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Mevrouw D. Abresch
Raadslid van fractie van Gewoon Lokaal

bijlage(n)

onderwerp : Art 40 vragen inzake datalek 2020-10

Steenbergen, 12 mei 2020

Geachte mevrouw Abresch,

In uw e-mailbericht namens de fracties Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA van 9 
april jongstleden, zijn vragen art.40 RVO gesteld over datalek 2020-10, waarbij 67 
ondernemers zijn betrokken.
Op 7 april jongstleden zijn ondernemers per een e-mail geïnformeerd over het 
besluit van het college van B&W over het verlenen van een voorschot van de TOGS 
gelden. Na anderhalf uur is het datalek door een van de ondernemers gemeld.
De e-mail is middels het "Aan-mailaccount-veld" gestuurd naar 67 ondernemers, 
waarvan 29 e-mailadressen privéadressen zijn. Na de constatering van de fout is 
er interne melding gemaakt van een datalek. Over deze datalek heeft u artikel 40 
vragen gesteld.

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een e-mail die zo persoonlijk is, in CC aan alle 
betrokkenen is verzonden? Is er op dit soort privacygevoelige communicatie geen 
controlemoment?
Het was belangrijk om de ondernemers te informeren over het genomen B&W 
besluit om voorschotten aan te bieden voor de TOGS-regeling. Hier zat 
tijdsdruk op. Door de tijdsdruk is te snel gehandeld en een fout gemaakt. 
Iedere geadresseerde had individueel benaderd moeten worden.
Voor dergelijke groepsmail gebruiken we, zoals o.a. we hebben vastgelegd in 
scholing, de "BCC-toets" en het BCC-mailaccount-veld, waarmee alle 
geadresseerden in één verzending worden bereikt, zonder dat zij van elkaar 
weten dat zij als geheel zijn benaderd.
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Daarnaast is binnen het sociale domein "het vier-ogen principe op kantoor" 
geïntroduceerd, wat inhoudt dat e-mail met gevoelige persoonsgegevens 
wordt gecontroleerd door kantoormedewerkers, voordat het bericht naar de 
geadresseerde gaat.

2. Welke acties zijn er ondernomen, nadat binnen het gemeentehuis de fout ontdekt 
is? Met name richting de ondernemers die door deze actie in een lastig parket zijn 
gebracht.
We werden ons bewust van het datalek na de eerste reactie van een 
ondernemer 1,5 uur nadat de e-mail was verstuurd. We hebben direct 
geprobeerd met een technische handeling de e-mails terug te roepen. Dat is 
na 1 uur gerealiseerd. Dit houdt in dat ontvangers van ongeopende mail deze 
niet meer konden inzien.
Daarnaast is de volgende dag naar alle geadresseerden een excuusmail uit 
gegaan. Hierin hebben we gevraagd het bericht uit hun mailbox te verwijderen 
en ons een bevestiging te sturen. Alle reacties hierop hebben we 
geregistreerd, zodat we u vandaag, 7 mei 2020, kunnen melden dat 38 
ondernemers inmiddels hebben bevestigd dat de e-mail uit hun e-mailbox is 
verwijderd.
In week 20 zullen de ondernemers die nog niet hebben gereageerd, vriendelijk 
worden verzocht om medewerking aan het eerdere verzoek te verlenen en de 
gemeente hiervan in kennis te stellen.
Intern is dit incident gemeld, volgens de procedure "melden Datalekken en 
vermoeden kwetsbare situaties" en nog steeds in behandeling totdat het 
datalek is opgelost.
Na beoordeling door de privacyfunctionarissen is hun advies door de 
portefeuillehouder mevrouw E. Prent overgenomen en is het datalek gemeld 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Zijn er juridische gevolgen en zo ja, welke?
Voor de betrokken ondernemers is het erg vervelend. De juridische gevolgen 
vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn klein, omdat de 
gemeente transparant actief en adequaat op het datalek reageert en de 
gevolgen zo beperkt mogelijk houdt
Een gedupeerde kan altijd een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
indienen ex (Art 77) om een verbeterde praktijk af te dwingen en kan via 
juridisch weg om schadeloosstelling verzoeken, mocht blijken dat hij/zij schade 
heeft geleden door dit datalek. Dan kunnen hieruit juridische consequenties 
volgen ex (82 AVG). De Rechtbank doet hierover een uitspraak ex (Art 79).

4. Hoe gaat u voorkomen dat dit ooit nog een keer gebeurt? Waar gehakt wordt, 
vallen spaanders, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. We kennen alle 
clichés. Maar door goede processen en protocollen moet dit voorkomen kunnen 
worden, zeker in een tijdperk waarin we het voortdurend over AVG-wetgeving 
hebben.
Binnen de organisatie zijn er processen, protocollen en werkafspraken 
opgesteld hoe om te gaan met privacygegevens. Er zijn 3 functionarissen die 
hier toezicht op houden en aandacht voor vragen.
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Door het melden van (mogelijke) datalekken passen wij onze processen zo 
nodig aan en zetten we acties uit om het bewustzijn rondom 
privacybescherming te vergroten en de handelingen bij privacygevoelige 
informatie wordt verbeterd.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders vaņ Steenbergen, 
de secretaris, çle buraemeeste
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