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G eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over een beveiligingsincident bij het Noordelijk Archeo-
logisch Depot (NAD) te Nuis.

NAD
Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) is, sinds 1997, het interprovinciale
depot voor archeologische bodemvondsten uit Groningen, Fryslán en Drenthe.
Gedeputeerde Staten zijn, op grond van de Erfgoedwet (2016), artikelen 5.8. en

5.9, verplicht een depot in stand te houden. ln het depot worden archeologische
vondsten uit de drie noordelijke provincies bewaard, geregistreerd en via een site
(http://www. nad n u is. n 14 d ig itaa I raad pleeg baar gesteld.

De website bevat beschrijvingen van archeologische vondsten, zoals type object,
materiaal, vindplaats en datering. Via de website worden meer dan 270.000

records met vondstdata ontsloten. ln een aantal gevallen zijn daarbij persoons-

gegevens (voor-, achternaam en woonplaats) vastgelegd. Dit zijn gegevens van
maximaal 1.371 unieke personen. Het betreft personen die een archeologische
vondst hebben gemeld, gegevens van depotmedewerkers, onderzoekers en na-

zaten van vondst-melders. De website wordt, sinds 2001, gehost door'Collections
lnformation Technology' (ClT), gevestigd te Leiden.

De medewerkers van het NAD werken voor de drie provincies, maar zijn admini-
stratief in dienst bij provincie Groningen. Het lCT-beheer en facilitaire zaken
worden door provincie Groningen uitgevoerd.
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Wat is er gebeurd
Dinsdag 9 februari 2021 was de website niet bereikbaar. Bij navraag bleek dat de

web host CIT is gehackt en daarom de website van NAD tijdelijk offline was

gehaald.

Door de hack is mogelijk toegang verkregen tot (persoons)informatie die via de

website wordt ontsloten. CIT heeft daarop een extern security bedrijf en de po-

litie ingeschakeld om de hack te onderzoeken. Het onderzoek is ten tijde van dit
schrijven nog niet afgerond.
Op dit moment kan niet worden uitgesloten dat bij de hack de persoonsgegevens

gestolen zijn, dan wel dat er sprake is van onrechtmatige inzage. Vanwege de

persoonsgegevens en de mogelijke risico's voor de betrokkenen heeft de pro-
vincie Groningen, in haar rol als lCT-beheerder van het NAD, op '12 febru ari 2021

een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De risico's worden in-
geschat als beperkt, aangezien het hier alleen voornaam, achternaam en

woonplaats betreft.

Welke maatregelen zijn getroffen
De web host CIT is bezig met het oplossen van de problemen en het gefaseerd

hervatten van de dienstverlening. Zoals vermeld was de website van NAD tijdelijk
door CIT offline gehaald en is de data aanlevering tijdelijk stopgezet. De site is

inmiddels na overleg weer online.

De provincie Groningen onderzoekt samen met het NAD of en op welke wijze de

1.371 personen gecontacteerd kunnen worden. Op basis van dit onderzoek zullen

vervolgmaatregelen worden genomen. Tevens wordt de procedure rondom de

verwerking van de persoonsgegevens geactualiseerd en aangescherpt. Voor op-

name van persoonsgegevens op de website zal in het vervolg aan betrokkene,
door middel van een vastgelegde verklaring, om toestemming worden gevraagd.

Om deze situatie in de toekomst te voorkomen, worden met CIT nieuwe contract-
afspraken gemaakt omtrent de datalevering en benodigde beveiliging. Daarna

zal de datalevering vanuit het NAD weer worden opgestart.

Consequenties dienstverlening
De hack heeft geen ingrijpende consequenties voor de dienstverlening van het
NAD. Het registratiesysteem voor de vondsten draait lokaal en is niet getroffen.
lnvoer van data wordt op dit moment nog niet gesynchroniseerd met de website.

De impact hiervan is gering: indien gewenst kan op verzoek informatie uit het re-

gistratiesysteem ontsloten worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mb/coll

, voorzitter , secretaris


