
Rapportage  

Informatieveiligheid 

en privacy 2019 

Gemeente Noordoostpolder 



Onze inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens 

bij ons veilig zijn en dat hun privacy gerespecteerd wordt.  

 

 Gegevens moeten op orde en controleerbaar zijn 

 Gegevens en informatie mogen alleen verwerkt worden als ze nodig zijn 

voor uitvoering van onze gemeentelijke taken 

 Gegevens en informatie mogen alleen beschikbaar zijn voor de daartoe 

geautoriseerde personen 

 Gegevens moeten voor hen beschikbaar zijn en mogen niet onderschept, 

gelezen of gemanipuleerd kunnen worden  

 Medewerkers moeten zorgvuldig en bewust handelen om bovenstaande 

te borgen.  

 Doelstellingen en beginselen uit de AVG behalen en waarborgen 

 

 

Doel 



Dreigingsbeeld 

informatieveiligheid 

• We worden steeds afhankelijker  van gedigitaliseerde 

processen en systemen. Daardoor wordt digitale 

veiligheid ook steeds belangrijker, specifiek de 

vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid 

 

• Storing en uitval van (informatie)systemen blijven een 

grote dreiging vormen.  

 

• Een digitaal weerbare gemeente kan potentiële 

incidenten vroegtijdig signaleren en de gevolgen ervan 

beperken, omdat de juiste maatregelen zijn getroffen.  

 

 



Meestal geen opzet in het spel 

 Mensen maken fouten 

 Gemeenten zijn, net 

als alle organisaties, 

kwetsbaar 

 Dreigingen liggen ook 

(vlak) buiten de eigen 

organisatie 

 De waan van de dag 

bepaalt de agenda 

 We weten niet wat we 

niet weten. 



Landelijk beeld datalekken 

Als er bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn 

gegaan, of wanneer je onrechtmatige verwerking van de 

persoonsgegevens niet redelijkerwijs kunt uitsluiten.  

 

Nederland koploper met meldingen  



Datalekken Openbaar Bestuur 

  

 

 In 2019 zijn 4.624 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

 27% meer meldingen dan in 2018 

 33% daarvan zijn meldingen van gemeenten 

Meest voorkomende datalekken: 

• Persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger (70%) 

• Brief of pakket kwijt of geopend retour (7%) 

• Het kwijtraken of de diefstal van een gegevensdrager zoals een laptop of usb-stick 

is ten opzichte van 2018 veel minder gemeld (van 14 naar 5%) 

Weinig meldingen over hacking, malware of phisingincidenten (1%) 

Vaak slecht 1 of enkele betrokkenen. 

 

AP heeft bij 1180 datalekken actie ondernomen richting organisaties, 

meestal waarschuwingen 

17% van alle meldingen, 33%  



Informatiebeveiligingsdienst 

VNG attendeert 

 IBD heeft in 2019  1.751 kwetsbaarheidswaarschuwingen 

verstuurd. 

• 23 geclassificeerd als ernstig (dwz. een hoge kans op  en hoge 

waarschijnlijkheid van misbruik) 

• Tweemaal werd een waarschuwings-sms gestuurd aan de 

contactpersonen, waarvan 1 op kerstavond in verband met een 

ernstige kwetsbaarheid in Citrix 

• Daarnaast worden er mails aan contactpersonen verstuurd met 

(aanvullende) informatie of bijvoorbeeld woordvoeringsadviezen. 

Op basis van beschikbare informatie stuurt IBD deze meldingen 

gericht naar gemeenten (niet alles is voor iedereen van 

toepassing) 



Melding incidenten in NOP 

185 21 

Interne meldingen Onderzoek op 

datalek 
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Melding AP 

In 2019 zijn 66 meldingen geregistreerd: 

• 156 IBD kwetsbaarheidsmeldingen die getoetst zijn. Waar nodig  zijn 

maatregelen getroffen 

• 29 meldingen of vragen over een mogelijke kwetsbaarheid, 

beveiligingsincident of datalek 

• 21 maal is beoordeeld op het risico op privacyschending gedaan 

i.v.m. potentieel datalek 

• 4 maal is melding aan Autoriteit Persoonsgegevens gedaan 
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Datalek 



  Soort incidenten 

Gegevens aan verkeerde persoon gestuurd  per e-mail 

Gegevens aan verkeerde persoon gestuurd per brief 

E-mailadressen te breed gedeeld (disproportionaliteit) 

Andere persoonsgegevens te breed gedeeld 

(disproportionaliteit) 

 Interne documenten met  persoonsgegevens zichtbaar 

voor te veel medewerkers (autorisaties) 

 

 



Impact 

In alle gevallen betrof het bij Noordoostpolder 

• Een beperkt aantal betrokkenen 

• Een beperkt aantal persoonsgegevens 

 



Noemenswaardige ontwikkelingen 

Kwaliteitsmonitor voor de BRP en de reisdocumenten met goed 

resultaat doorlopen.  Rapportage separaat aan college aangeboden 

  Uit de rapportage beveiligingsprocedure  Reisdocumenten blijkt 

dat de fysieke beveiliging voldoet aan de voorgeschreven vereisten 

ENSIA-verantwoording 2018 met goed resultaat afgerond 

ENSIA verantwoording 2019  met  externe audits en zelfaudits 

doorlopen 

 Intern periodiek aandacht voor informatieveiligheid en privacy, o.a. 

een escaperoom over informatieveiligheid  

Voorbereid op de BIO – Baseline informatieveiligheid Overheden 

Een Information Security Management Systeem en 

Privacymanagementsysteem in gebruik genomen 

Gestart met overzicht verwerkersovereenkomsten en actualisatie 

van het verwerkingenregister 

 


