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Ondergetekenden: 

1. De veiligheidsregio’s, vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitters van de 

veiligheidsregio’s (hierna: veiligheidsregio); 

2. Het Instituut Fysieke Veiligheid, vertegenwoordigd door de algemeen directeur (hierna: 

IFV); 

 

 

Overwegende dat: 

> het Veiligheidsberaad op 12 juni 2015 na consultatie van de 25 besturen veiligheidsregio 

heeft ingestemd met het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-

2020; 

> bij die gelegenheid heeft besloten: 

- dat het Veiligheidsberaad namens de veiligheidsregio’s optreedt als bestuurlijk 

opdrachtgever; 

- dat het Programmaoverleg Informatievoorziening optreedt als gedelegeerd 

opdrachtgever; 

- dat de rechtspersoon IFV optreedt als opdrachtnemer; 

- dat informatieveiligheid één van de zes prioriteiten is; 

> het Veiligheidsberaad na consultatie van de 25 besturen veiligheidsregio op 18 maart 

2016 heeft ingestemd met projectplan Informatieveiligheid; 

> de veiligheidsregio’s in 2018 elk een basisniveau informatieveiligheid geïmplementeerd 

willen hebben, dat tenminste het niveau heeft van de ‘Baseline informatieveiligheid 

Nederlandse gemeenten’; 

> de veiligheidsregio’s in 2018 elk informatieveiligheid geborgd hebben, zodat het bereikte 

basisniveau gehandhaafd blijft; 

> de veiligheidsregio’s zich conformeren aan het besluit van het Veiligheidsberaad van 18 

maart 2016 over het project informatieveiligheid en dit willen bekrachtigen middels een 

convenant; 

    

 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Verantwoordelijkheden 

a. Informatieveiligheid is een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke veiligheidsregio’s, 

maar er bestaat een gezamenlijk belang bij een basisveiligheid in alle regio’s. Ten tijde 
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van een crisis moeten veiligheidsregio's altijd op bijstand van buurregio’s kunnen 

rekenen. 

b. De veiligheidsregio’s werken vanwege dit gezamenlijk belang nadrukkelijk samen in een 

landelijke vakgroep Informatieveiligheid. 

c. Het landelijk project Informatieveiligheid is gericht op het ondersteunen van 

standaardisatie (normering en protocollering binnen de veiligheidsregio’s) en op 

onafhankelijke toetsing van de voortgang middels GAP-analyses. 

d. De GAP-analyses vinden gedurende de looptijd van het landelijk project driemaal plaats, 

middels interviews in de veiligheidsregio’s en rapportage aan het Veiligheidsberaad. 

e. Het landelijk project Informatieveiligheid wordt conform artikel 68 van de Wet 

veiligheidsregio’s gefinancierd vanuit het IFV. 

Artikel 2 Kosten 

a. De totale landelijke projectkosten bedragen voor de periode van 2016 tot en met 2018 

maximaal € 300.702. 

b. De volgende verdeling wordt aangehouden voor de landelijke projectkosten: 

 

Omschrijving Bedrag 

Leveren inhoudelijke expertise t.b.v. vormen normenkader, uitwerken 
protocollen en overleggen met de IBD van VNG voor beheer van deze 
protocollen 

€ 25.000 

Monitoring regio’s en rapportage t.b.v. vergelijkbaarheid in 
Veiligheidsberaad, d.m.v. interviews (start, midterm, eind) à 3 x 25 
regio’s x 2½ dag 

€ 200.000 

Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de vakgroep 
Informatieveiligheid 

€ 50.000 

Diversen/onvoorzien € 21.512 

Handling fee IFV (1,85%) € 4.190 

Totaal € 300.702 

 

c. De landelijke projectkosten worden gedekt vanuit het werkbudget Informatievoorziening 

van het DB Veiligheidsberaad (2016) en het werkbudget Veiligheidsberaad (2017 en 

2018). 

Artikel 3 Governance 

a. Het Veiligheidsberaad treedt namens de veiligheidsregio’s op als bestuurlijk 

opdrachtgever voor het project Informatiebeveiliging. 

b. Het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad treedt op als opdrachtgever voor het 

project Informatiebeveiliging en ziet binnen de gestelde kaders toe op de uitvoering van 

het project. De portefeuillehouder Informatievoorziening behartigt deze taak. 

c. Het Programmaoverleg Informatievoorziening  treedt op als gedelegeerd opdrachtgever 

van het project Informatiebeveiliging en stuurt op de inhoudelijke uitvoering van het 

project. 

d. Het IFV treedt op als opdrachtnemer. Het IFV faciliteert en coördineert de uitvoering van 

het project. 
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Artikel 4 Slotbepaling 

a. Dit convenant wordt aangehaald als ‘Convenant project Informatieveiligheid’. 

 

 

 

Ondertekening: 

 

 

Voor akkoord, de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio 

Groningen Dhr. Den Oudsten 

Fryslân Dhr. Crone 

Drenthe Dhr. Bijl 

IJsselland Dhr. Meijer 

Twente Dhr. Van Veldhuizen 

Noord- en Oost-Gelderland Dhr. Berends 

Gelderland-Midden Dhr. Kaiser 
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Gelderland-Zuid Dhr. Bruls 

Utrecht Dhr. Van Zanen 

Noord-Holland Noord Dhr. Bruinooge 

Zaanstreek Waterland Mevr. Faber 

Kennemerland Dhr. Schneiders 

Amsterdam Amstelland Dhr. Van der Laan 

Gooi en Vechtstreek Dhr. Broertjes 

Haaglanden Dhr. Van Aartsen 

Hollands Midden Dhr. Lenferink 

Rotterdam Rijnmond Dhr. Aboutaleb 
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Zuid-Holland Zuid Dhr. Brok 

Zeeland Dhr. Lonink 

Midden- en West-Brabant Dhr. Noordanus 

Brabant-Noord Dhr. Rombouts 

Brabant-Zuidoost Dhr. Van Gijzel 

Limburg-Noord Dhr. Scholten 

Zuid-Limburg Mevr. Penn-te Strake 

Flevoland Dhr. Weerwind 

Voor akkoord, de algemeen directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid 

 Dhr. Zaal 

 


