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Geachte ,

ln uw brief van 7 november 2018, door ons ontvangen op I november 2018, hebt u

met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek om in-
formatie ingediend over datalekken bij provincies.

Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 13 november 2018.
Op maandag 26 november 2018 hebt u in een telefonisch overleg met de functionaris
gegevensbescherming de reikwijdte en strekking van uw verzoek toegelicht. De
daarbijgemaakte afspraken zijn per e-mailaan u bevestigd op 29 november 2018. Bij
brief van 3 december 2018 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Besluit
Op uw verzoek hebben wij als volgt besloten. ln bijgevoegd overzicht'lncident-
meldingen provincie Drenthe' staat de informatie die onder de reikwijdte van uw
verzoek valt over de jaren 2016,2017 en 2018 (tot en met 8 november).

Overzicht incidentmeldingen
Wij registreren alle incidenten die betrekking hebben op privacy en informatie be-
veiliging als mogelijk datalek. ln verreweg de meeste gevallen blijkt het na analyse
niet om een (ernstig) datalek te gaan, waardoor melding aan de Autoriteit Persoons-
gegevens achterwege kan blijven. Het overzicht'lncidentmeldingen Drenthe', bevat
alle gemelde incidenten van de jaren 2016, 2017 en 2018 (tot en met I november) en
niet uitsluitende datalekken. Het overzicht wordt u digitaal toegestuurd.



2

Versleuteling
Over de beveiliging en versleuteling van gegevens van burgers kunnen wij vanuit
beveiligingsoogpunt niet veel informatie verstrekken. U hebt in voornoemd gesprek
aangegeven dat u voornamelijk op zoek bent naar een antwoord op de vraag of er vol-
doende aandacht is voor beveiliging en encryptie. ln antwoord daarop het volgende.

De provincie Drenthe conformeert zich aan de vigerende overheidsstandaarden, zoals
gesteld door het Bureau Forum Standaardisatie en de Baseline lnformatiebeveiliging
Overheid. Gegeven dit kader nemen wij voortdurend passende maatregelen omtrent
de informatiebeveiliging. lndien noodzakelijk worden gegevens derhalve versleuteld
verzonden. Wij laten tot slot op regelmatige basis security assessments uitvoeren om
onze informatievoorziening te toetsen.

Publicatie documenten
Een dag na bekendmaking van dit besluit aan u zullen de documenten op de provin-

ciale website voor eenieder openbaar worden gemaakt.

Provinciale Staten van Drenthe ontvangen een afschrift van dit besluit.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

ris

Bijlage Overzicht'l
2018.

dentmeldingen provincie Drenthe'2016 tot en met I november

km/coll

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van
verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het
besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u
naar www.provincie.drenthe. nl/bezwaarprocedure.




