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De privacyregelgeving verplicht verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers om passende 
technische en organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau te waarborgen. Op 30 oktober 2018 maakte de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) bekend dat zij het Uitvoeringsinstituut Werkgeversverzekeringen (UWV) een last onder 
dwangsom oplegt. Het werkgeversportaal van het UWV voldoet namelijk niet aan de norm voor 
beveiliging van persoonsgegevens. Als het UWV op 31 oktober 2019 het beveiligingsniveau van 
het werkgeversportaal niet op orde heeft, zal zij een dwangsom verbeuren ten bedrage van € 
150.000 per maand tot een maximum van € 900.000. De overtreding van het UWV illustreert het 
belang van een goede risicoanalyse om ervoor te zorgen dat de beveiligingsmaatregelen 
‘passend’ zijn. 

Overtreding UWV 

Het werkgeversportaal van het UWV bevat onder meer gezondheidsgegevens van werknemers, 
zoals de datum ingang en beëindiging ziekteverzuim of ziekte ten gevolge van zwangerschap, 
bevalling of orgaandonatie. Dit zijn volgens artikel 9 AVG (voorheen art. 16 Wbp) bijzondere 
persoonsgegevens. Het werkgeversportaal is toegankelijk door middel van een gebruikersnaam 
en wachtwoord, ook wel “éénfactorauthenticatie” genoemd. De AP stelde in haar 
onderzoeksrapport vast dat dit geen passende maatregel is ten aanzien van authenticatie bij het 
inloggen op het werkgeversportaal. Waarom dit geen passende maatregel is licht ik hierna nader 
toe. 

Norm beveiligen persoonsgegevens 

In het onderzoeksrapport uit 2017 toetste de AP aan de norm voor beveiliging van 
persoonsgegevens uit art. 13 Wbp, maar de Wbp heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de AVG. 
De AP constateert echter dat de norm voor beveiliging onder de AVG materieel gezien niet is 
gewijzigd. Sinds het onderzoekrapport heeft het UWV de authenticatie van het werkgeversportaal 
nog niet gewijzigd. Daarom concludeert de AP in het sanctiebesluit dat het UWV artikel 32 lid 1 
AVG overtreedt.  

Artikel 32 lid 1 AVG luidt (onderstreping toegevoegd):  

“Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de 



omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst 
uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de 
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische 
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die, waar 
passend, onder meer het volgende omvatten: 

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. 

Dit is de relevante juridische norm waaraan het UWV moet voldoen. Zoals de AVG eist dient het 
beveiligingsniveau afgestemd te zijn op de risico’s van de betrokkene ten aanzien van hun 
rechten en vrijheden. Daarbij staat in lid 2 van artikel 32 AVG nog specifiek vermeld dat het gaat 
om de risico’s in geval van verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens. 
Of de getroffen beveiligingsmaatregelen in overeenstemming zijn met de AVG hangt dus af van 
de risico’s voor een betrokkene. Om te kunnen beoordelen of een maatregel ‘passend’ is, is een 
risicoanalyse noodzakelijk.  

Risicoanalyse noodzakelijk 

Bij een risicoanalyse worden de risico’s voor betrokkenen bij een bepaalde verwerking vertaald 
naar betrouwbaarheidseisen die gelden voor informatiebeveiliging. 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. De AP (toen nog CBP) geeft in haar 
Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens (hierna: Richtsnoeren Beveiliging) uit 2013 een 
aantal handvatten voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Verder kunnen overheidsorganisaties 
voor het vaststellen van betrouwbaarheidsniveaus gebruik maken van het beoordelingskader uit 
de ‘Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening, een handreiking voor 
overheidsorganisaties, versie 4’ van Forum Standaardisatie (hierna: de Handreiking). 

Eénfactorauthenticatie werkgeversportaal niet ‘passend’ 

Omdat het werkgeversportaal bijzondere persoonsgegevens bevat gelden deze gegevens volgens 
de Handreiking (eveneens volgens de Richtsnoeren Beveiliging) als gegevens met een verhoogd 
risico. Het betrouwbaarheidsniveau voor gegevens met een verhoogd risico is “substantieel” en 
dan is een maatregel zoals meerfactorauthenticatie als authenticatiemiddel vereist, zo blijkt uit de 
Handreiking. Daarom komt de AP tot de conclusie dat de door het UWV gehanteerde 
éénfactorauthenticatie geen passende maatregel is en derhalve in strijd met artikel 32 lid 1 AVG.  



Het UWV erkent de overtreding en is al aanzienlijke tijd bezig met een oplossing. Zo is het UWV 
voornemens eHerkenning te gebruiken, waardoor het werkgeversportaal alleen toegankelijk is 
met meerfactorauthenticatie. Het implementatietraject van eHerkenning verloopt echter 
langzaam, waardoor het UWV niet eerder een eind heeft kunnen maken aan de overtreding.  

In het traject voor eHerkenning in 2015 heeft het UWV wel een risicoanalyse gedaan, maar die is 
verricht op basis van een oudere versie van de Handreiking. Het UWV heeft ervoor gekozen geen 
nieuwe risicoanalyse te maken. Volgens de AP is dat ook in strijd met art. 32 AVG. Uit de tekst 
van lid 1 volgt namelijk dat rekening dient te worden gehouden met “de stand van de techniek”. 
De AP zegt daarover in haar onderzoeksrapport: “Hierin ligt onder meer besloten dat een reeds 
gedane risicobeoordeling van tijd tot tijd opnieuw moet worden geactualiseerd aan de hand van 
de op dat moment geldende standaarden. Het had dan ook op de weg van het UWV gelegen om 
de reeds in 2015 uitgevoerde risicoanalyse opnieuw uit te voeren aan de hand van de meest 
recente versie van de Handreiking. Door dit niet te doen ontstaat het risico dat aan het einde van 
de implementatierichtlijn van, in dit geval, eHerkenning, mogelijk geen sprake (meer) is van een 
passend beveiligingsniveau.”  

Een deel van de last die de AP aan het UWV oplegt ziet dan ook op het uitvoeren van een 
risicoanalyse aan de hand van de laatste versie van de Handreiking. Het is dus bij het uitvoeren 
van een risicoanalyse van belang om de op dat moment geldende standaarden te hanteren. 

Belang van een goede risicoanalyse 

Dit sanctiebesluit legt meer druk op het UWV om een einde te maken aan de overtreding. Maar 
het sanctiebesluit leert tevens een wijze les: om te voldoen aan de norm voor beveiliging van 
persoonsgegevens uit de AVG is een goede risicoanalyse essentieel. Pas wanneer de risico’s van 
de specifieke gegevensverwerkingen inzichtelijk zijn kan worden beoordeeld of de 
beveiligingsmaatregelen ‘passend’ zijn en kan men spreken van een ‘op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau’ als bedoeld in artikel 32 lid 1 AVG.  

Dit bericht is geschreven door mw. mr. L. Woolschot, advocaat bij Hekkelman Advocaten te 
Nijmegen. 
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