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Deze factsheet geeft informatie over
de veiligheid in relatie tot het gebruik
van TenderNed.
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Veiligheid TenderNed

Hoe borgt TenderNed de veiligheid van mijn
gegevens?

Welke beveiligingsniveaus zijn er binnen
TenderNed?

Een aantal maatregelen zorgt ervoor dat uw gegevens

Binnen TenderNed zijn drie beveiligingsniveaus te

zo veilig mogelijk worden verstuurd, ontvangen en

onderscheiden:

opgeslagen.
• TenderNed werkt met een beveiligde verbinding

Beveiligingsniveau 1:
• Gebruikers van TenderNed

(https), zodat al het gegevensverkeer tussen het

Gebruikers van TenderNed moeten zich registreren

systeem en de gebruiker meervoudig versleuteld is.

voor o.a. het downloaden van documenten.

• TenderNed maakt gebruik van een veiligheidscertificaat (SSL) van de overheid (PKI Overheid).
• TenderNed is per 1 januari 2014 ISO 27001geceertificeerd.
• De servers waar TenderNed op draait, zijn in het

Beveiligingsniveau 2:
• Registratie van organisaties in TenderNed
Na goedkeuring van een organisatie (aanbestedende
dienst of onderneming) volgt activering.

beheer van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van
de Rijksoverheid en staan in Nederland.
• Gevoelige gegevens worden versleuteld in
TenderNed opgeslagen op de servers.
• Er worden regelmatig cyberaanvallen op TenderNed

Beveiligingsniveau 3:
• Rechtshandelingen die verricht worden binnen
TenderNed
Rechtshandelingen binnen TenderNed zijn bijvoor-

gesimuleerd om op alles te zijn voorbereid

beeld het publiceren van een aankondiging, het

(zogenaamde penetratietesten).

openen van de elektronische kluis met aanmeldin-

• De software van TenderNed is doorgelicht op de

gen en/of inschrijvingen (‘vier ogen-principe’) door

kwaliteit van de broncode. Hoe beter de kwaliteit van

een aanbestedende dienst of het aanmelden voor

softwarecode, hoe beter het systeem te beveiligen is

of inschrijven op een aanbesteding door een onder-

tegen aanvallen via zogenaamde ‘achterdeurtjes’.

neming.

• De belangrijkste onderdelen die voor TenderNed zijn

Voor het verrichten van rechtshandelingen binnen

ontwikkeld, zijn d.m.v. een review op het ontwerp

TenderNed moet een gebruiker ingelogd (beveili-

van het systeem proactief tegen het licht gehouden.

gingsniveau 2) en geautoriseerd zijn. Ook moet de

• TenderNed logt alle mutaties.

gebruiker een transactiecode opgeven (beveiligings-

• TenderNed voegt aan sets met gevoelige gegevens

niveau 3) die hij heeft ontvangen op zijn mobiele

unieke kenmerken toe (HASH), om in ieder stadium

telefoon. Hierbij wordt gebruikgemaakt van sms-

de authenticiteit te kunnen garanderen.

authenticatie: ter verificatie ontvangt de gebruiker

• Alle beheerorganisaties van TenderNed hebben een
geheimhoudingsplicht.

per sms een transactiecode op zijn mobiele telefoon.
Deze code moet hij invoeren en geldt als elektronische handtekening.

Meer weten?
Op www.TenderNed.nl vindt u een overzicht van de actuele aankondigingen,
nieuws en gebruikersinformatie. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen
met de servicedesk van TenderNed via 0800-TenderNed (0800-8363376)
of via servicedesk@TenderNed.nl.
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