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Ministerie van Financien

DG Toeslagen
TER BESLUITVORMING

Aan

Persoonsgegevensde staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Datum

10 Dktober 2022

Notanummer

2022 0000247702

nota Brief TK n a v datalek Bijiagen
1 Brief

2 Nieuwe versie bijiage

Aanleiding

Bij brief van 26 november 2021 heeft uw ambtsvoorganger de Tweede Kamer een brief gestuurd
over openbaarmaking van het risicodassificatiennodel Toesiagen Bij deze brief zaten bijiagen met

documenten Tot onze spijt is gebleken dat in een van de bijiagen een datalek is opgetreden
doordat de naam van een medewerker op twee plekken niet onzichtbaar is gemaakt De griffie van

de TK heeft verzocht om een formete brief waarmee de bijiage vervangen wordt Deze leggen wij u

met deze nota voor

O’
Beslispunten
1 Gaat n akkoord met de brief Dan verzoeken wij u deze te ondertekenen

2 Gaat u akkoord met het meezenden van deze besiisnota bij de brief conform de beleidslijn
Actieve Openbaarmaking Omiijnde delen worden gelakt

Kernpunten

Op 13 September 2022 is een medewerker van Toesiagen er door een collega op

geattendeerd dat zijn naam op twee piekken niet afgeschermd is in de bijiage van de brief

van 26 november 2021 over het risicodassificatiemodel Toeslagen Dit was een pakket met

in totaal 590 pagina s

Dezelfde dag is bij het meldpunt datalekken een melding gedaan Het risico dat de inbreuk

met zich meebrengt vanwege het felt dat er enkel een naam en geen andere

persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen ward laag ingeschat Daarom is het

incident niet gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens maar enkel opgenomen in de

interne registratie
Met de betreffende coiiega Is op 16 September 2022 contact opgenomen en excuses

aangeboden en aangegeven dat de bestanden zo snel mogelijk vervangen worden waarbij

zijn naam wel afgeschermd wordt

De griffie van de Tweede Kamer heeft aangegeven dit alieen te willen doen naar aanleiding
van een formeel verzoek van de verantwoordelijke bewindspersoon

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina L van 1

1567172 00001


