbeelden 
van deze scriptuitvoer ontvangen. De juistheid en volledigheid van deze scripts is niet onderzocht. 
In geval van verstoringen of onjuiste executie van de batches/jobs volgt Atos het proces 
incidentmanagement om deze verstoringen op te lossen [48,53]. 
 
People Inc 
Idem als bij opzet. Aanvullend is in interview [76] aangegeven dat de im- en exporttool van People Inc 
controles uitvoert op de datasets die met de tool worden verwerkt. Wij hebben tijdens het onderzoek niet 
de gelegenheid gekregen de werking van deze tool vast te stellen. 

 Beheerprocessen  

14.  Er dient een beheersbaar proces ingericht 
te zijn voor het wijzigingsbeheer op de 
datawarehouse/people inc interface scripts 
omgeving, dat onderdeel uitmaakt van het 
vigerende generieke proces 
wijzigingsbeheer. 

Zie de sectie Wijzigingenbeheer (W1) van het GITC referentiekader. De in deze sectie aangetroffen situatie 
met betrekking tot het wijzigingenbeheer, is zowel van toepassing op de GITC als de omgevingen 
waarbinnen het datawarehouse als People Inc en de interfacescripts zijn gerealiseerd. 

 Procedures  

15.  Er dient een beheersbaar proces ingericht 
te zijn voor het testtraject op de interface 
scripts omgeving. 

Zie de sectie Wijzigingenbeheer (W1) van het GITC referentiekader. De in deze sectie aangetroffen situatie 
met betrekking tot het testproces, is zowel van toepassing op de GITC als de omgevingen waarbinnen het 
datawarehouse als People Inc en de interfacescripts zijn gerealiseerd. 

16.  Er dient een (integraal) overzicht 
beschikbaar te zijn van de binnen het 
geautomatiseerde systeem opgenomen 
geprogrammeerde controles. 

Opzet 
 
DBV-IV 
MI-HDPO 
Wij hebben geen documentatie aangetroffen waarin een (integraal) overzicht is opgenomen van de binnen 
de systemen opgenomen geprogrammeerde controles. Volgens mededeling [63] van functioneel beheer 
beschrijven, voor wat betreft MI-HDPO, de functionele ontwerpen van Atos de controles die zijn 
geïmplementeerd. Zie verder hieronder bij Atos. 
 
People Inc 
Wij hebben geen documentatie aangetroffen waarin een (integraal) overzicht is opgenomen van de binnen 
de systemen opgenomen geprogrammeerde controles. In interview [66,73] is bevestigd dat hiervan geen 
overzicht aanwezig is. 
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Nr. Norm Aangetroffen situatie 

Atos 
Wij hebben functionele ontwerpen [11-12] ontvangen waarin staat beschreven hoe gegevens vanuit 
verschillende gegevensbronnen worden ingeladen en welke controles worden uitgevoerd op deze 
gegevens. Atos stelt de functionele ontwerpen op in de vorm van RFC’s. Wij hebben meerdere RFC’s 
ontvangen waarin het gehele proces van inladen, controleren en verrijken van gegevens is opgenomen. 
Tijdens interview [69,71] met de Business Consultant van Atos is dit proces nog nader toegelicht. In RFC’s 
wordt gerefereerd naar andere RFC’s die op zich weer een beschrijving kunnen bevatten van een deel van 
het laadproces en de geautomatiseerde controles die worden uitgevoerd. Wij hebben ons tijdens het 
onderzoek daardoor geen totaalbeeld kunnen vormen over het complete laadproces en de 
geprogrammeerde controles. 
 
Bestaan 
Wij zijn tijdens het onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om bestaansvaststellingen te verrichten om 
de implementatie van geprogrammeerde controles te kunnen toetsen. 
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Bijlage 4: Overzicht ontvangen documentatie en interviewverslagen 

Nr Documentnaam Type10 Opmerking 
1  PN Architectuur HDPO 
2  PN Architectuur HDPO 
3  PN Architectuur HDPO 
4  PN Architectuur HDPO 
5  PN Architectuur HDPO 
6  PN Architectuur HDPO 
7  DM Handboek FB 
8  EM Bericht met ISAE en Bridge Letter 
9  RP ISAE3402 verklaring 
10  RP Supplement op ISAE 
11  DM Functioneel ontwerp 
12  DM Functioneel ontwerp 
13  CM Request for Change 
14     CM Request for Change 
15  CM Request for Change 
16  CM Request for Change 
17  CM Request for Change 
18  CM Request for Change 
19  CM Request for Change 
20  CM Request for Change 
21  CM Request for Change 
22  CM Request for Change 
23  CM Request for Change 
24  CM Request for Change 
25  CM Request for Change 
26  CM Request for Change 
27  CM Request for Change 
28  CM Request for Change 
29  DM Procedure Wijzigingsbeheer 

                                                
10 DM=document, EM=e-mail, RP=rapport, PN=foto/tekening, VS=Verslag, EX=Excel, CM=Change Management, OV=overig 
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Nr Documentnaam Type10 Opmerking 
30  OV ZIP met drietal FO’s 
31  DM Werkinstructie ‘hoe op te lossen’ 
32  -  
33  CM Change request formulier 
34  CM Impact analyse 
35  CM Impact analyse 
36  OV UML-achtige architectuur plaat 
37  DM IBP oud 
38  DM PSA 
39  DM Presentatie 2014 
40  RP Rapport PBLQ 
41  DM Functioneel ontwerp 
42  DM Functioneel ontwerp 
43  DM Handleiding 
44  DM Handleiding 
45  DM Wijzigingendocument 
46  DM Wijzigingendocument 
47  EX Architectuur 
48  PN Schermprint 
49  EM Dagelijkse controle People Inc 
50  EX Batch info People Inc 
51  OV Logging script People Inc 
52  OV System change log People Inc 
53  PN Schermprint 
54  RP Certificaat 
55  RP Certificaat 
56  RP Certificaat 
57  RP Service Level Rapportage 
58  DM Functioneel ontwerp 
59a  EM Accounts MI-HDPO rechten 
59b   EM Vraag MI-HDPO accounts 
59c   EM Antwoord Atos MI-HDPO accounts 
60  EM Antwoord Change Mng - dhr. Litan 
61a  DM Vigerende baseline BZ 2011 (BIR+) 
61b  DM Concept Baseline BZ 2017 (BIR+) 
 Interviews  Organisatie/afdeling 
62  VS SCC-ICT 
63  VS FB HDPO 
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Nr Documentnaam Type10 Opmerking 
64  VS DBV-IV/Architectuur 
65  VS DBV-IV/Change Management 
66  VS HDPO FB (People Inc) 
67  VS DBV-IV/Tableau 
68  VS DBV-IV/Projectleider 
69  VS Docs & toelichting op landschap 

70 
 

 
EM DBV-IV/Contract Management 

71  VS Bestaansvaststellingen Atos 
72  EM Met documenten proces & bestaan 
73  VS FB People Inc 
 Nageleverd   
74   DM Schermprints e.d. People Inc 
75  EM Change mng People Inc 
76  VS Toelichting People Inc 
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