
WAT IS EEN DATALEK?
Er is sprake van een datalek als 
persoonsgegevens verloren zijn 

gegaan of als onrechtmatige verwerking 
daarvan niet redelijkerwijs valt uit te sluiten. 
Voorbeelden van datalekken zijn een 
verloren tablet met de bedrijfsemail, 
een hack in het klantenbestand, een 
gestolen laptop met gegevens van 
prospects. 

WAT HOUDT DE MELDPLICHT IN VOOR 
UW BEDRIJF?
Deze meldplicht brengt voor iedere 
onderneming twee verplichtingen mee: 
1.  een datalek waarbij ernstige nadelige gevolgen 

kunnen ontstaan voor de bescherming van 
persoonsgegevens moet binnen 72 uur na 
ontdekking te worden gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP).

  
2.  als het datalek ook ongunstige gevolgen kan 

hebben voor de persoonlijke levenssfeer 
(denk aan een bestand met inloggegevens 
die gehackt is of een kopie van een ID 
bewijs dat is kwijtgeraakt) dan zullen ook 
de betreffende personen moeten worden 
geïnformeerd.

WAT GEBEURT ER MET EEN MELDING?
Een melding aan de AP gaat via het 
digitale meldloket (https://datalekken.
autoriteitpersoonsgegevens.nl). De AP slaat een 
melding op in een niet openbaar register. Alleen 

als de AP vragen heeft over de inhoud 
van de melding wordt contact met u 
gezocht. Zo kan het zijn dat de AP u 
instrueert dat de betrokkenen alsnog 
geïnformeerd moeten worden. Uit een 

melding zelf vloeit geen boete voort. 

NIET MELDEN KAN VEEL GELD KOSTEN!
Als een onderneming ten onrechte een datalek 
niet meldt kan de AP een boete opleggen tot 
€ 820.000,- of zelfs 10% van de jaaromzet 
van de onderneming. Daarnaast kan flinke 
reputatieschade worden opgelopen. Een 
onderzoek van de AP waarbij een boete wordt 
opgelegd is wel openbaar en wordt ook actief 
door de AP gepubliceerd. 

WAT KUNT U NÚ IN UW BEDRIJF DOEN?
Bewustzijn binnen het bedrijf is het belangrijkst, 
want als uw medewerker een incident niet 
verteld, kunt u niet melden. De eerste stap is 
daarom het inrichten van een interne procedure 
voor de meldplicht datalekken.  

Wie moeten medewerkers informeren als een 
e-mail verkeerd is verstuurd, een dossier in de 
trein is blijven liggen, etc?
Wie houdt bij of er hacks op de systemen zijn?
Wat zijn de afspraken met de cloud provider?

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Om u op 
weg te helpen met de meldplicht datalekken 
heeft Hekkelman een aantal checklists 
ontworpen, gratis te vinden op onze website. 
We organiseren ook praktische trainingen 
en bieden advies en workshops op maat aan. 
Download de checklists en geef u op voor een 
training via www.hekkelman.nl. 

Als lezer van Hét Ondernemersbelang ontvangt 
u 20% korting op de training; vul hiervoor als 
code ‘ondernemersbelang’ in.   «

 Ruim half jaar meldplicht  
datalekken – heeft u al gemeld?
TIPS BIJ DE MELDPLICHT DATALEKKEN
Heeft uw bedrijf nog geen datalek gemeld? Dat kan slecht nieuws zijn! Weet u zeker dat er in de eerste helft van dit 
jaar bij uw bedrijf geen e-mail of brief naar een verkeerde ontvanger is gegaan, geen telefoon is kwijt geraakt, geen 
vertrouwelijk documenten bij het oud papier zijn gelegd en er geen ransomware aanval is geweest? Een datalek zit in 
een klein hoekje! De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016 voor alle bedrijven en organisaties, maar het 
aantal meldingen is nog niet zo hoog. Waarschijnlijk vanwege onbekendheid of omdat veel ondernemingen nog geen 
interne procedure hebben ingericht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter aangekondigd dat er geen reden is 
voor coulance, dus hoge boetes voor het niet melden van een datalek liggen op de loer.
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