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IT-incident Het Utrechts Archief

Geachte leden van Provinciale Staten,
Met deze memo willen wij u informeren over een beveiligingsincident dat bij onze samenwerkingspartner, Het
Utrechts Archief, heeft plaatsgevonden. Bijgevoegd treft u de brief waarin de directeur van Het Utrechts Archief
de samenwerkingspartners in de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief informeert over het
beveiligingsincident. In de brief kunt u lezen wat het beveiligingsincident precies behelst en welke maatregelen
getroffen zijn.
Het Utrechts Archief heeft vooralsnog kunnen vaststellen dat er geen gegevens verloren zijn als gevolg van dit
incident en doet hier, met ondersteuning van deskundigen, nader onderzoek naar. Wij volgen dit onderzoek
nauwgezet.
Zoals in de brief wordt vermeld, is op 13 maart 2021 melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt
door Het Utrechts Archief aangifte gedaan bij de politie. Ook worden de beveiligingsmaatregelen naar aanleiding
van dit incident nader geëvalueerd en waar nodig verbeterd.
Het Utrechts Archief beheert voor de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de rijksinstelling in de provincie,
de historische archieven. Dit is geregeld via de gemeenschappelijke regeling HUA waar de provincie Utrecht aan
deelneemt en waar gedeputeerden Van Muilekom en Strijk respectievelijk lid zijn van het Dagelijks Bestuur (DB)
en Algemeen Bestuur (AB). De IT-storing heeft met name impact op het archiefbeheersysteem dat toegang geeft
tot de digitale collectie van HUA. Het IT-incident bij HUA heeft geen invloed op de digitale archieven van de
provincie Utrecht. Deze zijn nog in overeenstemming met de Archiefwet in beheer bij de provincie Utrecht zelf.
Op basis van de herstel- en onderzoekswerkzaamheden die nu door het HUA worden uitgevoerd, zullen de
gemeente en provincie Utrecht als deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling samen met de directeur en
het bestuur van Het Utrechts archief kijken welke acties er nog meer nodig zijn om te zorgen dat een dergelijke
situatie zich in de toekomst niet meer voordoet.

