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1.0 Inleiding  
 
De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van en in informatie zijn onderdelen van de kwaliteit van 

informatievoorziening. Voorkomen moet worden dat informatie in verkeerde handen valt. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
bij externe dreigingen, zoals hacking, of door interne menselijke fouten. Verder is van belang dat de gegevens 
juist, accuraat en beschikbaar zijn op het moment dat dit nodig is. Daarom hebben de provincies gezamenlijk 
afspraken gemaakt over informatieveiligheid en dit vastgelegd in het “Convenant interprovinciale regulering 
informatieveiligheid” uit 2014 (hierna: convenant).  
 
Op basis van het convenant heeft herijking van het Beleid informatieveiligheid plaatsgevonden. In 2015 en 2016 
is eigen onderzoek gedaan en heeft een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer plaatsgevonden. Als 
rode draad door de bevindingen en aanbevelingen door beide onderzoeken loopt dat: 
-   Het besef van urgentie op het gebied informatieveiligheid en privacy verbeterd moet worden in de organisatie. 
-   Door middel van rapportages meer inzicht moet worden geboden in de status van de informatieveiligheid  
maatregelen en borging in P&C cyclus.  
-   Aan de hand van het volwassenheidsgroeimodel gaan we  bekijken welke logische stappen op gebied van 
informatiebeveiliging en privacy er genomen moeten worden om van het huidige niveau naar het volgende niveau 
te komen. 
 
Als uitwerking van het beleidsplan en om de aanbevelingen uit eigen onderzoek en het onderzoek van de 
Rekenkamer op te volgen, is het Plan van Aanpak Informatieveiligheid 2016-2017 opgesteld. Hierin worden de 
belangrijkste activiteiten benoemd die noodzakelijk zijn om informatieveiligheid meer planmatig in te richten, het 
besef van urgentie voor informatieveiligheid te verhogen en om aan het basisniveau van informatieveiligheid te 
voldoen.  
 
Het verslag begint met een bespreking van de voortgang aan de hand van de vier kernthema’s uit het Convenant. 
Deze kernthema’s zijn:  

1. Sturing & verantwoordelijkheid:  
2. Beleid & normenkader:  
3. Verantwoording & toezicht:  
4. Bewustwording 

Vervolgens wordt in dit verslag een overzicht gegeven van de activiteiten zoals deze zijn benoemd in het Plan 
van Aanpak Informatieveiligheid 2016-2017.  
 
Plan-do-check-act: 
Juni 2016 is het beleidsplan en plan van aanpak vastgesteld voor de jaren 2016 en 2017 We zijn nu in de “Do” 
fase.  
 

  



4 
 

2.0 Samenvatting  
 
 
Op 9 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten van de provinciale Utrecht ingestemd met dit convenant en is 
gestart met het project Informatieveiligheid. Naar aanleiding van het besluit in 2016 en 2017 zijn diverse acties en 
werkzaamheden uitgevoerd volgens het “Plan van Aanpak Informatieveiligheid 2016-2017. De organisatie heeft 
hiermee een stap gemaakt naar een hoger volwassenheidsniveau, maar voert nog geen volledig regie op het 
onderwerp informatiebeveiliging en privacy. Dit wil niet zeggen dat er niets gebeurt maar wel dat er wordt 
uitgegaan van de vakmatige verantwoordelijkheid van de medewerkers. Daar het kennis- en bewustzijnsniveau 
niet bij iedereen even hoog is loopt de organisatie op dit gebied een risico. 
 
Sinds eind Q2 2017 is een interim kwartiermaker Chief Information Security Officer / Data Protection Officer 
aangesteld. De Chief Information Security Officer (CISO) tevens Data Protection Officer (DPO) heeft de opdracht 
om het programma Masterplan Informatiebeveiliging en Privacy op te stellen. Een belangrijk onderdeel ervan is 
om de governance rondom informatiebeveiliging en privacy te organiseren.  De taken, rollen en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van informatiebeveiliging zijn in de organisatie nog niet voldoende belegd. 
Tevens zien we dat de samenhang tussen de diverse functies nog ontbreekt waardoor ieder voor zich aan het 
werk is en er geen synergievoordeel wordt gehaald. Wel dient hier benadrukt te worden dat alle medewerkers 
vanuit hun professie erg bezig zijn met informatieveiligheid, het nut hiervan inzien en daar ook naar eer en 
geweten naar handelen. 
Ook zal de CISO/DPO rapporteren over de voortgang van informatieveiligheid, bij voorkeur in de planning & 
control - cyclus.  
 
Belangrijkste resultaten afgelopen periode (2016-2017): 
• Het opstellen van het Convenant met vier kernthema’s 
• Eerste risicoanalyse in het kader van Interprovinciale samenwerkingsverband 
• Plan van aanpak Informatieveiligheid 2016-2017 
• Mystery-guest onderzoek 
• Datalek procedure 
• Eerste voorgangsrapportage PS 
• Voorgenomen besluit, nog niet bekrachtig  binnen het interprovinciale samenwerkingsverband, om de 

implementatie van ISO 27001  binnen 5 jaar af te ronden 
• Awareness sessie + Rondje bij diverse team overleggen over awareness 
• Aanstellen van interim kwartiermaker CISO/DPO 
• Quick Scan omtrent de stand van zaken 
• Tweede voortgangsrapportage PS 
 
Belangrijkste resultaten komende periode (Q4 2017- Q1 2018): 
• Opstellen Masterplan Informatiebeveiliging en Privacy (MIBP) 
• Opstellen en implementeren van Governance Informatieveiligheid en Privacy (IBP) 
• Opstellen van framework en architectuurprincipes van IBP 
• Starten implementatie Autoriteit Persoonsgegevens 
• Starten met de deelprojecten MIBP  
• Starten awareness campagne 
 
Afwijkingen tot van het Plan van Aanpak Informatieveiligheid 2016-2017: 
• Initieel planning van het plan van aanpak wordt door het programmaplan MIBP vervangen. 
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3.0 Stand van zaken Convenant  
 
Hierna wordt de stand van zaken beschreven op de vier kernthema’s. Als eerste volgt de afspraak uit het 
convenant, vervolgens de stand van zaken zoals beschreven in het Plan van Aanpak Informatieveiligheid van juni 
2016, daarna de huidige stand van zaken en ten slotte kijken we kijken we vooruit naar de activiteiten in Q4 2017. 
 

3.1 Sturing & verantwoordelijkheid:  
 

3.1.1. Portefeuille informatieveiligheid  
 

 
Uit convenant:  
Informatieveiligheid wordt een onderdeel van de portefeuille van een lid van gedeputeerde staten. 
 

 
Stand van zaken juni 2016:  
Informatieveiligheid als onderdeel van de portefeuille lid Gedeputeerde Staten en als verantwoordelijkheid 
management wordt geactiveerd naar aanleiding van vaststellen beleid en Plan van Aanpak,  
 
Stand van zaken januari 2017:  
In Provinciale Staten van augustus 2016 is het onderzoek van de Rekenkamer besproken en heeft de 
Portefeuillehouder opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om uitvoering te geven aan het Plan van 
Aanpak. Middels deze rapportage is de portefeuillehouder op de hoogte gebracht van de voortgang. Awareness 
binnen het college van GS heeft eraan bijgedragen dat de commissaris van de Koning een bijeenkomst voor 
burgemeesters heeft georganiseerd rond het thema informatieveiligheid waarbij de digi-commissaris Bas 
Eenhoorn een presentatie heeft verzorgd. De commissaris van de Koning heeft tevens een publicatie verzorgd in 
I-bestuur.  
 
Stand van zaken augustus 2017:  
Voor de invulling van de informatiebeveiligingsfunctie binnen een organisatie spreekt de Baseline 
Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) van een Chief Information Security Officer (CISO). Voor deze rol is per 01 
juli 2017 tijdelijk een externe adviseur aangenomen. Tevens is deze adviseur opdracht gegeven om ook de 
aspecten m.b.t. de privacy als gevolg van de AVG en daarmee de Data Protection Officer (DPO) taken in mee te 
nemen. De opdracht van deze adviseur, in de rol van interim kwartiermaker CISO/DPO, heeft twee componenten: 
a. Governance van informatiebeveiliging en privacy opzetten en  
b. opstellen en initiëren van het masterplan informatiebeveiliging en privacy.  
Op 1 september wordt een presentatie over informatiebeveiliging en privacy aan PS gegeven. De presentatie 
geeft een overzicht van de resultaten in 2016 en 2017. Tevens worden de speerpunten op gebied van 
informatiebeveiliging en privacy voor de komende jaren toegelicht.  
In oktober 2017 wordt de tweede voortgangsrapportage over de vier kernthema’s uit het Convenant aan PS 
opgeleverd.  
 
Vervolgactiviteiten:  
In maart 2018 volgt een derde voortgangsrapportage over de vier kernthema’s uit het Convenant. Deze 
rapportage heeft een aanvulling in verband met de voortgang van Masterplan Informatiebeveiliging en Privacy. 
Om het bewustzijn van de collegeleden verder te vergroten wordt een simulatieoefening rond Datalekken in Q4 
2017 georganiseerd.  
 

3.1.2. Risicoanalyse en –afweging 

 

 
Uit convenant:  
Elke provincie implementeert passende (beheers)maatregelen, gebaseerd op risicoanalyse en afweging. 
 

 

Stand van zaken juni 2016  
De eerste risicoanalyses zijn begin dit jaar gedaan. Begonnen is met het financiële deel van het project PRESTO. 
De uitvoering van de beheersmaatregelen die uit de risicoanalyse voortkomen is deels uitgevoerd. Ook voor het 
facilitaire deel van PRESTO is een risicoanalyse uitgevoerd.  
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Stand van zaken 1 januari 2017  
Naast de risicoanalyse rond het project PRESTO en voor het facilitair deel hebben risicoanalyses plaats 
gevonden voor de volgende processen: Personeelsadministratie, Assets wegen, GIS informatie. Voor de 
processen BIBOP, DIV, Inkoop, BEM, Personeelszaken, CCO, IBT en Subsidies was reeds een risicoanalyse 
uitgevoerd. Het resultaat van de gevolgde risicoanalysemethodiek is een overzicht van de maatregelen om de 
gesignaleerde risico’s te mitigeren. Deze beheersmaatregelen moeten door de proceseigenaren uitgevoerd 
worden OF door de proceseigenaren wordt gevraagd om het risico te accepteren, wat vervolgens door een 
management besluit wordt bekrachtigd.  
In de tweede helft van 2016 hebben de voorbereidingen voor awareness/kennis sessies voor CMT, directie en 
teamleiders plaatsgevonden.  
 
Stand van zaken augustus 2017:  
De interim CISO/DPO heeft in juli 2017 een quick scan uitgevoerd. Het doel van deze quick scan was om in de 
hoofdlijnen de stand van zaken te inventariseren en rondom de informatiebeveiliging (IB) en privacy (P) binnen 
Provincie Utrecht (PU) op basis van interviews, verslagen, beleidstukken en informele gesprekken. De 
hoofdconclusie van het onderzoek is dat de governance van informatieveiligheid en privacy zo snel mogelijk 
gerealiseerd moet worden. De overige bevindingen van de quick scan zijn verwerkt in de tekstpassages over de 
vervolgactiviteiten.  
  
Vervolgactiviteiten :  
In Q4 2017 wordt het Masterplan Informatiebeveiliging en Privacy (MIBP) als programma met deelprojecten 
ontwikkeld en is een integraal programmaplan om informatiebeveiliging op basis van het 
“Informatiebeveiligingsbeleid 2016-1018” te implementeren. Het huidige informatiebeveiligingsbeleidsplan bevat 
weinig aanknopingspunten om het privacy management te implementeren. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) op gebied van privacy wetgeving. Dat betekent dat alle organisaties  
binnen de EU vanaf die datum moeten werken volgens de nieuwe Europese privacywet. In het programmaplan 
van MIBP zal dit onderwerp terugkomen en voldoende aandacht krijgen. 
De planning van “Activiteiten Plan van Aanpak 2016-2017” wordt door de planning van MIBP in Q4 2017 
vervangen. 
 
 

3.2 Beleid & normenkader:  
 

3.2.1. Interprovinciale Baseline Informatieveiligheid  

 

 
Uit convenant:  
De provincies hanteren de Interprovinciale baseline informatieveiligheid (IBI) en gebruiken dit als 
uitgangspunt bij het beleidskader informatieveiligheid. 
 

 

Stand van zaken juni 2016:  
Het beleid informatieveiligheid en het plan van aanpak in formatieveiligheid 2016-2017 vloeien voort uit 
interprovinciale baseline informatieveiligheid (IBI) versie 2. Dit is de meest courante versie. Op 20 mei 2016 is 
deze baseline vastgesteld in het interprovinciale Strategisch Informatie Overleg (SIO).  
 
Stand van zaken 1 januari 2017:  
Momenteel wordt gewerkt aan de Baseline Informatieveiligheid voor Overheden (BIO). Ontwikkelingen worden 
door de gezamenlijke provincies gevolgd door het Centraal Informatiebeveiligingsoverleg (CIBO).  
 
Stand van zaken augustus 2017:  
Door toenemende digitalisering van gegevensuitwisseling binnen de overheid is er sprake van meer of nieuwe 
risico’s. Deze risico’s zijn in grote mate identiek voor alle provincies. Daarom is en wordt er ook in 2017 verder 
gewerkt aan een gezamenlijk kader voor maatregelen die genomen dienen te worden. Binnen dat kader zijn er 
afspraken gemaakt dat alle provincies binnen vijf jaar de normen voor ISO27001 implementeren.  Hier is er 
sprake van een voorgenomen besluit, die nog niet bekrachtig  is door de bestuurders binnen de provincies. 
Halverwege deze periode wordt de status van de voortgang vastgesteld. Afspraak is dat de certificering voor alle 
provincies door dezelfde organisatie wordt uitgevoerd. Dit voorstel wordt interprovinciaal ter besluitvorming 
voorgelegd naar uiteindelijk de Kring van Provinciesecretarissen. 
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Vervolgactiviteiten in Q4 2017: 
Het doel is om in deze periode het strategisch kader op te stellen wat de diverse elementen van 
informatiebeveiliging en privacy principes bevat. In dit gezamenlijke framework worden afspraken, standaarden 
en voorzieningen opgehangen die nodig zijn voor een gemeenschappelijke basisinfrastructuur om 
informatiebeveiliging en privacy te beheren.   
 

3.2.2. Implementatie standaard beveiligingsniveau  
 

 
Uit convenant:  
De provincies implementeren de generieke maatregelen van de IBI als standaard beveiligingsniveau en 
zorgen voor organisatorische inbedding. 
 

 

Stand van zaken juni 2016:  
Maatregelen beschermen belangrijke bedrijfs- en persoonsgegevens. Op dit moment is er echter geen compleet 
inzicht van de gegevenshuishouding.  
De provincie beschikt over een softwarepakket (de zgn. toolbox) om het proces te sturen en om dit inzicht te 
krijgen. Er is echter onvoldoende menskracht beschikbaar voor de administratie van de maatregelen. Nadere 
bekendmaking en voorlichting over de mogelijkheden van dit instrument bij proces- en applicatie-eigenaren is 
noodzakelijk.  
 
Stand van zaken 1 januari 2017:  
In de tweede helft van 2016 is aan de hand van de toolbox gewerkt aan de gapanalyse voor de meest cruciale 
processen. Deze keuze is gemaakt omdat het werken met dit instrument tijdsintensief is gebleken. Tevens is het 
inzicht ontstaan dat de proceseigenaren/teams/afdelingen zelf een grotere rol moeten krijgen in het gebruik van 
dit instrument. Daarvoor is het noodzakelijk om op teamleidersniveau te bepalen tot op welk detailniveau de 
toolbox gebruikt gaat worden. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden naar meer of minder risicovolle 
projecten.  
 
Binnen de afdeling UFL heeft een eerste privacy-scan plaatsgevonden een verplichting die voort vloeit uit de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet zal echter volgende jaar vervangen worden door Europese 
regelgeving op het gebied van privacy. (de AVG) 
 
Een essentiële wijziging in de AVG is dat voor overheden een verplichting is opgenomen om een onafhankelijk 
toezichthouder aan te stellen, de Functionaris gegevensbescherming/Data Protection Officer. Deze persoon gaat 
toezien hoe de provincie omgaat met de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens. 
 
Stand van zaken augustus 2017: 
Voor de rol van Data Protection Officer (DPO) is tijdelijk een externe adviseur aangenomen. Deze adviseur neemt 
tijdelijk ook de rol van CISO op zich en is tevens de kwartiermaker CISO/DPO.  
 
Vervolg activiteiten Q4 2017:  
Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tien stappen benoemd die organisaties kunnen helpen in de 
voorbereidingen op deze nieuwe Europese privacywetgeving. In het Masterplan Informatiebeveiliging en Privacy 
(MIBP) worden deze stappen nader uitgewerkt en volgens planning de implementatie opgestart. 
 

3.3. Verantwoording & toezicht:  
 
 

 
Uit convenant:  
Iedere provincie laat periodiek een onafhankelijke toets uitvoeren op het beveiligingsniveau en de 
implementatie-status van het informatieveiligheidsbeleid, waar mogelijk als onderdeel van een bestaande 
accountantscontrole. De bevindingen worden in de vorm van een control- of auditrapport aan het bestuur 
en aan het management gerapporteerd. 
 

 

Stand van zaken juni 2016:  
Om het niveau van informatieveiligheid in de organisatie goed te regelen is het nodig om de basale 
informatieveiligheidsprocessen te implementeren. Deze processen hebben te maken met de GAP analyse, 
risicoanalyse, risicoacceptatie, rapporteren aan het management, omgaan beveiligingsincidenten etc. 
Er zijn twee toetsen uitgevoerd. Het mystery-guest onderzoek van FOX-IT, waarbij niet alleen gekeken is naar het 
I-bewustzijn van medewerkers, maar ook onderzocht is waar aangrijpingspunten voor kwaadwillenden bestaan 
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om door te dringen in de technische systemen van de provincie. Dit onderzoek heeft 13 aandachtspunten 
opgeleverd. Van deze aandachtspunten zijn er 10 opgelost. De overblijvende aandachtspunten zijn aanpassing 
wachtwoordbeleid (langere wachtwoorden), het verbeteren van de toegang tot het gebouw en de segmentatie 
van het netwerk.  
 
In oktober en november 2015 is in opdracht van CCO een assessment op het gebied van informatieveiligheid bij 
de Provincie Utrecht (PU) uitgevoerd om enerzijds vast te stellen wat het huidige volwassenheidsniveau van 
informatieveiligheid bij proceseigenaren en directbetrokkenen is en anderzijds het gewenste 
volwassenheidsniveau (ambitie) in kaart te brengen. De conclusie van dit onderzoek is het besef aan urgentie op 
het gebied informatieveiligheid in de organisatie verbeterd moet worden. Bij het onderzoek van de Randstedelijke 
Rekenkamer is ook gekeken naar de implementatiestatus van het beleid. Dit onderzoek was in juni 2016 in een 
finale fase van afronding. 
 
Vervolgactiviteiten 2017:  
In Q4 2017 zal opnieuw een mystery-guest onderzoek worden uitgevoerd en ook voor het vierde kwartaal van 
2017 staat de tweede audit gepland. CCO zal daartoe opdracht verstrekken en er zal volgens dezelfde 
systematiek een analyse worden gemaakt naar het volwassenheidsniveau op het gebied van informatie-
veiligheid. Daarmee wordt het mogelijk een vergelijking te maken ten opzichte van de eerste audit.  
Tevens zullen de 3 openstaande punten uit het 1-ste mystery-guest onderzoek worden opgenomen in het MIBP.  

 

3.4 Bewustwording 
 

 
Uit convenant:  
Iedere provincie voert periodiek een bewustwordingsprogramma uit met als doel alle medewerkers te 
informeren over de noodzaak van informatieveiligheid. 

 

Stand van zaken 2016  
Technische maatregelen alleen zijn niet afdoende en hebben soms grote financiële impact. Houding en gedrag 
van medewerkers zijn daarom belangrijke componenten van informatieveiligheid. We hebben deelgenomen aan 
de landelijke campagne Alert Online en geregeld worden medewerkers via Atrium geïnformeerd over de 
werkwijze. Bij de hoeveelheid van informatie is de vraag of informatie via Atrium ook bij medewerkers voldoende 
beklijft. Daarom moet ook naar andere vormen gezocht zoals online trainingen. Daarvoor kijken we ook naar 
ander provincies.  
 
Het eerder genoemde mystery-guest onderzoek van FOX-IT bevat veel onderdelen die specifiek gericht zijn op I-
bewustwording. Voorbeeld: Er is een phishing mailactie uitgevoerd, waarbij gekeken is of medewerker bereid zijn 
om op een link te klikken van een emailbericht dat niet afkomstig van de provincie. Dit was het geval bij 30% van 
de aanwezige medewerkers.  
Een belangrijke bron van infectie zijn ransomware en de phishing e-mailberichten. Het effect van de besmetting is 
dat de bestanden op de harde schijf op de laptop en bestanden op de netwerkopslagruimte versleuteld worden. 
Voor de medewerker heeft dit grote gevolgen. Herstel van deze infectie is slechts in enkele gevallen mogelijk.  
 
Stand van zaken 1 januari 2017  
 
In 2016 zijn de volgende presentaties gegeven:  
- Inrichtingsoverleg over informatieveiligheid 
- UFL over privacy en informatieveiligheid 
- OR over informatieveiligheid 
- Juristenoverleg over datalekken (presentatie voor het interne juridische netwerk) 
- Kabinet CvdK over informatieveiligheid 
- MT-bedrijfsvoering over informatieveiligheid 
- Team TKP over informatieveiligheid 
 
Om de werking van ons informatieveiligheidsbeleid onder medewerkers te toetsen is in december 2016 een 
phishing-mail-actie uitgevoerd. Bij de vorige acties heeft 70% van de medewerkers niet gereageerd op de ‘foute’ 
bijlage in de mail, door bijvoorbeeld de mail direct te verwijderen. Bij deze actie heeft 93% van de medewerkers 
niet op de mail gereageerd. Wel is een zorgelijk punt dat toch ook een beperkt aantal medewerkers verleid kon 
worden hun inloggegevens af te geven. Dat alertheid significant groeit blijkt niet alleen uit de vermindering van het 
aantal medewerkers dat onbekende bestanden heeft geopend, maar ook uit dat er binnen de organisatie een 
‘early-warning-syteem’ is ontstaan, waarin medewerkers elkaar informeren over ransomware-aanvallen. Ook het 
gebruik van verdachtemail@provincie-utrecht neemt toe. Daarbij komt dat ook het treffen van fysieke 
maatregelen heeft bijgedragen aan het sterk verminderen van ransomware-aanvallen.  
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Stand van zaken augustus 2017: 
Interactieve presentatie gegeven o.a. bij het kabinet over informatiebeveiliging en bewustwording op gebied van 
privacy. Deze sessies zijn bij diverse teams met succes afgerond. Naar aanleiding van deze sessies waren de 
verbetering merkbaar bij de betrokken afdelingen.  
 
Vervolgactiviteiten Q4 2017  
Duurzame verandering en implementatie van informatiebeveiliging en privacy is mogelijk door borging aan te 
brengen in de structuur, de processen en vooral in de mensen binnen de organisatie. Informatiebeveiliging en 
privacy moeten een onderdeel worden van het dagelijkse bestaan van medewerkers en onafhankelijk of zij in het 
provinciegebouw werken of elders. De bewustwording over informatiebeveiliging en privacy bij medewerkers zal 
tijd kosten. Het tonen van presentaties over deze thema’s is onvoldoende. Er is meer nodig. Jaarlijks 
terugkerende awareness-campagnes zijn een absolute noodzaak. Wij gaan in Q4 2017 starten met een 
uitgebreide campagne voor alle doelgroepen, ook voor de leden van PS, waarbinnen interactie en kennisdeling 
een hoofdonderwerp zal zijn. De campagne maakt onderdeel uit van het programma Masterplan 
informatiebeveiliging en privacy. 
 

4.0 Informatieveiligheidsincidenten 2016 
 

 
Er zijn in 2016 totaal 36 informatiebeveiligingsincidenten geregistreerd. 
Melding over informatiebeveiligingsincidenten in 2017 zal in de volgende rapportage, in maart 2018, plaatsvinden.  
 
Meldingen bij Interne Meldpunt Datalekken 

 
Mogelijke datalekken in 2016: 17 
Gemelde datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens in 2016: geen 
Melding over datalekken in 2017 zal in de volgende rapportage, in maart 2018, plaatsvinden.   

 




