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Rapportage 
Informatiebeveiliging 2017

Gemeente Noordoostpolder

Doelstelling 

informatiebeveiliging

�Het waarborgen van de betrouwbaarheid van de gemeentelijke 

informatiesystemen en het minimaliseren van de schade door 

het voorkomen van beveiligingsincidenten. 

�Het gaat hierbij om risicobeheersing, niet om het uitsluiten van 

ieder laatste risico.

�Subdoelen:

• Voorbereiden op invoering AVG 25 mei 2018
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IBD attendeert

� IBD heeft het afgelopen jaar totaal 2.413 kwetsbaarheids-

waarschuwingen verstuurd.

• waarvan 62 geclassificeerd zijn als ernstig. (dwz. een hoge kans 

op misbruik en een hoge impact als er wat gebeurt)

• Er zijn 172 mails aan aangewezen contactpersonen verstuurd 

door de IBD met (aanvullende) informatie of bijvoorbeeld 

woordvoeringslijnen.

�Op basis van beschikbare informatie stuurt IBD deze meldingen 

gericht naar gemeenten (niet alles is voor iedereen van 

toepassing)

All of life is the management of risk,

not its elimination.”
– Walter Wriston, Amerikaans bankier

Datalekken
Als er bij het beveiligingsincident persoonsgegevens 
verloren zijn gegaan, 
Of wanneer je onrechtmatige verwerking van de 
persoonsgegevens niet redelijkerwijs kunt uitsluiten. 
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Datalekken in Nederland

�Meldingen van datalekken in het openbaar bestuur in 2017

� 108 onderzoeken door de Autoriteit persoonsgegevens

�Duiding IBD: Niet meer datalekken, wel meer meldingen

Soort Datalekken
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Beveiligingsincidenten in NOP

70 24 14

Meldingen 
Kwetsbaarheid 

Interne meldingen Onderzoek op 
datalek
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Melding AP

Totaal in 2017 94 meldingen geregistreerd:

• IBD kwetsbaarheidmeldingen die getoetst zijn en waar nodig zijn 

maatregelen getroffen

• Interne meldingen of vragen over een mogelijke kwetsbaarheid, 

beveiligingsincident of datalek

• 14 maal is onderzoek gedaan i.v.m. inschatting potentieel 

datalek

• 4 maal is melding aan Autoriteit Persoonsgegevens gedaan

Soort Datalekken

�Lijst met e-mailadressen verstuurd aan verkeerde persoon

�Huwelijksakte uit auto gestolen

� Interne documenten met  bijzondere persoonsgegevens 

zichtbaar voor alle medewerkers

�Vermissing rijbewijs

In alle gevallen betrof het

• Een beperkt aantal betrokkenen

• Een beperkt aantal persoonsgegevens

Bij laatste drie melding zijn de betrokkenen geïnformeerd!
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Noemenswaardige ontwikkelingen

�Zelfevaluaties voor de BRP en de Paspoorten en NIK met goed 

resultaat doorlopen. 

� Invoering ENSIA-verantwoording per juli 2017

�Audit Suwinet en DigiD doorlopen

�Audit BAG en BGT doorlopen

�Bezoek Visitatiecommisie informatieveiligheid 

�Presentaties aan college en raadscommisie BFE over 

informatieveiligheid en ENSIA

� Intern periodiek aandacht voor informatieveiligheid:

• Gericht informatie op intranet

• Lezing Maria Genova (over identiteitsfraude)

• Toetsing bewustzijn informatieveiligheid onder medewerkers via 

enquête

�Twee maandelijks overleg beveiligingscommissie

Gewijzigde privacywetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) 25 mei 2018 

van kracht. 

Ter voorbereiding daarop:

�Functionaris Gegevensbescherming  was al benoemd en 

aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens

�Gemeentelijke privacybeleid  opgesteld en vastgesteld

�Privacyverklaring op website aangepast (informatieplicht)

�Voorbereidingen gestart voor het verplichte verwerkingsregister 

(transparant over welke persoonsgegevens we waarvoor 

gebruiken)


