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Beste heer Ubaghs, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over het datalek Github. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Ben u bereid om in voorkomende gevallen direct betrokkenen direct in te lichten en niet meer 
maanden te wachten totdat anderen dit feit melden? 
 
Antwoord 1 
Vanaf het moment dat het datalek bij ons bekend werd hebben wij direct actie ondernomen 
conform ons interne datalekprotocol. Het datalek is op 29 maart 2019 bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) gemeld. Daarnaast moet de gemeente, op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de hand van de richtlijnen van de AP, een 
inschatting maken van het risico voor de betrokkenen. Indien sprake is van een hoog risico 
moeten de betrokkenen op grond van de AVG geïnformeerd worden over het datalek. Het college 
heeft de beoordeling gemaakt dat er geen sprake was van een hoog risico en de AP op 19 april 
2019 hierover bericht. Op 1 oktober jl. heeft de AP ons laten weten het risico toch hoog in te 
schatten en daarom voorgesteld om de betrokkenen alsnog te informeren. Dit hebben wij gedaan. 
  
Er is direct actie ondernomen om het datalek te dichten en de vastgestelde stappen zijn 
doorlopen. Wel zijn er verbeterpunten te ontdekken. Daarom evalueren wij dit incident en de wijze 
waarop wij na ontdekking van het datalek gehandeld hebben. In toekomstige gevallen zullen wij 
wederom de beoordeling van het risico moeten maken en op basis daarvan het besluit nemen om 
de betrokkenen wel of niet te informeren. 
 
Vraag 2 
Is bovenstaande vraag duidelijk?  
 
Antwoord 2 
Ja.  
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Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Annemijn van Bokhoven 
Programmamanager Organisatieontwikkeling 


