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Aan:

<De heermevrouw>>

<<Aanhef>>

<<Straat-huisnr>
< Postcode_woonplaats

>

Datum

8 maart zo16

Verzonden

8 maart 2016

Ons kenmerk
Telefoonnummer

2-16-99341 goor
o7t - St 91 899

Onderwerp

:

Openbaarheidprivacy-gevoelige

gegevens

Geachte <<Geachte>> <<naam>>,

Op z5 februan zot6 ontving de gemeente Oegstgeest melding dat bestanden met privacygevoelige informatie tijdelijk openbaar zijn geweest. U ontvangt dit bericht omdat uw gegevens
in deze bestanden voorkomen.

Uit eerste onderzoek is gebleken dat het om bestanden gaat met namen, adresgegevens, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) voor de gemeentelijke belastingen van 2oo7,
2oo8 en 2oo9. Deze informatie is openbaar toegankelijk geweest wanneer daar gericht naar
werd gezocht. Naast persoonlijke gegevens stonden er ook gemeentelijke belastinggegevens
(OZB) van inwoners in deze bestanden. Deze gegevens zijn echter openbaar.
Wat is er gebeurd?
Een oud-medewerker van een door Oegstgeest gecontracteerde applicatieleverancier heeft per

abuis vertrouwelijke informatie opwaagbaar gemaakt via het internet. Er is sprake van een
menselijke fout. Wij vinden dit ontzettend vervelend en kunnen ons voorstellen dat u onaangenaam verrast bent.
Na ontdekking zijn de gegevens direct offline gehaald. Deze gegevens zijn dan ook niet meer
via internet opwaagbaar. Volgens de geldende protocollen heeft de gemeente melding gemaakt van dit incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is een gespecialiseerd bureau
ingeschakeld om te onderzoeken of de gegevens daadwerkelijk geraadpleegd zijn. Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt dat we dit niet kunnen uitsluiten. Mocht er aanleiding
toe zijn, dan zullen wij u nader informeren.

Watbetekent ditvooru?
Hoewel we de kans klein achten, kunnen we niet uitsluiten dat uw gegevens zijn benaderd.
Hierdoor is er een risico op misbruik van uw gegevens ontstaan. Wij adviseren u alert te zijn.
Hoe, dat kunt u lezen op www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html. Ook kunt u op deze
site misbruikmelden.

Meerinformatie

u naar de uitgebreide wagen en antwoorden op
www.oegstgeest.nl. Heeft u toch nog wagen, dan kunt u ons de komende periode op werkdagentussen 9.oo en r7.oo uurbereiken opoTL - 51 91 899.
Voor meer informatie verwijzen wij

Nogmaals benadrukken wij dat wij deze situatie zeer betreuren.
voldoende op de hoogte bent gesteld.

Wij hopen dat u hiermee

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

H.A. Leegstra
secretaris

212

E.R. Jaensch

burgemeester

