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Betreft

Diefstal GGD data

Geacht college,

Maandag 25 januari j.l. kwam in de media1 dat er een grote diefstal van data heeft plaats 
gevonden bij de GGD (een datalek). Daarbij zijn naast het Burgerservicenummer, 
adressen, geboortedata en telefoonnummers ook bijzondere gegevens met betrekking tot 
de medische situatie over naar het zich laat aanzien mogelijk miljoenen Nederlanders 
buitgemaakt. Daar zijn, gezien de schaal van dit datalek, ook gegevens van inwoners van 
Arnhem bij betrokken. 

Door deze diefstal loopt iedereen die zich heeft laten testen op COVID-19 een verhoogd 
risico op identiteitsfraude (misbruik van hun gegevens om diensten of producten aan te 
schaffen) en phising. Het overgrote deel van de Nederlanders heeft zich de afgelopen 
maanden één of meer keren laten testen, en is door deze diefstal nu kwetsbaar 
geworden. 

De verantwoordelijkheid voor de betrokken ICT-systemen waaruit deze informatie is 
gestolen (CoronIT en HPZone Light) valt onder de verantwoordelijkheid van de GGD ’s, 
en daarmee ook onder de verantwoordelijkheid van de VGGM waar de Gemeente 
Arnhem medebestuurder van is. Arnhem is medeverantwoordelijk voor het functioneren 
van VGGM, en levert ook de voorzitter. Daarmee heeft Arnhem een verantwoordelijkheid 
in het ontstaan van dit datalek, maar ook in de afhandeling van de gevolgen. 

D66 heeft de volgende vragen aan het college:

1. Wanneer, en door wie bent u op de hoogte gebracht van dit datalek?
2. Welke acties, en wanneer, heeft u ondernomen om de gevolgen van dit datalek in 

kaart te brengen?
3. Kunt u aangeven hoeveel personen in dit datalek zijn betrokken, en hoeveel 

inwoners van Arnhem in dit datalek zijn betrokken?
4. Welke gegevens zijn er in dit datalek over de betrokkenen openbaar geworden?
5. Welke risico’s lopen de in dit datalek betrokken personen?
6. Wanneer en op welke wijze gaat u de betrokken inwoners van Arnhem informeren 

over wat er is gebeurd, welke risico’s zij nu lopen en hoe zij zich daartegen 
kunnen beschermen2? 

7. Als inwoners van Arnhem slachtoffer worden van misbruik van hun gegevens, 
waar kunnen zij zich dan melden en wie gaat hen helpen de gevolgen daarvan te 
compenseren? Welke rol neemt de Gemeente Arnhem hierin? 

1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-
systemen-database-coronit-hpzone 
2 Zie artikel 34 VERORDENING (EU) 2016/679 (de AVG), waar onder andere lid 1 vermeld: 
“Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt 
voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de 
betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-systemen-database-coronit-hpzone
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-systemen-database-coronit-hpzone


Uit de berichtgeving in de media blijkt dat de basismaatregelen met betrekking tot de 
informatiebeveiliging bij de GGD ‘s niet op orde is. Medewerkers hebben vergaande 
rechten waarmee het blijkbaar mogelijk is om op grote schaal gegevens te benaderen en 
zelfs te kopiëren, zonder dat dit voor hun werkzaamheden noodzakelijk is. Ook worden er 
geen controles uitgevoerd op het benaderen van informatie door medewerkers, zeker als 
zij grotere hoeveelheden data benaderen dan uit de aard van hun werkzaamheden 
noodzakelijk en logisch is. 
Ook is gebleken dat medewerkers zonder een VOG aan het werk zijn terwijl dit naar wij 
begrijpen door de GGD ‘s (en dus ook door VGGM) als een voorwaarde gesteld wordt om 
voor hen (en dus ook VGGM) te mogen werken. 

8. Wanneer en hoe heeft u zich de afgelopen jaren op de hoogte gesteld van de 
staat van de informatiebeveiliging bij VGGM en van de door haar voor de 
gezondheidszorg van de Arnhemse inwoners gebruikte systemen? 

9. Was u tevreden met de staat van de informatiebeveiliging bij VGGM, zo nee, 
welke maatregelen heeft u dan genomen om ervoor te zorgen dat dit op orde 
kwam. 

10. Het blijkt dat de staat van de informatiebeveiliging op dit moment ver onder de 
maat is. Welke maatregelen heeft u getroffen dan wel van VGGM vereist om dit 
op orde te brengen, en wanneer is dit dan op orde? 

11. Heeft u naar aanleiding van dit datalek controles laten uitvoeren op het benaderen 
van de informatie door medewerkers van VGGM, zijn hier signalen van mogelijk 
misbruik uit voort gekomen, en welke acties en maatregelen heeft u genomen 
naar aanleiding daarvan?

12. Zijn er bij VGGM medewerkers in dienst waar (nog) geen VOG voor is 
afgegeven? Zo ja, zijn deze medewerkers nog steeds werkzaam voor VGGM of 
zijn zij op non-actief gezet tot een VOG is afgegeven? 

13. Gaat u op korte termijn een onderzoek (laten) uitvoeren naar de staat van de 
informatiebeveiliging bij VGGM en alle door haar gebruikte systemen, en zo ja 
door wie en met welke vraagstelling? 

Door dit voorval bij de GGD ’s dreigt een verlies van vertrouwen van onze inwoners en 
mogelijk een daling in de bereidheid om zich te laten testen op COVID-19. Daarmee loopt 
het indammen van de pandemie mogelijk een grote terugslag op. 

14. Zijn er momenteel al aanwijzingen dat het aantal testen op COVID-19 terugloopt 
en dat deze terugloop te wijten is aan dit datalek? 

15. Hoe gaat u voorkomen dat de inwoners van Arnhem zich niet meer of minder 
vaak, laten testen op COVID-19. 

Met vriendelijke groet,

Maarten Venhoek
D66 Arnhem
 


