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Op grond van artikel 32 AVG moeten verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers passende 
technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau te waarborgen. Het controleren van logbestanden kan zo’n passende 
maatregel zijn. De Nationale Politie heeft 40.000 euro aan dwangsommen verbeurd, omdat zij de 
logbestanden niet regelmatig controleert. 

Wat was er aan de hand? 

De Autoriteit Persoonsgegevens had in 2015 onderzocht hoe de Nationale Politie gegevens 
verwerkte bij het gebruik van het nationaal Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie 
(N.SIS II). Daarbij toetste het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens de beveiliging 
van de persoonsgegevens onder meer aan artikel 13 Wbp (wat nu artikel 32 AVG is). De 
conclusie was dat de beveiliging op vijf aspecten tekortschoot. Daarvoor werd een last onder 
dwangsom opgelegd voor een totaalbedrag van 200.000 euro. Binnen de termijn van zes maanden 
heeft de Nationale Politie vier van de vijf noodzakelijke maatregelen getroffen. De vijfde 
maatregel was de regelmatige en proactieve controle op de logbestanden. Dat is nog 
onvoldoende ingeregeld, waardoor de Autoriteit Persoonsgegevens 40.000 euro van de Nationale 
Politie geeft gevorderd.  

Passende beveiliging 

Welke beveiligingsmaatregelen passend zijn hangt af van de risico's voor de persoon wiens 
gegevens worden verwerkt. In ieder geval speelt daarbij de aard, de omvang, de context en de 
verwerkingsdoeleinden een rol, evenals de stand van de techniek en de uitvoeringskosten. Om tot 
passende maatregelen te komen, zal een risicoanalyse moeten worden uitgevoerd. In de 
Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens uit 2013 heeft het toenmalige College Bescherming 
Persoonsgegevens een aantal handvatten voor het uitvoeren van een risicoanalyse gegeven. Zo 
zal beoordeeld moeten worden hoe groot het risico is voor betrokkenen als de verwerkte 
gegevens niet toegankelijk zijn, niet meer juist zijn of op straat zijn komen te liggen. In artikel 32 
AVG zijn een aantal maatregelen opgesomd die passend kunnen zijn, namelijk: 

a. de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;  

b. het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid 
en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;  

c. het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de 
toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;  



d. een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de 
doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 
verwerking. 

Technische én organisatorische maatregelen: loggen 

Uit de maatregelen die hiervoor zijn opgesomd volgt al dat technische maatregelen alleen 
onvoldoende zijn om persoonsgegevens passend te beveiligen. Als bijvoorbeeld iemand 
onzorgvuldig met zijn inlogcodes omgaat of de beveiliging omzeilt, dan kunnen onbevoegden 
toch bij de technisch beveiligde gegevens. Daarom is loggen essentieel. Zo kan worden 
vastgelegd wie de persoonsgegevens inziet of gebruikt. Aan de hand van logbestanden kan 
vervolgens worden achterhaald wie toegang had tot welke gegevens en wie welke gegevens heeft 
gewijzigd.  

Controleren logbestanden 

Zowel in artikel 32 lid 1 sub d AVG, als in de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens 
staat dat organisaties een procedure zullen moeten hebben om op gezette tijdstippen de 
doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen te beoordelen en te 
evalueren. Om te achterhalen of onbevoegden toegang hebben gehad tot bepaalde gegevens 
zullen de logbestanden van de systemen waar deze gegevens in worden verwerkt moeten worden 
gecontroleerd. En daar ging het mis bij de Nationale Politie.  

Datalek? 

Beveiliging van persoonsgegevens en de meldplicht datalekken liggen in elkaars verlengde. Als 
er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt en daarbij persoonsgegevens verloren gaan of deze 
kunnen toegankelijk zijn voor onbevoegden, dan is er sprake van een datalek. Als niet gelogd en 
gecontroleerd wordt of onbevoegden toegang hebben gehad tot de systemen, dan kan het zo maar 
zijn dat er sprake is van een datalek dat gemeld zou moeten worden! 

Dit artikel is geschreven door Monique Hennekens, advocaat bij Hekkelman Advocaten te 
Nijmegen.  
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