
 

 

 

MEMORANDUM 

2017BEM40 

 

DATUM 22-3-2017 

AAN Commissie BEM 

VAN GS- gedeputeerde Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER Mw. I. Jautze tel. 030-2582616 

ONDERWERP Nep-phishingmail 

 

Geachte leden van de commissie BEM,  

 

In de afgelopen vergadering hebben we met elkaar gesproken over informatieveiligheid, waarbij ook 

de nep-phishingmail die wij naar medewerkers hebben gestuurd aan de orde kwam. Ik heb u 

toegezegd u te laten weten welke vervolgacties zijn uitgevoerd bij medewerkers, die geklikt hebben op 

de nep-phishingmail. 

 

Er is geen contact opgenomen met medewerkers die geklikt hebben op de nep-phishing mail. Dit heeft 

ermee te maken dat wij niet weten welke medewerkers hebben geklikt op de mail, in verband met de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de nep-phishingmailactie is om vast te stellen hoe 

alert medewerkers zijn als zij met phishingmail geconfronteerd worden. Het gaat hierbij niet om 

individuele medewerkers, maar om de organisatie als geheel. 

 

Wel is er als onderdeel van het onderzoek een overzicht gemaakt van het aantal medewerkers per 

afdeling, die op de nep-phishing mail geklikt hebben. Tijdens de actie is wel met enkele medewerkers 

die die contact opgenomen hadden met het team ICT-beheer gesproken om deze gerust te stellen. 

 

Om medewerkers verder mee te nemen en alert te houden is op 16 februari 2017 in twee druk 

bezochte bijeenkomsten voor de hele organisatie uitgelegd wat er gebeurt bij een phishingmail aanval. 

Wat kan een hacker allemaal zien en doen nadat je op een phishingmail klikt en hoe kunnen 

medewerkers phishing mail herkennen. Na de bijeenkomsten is er een intern nieuwsbericht op het 

intranet geplaatst waarin de belangrijkste punten zijn samengevat. 

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Wij hebben ervoor gekozen om een extern bedrijf in te huren voor de nep-phishingmailactie volgens 

een afgesproken scenario. Om een realistisch beeld te krijgen van de alertheid van medewerkers 

wordt de actie in kleine kring voorbereid en gestart op een voor de medewerkers onverwacht moment. 

Het bedrijf krijgt van de organisatie vooraf de lijst met emailadressen van medewerkers. 

Emailadressen zijn persoonsgegevens en vallen daarmee onder de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens mogen niet zo maar gebruikt worden. Het eerder 

beschreven doel van de actie valt binnen één van de doelstellingen van de WBP, artikel 8, lid f:  

“behartiging van het gerechtvaardigde belang”. Hierdoor is het mogelijk om nep-phishingmailacties uit 

te voeren. De beperking is dat er mag geen sprake zijn van aantasting van “fundamentele rechten en 

vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer”. Het contact opnemen met medewerkers, omdat zij geklikt op een nep-phishingmail is 

een voorbeeld van dit laatste en is daarom niet mogelijk. 

 

 

 

 


