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3

Inleiding

Dit document beschrijft de privacy en security (P&S) eisen versie 2.0 en de tot standkoming
ervan. Het is geschreven als toelichting ten behoeve van het vaststellen van deze eisen door
het programma Aanbieden Slimme Meters (pgASM) en de Ledenraad van Netbeheer
Nederland .

Op 3 juli 2008 zijn de wetsvoorstellen ‘Verbetering werking elektriciteit- en gasmarkt’ en
‘Implementatie richtlijn energie-efficiency’ door de Tweede Kamer aangenomen. De
gefaseerde invoering van de slimme meter is daarvan één van de belangrijkste onderdelen.
Deze wetswijziging die is opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken heeft de
regionale netbeheerder exclusief verantwoordelijk gemaakt voor het beheer van de
‘kleinverbruikmeters’ (slimme meter) voor gas en elektriciteit. Deze slimme meter betekent
meer informatie- en communicatietechnologie . Wat veel nieuwe mogelijkheden schept voor
klanten, netbeheerders, energieleveranciers en andere partijen. Echter, hiermee worden ook
nieuwe risico’s geïntroduceerd.

Dit is de aanleiding geweest om een controle-en beheerstructuur privacy en security van de
slimme meter in Netbeheer Nederland te initiëren. Het doel van de controle-en
beheerstructuur privacy en security is het definiëren, borgen en verbeteren van de P&S eisen
voor de slimme-meterinfrastructuur ter realisatie van een voldoende niveau van
privacybescherming en security in de slimme-meterinfrastructuur van de netbeheerders.
Daarmee moet de privacy van klanten met een slimme meter worden beschermd en het
betrouwbaar functioneren van de slimme-meterinfrastructuur worden gewaarborgd.

De invoering van de slimme meters verloopt in twee fasen:


Kleinschalige Aanbieding (KSA)



Grootschalige Aanbieding (GSA)

Nu de kleinschalige aanbieding is afgerond moet de kennis en ervaring hieruit voor de
grootschalige aanbieding worden toegepast. Daarbij hebben veel verschillende stakeholders
vanuit hun rol nieuwe en gewijzigde eisen en verwachtingen ten aanzien van de werking van
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deze slimme meter. Het gaat daarbij niet alleen om functionele eisen en wensen, maar ook om
kwaliteitsaspecten van privacy en security. Voor de grootschalige aanbieding is dan ook
besloten om de P&S eisen door te ontwikkelen. De versie 2.0 bevat de ervaringen opgedaan
gedurende de kleinschalige aanbieding en een nieuwe risico- en stakeholdersanalyse,
uitgevoerd conform de Engelse methodiek (IS1/HMG).
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4
4.1

Organisatie
Controle- en beheerstructuur

De controle-en beheerstructuur privacy en security van de slimme meter is onderdeel van
Netbeheer Nederland. Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en
gasnetbeheerders in Nederland.

Figuur – Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie voor
de netbeheerders

Binnen Netbeheer Nederland is voor de gezamenlijke afstemming over de slimmemeterinfrastructuur door de netbeheerders het programma Aanbieden Slimme Meters
(pgASM) ingericht. Alle netbeheerderders zijn vertegenwoordigd in de pgASM. De pgASM legt
verantwoordelijkheid af aan de Ledenraad van Netbeheer Nederland. Binnen het programma
is er een stuurgroep en daaronder is een controle- en beheerstructuur voor de privacy en
security aspecten van de slimme-meterinfrastructuur ingericht.

In de onderstaande afbeelding is de organisatie van de controle- en beheerstructuur voor de
privacy en security aspecten van de slimme-meterinfrastructuur weergegeven.
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Figuur – Organisatie controle- en beheerstructuur

4.1.1

pgASM en Ledenraad

De pgASM is verantwoordelijk voor het vaststellen van het sectorbeleid rondom de privacy en
security van slimme meters. De Ledenraad ziet toe op de vorming van dit beleid. Vervolgens
zijn de netbeheerders individueel verantwoordelijk voor de implementatie van het P&S beleid.
Daarover leggen zij binnen de sector verantwoording over af aan de pgASM. Tenslotte ziet de
ACM toe op de juiste naleving van de Elektriciteit- en Gaswet en het CBP op de juiste naleving
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.1.2

Beleidscommissie P&S

Binnen de controle- en beheerstructuur bestaat de Beleidscommissie P&S (BCPS) primair voor
het uitvoeren van de stakeholderanalyse, risicoanalyse, het opstellen en doorontwikkelen van
de P&S eisen en het inrichten van een incidentenregister P&S. In de BCPS zitten privacy en
security experts van de verschillende netbeheerders.
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4.1.3

Auditcommissie P&S

Naast de Beleidscommissie P&S is er een Auditcommissie P&S. De Auditcommissie P&S
coordineert de sector audits op de implementatie van de P&S eisen. Hiermee wordt de
zelfregulering op het gebied van privacy en security van de slimme meter infrastructuur
getoetst. In 2012 en 2013 is er succesvol een externe audit naar opzet en bestaan uitgevoerd.
Het doel is om tijdens de GSA tevens een audit naar werking uit te voeren, die zekerheid
moet geven over de mate van beheersing van privacy en security in de slimmemeterinfrastructuur kleinverbruik. De genoemde zelfregulering van de P&S eisen en de
Privacygedragscode vormt daarbij het normenkader en is de basis voor de werkzaamheden
van de audits. Afhankelijk van de uitkomsten zijn en zullen noodzakelijke acties (worden)
uitgezet op het gebied van privacy en security in de slimme-meterinfrastructuur.

4.1.4

Incidentenregister

Tenslotte is er een incidentenregister. Het Incidentenregister P&S is er om privacy en security
gerelateerde incidenten sectorbreed uit te wisselen, zodat netbeheerders tijdig kunnen
acteren. Het incidentenregister moet het gemakkelijk en eenvoudig maken om informatie
over incidenten te delen tussen de netbeheerders. Immers, als netbeheerder A getroffen
wordt door incident x, kan het heel goed zijn dat netbeheerder B kwetsbaar is voor dezelfde
risico’s die ten grondslag liggen aan het incident x bij netbeheerder A. Het is daarom van het
grootste belang dat netbeheerder A de andere netbeheerders informeert over het incident. In
dit voorbeeld kan netbeheer B dan actie ondernemen om te onderzoeken of er een
kwetsbaarheid is die moet worden opgelost.

Het is belangrijk dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met informatie over incidenten die
wordt uitgewisseld tussen netbeheerders. Daarom wordt alleen informatie gedeeld tussen de
aangewezen personen van de verschillende netbeheerders (verder aangeduid als “privacy &
security experts”).

4.2

Doelstelling controle- en beheerstructuur

De doelstelling van de controle- en beheerstructuur voor de privacy en security aspecten van
de slimme-meterinfrastructuur is het verder definiëren, borgen, toetsen en verbeteren van de
P&S eisen ter realisatie van een voldoende niveau van privacybescherming en security in de
slimme-meterinfrastructuur opdat:
Privacy en security eisen slimme meter
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De privacy van klanten met een slimme meter beschermd is.



Het betrouwbaar functioneren van de slimme-meterketen gewaarborgd is.

De verantwoordelijkheid voor het implementeren van de P&S eisen ligt bij elke individuele
netbeheerder.
De doelstelling van de controle- en beheerstructuur valt uiteen in de volgende subdoelen:


Kader voor privacy & security
Het onderhouden en verbeteren van het kader voor privacy en security. Een kader
welke de maatschappelijke toets der kritiek kan doorstaan en voldoet aan de
wettelijke eisen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.



Ervaring en kennis privacy & security
Het opdoen van ervaring en kennis met privacybescherming en security ten behoeve
van het verbeteren van het kader voor privacy en security voor de slimme meter op
sectorbreed niveau (Netbeheer Nederland) en niveau individuele netbeheerders.



Draagvlak onder stakeholders
Vergroten van het draagvlak voor de slimme meter door het luisteren naar en
verwerken van feedback van privacy experts, beveiligingsexperts (o.a. LaQuSo, NCSC
en TNO), meterleveranciers (o.a. ESMIG), toezichthouders (ACM en CbP),
maatschappelijke organisaties, consumentenorganisaties en andere stakeholders.



Europese standaardisatie
Een actieve bijdrage leveren aan de Europese harmonisatie en standaardisatie op het
gebied van privacybescherming en security in relevante werkgroepen, commissies en
congressen.



Wet- en/of regelgeving
Borgen van het kader door aan te sluiten op relevante wet- en/of regelgeving. De
kaders ten aanzien van het omgaan met privacy gevoelige gegevens worden geregeld
in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast zijn de Elektriciteitswet
1998, Gaswet, Novelle, AMvB metereisen, Meetcode Elektriciteit, de
Meetvoorwaarden Gas en Informatiecode Elektriciteit en Gas van toepassing.
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4.3

Uitvoering van de controle en beheersstructuur

De controle- en beheerstructuur voor de privacy en security aspecten van de slimmemeterinfrastructuur staat een continue verbetering voor, zeker omdat met de
voortschrijdende technologische ontwikkelingen bescherming van privacy & security een
permanente uitdaging blijft. Een periodieke cyclus van verbetering is nodig om te anticiperen
op een veranderende omgeving. Daarom is de controle- en beheerstructuur als een
doorgaande plan–do–check–act cyclus ingericht:

Figuur –plan-do-check-act cyclus

4.3.1

Plan

Allereerst is er de ‘plan’ van de ‘plan–do–check–act cyclus’. Dit houdt in het met regelmaat
verrichten van de stakeholderanalyse en risicoanalyse om daarmee vervolgens de
zelfregulering weer door te ontwikkelen. Dit is primair het werk van de BCPS. Echter ook de
Auditcommissie P&S levert een bijdrage aan de ‘plan’ door de zelfregulering te controleren.
Waar nodig worden suggesties gegeven voor verbeteringen vanuit een auditperspectief. Zo
levert de Auditcommissie P&S een bijdrage aan het SMART maken van de P&S eisen.
De plan activiteit valt uiteen in de volgende onderdelen:
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Er worden periodiek stakeholderanalyses uitgevoerd. De uitkomsten van deze
stakeholderanalyses zijn geverifieerd door de stakeholders op gezamenlijke ronde
tafelbijeenkomsten.



Er vinden periodiek risicoanalyses plaats. Er zijn voor de netbeheerders
risicomitigerende eisen en maatregelen vastgelegd in de P&S eisen van de slimmemeterinfrastructuur. De netbeheerders moeten deze eisen en maatregelen binnen de
eigen organisatie implementeren tijdens de ‘do’ van de ‘plan–do–check–act cyclus’. De
P&S eisen zijn ook input voor de beveiligingsmaatregelen in de Dutch Smart Meter
Requirements (DSMR).



Een Privacygedragscode is opgesteld voor de netbeheerders.



Privacy en security incidenten worden met elkaar gedeeld via een ingericht
incidentenregister.

Door vertegenwoordiging van de netbeheerders binnen de controle- en beheerstructuur
privacy en security en de gezamenlijke aanpak hierbinnen, wordt een uniforme invulling van
wet- en regelgeving betreffende privacy en security in de slimme-meterinfrastructuur
kleinverbruik nagestreefd.

4.3.2

Do

De ‘do’ van de ‘plan–do–check–act cyclus’ ofwel de implementatie van de P&S eisen en
Privacygedragscode is een verantwoordelijkheid van de indidviduele netbeheerders. Het is aan
de netbeheerders om tijdig te starten met projecten voor privacy & security om de
maatregelen met betrekking tot organisatie, procedures en techniek te implementeren.

Alhoewel de implementatie primair bij de netbeheerders ligt, kunnen issues rondom de
implementatie sectorbreed van belang zijn. Die worden dan ook afgestemd binnen de
Beleidscommissie P&S door het bepalen van een juiste interpretatie van de eisen en
verschillende opties tot maatregelen te bespreken. Periodiek worden er bijeenkomsten
georganiseerd waar alle netbeheerders bij aanwezig zijn.

4.3.3

Check

De netbeheerders komen tot zelfregulering. Deze zelfregulering is het uitgangspunt voor het
toetsen van P&S zoals de business readiness test en periodieke audits. Dit is de ‘check’ van de
‘plan–do–check–act cyclus’.
Privacy en security eisen slimme meter
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De netbeheerders verrichten interne audits, maar vinden het ook nuttig om vanwege het
sectorbelang gezamenlijke P&S audits te organiseren via de Auditcommissie P&S. Audits die
onafhankelijke zekerheid geven over de mate van beheersing in de sector van privacy en
security in de slimme-meterinfrastructuur kleinverbruik. De genoemde zelfregulering van de
P&S eisen en de Privacygedragscode vormden daarbij het normenkader en de basis voor de
werkzaamheden van deze externe audit.

4.3.4

Act

Op basis van de uitkomsten worden in de ‘act’ van de ‘plan–do–check–act cyclus’ de
noodzakelijke verbeteracties uitgezet. Er wordt daarnaast sectorbreed geëvalueerd. De
leerpunten worden meegenomen door de Beleidscommissie P&S en Auditcommissie P&S in de
volgende ‘plan’ en ‘check’.

Privacy en security eisen slimme meter
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5

P&S eisen versie 2.0

Ten behoeve van het opstellen van de P&S eisen zijn een stakeholders- en risicoanalyse
uitgevoerd die zijn beschreven in respectievelijk hoofdstuk 7 en 8 van dit document. Voor alle
risico’s, resulterend uit de risicoanalyse, met een hoge of zeer hoge impact is een eis
beschreven door de BCPS. De eisen verkleinen de kans en/of impact voor elke risico.

De opbouw van de eisen bestaat uit beheersdoelstellingen, beheersmaatregelen en
implementatierichtlijnen. De beheersdoelstellingen zijn generiek en worden meer concreet
uitgewerkt in de beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen zijn, indien relevant, nader
uitgewerkt in één of meer implementatierichtlijnen.

5.1

Beheersdoelstellingen

Onderstaande tabel beschrijft de beheersdoelstellingen ontstaan uit de risico en
stakeholdersanalyse. Bijlage A bevat alle daarbij behorende beheersmaatregelen en
implementatierichtlijnen.

Nr

Beheersdoelstelling

1

Toegangsbeveiliging binnen de slimme-meterinfrastructuur is ingericht.

2

De netbeheerder beheerst het incidentmanagement.

3

De netbeheerder handhaaft een acceptabel beveiligingsniveau voor nieuwe en
bestaande systeemassets.

4

De netbeheerder neemt maatregelen om te zorgen dat kleinverbruikers standen niet
manipuleren.

5

De installatie van de meter vindt gecontroleerd plaats en de fysieke integriteit van de
meter na installatie wordt gecontroleerd.

6

De netbeheerder zorgt ervoor dat systeemassets veilig worden vervangen en
verwijderd, ook voor herplaatsen.

7

Netbeheerder beheerst door middel van schriftelijke afspraken de relaties met derde
partijen.

8

De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de encryptiesleutels worden
beschermd door de netbeheerder.
Privacy en security eisen slimme meter
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9

Privacygevoelige informatie uit en naar de meter dient end-to-end zodanig beveiligd te
zijn dat integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. De P1-poort is uitgezonderd
zolang dit een alleen-lezenpoort betreft.

10

De netbeheerder beheerst wijzigingen in de slimme-meterinfrastructuur.

11

De netbeheerder borgt dat kleinverbruikers en marktpartijen kunnen vertrouwen op de
meterstanden van de meter.

12

Toegang tot het datacommunicatienetwerk is voldoende veilig ingericht.

13

De slimme-meterinfrastructuur is voldoende beschermd tegen externe verstoringen.

14

De netbeheerder beheerst schakelopdrachten aan de meter.

15

De netbeheerder beheerst de software op meters en data routers.

16

Netbeheerders leggen in overeenkomsten met leveranciers van diensten en producten
een acceptabel beveiligingsniveau vast.

17

Netbeheerders hebben controle over Portal-P4.

G1

De netbeheerder verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze.

G2

De netbeheerder beheerst de omgang met bewerkers.

G3

De netbeheerders trachten intern en sectorbreed inzicht te krijgen in de mate van
beheersing van Privacy en Security.

G4

De netbeheerder verwerkt Persoonsgegevens slechts conform de doeleinden in de
Gedragscode.

G5

De Netbeheerder verwerkt persoonsgegevens volgens legitieme grondslagen.

G6

De netbeheerder verwerkt Metergegevens en Persoonsgegevens slechts indien de
rechten van de Kleinverbruiker worden gerespecteerd.

De beheersdoelstellingen met het kenmerk G1 t/m G6 zijn ontstaan uit de Gedragscode
Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer
van Slimme Meters bij Kleinverbruikers.

Privacy en security eisen slimme meter
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5.2

Verschillen tussen de P&S eisen versie 1.5 en 2.0

In de P&S eisen versie 2.0 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd t.o.v. versie 1.5:


Transparante koppeling tussen de belangen van de stakeholders, risico’s en de
uiteindelijke risico mitigerende maatregelen.



Koppeling met CBP Privacyaudit Framework



Integratie privacygedragscode in de P&S eisen, zoals:



o

Rechten van de kleinverbruiker.

o

Doeleinden voor verwerking meter- en/of persoonsgegevens.

o

Grondslagen voor verwerking meter- en/of persoonsgegevens.

Beter fundament voor normenkader ten behoeve van een audit. De eisen zijn meer
SMART waardoor ze beter zijn te toetsen.



Meer toegespitst op de specifieke onderdelen organisatie, processen en techniek.



Centrale P4-portal EDSN in scope.



Er zijn maatregelen toegevoegd, zodat naast GPRS en PLC de eisen nu ook van
toepassing zijn op CDMA.



Update van de eisen naar de huidige functionele en technische realiteit m.b.t. tot:
o

Cryptoserver

o

Schakelen

o

Installatie

o

Modulariteit

o

Verwijdering/vervanging van meters

o

Datacommunicatie



Betere definitielijst door gebruik van sectorbrede begrippen.



Dubbel voorkomende eisen zijn verwijderd of samengevoegd.

Privacy en security eisen slimme meter
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6

Tot standkoming van de eisen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de P&S eisen verder zijn verbeterd tot de P&S eisen versie 2.0.

6.1

Doel en scope

Zoals beschreven in paragraaf 4.2 van dit document is de doelstelling van de controle- en
beheerstructuur voor de privacy en security aspecten van de slimme-meterinfrastructuur het
verder definiëren, borgen, toetsen en verbeteren van P&S eisen ter realisatie van een
voldoende niveau van privacybescherming en security in de slimme-meterinfrastructuur.
De P&S eisen versie 1.5 die op 17 september 2010 zijn vastgesteld door de ledenraad van
Netbeheer Nederland, zijn daarom in de afgelopen jaren verder verbeterd. De P&S eisen 2.0
zijn in lijn met DSMR 4.0 en 4.2 en dienen als input voor het vaststellen van de Smart Meter
Requirement 5.0 specificaties.

Het verder ontwikkelen van de P&S eisen versie 2.0 heeft plaats gevonden binnen de scope die
in onderstaande figuur is beschreven.

Figuur – Scope P&S eisen
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6.2

Aanpak

De Beleidscommissie Privacy & Security (BCPS) is ten behoeve van het doorontwikkelen van de
P&S eisen begonnen met een stakeholderanalyse. De stakeholderanalyse is input geweest voor
de volgende stap, de risicoanalyse. Beide analyses waren al uitgevoerd voor de P&S eisen
versie 1.5, maar zijn opnieuw uitgevoerd voor versie 2.0

Stakeholderanalyse
De stakeholderanalyse identificeert de relevante partijen, het wettelijk kader en welke eisen,
verwachtingen, doelen en standaarden daarbij horen. De resultaten van de herziene
stakeholderanalyse zijn tijdens een rondetafelbijeenkomst geverifieerd. De risicoanalyse is
herzien op grond van een nieuwe systematiek. De uitkomsten van de stakeholderanalyse zijn
meegenomen in deze hernieuwde risicoanalyse.

Risicoanalyse
De risicoanalyse is de basis voor het risk treatment proces waarin besluiten worden genomen
over hoe om te gaan met risico’s (accepteren, reduceren, vermijden, overdragen). Dit dient als
basis voor de formuerling van de beheersmaatregelen in de P&S eisen 2.0.

Hoofdstuk 7 en 8 bevatten een uitgebreidere toelichting op de risico- en stakeholderanalyse.

Bij het formuleren van de P&S eisen 2.0 is tevens gebruik gemaakt van een studie van de
Auditcommissie Privacy & Security. Deze studie geeft aan hoe de nieuwe versie van de P&S
eisen zo kunnen worden opgesteld dat het ook beter gebruikt kan worden als normenkader
voor een audit.

De risico- en stakeholderanalyses zijn de hoofdinput geweest voor het opstellen van de P&S
eisen versie 2.0. Daarnaast was er veel andere input voor het opstellen van de eisen, zoals
wet- en regelgeving, waaronder de privacygedragscode en ervaringen uit de kleinschalige
aanbieding waaronder ervaringen uit de pentesten. De input is weergegeven in de
onderstaande figuur.
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Figuur – Input P&S eisen

6.2.1

Toelichting wet- en regelgeving

De P&S eisen zijn een resultaat van zelfregulering. Deze zelfregulering vult de bestaande
kaders van de wet- en regelgeving in voor de slimme-meterinfrastructuur. Deze kaders ten
aanzien van het omgaan met privacy gevoelige gegevens worden geregeld in de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast zijn de Elektriciteitswet 1998, Gaswet,
Regeling gegevensbeheer en afdracht, Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen,
Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, Meetcode Elektriciteit, de
Meetvoorwaarden Gas – RNB en Informatiecode Elektriciteit en Gas van toepassing.

De wet- en regelgeving is vertaald in de Privacygedragscode. Dit document is een nadere
uitwerking van de Wbp, waarin specifiek voor de slimme meterketen kleinverbruik van de
netbeheerders beschreven wordt wat de werkwijze is bij het verwerken van
persoonsgegevens.


Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op 9 mei 2012 een
goedkeurende verklaring afgegeven voor deze Privacygedragscode. Deze verklaring is
op 18 mei 2012 gepubliceerd in de Staatscourant 2012 nr. 9616.



Het CBP heeft verklaard dat de Gedragscode, gelet op de bijzondere kenmerken van
de sector, een juiste uitwerking vormt van de Wbp en andere wettelijke bepalingen
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betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens. De goedkeuring geldt voor een
periode van vijf jaar.


Deze Gedragscode is daarmee in werking getreden op 19 mei 2012.

Figuur – Privacygedragscode

De Privacygedragscode is vewerkt in de P&S eisen 2.0.

6.3

Resultaat

Uit de beschreven aanpak zijn de P&S eisen versie 2.0 geresulteerd. De systematiek die is
gevolgd bij het doorontwikkelen van de P&S eisen versie 2.0, heeft er voor gezorgd dat er altijd
vooruit en terug kan worden geredeneerd. Concreet houdt dit in dat de input van stakeholders
is te relateren is aan de geïdentificeerde risico’s, en de risico’s zijn weer te relateren zijn aan
P&S eisen, die wat betreft privacy en security aan basis horen te staan hoe de organisatie,
processen en techniek worden ingericht bij de netbeheerder.
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Figuur – Structuur P&S eisen

Omgekeerd kan ook worden geredeneerd. Een eis kan worden gerelateerd aan een of
meerdere risico’s, die wie weer kunnen worden gerelateerd aan de (bedrijfs-)waarden van
stakeholders.

Figuur – Structuur P&S eisen
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De P&S eisen zijn bijgevoegd als bijlage aan dit document en zijn als volgt opgebouwd:


Allereerst is er een link naar een dreiging.



Vervolgens zijn de P&S eisen opgebouwd als de ISO-normen. Dus er is een generieke
beheersdoelstelling, die is uitgewerkt in een of meer beheersmaatregelen. De
beheersmaatregelen worden, indien relevant, nader uitgewerkt in de een of meer
implementierichtlijnen.



Elke beheersdoelstelling, beheersmaatregel en implementatierichtlijn heeft een
onderwerp meegekregen, is ingedeeld in een “O”, ”P” of “T”, ofwel Organisatie,
Processen of Techniek, en de laatste indeling is weer nader onderverdeeld (“Sub-OPT”,
ofwel een specificering van organisatie, processen en techniek). Dit maakt het
makkelijk om relevante beheersdoelstellingen, beheersmaatregelen en
implementatierichtlijnen op te zoeken.



Indien relevant, is een beheersdoelstelling, beheersmaatregel en
implementatierichtlijn gekoppeld aan de Privacygedragscode van de netbeheerders.



Als een beheersdoelstelling, beheersmaatregel en implementatierichtlijn is te
koppelen aan de privacygedragcode, is de beheersdoelstelling, beheersmaatregel en
implementatierichtlijn ook gekoppeld aan de CBP Privacyaudit Framework. Dit
framework van het College Bescherming Persoonsgegevens is een veel gebruikt
hulpmiddel bij privacyaudits en daarom is daar een link mee gemaakt.



Tenslotte is er een link opgenomen naar de ISO 27000-serie.

De opbouw van bijlage A is samen te vatten in de onderstaande figuur.

Figuur – Structuur bijlage A P&S eisen
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7

Risicoanalyse

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de risicoanalyse is uitgevoerd en gebruikt voor het verbeteren van
de P&S eisen.

7.1

Doel en scope

Het doel van de risicoanalyse is tweeledig. De risicoanalyse dient als basis:


Voor het door ontwikkelen van de P&S eisen.



Om kennis en informatie over risico’s uit te wisselen, zowel binnen de sector als met
andere belanghebbenden.

In tegenstelling tot de risicoanalyse die is uitgevoerd voor de P&S eisen 1.5, heeft de nieuwe
risicoanalyse een bredere scope. Het uitgangspunt van de scope is de hele keten van de
slimme meter waarin alle stakeholders betrokken zijn. Gedurende het in kaart brengen van de
slimme meterketen (tijdens de stakeholderanalyse), is namelijk geconcludeerd dat niet alleen
de keten waar de netbeheerder direct verantwoordelijk voor is impact heeft. Ook zaken waar
de netbeheerder niet direct voor verantwoordelijk is, kunnen resulteren in risico’s voor de
netbeheerder.

De scope van de vervolgstap na de risicoanalyse, het door ontwikkelen van de eisen voor
privacy & security, is niet verbreed. Deze beperkt zich tot de netbeheerder. De reden hiervoor
is dat het voor de BCPS, bestaande uit netbeheerders, praktisch onmogelijk is om privacy en
security eisen vast te stellen voor andere stakeholders.

Tenslotte zijn bij het opstellen van de risicoanalyse met name risico’s beoordeeld die specifiek
voor de slimme-meterinfrastructuur relevant zijn. Algemene ICT security risico’s zijn buiten
beschouwing gelaten. Er is verondersteld dat de bestaande basis van goed ICT-beheer deze
security risico’s afdekt.

7.2

Aanpak

Bij het opstellen van de risicoanalyse zijn er uitgangspunten gehanteerd en overwegingen
gemaakt.
Privacy en security eisen slimme meter

pagina 23 van 49

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd wat betreft de vorm van de risicoanalyse voor
privacy en security in de slimme- meterinfrastructuur:


Compleet
De belangrijkste risico’s voor alle belanghebbenden dienen te zijn geadresseerd. De
risicoanalyse moet de hele slimme meterketen in scope hebben. Daarnaast dienen de
risico’s niet alleen op de techniek gericht te zijn, maar ook op processen en organisatie.



Transparant
Het identificeren en de beoordeling van risico’s dient expliciet gemaakt en uitlegbaar te
zijn. Daartoe moeten de verschillende stappen in de risicoanalyse inzichtelijk worden
gemaakt. De impact beoordeling moet ook worden gerelateerd aan de waarden van de
verschillende stakeholders.



Flexibel
De risicoanalyse moet in de basis bestand zijn tegen toekomstige wijzigingen in
implementatie of toegepaste technologie. Datzelfde geldt voor mogelijke wijzigingen van
de governance. Dat betekent dat de risicoanalyse van een voldoende hoog
abstractieniveau moet zijn.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd wat betreft de inhoud van de risicoanalyse voor
privacy en security in de slimme- meterinfrastructuur:


Intrinsieke beoordeling
Risico’s zijn in eerste instantie intrinsiek beoordeeld, dat wil zeggen dat al
geïmplementeerde of voorziene beveiligingsmaatregelen niet zijn meegewogen bij het
schatten van kans of impact van een dreiging. Door deze keuze voor een greenfield aanpak
geeft de risicoanalyse een helder beeld van het risicolandschap, als basis voor het kiezen
van maatregelen. Omgekeerd kan steeds worden vastgesteld in hoeverre gekozen
maatregelen de relevante risico’s afdekken.



Multi-stakeholder
Verschillende primaire belanghebbenden spelen een rol in de slimme meterketen: de
netbeheerder, de energieleverancier, ODA en natuurlijk de kleinverbruiker. In bijlage B van
dit document worden deze en andere stakeholders benoemd. Het risicoprofiel van de
slimme meter verschilt per stakeholder: het niet beschikbaar zijn van technische
monitoringgegevens over de status van het elektriciteitsnet kan een probleem opleveren
Privacy en security eisen slimme meter
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voor de netbeheerder. De kleinverbruiker en energieleverancier zullen zich eerder zorgen
maken over eventuele fouten in de meetgegevens over verbruik en productie. Bij de
risicoanalyse zijn de belangen van alle stakeholders meegewogen. Hiervoor is bepaald hoe
hun ‘bedrijfsprocessen’ geraakt worden door de slimme meter. Voorbeelden van zulke
bedrijfsprocessen zijn het facturatieproces (voor leverancier en kleinverbruiker),
kwaliteitsbewaking van het elektriciteitsnet (voor de netbeheerder), maar ook: het
beschermen van de eigen privacy (voor de kleinverbruiker). Door risico’s expliciet te
relateren aan bedrijfsprocessen wordt duidelijk welke negatieve gevolgen er kunnen zijn
voor de verschillende betrokken partijen.


Hoofd/ en subrisico´s
De risico’s zijn ‘gelaagd’ uitgewerkt. De eerste laag beschrijft de hoofdrisico’s in algemene
termen. Deze geven een overzicht in de breedte van ‘wat mis kan gaan’. Een deel van deze
hoofdrisico’s is uitgewerkt in sub risico’s die concreet maken ‘welke partij het risico
veroorzaakt’.

Figuur – Uitgangspunten

Bovenstaande figuur geeft de genoemde uitgangspunten weer. Bij het waarderen van risico’s
(het vaststellen van een risicowaarde als product van kans en impact) is de impact bepaald in
termen van potentiële impact op de bedrijfsprocessen van de diverse stakeholders. De kans
dat een risico daadwerkelijk optreedt, is voor de hoofdrisico’s alleen globaal in te schatten, de
kans hangt namelijk af van architectuur- of implementatiekeuzes.
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Bij de start van de risicoanalyse is een keuze gemaakt uit twee richtingen:


Het (opnieuw) inrichten van een systeem, voordat wordt onderzocht welke risico’s er
zijn. Dit kan leiden tot problemen als bij de risicoanalyse blijkt dat het nieuw ingerichte
systeem aangepast dient te worden om geconstateerde risico’s op te lossen en/of te
mitigeren. De architectuur en ontwerpkeuzen zijn dan al gemaakt en mogelijk al
(deels) zijn geïmplementeerd.



Het uitvoeren van een risicoanalyse voordat de architectuur, ontwerp en
implementatiekeuzen van een systeem zijn gemaakt. Hiermee komt de risicoanalyse
aan de basis te staan van een systeem. Dit wordt ‘security by design’ genoemd en is
afgeleid van de greenfield-gedachte.

Bij de risicoanalyse m.b.t. de eisen 2.0 is gekozen voor de laatste richting. Een keuze voor de
opbouw van een framework, ingestoken vanuit een greenfield-gedachte. Dit betekent dat
naar de buitenwereld, vanuit een coherent framework kan worden uitgelegd wat de
belangrijke risico’s en stakeholderbelangen zijn.

Op grond van bovenstaande uitgangspunten en overwegingen is een Britse methode
geselecteerd1 ten behoeven van het uitvoeren van de risicoanalyse. Dit betreft de ‘HMGmethode’2, officieel geheten de ‘HMG Information Assurance Standard No.1’, of de ‘IS1’. De
IS1 is een security standaard speciaal voor systemen van de overheid in het Verenigd
Koninkrijk, inclusief het systeem voor de slimme meter. De methode wordt tevens in Europa
toegepast, waaronder binnen de context van M/490. De keuze voor een risicoanalyse die
internationaal wordt toegepast, past bij de doelstelling van de Beleidscommissie Privacy &
Security. De HMG methodiek heeft een brede scope met een logische en gestructureerde
aanpak. De gestructureerde aanpak uit zich doordat de methode een aantal stappen definieert
om tot de inventarisatie en prioritering van risico’s te komen. De HMG-methode is voor de
risicoanalyse toegepast op de Nederlandse situatie. Daarbij is de methode kwalitatief
toegepast. Er bestaan ook kwantitatieve risicoanalyses, maar in dit geval zijn er teveel
onzekerheden om deze goed te kunnen uitvoeren. Door middel van deze methode kan een
goed security management proces worden ontwikkeld dat transparant, houdbaar en flexibel is.

1

De Beleidscommissie Privacy & Security heeft in overleg met de ‘Security Technical Expert Group (STEG)’ uit het

Verenigd Koninkrijk kennis genomen van deze methodiek.
2

HMG betekent: ‘Her Majesty Government’.
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De onderstaande figuur beschrijft de verschillende stappen van de risicoanalyse.

Figuur – HMG-methodiek

Stap 1 – Definieer assets en bedrijfsprocessen
Wat zijn de elementen in een systeem, die moeten worden beveiligd en die waarden voor
stakeholders vertegenwoordigen? In stap 1 zijn daarvoor de assets als elementen
onderscheiden. Assets is daarbij een brede term en de HMG-methode probeert daarom alleen
de belangrijkste assets te onderscheiden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de
stakeholderanalyse, omdat de uitkomst daarvan inzichtelijk maakt wat de belangen zijn van de
stakeholders.

Ten tweede worden de bedrijfsprocessen van de verschillende stakeholders onderscheiden.
Een voorbeeld van een bedrijfsprocessen van de stakeholder leverancier is facturatie. De
vragen die zijn beantwoord gedurende deze stap zijn:
 Waarom zou de stakeholder de slimme meterketen willen beveiligen?
 Welke bedrijfsprocessen zullen worden geraakt bij de stakeholder?
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 Welke assets worden daardoor geraakt?

Stap 2 en 4 – Identificeer en schat bronnen dreigingen
Waar komen de dreigingen vandaan? In stappen 2 en 4 worden de bronnen van dreigingen
onderscheiden en beoordeeld. Bronnen van dreigingen zijn die (typen) personen of
organisaties die bewust of onbewust een beveiligingsincident kunnen veroorzaken. Een globaal
inzicht in de bronnen van dreigingen helpt bij het benoemen van relevante risico’s. Daarbij kan
een storing ook een dreigingsbron zijn.

Stap 3 – Definieer Focus-of-Interest
Hoe belangrijk zijn de assets? Welke zullen waarschijnlijk worden aangevallen en wat en waar
zijn de kwetsbaarheden in de keten? Met andere woorden wat is relevant en waar moet de
focus op liggen? In stap 3 is dit bepaald door een Focus-of-Interest te definiëren. Hiervoor zijn
de gedefinieerde assets gegroepeerd in Focus-of-Interest groepen. In de Focus-of-Interest, en
in de risicoanalyse in het algemeen, worden alleen die assets meegenomen die potentieel een
grote negatieve impact op bedrijfsprocessen kunnen hebben met business impact.

Vervolgens is een Business Impact Assessment (BIA) uitgevoerd. Om te bepalen welke assets
relevant zijn is de nadruk gelegd op de impact van de assets op waarden van de stakeholders.
Voor de relevante assets zijn in een later stadium risico’s benoemd. De stakeholderanalyse is
gebruikt om ook de assets en bedrijfsprocessen van andere stakeholders in te vullen. Met deze
stap zijn de assets die niet belangrijk zijn verwijderd.

Stap 5 – Identificeer en beoordeel risico’s
In deze stap worden de belangrijkste dreigingen bepaald voor de assets en bedrijfsprocessen in
de Focus-of-interest. Deze dreigingen worden vertaald in risico’s door de kans en potentiële
impact te beoordelen. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld:


Hoe waarschijnlijk is het dat een dreiging daadwerkelijk optreedt?



Wat is de verwachte schade als dit gebeurt?

Stap 6 – Prioriteer en presenteer risico’s
De risico’s die zijn geïdentificeerd zijn vervolgens gewogen en gepresenteerd.
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Het uitvoeren van een risicoanalyse is onderdeel van een risicomanagement proces. Op basis
van prioritering van de risico’s kunnen in een volgende fase afgewogen keuzes voor risk
treatment worden gemaakt.

7.3

Resultaat

Onderstaande tabel beschrijft de dreigingen ontstaan uit de risico en stakeholdersanalyse.
Nr

Dreiging

1

Meetgegevens (meterstanden) worden in de meter zelf gemanipuleerd:

2

3

4



Door kleinverbruiker



Door de netbeheerder, bv. via een firmware update



Door een derde

Meetgegevens worden buiten de meter, elders in de slimme meter keten, gewijzigd:


Door een implementatiefout



Door een medewerker van de netbeheerder



Door een medewerker van energieleverancier of ODA



Door een onbekende derde



Door een medewerker van een gecontracteerde partij

Meetgegevens worden ontvreemd / afgeluisterd:


Medewerkers netbeheerders, leveranciers en ODA's



Onbekende Derden



Gecontracteerde partij



Bewerker

Meetgegevens worden niet volgens het afgesproken proces verstrekt, verwerkt,
gebruikt en/of opgevraagd

5

Meetgegevens zijn niet beschikbaar

6

Schakelgegevens worden gewijzigd of herhaald verstuurd:


Schakelberichten naar de meter door een medewerker



Schakelberichten naar de meter door een onbekende derde



Schakelbericht van energieleverancier naar netbeheerder

7

Meetfunctie niet accuraat bij initiele plaatsing meter

8

Meetfunctie niet accuraat na initiele plaatsing verstoord:
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9



Door de kleinverbruiker



Door de netbeheerder, bv. via een firmware update

Meter schakelt af door onterechte opdracht:


Door medewerker netbeheerder



Door medewerker energieleverancier



Door een onbekende derde

10

Meter schakelt uit zichzelf aan of af

11

De meterketen communiceert niet meer correct
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8

Stakeholderanalyse

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de stakeholderanalyse is uitgevoerd en gebruikt als input voor de
risicoanalyse.

8.1

Doel en scope

De doelstelling van de stakeholderanalyse is het verkrijgen van inzicht in de eisen en
verwachtingen van de verschillende stakeholders (en daarmee ook de wettelijke eisen) ten
aanzien van:


Privacy, de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van (persoons-)
gegevens.



Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de slimme meterketen
(waaronder de meetinrichting).

De stakeholders zijn in te delen in verschillende categorieën:

Figuur – Stakeholder categoriën en voorbeelden

De reikwijdte van de stakeholderanalyse beperkt zich tot stakeholders die eisen stellen aan of
verwachtingen hebben van privacy- en security aspecten van de slimme meterketen. De

Privacy en security eisen slimme meter

pagina 31 van 49

slimme meterketen wordt in de stakeholderanalyse breed opgevat. Dat betekent dat alle
partijen die direct betrokken zijn bij of invloed uitoefenen op de slimme meterketen onderdeel
uitmaken van de analyse.

In onderstaand overzicht zijn de verschillende stakeholders weergegeven. De consument staat
hierbij centraal. Deze centrale plaatsing heeft als reden dat de privacy en security
onderwerpen uiteindelijk te herleiden zijn tot de consument. De verschillende partijen binnen
de keten zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om de persoonlijke
levenssfeer van de consument te beschermen.
Het stakeholderdiagram is opgebouwd uit een aantal ringen, die hieronder zijn toegelicht:
1. In de eerste ring is de consument opgenomen. Alle genomen maatregelen vinden hun
oorsprong in de noodzaak tot een adequate bescherming van de gegevens van de
consument binnen de dienstverlening met gebruik van de slimme meter.
2. In de tweede ring zijn alle partijen opgenomen die directe toegang tot de gegevens
hebben en/of direct te maken hebben met de consument, specifiek op het terrein van
gegevensverwerking in de slimme meterketen.
3. De derde ring bevat de partijen die diensten en producten leveren aan de stakeholders
die direct met de consument te maken hebben. Deze partijen hebben binnen de scope
van deze analyse geen direct contact met de consument zelf, maar kunnen in hun
dienstverlening dan wel productontwikkeling beïnvloed worden door (de noodzaak tot
het nemen van) maatregelen op het gebied van privacy en security.
4. De vierde ring bevat alle partijen die invloed uitoefenen of willen uitoefenen op de
privacy en security van de slimme meter. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
toezichthouders, overheidsinstanties, vertegenwoordigers van klanten met een
slimme meter, belangengroepen, politieke partijen, wetenschappelijk onderzoekers,
en standaardisering- en normaliseringinstellingen.
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CBP
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Woningcorporatie /
woningbezittersvertegenwoordigers

Figuur - stakeholderdiagram

8.2

Aanpak

Gedurende de stakeholderanalyse is een overzicht ontwikkeld van de rollen en organisaties
met een belang in de slimme meterketen. Onderdeel hiervan zijn de behoefte en
benodigdheden van de stakeholders. Het gaat in deze risicoanalyse in de eerste plaats om de
stakeholders die echt de gebruikers zijn in de keten. Een hacker of een kwaadwillende
medewerker van een netbeheerder kan dus geen stakeholder zijn, deze komen terug in de
dreigingenlijst. De stakeholderanalyse legt de focus op de belangrijke stakeholders die in de
onderstaande opsomming worden benoemd.

Stakeholder Kleinverbruiker
Kleinverbruiker: Afnemer die elektriciteit en/of gas afneemt op een aansluiting gas met een
aansluitcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 40m3(n) per uur of een aansluiting elektriciteit met
een doorlaatwaarde die kleiner is of gelijk aan 3x80A op laagspanning, zoals bedoeld in artikel
95a Elektriciteitswet 1998 en artikel 43 Gaswet, voor zover het een betrokkene betreft als
bedoeld in artikel 1 onderdeel f Wbp.

Bron (en deels doel) van informatie in de slimme meterketen:


Krijgt slimme meter in huis welke voor de netbeheerder op afstand uitleesbaar is.
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Kan (ongeacht of deze wel of geen intervalstanden laat uitlezen) zelf detailinformatie
over energieverbruik en energieproductie uitlezen, bijvoorbeeld voor
besparingsdoeleinden.



Kan zich verzetten (opt-out): kan initiële plaatsing weigeren, of indien reeds geplaatst
de meter administratief uit laten zetten (er wordt dan geen meetdata meer op afstand
uitgelezen).



Kan toestemming geven (opt-in): kan energieleverancier of ODA toestemming geven
tot opvragen van intervalstanden.



Kan prioriteitsplaatsing van de meter aanvragen.

Stakeholder Energieleverancier
Energieleverancier: Een vergunninghouder als bedoeld in artikel 1, onderdeel l,
Elektriciteitswet 1998 of als bedoeld in artikel 1, onderdeel p, Gaswet. (NB. Onder deze term
wordt niet verstaan: een Netbeheerder).

Hoofdzakelijk gebruiker van gegevens in de slimme meterketen:


Levert energie.



Factureert verbruik op basis van de gegevens uit de meter via P4 poort.



Geeft energieadviezen inzake verbruik en mogelijke besparingen / stimuleert
energiebesparing.



Primair aanspreekpunt voor de consument ten aanzien van vragen over zijn
energieverbruik.



Afnemer P4-poort: Heeft geen rechtstreekse toegang tot de slimme meters. Verkrijgt
informatie via een autorisatieproces van de netbeheerder.



Kan informatie uit de meter via de P1-poort verkrijgen (buiten de netbeheerder om)
met toestemming van de consument.



Is verantwoordelijk voor het registeren van het klantmandaat (toestemming) voor het
opt-in scenario met intervalstanden.

Stakeholder Netbeheerder
Netbeheerder: Een vennootschap als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, Elektriciteitswet 1998
of als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, Gaswet.
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Eigenaar van de slimme meter:


Plaatst de slimme meters.



Beheert de meters van kleinverbruikers.



Beheert het elektriciteits- en gasnet.



Ontwikkelen en beheren een Centraal Systeem voor het uitlezen van slimme meters



Hebben rechtstreekse toegang tot de slimme meters (bijvoorbeeld t.b.v. op afstand
controleren van kwaliteit van aansluiting, ophalen meetstanden) in lijn met art. 26ab
Elektriciteitswet.



Stelt wettelijk verplichte meetdata aan marktpartijen en andere netbeheerders
beschikbaar.

Stakeholder Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ODA)
Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ODA): een organisatie of persoon, die onafhankelijk van
de netbeheerder of de energieleverancier energiegerelateerde diensten aanbiedt aan de
kleinverbruiker.

Gebruiker van gegevens in de slimme meterketen ten behoeve van de consument:


Geeft energieadviezen inzake verbruik en mogelijke besparingen / stimuleert
energiebesparing.



Afnemer P4-poort: heeft geen rechtstreekse toegang tot de slimme meters. Verkrijgt
meetgegevens mits de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.



Verkrijgt mogelijk informatie uit de meter via de P1-poort (buiten de netbeheerder
om) met toestemming van de consument.

Per stakeholder is een overzicht van de eisen en verwachtingen bepaald. Aangezien meerdere
stakeholders zijn geconsulteerd, kunnen deze eisen en verwachtingen elkaar tegenspreken.
Daarnaast is het niet noodzakelijk dat deze volledig representatief zijn voor de gehele
stakeholdergroep. Het genoemde overzicht, de stakeholders en hun betrokkenheid met de
slimme-meterketen zijn opgenomen in bijlage C.
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8.3

Resultaat

Het resultaat van de stakeholderanalyse is een geactualiseerd overzicht van geïdentificeerde
stakeholders vanuit het perspectief van privacy en security in het kader van de uitrol van de
slimme meter. Per stakeholder zijn de eisen en verwachtingen ten aanzien van privacy en
security voor zover die relevant zijn voor de netbeheerders, inclusief de risico’s en de impact
hiervan opgeschreven. Daarnaast is een geüpdate compliance raamwerk ontwikkeld met
daarin de relevante wet- en regelgeving, sectorcodes en standaarden.

Beide resultaten zijn in detail beschreven in bijlage C. Tevens bevat deze bijlage de
ontwikkelingen die voort komen uit nieuwe inzichten en uit de vergelijking tussen de huidige
en eerdere versie 1.5 van de stakeholderanalyse.

Onderstaande tabel beschrijft de belangrijkste conclusies uit de stakeholdersanalyse.

Nr

Conclusie

1

De consument dient centraal te staan in de afwegingen rond de slimme meter.

2

Het belang om leveringszekerheid en robuustheid van het net te borgen wordt steeds
groter ten opzichte van het belang om de privacy goed te waarborgen.

3

Het treffen van maatregelen om de leveringszekerheid te garanderen gaat boven het
treffen van maatregelen om de informatiebeveiliging te waarborgen.

4

Schakelen en knijpen van de energievoorziening wordt ook gezien als inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer.

5

Voordat het schakelen en knijpen van stroom mogelijk wordt gemaakt moet eerst
duidelijk zijn dat dit een toegevoegde waarde heeft. Het is de vraag of de voorgestelde
voordelen hiervan opwegen tegen de kwetsbaarheden van de functionaliteit.

6

Het is belangrijk dat de gemeten waarden overeenkomen met het daadwerkelijk
verbruik conform de geldende wetgeving.

7

Er moet transparant over maatregelen op het gebied van privacy en security worden
gecommuniceerd.

8

Communicatie naar consumenten dient zorgvuldig plaats te vinden. Slechte
communicatie kan leiden tot weigering van de meter.

9

Aantasting van de slimme meterinfrastructuur, bijvoorbeeld door gegevensmisbruik
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voor fraude, spam, overbelasting en netuitval kan uiteindelijk leiden tot ontwrichting
van de maatschappij.
10

Gewijzigde eisen en verwachtingen slimme meters:


Privacy bewustzijn is vergroot.



Leveringszekerheid moet gewaarborgd blijven.



Meetgegevens moeten consistent zijn.



Communicatie moet een consistente boodschap brengen.



Er moet gebruik worden gemaakt van standaarden.



Ketenbeveiliging bestaat.



Nederland moet actief blijven in de privacy discussie.



Privacy en security kennis moeten worden gedeeld.



Afweging maatschappelijke kosten en baten.
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9

Bijlage A: P&S eisen 2.0

Bijlage A bevat de laatste versie van de Priacy en Security Eisen, versie 2.0, met alle
beheersdoelstellingen en daarbij behorende beheersmaatregelen en implementatierichtlijnen.
Deze bijlage is gepubliceerd op de website van Netbeheer Nederland.

Eisen privacy en security slimme-meterinfrastructuur

pagina 38 van 49

10 Bijlage B: Risicoanalyse
Bijlage B bevat een gedetaileerde beschrijving van de uitvoering en resultaten van de
risicoanalyse. Deze bijlage is op te vragen bij de Beleidscommissie Privacy en Security van
Netbeheer Nederland.
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11 Bijlage C: Stakeholderanalyse
Bijlage C bevat een gedetailleerde beschrijving van de stakeholderanalyse. Deze bijlage is op te
vragen bij de Beleidscommissie Privacy en Security van Netbeheer Nederland.
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12 Bijlage D: Begrippen
#

Begrip

Definitie

Bron

A

Aansluitingen

Het register waarin de Netbeheerder alle relevante gegevens bijhoudt

Gedragscode

register

van de aansluitingen in zijn netgebied.

Algemene

De door de Netbeheerder gehanteerde algemene voorwaarden voor

Voorwaarden

aansluiting en transport voor elektriciteit en/of gas voor

A

Gedragscode

Kleinverbruikers.
A

Anomalie-

Het gebruik van bekende of verwachte patronen om afwijkingen te

Verklarende

detectie

detecteren (met name in communicatie over een netwerk) met als

woordenlijst

doel mogelijke aanvallen te herkennen.

Hoofddocument
Versie 1.5

A

Applicatie-

Het hoogste niveau in een stapeling van gelaagde netwerkprotocollen

Verklarende

niveau

(zoals in het zogenaamde 'OSI referentiemodel'). Op dit niveau krijgt

woordenlijst

data betekenis, lagere niveaus hebben bijvoorbeeld betrekking op het

Hoofddocument

voltage gebruikt om informatie over te dragen over een koperen

Versie 1.5

draad.
A

Authentica-

De sleutel die wordt gebruikt om berichten te authenticeren (op

DLMS

tion key

integriteit en juiste bron) die door het centrale systeem naar de meter
worden gecommuniceerd.

A

Authenticeren

Vaststellen dat je werkelijk die entiteit bent, die je beweert te zijn. Tot

(geauthentice

doel entiteit van de bron vast te stellen.

-

erd)
B

Backdoor

Toegangsmogelijkheid tot een systeemasset dat de formele

Verklarende

beveiligingssystemen omzeilt.

woordenlijst
Hoofddocument
Versie 1.5

B

B

B

Bericht

Een groep gegevens die een mededeling en besturingselementen

Verklarende

inhoudt, die via een communicatielijn wordt overgezonden. In deze

woordenlijst

Eisen Privacy & Security is het vooral van belang die mededeling en

Hoofddocument

besturingselementen te beschermen.

Versie 1.5

Beschikbaar-

Beschikbaarheid: geautoriseerde partijen kunnen tijdig beschikken

Hoofddocument

heid

over informatieassets en systeemassets.

Versie 1.5

Beveiligd

Waarborgen van de betrouwbaarheidsaspecten (Beschikbaarheid,

Verklarende

Integriteit, Vertrouwelijkheid - BIV-waarden).

woordenlijst
Hoofddocument
Versie 1.5

B

Bewerker

Degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens
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verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, als
bedoeld in artikel 1, onderdeel e Wbp.
C

Calamiteit

Een (natuur)ramp of een niet voorziene gebeurtenis die grote schade

-

aan of uitval van systeemassets kan veroorzaken.
C

CBP

Het College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51

Gedragscode

Wbp.
C

Centraal

Het Centraal Systeem is een samenstelling van een aantal

-

Systeem (CS)

samenhangende IT-informatiesystemen en vanuit dit geheel worden
collectie (m.n. uitleessysteem), encryptie (bv. cryptoserver), distributie
en beheer van informatieassets uitgevoerd.

C

Commissionin

Gebruiksklaar opleveren van de meter.

-

Onderdelen van systeem assets.

Beleidscommiss

g van meters
C

Componenten

ie P&S
C

C

Configuratie-

Configuratiegegevens geven aan hoe de meter is ingesteld. Een

gegevens

voorbeeld is welke beveiligingsinstellingen actief zijn.

Cryptografie

Het proces dat leidt tot het versleutelen en ontsleutelen van

-

-

informatie assets.
C

Cryptoserver

Server van waaruit informatie assets worden versleuteld en

-

ontsleuteld.
D

Data-

Partij anders dan de netbeheerder die een deel van de

Verklarende

communicatie

datacommunicatie in de slimme-meterinfrastructuur verzorgt.

woordenlijst

leverancier

Hoofddocument
Versie 1.5

D

Data-

Datacommunicatienetwerk verzorgt de communicatie tussen het

-

communicatie

Centraal Systeem en de meters. Het datacommunicatienetwerk bevat

netwerk

2 aspecten:
• het fysieke netwerk, de hardware, bestaande uit ‘nodes’ (apparaten
die de communicatie verzorgen) en ‘links’ (kabels of draadloze
communicatielijnen); en
• het datatransport over het netwerk.

D

Data router

Verzamelpunt voor een groep meters in het

-

datacommunicatienetwerk, die de informatieassets doorgeeft aan een
centraal systeem. Soms ook wel dataconcentrators en gateways
genoemd. In de P&S eisen wordt met data router expliciet het
component bedoeld dat wordt toegepast bij Power Line
Communication (PLC) en niet ICT gerelateerde componenten, zoals
webservers en netwerkapparatuur.
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D

Denial-of-

Poging om een systeem onbereikbaar te maken, bijvoorbeeld door het

Verklarende

Service-aanval

sturen van een overvloed aan (foutieve) instructies.

woordenlijst
Hoofddocument
Versie 1.5

D

Dedicated key

De sleutel die wordt gebruikt om een bericht te versleutelen die door

DLMS

het centrale systeem naar de meter wordt gecommuniceerd. De
levensduur van de dedicated key is beperkt tot een
communicatiesessie.
D

Derde

Eenieder, niet zijnde de Kleinverbruiker, de Netbeheerder, de

Gedragscode

Bewerker of enig persoon, die onder rechtstreeks gezag van de
Netbeheerder of de Bewerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te
verwerken in het kader van artikel 5.1.1.
D

Dienst

Een samenhangend gedeelte van de functionaliteit van een

Verklarende

systeemasset of functieasset die via een interface ter beschikking

woordenlijst

wordt gesteld.

Hoofddocument
Versie 1.5

D

Doorlaat-

Maximaal toegestaan vermogen dat (door een meter) wordt

Verklarende

waarde

doorgelaten aan een huishouden of bedrijf.

woordenlijst
Hoofddocument
Versie 1.5

E

EDSN

Energie Data Services Nederland.

-

E

End-to-end

‘End-to-end’ kent meer dan één definitie, bijvoorbeeld van meter tot in

-

het CS in geval van PQ informatie. Deze informatie gaat niet via de
centrale P4, maar kan wel privacy gevoelige data bevatten.
E

End-to-end

Het versleutelen van informatie assets tussen twee systeem assets.

encryptie
E

Hoofddocument
Versie 1.5

Energie-

Een vergunninghouder als bedoeld in artikel 1, onderdeel l,

Gedragscode

leverancier

Elektriciteitswet 1998 of als bedoeld in artikel 1, onderdeel p, Gaswet.
(NB. Onder deze term wordt niet verstaan: een Netbeheerder).

F

Fabrieks-

De global, dedicated of masterkey die door de fabrikant initieel in de

Verklarende

sleutel

meter wordt gezet voordat deze aan de netbeheerder wordt geleverd.

woordenlijst
Hoofddocument
Versie 1.5

F

Functieasset

Asset in de slimme-meterinfrastructuur, waaronder vallen:

Risicoanalyse

Meetfunctie

v2.0

Schakelfunctie
Communicatiefunctie
F

Functionaris

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) als bedoeld in

Gedragscode

artikel 62 Wbp, voor zover aangesteld door de Netbeheerder.
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G

Gebruikers-

Unieke tekenreeks gebruikt ter identificatie van een gebruiker of

Verklarende

naam

systeemasset.

woordenlijst
Hoofddocument
Versie 1.5

G

Gedragscode

Gedragscode verwerking van persoonsgegevens in het kader van

-

installatie en beheer van slimme meters bij kleinverbruikers.
G

Global key

De sleutel die wordt gebruikt om de berichten te versleutelen die door

DLMS

het centrale systeem naar de meter worden gecommuniceerd.
I

Incident

Een incident is een (poging tot) verstoring in de beveiliging van de

-

slimme meterinfrastructuur of de privacy van de kleinverbruiker.
I

Informatie-

Behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van

beveiliging

informatie; daarnaast kunnen ook andere eigenschappen, zoals

ISO

authenticiteit, verantwoording, onweerlegbaarheid en
betrouwbaarheid hierbi een rol spelen.
I

Informatie-

Asset in de slimme-meterinfrastructuur, waaronder vallen:

Risicoanalyse

asset

Meetgegevens

v2.0

Schakelgegevens
Monitoringgegevens
Configuratiegegevens
I

Inloggegevens

Combinatie van bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord, ter

Verklarende

authenticatie van (meestal natuurlijke) personen.

woordenlijst
Hoofddocument
Versie 1.5

I

Integriteit

Correctheid en volledigheid van informatie assets.

Hoofddocument
Versie 1.5

I

K

Interval-

Meetgegevens die zijn geregistreerd met een frequentie van vaker dan

standen

1 keer per dag.

Klein-

Afnemer die elektriciteit en/of gas afneemt op een aansluiting gas met

verbruiker

een aansluitcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 40m3(n) per uur of een

Gedragscode

Gedragscode

aansluiting elektriciteit met een doorlaatwaarde die kleiner is of gelijk
aan 3x80A op laagspanning, zoals bedoeld in artikel 95a
Elektriciteitswet 1998 en artikel 43 Gaswet, voorzover het een
betrokkene betreft als bedoeld in artikel 1 onderdeel f Wbp.
K

Knijpen

Het beperken van de doorlaatwaarde van de elektriciteitsaansluiting.

Verklarende
woordenlijst
Hoofddocument
Versie 1.5

B

Kwetsbaar-

Zwakte van een functieasset of systeemasset die door een of meer

heid

bedreigingen kan worden benut.

Eisen privacy en security slimme-meterinfrastructuur

-

pagina 44 van 49

L

Logfile

Registratie van uitwisseling van gegevens tussen de meter en

-

netbeheerder als bedoeld in het Besluit op afstand uitleesbare
meetinrichtingen artikelen 4, lid 3 en 5, lid 3.
L

Logging

Output uit of over een systeemasset waarin is vastgelegd welke acties

-

in de afgelopen periode zijn uitgevoerd.
L

M

Logische

Scheiding van gegevens(stromen) over hetzelfde fysieke medium of

scheiding

binnen dezelfde fysieke systeemasset.

Markt-

Activiteiten van de Netbeheerder in het kader van het faciliteren van

facilitering

diensten van Energieleveranciers en ODA's in de elektriciteits- en

-

-

gasmarkt.
M

Masterkey

De sleutel die wordt gebruikt om een nieuwe global, dedicated of

Verklarende

authentication sleutel te versleutelen als deze door het centrale

woordenlijst

systeem naar de meter wordt gecommuniceerd.

Hoofddocument
Versie 1.5

M

Meet-

Metergegevens die betrekking hebben op het verbruik en

gegevens

teruglevering van elektriciteit of gas via een aansluiting van de

Gedragscode

Netbeheerder (ook wel ‘meterstanden’ genoemd). Meetgegevens
worden gegenereerd door de meetfunctie van de slimme meter.
M

Meetfunctie

De meetfunctie van de meter registreert het verbruik, de productie

-

en/of het saldo van beiden voor een kleinverbruiker. De meetgegevens
die de meetfunctie genereert dienen een correcte weergave te zijn van
het feitelijke verbruik/productie.
M

Meshed RF

Draadloos netwerk tussen meters waarbij berichten langs

Verklarende

verschillende routes over meerdere naburige meters worden

woordenlijst

uitgewisseld met een centraal verzamelpunt (dataconcentrator).

Hoofddocument
Versie 1.5

M

Meter

Een op afstand uitleesbare meter die voldoet aan de eisen van het

Gedragscode

Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen (ook: 'slimme meter').
M

M

Meter-

Gegevens die op afstand door de Netbeheerder uit de Meter kunnen

gegevens

worden uitgelezen.

Metersleutel

Een door de netbeheerder bepaalde sleutel die uniek is per meter.

Gedragscode

Verklarende
woordenlijst
Hoofddocument
Versie 1.5

M

Metrologisch

Het afgeschermde gedeelte van de meter dat verantwoordelijk is voor

gedeelte van

de uitvoering van de meetfunctie en wordt gekeurd.

-

de meter
M

Monitoring-

Monitoringgegevens bevatten technische (status-)informatie die door

gegevens

de meter wordt verstrekt aan de netbeheerder ten behoeve van de

-

kwaliteitsbewaking.

Eisen privacy en security slimme-meterinfrastructuur

pagina 45 van 49

N

Net

Het elektriciteits- en/of gasnet.

Gedragscode

N

Netbeheerder

Onafhankelijk (nuts)bedrijf dat een energietransportnetwerk beheert

Verklarende

als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, Elektriciteitswet 1998 of als

woordenlijst

bedoeld in artikel 1, onderdeel e, Gaswet. In deze documenten wordt

Hoofddocument

met 'netbeheerder' altijd een 'regionale netbeheerder' bedoeld, en dus

Versie 1.5

niet de (landelijke) netbeheerder van het hoogspanningsnet.
N

O

Netbeheer

De brancheorganisatie van de regionale en landelijke Netbeheerders

Nederland

voor elektriciteit en/of gas.

Onafhanke-

Een organisatie of persoon, die onafhankelijk van de Netbeheerder of

lijke Diensten

de Energieleverancier energiegerelateerde diensten aanbiedt aan de

Aanbieder

Kleinverbruiker.

Gedragscode

Gedragscode

(ODA)
O

Opdracht

Een bericht waar een actie aan een systeemasset wordt gegeven.

-

O

Operationele

Dit gaat om de systemen van de netbeheerders en leveranciers in de

-

systemen

slimme meterketen. Dit zijn de systeem assets waarin de eerder
genoemde informatie assets zijn ondergebracht en die deels uitvoeren
wat in de functieassets wordt omschreven.

O

Overige

Een aan de Meter gerelateerde activiteit van de Netbeheerder voor de

Activiteit

Kleinverbruiker, anders dan een activiteit die verband houdt met de

Gedragscode

aansluiting op het elektriciteits- en gasnet of het transporteren van
elektriciteit of gas, die de Netbeheerder op grond van de
Elektriciteitswet 1998 en/of Gaswet zelf mag verrichten.
P

P0-, P1-, P2-,

P0: de optische poort die bedoeld is voor communicatie tussen een

Risicoanalyse

P3-poorten

slimme meter en een PDA of laptop.

v2.0

P1: poort waarmee externe modules zoals een display kunnen worden
aangesloten. Het dataverkeer loopt in één richting vanaf de meter naar
een externe module.
P2: poort waarmee externe meters, zoals een gas of water meter
kunnen worden aangesloten.
P3: poort waarmee een connectie naar het Centraal Systeem (ook wel
‘Centrale Toegangsserver’ of CTS genaamd) tot stand wordt gebracht.
P3.1 en P3.2 worden gebruikt voor PLC en P3 wordt gebruikt voor
GPRS.
P

P4-portal

Externe toegangspoort om meterstanden uit de meter uit te lezen,

-

gefaciliteerd door EDSN.
P

Penetratietest

Een penetratietest of pentest is een check van een of meer

Wikipedia

informatiesystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze
kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt worden om op deze systemen
in te breken. Een penetratietest vindt normaal gesproken om legitieme
redenen plaats, met toestemming van de eigenaars van de
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informatiesystemen.
P

P

Persoons-

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Gedragscode

gegeven

Kleinverbruiker.

Privacy-

Het waarborgen van de betrouwbaarheid van persoonsgegevens, en

Hoofddocument

bescherming

het beschermen van persoonsgegevens tegen enige vorm van

Versie 1.5

onrechtmatige verwerking en onnodige verdere verwerking van
persoonsgegevens. Daarnaast moet worden voldaan aan wettelijke
eisen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.
P

Privacy-

Informatie waaronder ten minste gerekend wordt:

Hoofddocument

gevoelige

- Persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, leeftijd, etc.;
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informatie

- Aansluitinformatie, waaronder adres, woonplaats, aansluittype en
EAN-code, omdat deze informatie herleid kan worden naar een
specifieke locatie en personen;
- Verbruikgegevens (‘meetdata’) op het detailniveau van kwartier-,
dag- of weekstanden, omdat deze informatie bevatten over de
persoonlijke levenssfeer; en
- Monitoringinformatie, mits deze dusdanige details bevat of met een
zodanige frequentie verzonden wordt dat hieruit informatie over de
persoonlijke levenssfeer af te leiden is.

P

Privacy-

Voluit "Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door

gedragscode

Netbeheerders in het kader van de Installatie en het Beheer van

Gedragscode

Slimme Meters bij Kleinverbruikers". Dit document is een nadere
uitwerking van de Wbp, waarin specifiek voor de slimme meterketen
kleinverbruik van de netbeheerders beschreven wordt wat de
verplichte werkwijze is bij het verwerken van persoonsgegevens.
R

RUIM

RUIM staat voor removable user identity module (RUIM or R-UIM).

-

Deze kaart is een identificatie chip voor o.a. mobile telefoons en werkt
op Code Division Multiple Access (CDMA) netwerken.
S

Schakelen

Het af- en aanschakelen van de energievoorziening van een of meer

Verklarende

klanten. Dit kan zowel de elektriciteits-, als gasaansluiting betreffen, of

woordenlijst

eventueel andere via P2 gekoppelde aansluitingen waaronder water.

Hoofddocument
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S

Schakel-

Alle gegevens die worden uitgewisseld voor het op afstand aan- of

-

gegevens

afschakelen van een meter. Naast de schakelopdrachten zelf kunnen
hier ook authenticatie- of bevestigingsberichten onder vallen.

S

Schakel-

De schakelfunctie van de meter kan onder vastgestelde voorwaarden

functie

de meter aan- of afschakelen. De schakelfunctie dient alleen te

-

schakelen op basis van een correcte uitwisseling van schakelgegevens
tussen CTS en meter.
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S

Schakel-

Schakelopdrachten, zijnde aan-, uit- of terugschakelopdrachten

Hoofddocument

opdrachten

(‘beperken’ of ‘knijpen’), waarmee levering op een specifieke
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aansluiting aangestuurd kan worden.
S

Security

Behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van

ISO

informatie; daarnaast kunnen ook andere eigenschappen, zoals
authenticiteit, verantwoording, onweerlegbaarheid en
betrouwbaarheid hierbij een rol spelen.
S

Sim

Een Subscriber Identity Module (SIM) is een smartcard waarop de

-

gegevens staan van een aansluiting van een gsm- of UMTS-mobiele
telefoon.
S

Sleutel

Tekenreeks welke gebruikt wordt voor encryptie (versleuteling) van

Verklarende

berichten. Afhankelijk van de gebruikte encryptie is deze enkel bekend

woordenlijst

bij de verzendende en ontvangende partij (symmetrische encryptie) of

Hoofddocument

deels bekend aan de ontvangende partij en deels bij alle verzendende
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partijen (asymmetrische encryptie).
S

Slimme-

Alle systemen en apparaten in de slimme-meterinfrastructuur vanaf de

Hoofddocument

meter-

meter tot en met de P4-interface van netbeheerders. Deze definitie
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infrastructuur

geldt voor alle netbeheerders. De situatie voor netbeheerders met
enkel gasaansluitingen verschilt in die zin van de overige
netbeheerders dat zij enkel een Centraal Systeem (CS) onderhouden,
dat via P4 gevoed wordt vanuit andere Centrale Systemen.

S

Slimme

Zie slimme-meterinfrastructuur.

-

Software, waaronder firmware op slimme meters, dataconcentrators,

Hoofddocument

netwerkapparatuur, routers, en servers, waarmee onder andere de
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meterketen
S

Software

werking en mate van beveiliging van de slimme-meterinfrastructuur
bepaald wordt.
S

Standaard

Alle windowsvarianten en alle Unix- en Linuxgebaseerde

besturings-

besturingssystemen.

-

systemen
S

Systeemasset

Assets in de slimme-meterinfrastructuur, waaronder in ieder geval

Risicoanalyse

vallen:

v2.0

Meter
Datacommunicatienetwerk
Operationele systemen
Dataconcentrator
P4-Portal EDSN
T

Toegankelijk

Een register waarin meterstanden en verbruiken, in relatie tot

Meetregister

aansluitingen, worden beheerd die Energieleveranciers onder

(TMR)

bepaalde voorwaarden kunnen raadplegen.
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U

Uniekheid

Het binnen een vastgestelde context uniek zijn van een bericht.

-

V

Validiteit

Het verifieerbaar correct zijn van een bericht.

-

V

Veilig

Veilig in de zin van secure.

-

V

Verantwoor-

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het

Gedragscode

delijke

bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel en de
middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

V

V

Vertrouwelijk-

Het alleen toegankelijk zijn van informatie voor geautoriseerde

Hoofddocument

heid

partijen.
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Verwerking

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot

Gedragscode

van Persoons-

Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,

gegevens

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding, of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

V

Vier-

Voor kritieke handelingen is de instemming en actieve inbreng van ten

Verklarende

ogenprincipe

minste 2 personen nodig. Voorbeeld: één iemand maakt opdracht aan,

woordenlijst

één iemand keurt deze vervolgens goed.

Hoofddocument
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W

Wachtwoord

Geheime tekenreeks welke gebruikt wordt om een geclaimde identiteit

Verklarende

(in de vorm van een gebruikersnaam) te verifiëren (ook wel:

woordenlijst

authenticatie). Het wachtwoord dient uitsluitend bekend te zijn bij de

Hoofddocument

houder van de identiteit en bij de controleur van de identiteit.
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W

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens.

Gedragscode

W

Wijzigings-

Het proces dat verantwoordelijk is voor het beheersen van de

ITIL

beheer

levenscyclus van alle wijzigingen, om verbeteringen met minimale
verstoring van de diensten uit te voeren.
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