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Protocol datalekken 

 

 
Version: Versie 1.1, vastgesteld op 2 maart 2016 

Status: Dwingende interne instructie 

 

Goede naleving door Holla van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is cruciaal. 

Dit protocol beschrijft welke stappen onverwijld doorlopen dienen te worden wanneer een 

(potentieel) datalek geconstateerd wordt. 

 

Vooraf: 

Roep, zodra er melding wordt gemaakt van een potentieel datalek of er een potentieel datalek 

wordt geconstateerd, het team bij elkaar dat beoordeelt of er sprake is van een datalek en zo ja, of 

dat datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan de 

betrokkene(n). Deze meldingen dienen te geschieden binnen 72 uur na ontdekking ervan. Let op: 

deze termijn loopt door in weekenden/feestdagen. De boete op het niet melden van een datalek 

kan oplopen tot € 820.000 of - als dat bedrag hoger is - 10% van de jaaromzet van de 

rechtspersoon waar het lek heeft plaats gevonden. In de rest van dit protocol is het toetsingskader 

opgenomen dat leidt tot antwoord op de vragen of, en zo ja aan wie, er gemeld moet worden.  

 

Vraag 1: Is er sprake van verwerking van persoonsgegevens?  

Persoonsgegeven 

Een persoonsgegeven is 'elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon'. Het maakt niet uit wat de inhoud, de bron, de vorm of de aard van het 

gegeven is. Als geïdentificeerd of identificeerbaar wordt beschouwd: een persoon die direct of 

indirect kan worden geïdentificeerd. Vaak zijn dat dus NAW-gegevens, maar ook e-mailadressen 

als het linkergedeelte (voor het @-teken) de identiteit onthult en foto's. Tot slot moet het gaan om 

een natuurlijk persoon en dus niet een rechtspersoon. Gegevens over eenmanszaken zijn wel 

persoonsgegevens.  

Verwerking 

Een verwerking is: 'elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 

persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 

verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in 

verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens'. Zo'n beetje 

alles dus wat je met persoonsgegevens doet! 
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Antwoord: 

o Ja:  ga door naar vraag 2. 

o Nee: de meldplicht datalekken is in dit geval niet van toepassing.  

 

 

 

 

Vraag 2: Ben ik de verantwoordelijke voor de verwerking? 

Een verantwoordelijke is 'de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het 

bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de 

verwerking van persoonsgegevens vaststelt.' De verantwoordelijke is dus degene die bepaalt welke 

soort verwerking er plaatsvindt van welke persoonsgegevens om een bepaald doel te bereiken. De 

directie, raad van bestuur etc. dus. Een verantwoordelijke moet worden onderscheiden van een 

'bewerker'. Dat is ene partij die onder toezicht van de verantwoordelijke persoonsgegevens 

verwerkt (ook als die derde partij slechts toegang tot de gegevens heeft), zoals bijvoorbeeld een 

externe salarisadministratie of en cloud-leverancier. Indien er een lek is bij de bewerker, moet toch 

de verantwoordelijke melden. 

 

Antwoord: 

o Ja:  ga door naar vraag 3. 

o Nee: de meldplicht datalekken is in dit geval niet van toepassing.  

 

 

 

 

Vraag 3: Heeft er een inbreuk op de beveiliging plaatsgevonden?  

Persoonsgegevens moeten worden beveiligd tegen verlies of een vorm van onrechtmatige 

verwerking. Alleen als er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden is er mogelijk sprake van 

een datalek (dat is dus niet per definitie zo). Voorbeelden van beveiligingsincidenten zijn: een 

inbraak door een hacker, een malware-besmetting, kwijtgeraakte USB-stick, gestolen laptop en 

een calamiteit in een datacentrum (bijvoorbeeld brand). 

 

Antwoord: 

o Ja: ga door naar vraag 4. Er is mogelijk sprake van een datalek. 

o Nee: er is geen sprake van een datalek. We hoeven geen melding te 

doen. 
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Vraag 4: Zijn er persoonsgegevens verloren gegaan als gevolg van het beveiligings-

incident of kunnen we niet redelijkerwijs uitsluiten dat er persoonsgegevens 

onrechtmatig zijn verwerkt? 

Het gaat hier bijvoorbeeld om de situatie dat persoonsgegevens verloren zijn gegaan, omdat 

bijvoorbeeld een database met persoonsgegevens is vernietigd als gevolg van een menselijke fout 

van een systeembeheerder. Als echter van de database een complete, actuele back-up 

beschikbaar is, op basis waarvan de database direct weer wordt opgebouwd, is geen sprake van 

een datalek. 

 

Het gaat verder om de situatie waarin er niet uit kan worden gesloten dat onbevoegden inzage 

hebben gehad in de persoonsgegevens. Als uit logbestanden blijkt dat de toegang wel open heeft 

gestaan, maar er niet daadwerkelijk toegang is gezocht door onbevoegden, is er geen sprake van 

een datalek. 

 

 

Antwoord: 

o Ja: er is sprake van een datalek. Ga door naar vraag 5. 

o Nee: er is geen sprake van een datalek. We hoeven geen melding te 

doen. 

 

 

 

 

Vraag 5: Zijn de gelekte persoonsgegevens van gevoelige aard? 

Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn onder meer: 

- gegevens met betrekking tot de economische of financiële situatie van iemand; 

- inloggegevens; 

- bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens: 

gegevens betreffende godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, 

seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging; 

- gegevens waarmee (identiteits)fraude kan worden gepleegd: kopieën van 

identiteitsbewijzen, BSN-nummers; 

- gegevens die mogelijk stigmatisering of uitsluiting van de betrokkenen ten gevolg hebben. 

 

 

Antwoord: 

o Ja: Er is in dit geval per definitie sprake van (een aanzienlijke kans op) ernstige 

nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. We zijn 

daarom verplicht het datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meld het datalek onverwijld, en in ieder geval binnen 72 uur na de 

ontdekking. Ga door naar vraag 8 om te checken of het datalek ook moet 

worden gemeld aan de betrokkene(n). 

o Nee: ga door naar vraag 6. 
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Vraag 6: Is er sprake van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen gezien de 

aard en de omvang van de inbreuk? 

Hoe groter de omvang van de verwerkingen, hoe groter de kans op ernstige nadelige gevolgen. 

Hetzelfde geldt voor de mate van ingrijpendheid van de beslissingen die worden genomen op 

basis van de gelekte persoonsgegevens. Als er dus een bestand met veel persoonsgegevens is 

gelekt, zal er eerder sprake zijn van ernstige nadelige gevolgen dan wanneer het om enkele 

gegevens gaat. Ook gaat het hier bijvoorbeeld om inloggegevens, waarmee dan weer 

wachtwoorden zouden kunnen worden achterhaald.  

 

 

Antwoord: 

- Ja: We zijn verplicht het datalek te melden aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Meld het datalek onverwijld, en in ieder geval binnen 72 

uur na de ontdekking. Ga door naar vraag 7 om te beoordelen of het 

datalek ook moet worden gemeld aan de betrokkene(n). 

- Nee: De conclusie is dat het datalek niet hoeft worden gemeld aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens. We hoeven dit protocol niet verder te 

doorlopen. 

 

 

 

 

Vraag 7:  Waren de persoonsgegevens op adequate wijze versleuteld op het moment van 

de inbreuk? 

De bescherming van versleuteling geldt alleen op het moment dat alle persoonsgegevens 

versleuteld waren. Op het moment dat slechts een deel van de gelekte persoonsgegevens 

versleuteld was, is het antwoord op deze vraag 'nee'. 

 

De persoonsgegevens zijn alleen op een adequate manier versleuteld als ze voor derden absoluut 

onbegrijpelijk zijn en zullen blijven. Gegevens worden als onbegrijpelijk beschouwd als ze op 

veilige wijze zijn versleuteld en die versleuteling niet bloot is komen te liggen, zodat niemand 

feitelijk iets met de gegevens kan.  

 

 

Antwoord: 

o Ja: ga door naar vraag 8. 

o Nee: ga door naar vraag 10. 
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Vraag 8:  Zijn de persoonsgegevens (deels) vernietigd of aangetast? 

Ook al waren de gegevens adequaat versleuteld, dan kan het toch zo zijn dat de gegevens 

werden vernietigd zonder dat er een back-up is. In dat geval kan er ook sprake zijn van een 

datalek.   

 

 

Antwoord: 

o Ja: ga door naar vraag 10. 

o Nee: ga door naar vraag 9. 

 

 

 

 

Vraag 9:  Is het restrisico acceptabel? 

Bij het beantwoorden van vraag 6 t/m 8 is in kaart gebracht of de genomen 

beschermingsmaatregelen voldoende bescherming hebben geboden tegen onbevoegde 

kennismaking. Er moet per geval en aan de hand van de omstandigheden van het geval  worden 

beoordeeld of de bescherming voldoende was zodat het niet noodzakelijk is dat de betrokkene op 

de hoogte wordt gesteld van het datalek. In deze overweging kan worden betrokken het feit dat 

de boetes op niet-melden fors zijn, zodat in geval van twijfel ervoor gekozen kan worden te 

melden. Het datalekregister is niet openbaar.  

 

 

Antwoord: 

o Ja: We hoeven het datalek niet te melden aan de betrokkene. De Autoriteit 

Persoonsgegevens kan hier achteraf anders over denken. Het risico bestaat 

dat er dan alsnog, na een bindende aanwijzing van de Autoriteit, een 

melding moet worden gedaan.  

o Nee: Ga door naar vraag 10. 

 

 

 

 

Vraag 10: Kunnen we de gegevens (tijdig) op afstand wissen? 

Wissen op afstand 

Op het moment dat gegevens op afstand kunnen worden gewist (remote wipe) - bijvoorbeeld in 

het geval van een iPhone of een laptop - worden deze ontoegankelijk voor derden. Om in het 

kader van de melding aan betrokkenen een beroep te doen op remote wiping, moet aan de 

volgende randvoorwaarden zijn voldaan: 

- de remote wipe moet hebben plaatsgevonden voordat de aanvaller kennis heeft kunnen 

nemen van de gegevens; en 

- het apparaat waarop de gegevens zich bevinden moet intact zijn en werken. Alleen dan 

kunnen de gegevens immers worden gewist; en 

- alle gegevens en sporten moeten daadwerkelijk worden verwijderd. 
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Antwoord: 

o Ja: We hoeven het datalek niet te melden aan de betrokkene. De Autoriteit 

Persoonsgegevens kan hier achteraf anders over denken. Het risico bestaat 

dat er dan alsnog, na een bindende aanwijzing van de Autoriteit, een 

melding moet worden gedaan.  

o Nee: ga door naar vraag 11. 

 

 

 

 

Vraag 11:  Is het te verwachten dat het datalek de persoonlijke levenssfeer van de 

betrokkene(n) ongunstig zal beïnvloeden? 

 

Door de melding kan een betrokkene alert zijn op de gevolgen en kan hij zich wapenen. Als er 

persoonsgegevens van gevoelige aard (zie eerder in dit protocol) zijn gelekt moet er altijd gemeld 

worden aan de betrokkenen. Verder moet er worden gemeld aan de betrokkenen als er 

identiteitsfraude zou kunnen worden gepleegd (kopieën identiteitsbewijzen, BSN-nummers).  

 

Als er gemeld moet worden aan de betrokkenen gebeurt dat in beginsel op individuele basis. In 

de kennisgeving wordt in ieder geval vermeld de aard van de inbreuk, de instanties waar de 

betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen, en de maatregelen die u de betrokkene 

aanbeveelt om te nemen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. Neem onze 

contactgegevens op zodat de betrokkene ons kan bereiken met vragen over het datalek.  

 

 

Antwoord: 

o Ja: ga door naar vraag 12 

o Nee: We hoeven het datalek niet te melden aan de betrokkene. De Autoriteit 

Persoonsgegevens kan hier achteraf anders over denken. Het risico bestaat 

dat er dan alsnog, na een bindende aanwijzing van de Autoriteit, een 

melding moet worden gedaan.  

 

 

 

 

Vraag 12: Zijn er zwaarwegende redenen om het datalek niet te melden aan 

betrokkene(n)? 

Zwaarwegende belangen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

a) de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

b) de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen 

 

Deze grond zal zich niet snel voordoen. Een beroep op de administratieve lasten die een melding 

aan alle betrokkenen met zich brengt zal geen rechtvaardiging vormen voor het achterwege laten 

van de melding.  
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Antwoord: 

o Ja: We hoeven het datalek niet te melden aan de betrokkene. De Autoriteit 

Persoonsgegevens kan hier achteraf anders over denken. Het risico bestaat 

dat er dan alsnog, na een bindende aanwijzing van de Autoriteit, een 

melding moet worden gedaan.  

o Nee: We dienen het datalek te melden aan de betrokkene. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Datalekken die moeten worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden 

via een formulier op internet gemeld via het Meldloket datalekken Autoriteit Persoons-

gegevens: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0 

 

 

 

 

* * * 
 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0

