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In september 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een dwangsom van 40.000 euro gevorderd van de Nationale
Politie. De daarvoor opgelegde last bestond uit het uitvoeren van vijf maatregelen om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de
verwerking van persoonsgegevens via het N.SIS II (Schengeninformatiesysteem) passend is. Aan één van deze vijf maatregelen
had de Nationale Politie volgens de AP niet voldaan, waardoor de dwangsom was verbeurd. De AP is van mening dat de
beveiliging nog steeds gebrekkig is. Daarom legt de AP opnieuw een last onder dwangsom op, die kan oplopen tot 320.000 euro.

Gebrekkige beveiliging

Net zoals is geregeld in art. 32 AVG, dient de Nationale Politie op grond van art. 4 Wet politiegegevens (Wpg) passende
technische en organisatorische maatregelen te treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat op het risico is afgestemd. Zie
ook mijn (Monique Hennekens, red.) eerdere nieuwsbericht hierover.

Door de AP is in het onderzoeksrapport onder meer vastgesteld dat de controle op de logbestanden alleen door de Nationale
Politie (achteraf) wordt uitgevoerd in het geval sprake is van veiligheidssignalen, integriteitsonderzoeken, klachten of een technische
storing. Dat acht de AP onvoldoende. De logbestanden dienen volgens de AP periodiek proactief te worden gecontroleerd op
indicaties van onrechtmatige toegang of onrechtmatig gebruik. Daarvoor sluit zij aan bij een NEN-norm voor informatiebeveiliging,
namelijk NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. In die norm is opgenomen dat logbestanden van gebeurtenissen die
gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard
en regelmatig te worden beoordeeld.

Handhaving door de AP

De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom baseert de AP in deze kwestie op art. 35 lid 2 Wpg, in samenhang
bezien met art. 58 lid 2, onder d, van de AVG, art. 16 lid 1 UAVG en art. 5:32 lid 1 Awb. Het is een hele reeks aan artikelen.
Voor overtredingen van de AVG heeft de AP inmiddels een flink palet aan handhavingsmogelijkheden. Als een andere organisatie
de beveiliging nu niet op orde heeft is het nog maar de vraag of de AP dan ook de keuze maakt om een last onder dwangsom op
te leggen. De AP zou dan ook kunnen kiezen voor het opleggen van een boete (zoals zij bij Uber heeft gedaan) of van een
verwerkingsverbod (zoals zij bij de Belastingdienst heeft gedaan).

Welke les is hieruit te trekken?

De Nationale Politie heeft weliswaar haar beveiligingsmaatregelen aangepast naar aanleiding van de eerste last, maar volgens de
AP zijn die maatregelen nog steeds onvoldoende. Wat opvalt is dat de AP, zowel in de tweede last als in de eerste last onder
dwangsom aanhaakt bij de maatregelen die zijn opgenomen in de NEN-normen voor informatiebeveiliging (NEN-ISO-IEC
27001:2013 en NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017). Dit is natuurlijk op zich niet vreemd, zeker nu de overheid conform de
voorschriften van het College Standaardisatie verplicht (pas toe of leg uit) is om aan deze normen te voldoen. Maar het toont wel
aan op welke wijze de AP het vereiste van passende beveiliging uit de AVG (en de Wpg) nader invult. Naast deze norm gebruikt
de AP haar Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens en andere beschikbare handreikingen en standaarden. Bij de last onder
dwangsom die de AP in oktober 2018 heeft opgelegd aan het UWV maakte de AP bij haar beoordeling van de passende
beveiliging gebruik van de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening, een handreiking voor
overheidsorganisaties, versie 4 van Forum Standaardisatie.

Daarom is in mijn ogen de les die uit deze sancties van de AP kan worden getrokken dat beveiligingsmaatregelen alleen passend
zijn als deze overeenstemmen met de voor handen zijnde beveiligingsnormen en standaarden.

Wordt vervolgd?

Jazeker, want de Nationale Politie heeft aangegeven in bezwaar te gaan tegen het handhavingsbesluit van de AP.

Dit bericht is geschreven door Monique Hennekens van Hekkelman Advocaten te Nijmegen.
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Wetgeving art. 4 Wpg
art. 35 lid 2 Wpg
art. 16 lid 1 UAVG
art. 5:32 lid 1 Awb
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