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Datalekken
ln verband met de grote belangstelling voor privacybescherming is het van belang te weten hoe
vaak er persoonsgegevens direct in gevaar waren en hoe vaak dit geleid heeft tot een melding bij
de Autoriteit Persoonsgegevens (= AP). De meldingen zijn gedaan door de daartoe gemachtigde
medewerkers van het Meldpunt Datalekken en betroffen gegevens van personen uit beide
betrokken gemeenten.
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De vier meldingen betroffen in alle gevallen fouten in de inrichting of het gebruik van systemen:
a) Documenten met persoonsgegevens die intern zichtbaar waren voor medewerkers die

niet bü de afhandeling van de betreffende zaken zijn betrokken..
b) Bestanden met Burgerservicenummers die zichtbaar waren voor medewerkers die deze

niet nodig hadden bij de uitoefening van hun functies (2x)
c) Onterechte publicatie van een kopie van een rijbewijs op een website.

Alleen in het laatste geval is besloten om de betrokkene te informeren. Fouten zijn uiteraard
hersteld en de opgedane ervaringen worden toegepast bij de inrichtingvan nieuwe systemen. De
AP heeft geen aanvullende maatregelen geëist.

Media-aandacht
ln de media is een toenemende aandacht voor privacy merkbaar. Dat heeft te maken met drie
maatschappelijke ontwikkelingen: de toename van internetcriminaliteit, de overdracht van veel
taken in het sociaal domein naar gemeenten die zeer privacygevoelíg zijn en de veranderingen in
wet- en regelgeving. Op l januari 2016 is de Wet Meldplicht datalekken in werking getreden en
op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op 25 mei 2018 moeten alle
organisaties die persoonsgegevens verwerken deze verordening hebben ingevoerd.

Maar ook in de praktijk kregen onze gemeente daar in de eerste helft van 2016 mee te maken

Genant onveilig mailen
www.internet.nl

Berichtgeving RTL-Z over
gemeentel ij ke websites

Afsprakenmodule

www.faalkaart.nl

Casus

Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur bleek dat veel
gemeenten achter liepen met veiligheidsmaatregelen op hun
websítes en e-ma ilfacil iteiten.

Software op gemeentelijke websites bevatte nog fouten
waartegen drie dagen daarvoor wereldwijd was gewaarschuwd
De gemeente werd door RTL met name genoemd.

Gegevens van aangevraagde afspraken van burgers waren
wijzigbaar door onbevoegden. Deze software is ook in gebruik
bij onze gemeentes.

Een digitale kaart van alle Nederlandse gemeenten met de
kwaliteit van hun websites

Omschrijving

Gezien de drie hiervoor genoemde ontwikkelingen in onze omgeving is de vele media-aandacht
niet alleen begrijpelijk maar ook nuttig. De lezer die de veiligheid van (gemeentelijke) sites zelf wil
controleren wordt aangeraden om de test uit te voeren die beschikbaar is op www.internet.nl
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3. Wat hebben we eraan gedaan?

Met ingang van het jaar 2015 is de uitvoering van het informatieveil¡gheidsbeleid planmatiger
ingericht volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dat neemt niet weg dat er voortdurend geacteerd

moest worden in antwoord op de incidenten. Eerst bespreken we ad hoc activiteiten en daarna de

voortgang in de geplande activiteiten.

lncidentafhandeling
Met name de aandacht op www.faalkaart.nl is aangegrepen om beter grip te krijgen op de risico's
aan de buitenkant van onze informatiehuishouding. De aanvankelÜke melding op Faalkaart betrof
9 sites ( Purmerend: 4 en Beemster: 5). Naar aanleiding daarvan is een eigen inventarisatie
uitgevoerd van alle eigen sites en sites van anderen waarmee gegevens worden uitgewisseld.
lnmiddels staat de teller op 125 sites. Daar waar nodig zijn er door eigen beheerders en

betrokken leveranciers in de vier genoemde gevallen die media-aandacht kregen

beveiligingsmaatregelen gerealiseerd. Bijlage 1 laat de resultaten van deze inspanningen zien op
basis van het zelf uitvoeren van de tests die aan de Faalkaart ten grondslag liggen):

- Er is veel meer zicht gekomen op welke plekken onze gemeente digitaal gegevens

uitwisselt met de buitenwereld.
- Er zijn websites uitgeschakeld die eigenlijk niet meer in gebruik waren.
- Meer websites maken gebruik van beveiligde protocollen.
- Meer websites scoren beter in de tests.

lncidenten zijn gebruikt om met de betrokken medewerkers te communiceren over
i nformatievei I igheid en privacybescherm ing.

Geplande activiteiten

Veili€, papier opruimen;
Kasten met sloten: niet gerealiseerd i.v.m. strüdigheid ontwerp gebouwinrichting
Afsl u itba re pa pierafva I bakken : gepla nd derde kwa rtaa I 20 16

Ged ra {scode i nfor m ati evei li {h ei d
ls nog niet gebeurd.

eLearnìng phishin€;ls nog niet gebeurd.

2. Bewustwording en gedrag

EIk nieuw IV|CT contract bevat afspraken over informatieveilisheid en indien van

toepassen een bewerkersovereenkomst. dit wordt in toegepast in combinat¡e met
toepassing van de ARBIT

Elk nieuwe IV/CT invester¡ng is giecheckt op informatieveili{heid en privacy, ln alle
lopende aanbestedingen worden hieraan expliciet eisen gesteld

Elk project start met een verkorte risicoanalyse de methodiek
die geadviseerd wordt door de IBD is omgezet in werkprocedures voor de eigen
organisatie. Er zijn voor vier informatiesystemen analyses uitSevoerd: WMO en

Jeugdwet, Schuldhul Zaaksysteem en lntranet..

Aansluitvoorwaarden lT-om$evin$: het opstellen van de technische en
beveil igingseisen waa raa n n ieuwe informatiesystemen moeten voldoen

t. Beveiliging aan de voorkant
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Legenda Status

SUWINET vereisten: wordt nu aan voldaan.

DigirD assessment 2075 is gehaald

Phishing mail campagne NA elearnin{: ls nog niet gestart.

Uitvoering greybox pentestr op nieuwe infrastructuur en DMZz

4. Check

De twee SAASleveranciers werkzaam voor het sociaal domein
zijn gecheckt op informatieveiligheid en privacy. Er zijn bewerkersovereenkomsten
maar deze voldoen nog niet aan de huidige eisen.

Bewerkers persoonsgegevens van de gemeente; alle bewerkers
zijn in beeld, model bewerkersovereenkomst is gereed, met de meeste zijn nog
geen bewerkersovereen komsten afgesloten.

3. Begin maken met veilig leveranciersmanagement

lnrichtinSvan proces incidentmanagement: op basis van de praktijkervaringen in
het omgaan met incidenten wordt gewerkt aan ontwikkeling van het proces.
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S Afgedaan E Wordt aan gewerkt ç Niet gerealiseerd

4. Conclusie

ln de afgelopen periode zijn de nodige ervaringen opgedaan waar lering uit getrokken kan
worden.

Risico's:
onze informatiehuishouding wordt steeds meer afhankelijk van de buitenwereld. De risico's
liggen dan ook op verschillende plekken:

a) lntern: de complexiteit van de informatiehuishouding (gevoelige gegevens,
afhankelijkheid van verschillende apparatuur en programmatuur van leveranciers die
lang niet allemaal voldoen aan de eisen des tüds). We zijn gestart met het maken van
risicoanalyses en met het professionaliseren van onze rol als opdrachtgever.

b) Extern: onze gegevens staan steeds vaker bij externe partijen die lang niet allemaal
voldoen aan de veiligheidseisen des tijds. We hebben meer zicht gekregen waar onze
gegevens staan, we zün gestart met in kaart brengen van onze risico's en met het
professionaliseren van onze rol als opdrachtgever.

c) Verbindingen tussen de interne en externe wereld. Op de koppelvlakken zijn we
kwetsbaar. De zwakheden zijn zowel menselijk als technisch van aard. Het lekken van
informatie heeft zich niet voorgedaan, maar dat is geen enkele garantie in een snel
veranderende wereld.

1 Een greybox pentest is een penetratíetest in opdracht van de gemeente waarbij de ethisch hacker
geringe voorinformatie krijgt over de situatie van het lT-netwerk dat getest wordt.
' Een DMZ (gedemilitariseerde zone) is een segment van een netwerk dat ten behoeve van
gegevensuitwisseling met partners in de buitenwereld gedeeltelijk open is.
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lncident gedreven of planmatig?
ln de praktijk blükt het nodig te zijn om rekening te houden met veiligheidsincidenten.
Planningen komen niet uit, maar toch zijn deze nodig als houvast om aan verbetering van de
veiligheid te werken

Richting voor het veiligheidsbeleid in het komend halfjaar
o Beheer en uitvoering beveiligingsbeleid gaan hand in hand: team ICT krijgt een

formatie-uitbreiding waardoor meer tijd beschikbaar komt voor systeembeheer.
lnformatieveiligheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van het onderhoud van

onze systemen. Team Beleid en Projecten gaat een vacature vervullen waardoor meer
ruimte komt voor uitvoering van het beveiligingsbeleid.

o Voorbereiding van de implementatie van de Algemene Verordening Persoonsgegevens
en van aanstelling van de verplichte Functionaris Gegevensbescherming.

. Actief en kritisch opdrachtgeverschap naar leveranciers van interne en externe
systemen opdat zijzelf en hun producten en hun diensten voldoen aan de

beveiligingsnormen van deze tijd.
o Onderzoek naar uitbreiding van de beveiligingssystemen op de koppelvlakken van de

interne systemen met de buitenwereld (niet alleen firewalls en virusscanning, maar
ook systemen die fijnmaziger regelen welke geautomatiseerde processen gegevens

mogen uitwisselen
o Blüvende aandacht voor de menselijke factor.
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