
Whitepaper

27-05-2016

VOORKOM HOGE BOETES 
DOOR DATALEKKEN
Sinds 2016 is het niet melden van datalekken strafbaar



VOORKOM BOETES DOOR DATALEKKEN

We loggen allemaal wel eens in op een openbaar WiFi netwerk, maar zijn 
we ons bewust van de risico’s? Een datalek ontstaat sneller dan we denken. 
Sinds 2016 kunnen datalekken tot hoge boetes leiden.

Wat is het?
Als persoonsgegevens in handen komen 
van onbevoegden is dat een datalek, 
bijvoorbeeld als klantdata naar een 
verkeerd e-mail adres wordt verstuurd. 
Sinds 2016 mag je dit soort fouten 
niet meer verbergen, maar moeten 
die gemeld worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Ook moet je bedrijf 
maatregelen nemen om datalekken te 
voorkomen. 

Neem de beveiliging van bedrijfs-
gegevens daarom serieus. Je wilt als 
bedrijf immers niet in het nieuws komen 
door het lekken van privacygevoelige 
informatie. 

Wat is het?
In veel gevallen moet een ernstig datalek 
van persoonsgegevens gemeld worden 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
én de betrokkenen. Deze plicht geldt 
bijvoorbeeld als het gaat om financiële 
gegevens, maar ook als een grote 
hoeveelheid minder vertrouwelijke 
gegevens is gelekt. 

Door de wet meldplicht datalekken kan 
de Autoriteit Persoonsgegevens bij een 
datalek of bij gebrek aan beveiligings-
maatregelen boetes uitdelen van 
maximaal 820.000 euro of 10% van de 
jaaromzet.

“ Boetes kunnen oplopen tot 820.000 

euro of 10% van de jaaromzet ”
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Waar komt het voor?
Elk bedrijf werkt met digitale informatie. 
Een datalek ontstaat daarom sneller 
dan we ons soms kunnen voorstellen. 
Als een medewerker een smartphone 
zowel zakelijk als privé gebruikt verlaten 
gegevens bijvoorbeeld al snel de 
beveiligde bedrijfsomgeving.

Dat de beveiliging binnen het bedrijf 
op orde is wil dus niet zeggen dat dit 
ook daarbuiten het geval is. Denk aan 
de smartphones, tablets en laptops die 
door medewerkers mee naar huis worden 

Gemeente Amersfoort maakt een 
foutje met persoonsgegevens van 
1900 inwoners
(AD, 14 april 2016)

Ambtenaren bij de gemeente Amersfoort 
hebben persoonsgegevens van 1900 
inwoners doorgestuurd naar een 
verkeerd contactpersoon zonder dit 
te melden. De betrokken wethouder 
geeft aan dat het om extreem gevoelige 
informatie gaat. Een stomme fout met 
flinke boetes als gevolg.
   
De gemeente wordt niet alleen het 
lekken van deze gegevens verweten, 
maar ook het niet tijdig melden van het 
lek en het informeren van betrokkenen. 
Hiermee is de gemeente Amersfoort drie 
keer in overtreding en kan ook drie keer 
een boete opgelegd krijgen.

Patiëntgegevens gestolen 
(NRC, 4 maart 2016)

Een harde schijf met persoonlijke 
en medische gegevens van 780 
kankerpatiënten uit het Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis werd in maart 
2016 gestolen en raakte openbaar. Een 
medewerker nam de gegevens mee naar 
huis en bewaarde de schijf in de auto, 
terwijl dat in regels van het ziekenhuis 
verboden is: persoonlijke gegevens van 
patiënten blijven in het ziekenhuis. In 
dit geval kwamen die bestanden wél 
naar buiten met informatie als namen, 
geboortedata, het type tumor en 
informatie over de behandeling waar de 
patiënt deel aan neemt. 

Waar komt het voor?
genomen, of een USB-stick die per 
ongeluk kwijt raakt. Door over dit 
soort situaties na te denken en een 
plan te maken krijg je meer grip op 
databeveiliging. Hierbij kun je denken 
aan: 

 Het up to date houden van   
 systemen 
 Medewerkers informeren over het  
 gebruik van mobiele apparatuur
 Het vernieuwen van het    
 wachtwoordbeleid  

http://www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/4287186/2016/04/22/Boete-datalek-kan-oplopen-tot-2-4-miljoen.dhtml
http://www.nrc.nl/next/2016/03/04/patientgegevens-gestolen-1598001


         Oplossingen

          Beheer mobiele apparaten

Door de invoer van oplossingen als 
Mobile Device Management (MDM) krijg 
je meer grip op data binnen het bedrijf. 

          Voer duidelijk beleid in

Zorg dat medewerkers zich bewust 
worden van de risico’s en geef uitleg over 
het werken met gevoelige informatie.
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De meldplicht
Niet ieder datalek leidt tot schade of een 
boete, maar bij een datalek met kans op 
ernstige gevolgen voor de betrokkenen 
moet je dit binnen 72 uur melden en 
betrokkenen informeren.

 Maak binnen 72 uur een    
 melding bij de Autoriteit    
 Persoonsgevevens.
 Informeer de betrokken personen  
 als het datalek nadelige gevolgen  
 voor hen heeft.

De meldplicht
Wanneer je beide acties niet onderneemt 
is de kans groot dat er meerdere boetes 
opgelegd worden, daarom lees je hier 
hoe je dit precies doet. 

Oplossingen
Bedrijven zoeken naar werkbare 
oplossingen om dataveiligheid 
te garanderen. Enkele mogelijke 
oplossingen om je op weg te helpen.

          Vraag een consultant

Dataveiligheid vraagt een verschil-
lende aanpak voor elk bedrijf. 
Creaforti adviseert je graag over de 
mogelijkheden. Overleg nu met een 
consultant.

“ Slechts 21% van de 
bedrijven heeft maatrege-
len getroffen om mobiele 
apparaten te beveiligen ”
ESET

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0
https://www.eset.com/nl/over/press/artikelen/article/mobile-security-bedrijven/

