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De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft haar rapportage over de datalekmeldingen in 2019 gepubliceerd. Het aantal
datalekmeldingen is ten opzichte van 2018 met 29% gestegen. In 2019 ontving de AP 26.956 datalekmeldingen. Hiermee behoort
Nederland tot de top 3 EU-landen waar de meeste datalekken worden gemeld. Niet alleen was 2019 een recordjaar voor het
aantal meldingen, maar ook voor het aantal datalekken dat aandacht kreeg in de media.

Feiten en cijfers meldplicht datalekken 2019

De AP ontving in 2019 25 % meer meldingen naar aanleiding van hacking, phishing of malware-incidenten. Toch waren de meeste
gemelde datalekken nog steeds het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger. Bij 64% van de
gemelde datalekken was maar één persoon betrokken. Dat verschilt niet veel met vorig jaar (58%). Wel is een andere sector
koploper geworden. De meeste meldingen in 2019 zijn afkomstig van de financiële sector (30%) en niet van de zorg. Dat komt
door de grote hoeveelheid meldingen van ‘factoring bureaus’, bureaus die facturen van organisaties opkopen. Vaak kwamen de
herinneringsbrieven voor openstaande facturen terecht bij een verkeerde ontvanger. De zorgsector was in 2019 goed voor 28%
van de meldingen. Vanuit de sector openbaar bestuur kwam 17% van de meldingen. Ook zijn er vanuit andere Europese
toezichthouders 75 grensoverschrijdende datalekken gemeld bij de AP.

Dat Nederland koploper is qua aantal meldingen komt volgens de AP door de toenemende bewustwording rondom de AVG en
de meldplicht datalekken. Bovendien geldt de meldplicht datalekken in Nederland al sinds 1 januari 2016, tweeënhalf jaar eerder
dan in de andere Europese landen.

Actie AP?

De AP reageert in principe niet op meldingen. De AP geeft aan dat zij in 2019 naar aanleiding van 1.180 datalekmeldingen actie
heeft ondernomen. Dat is ruim 2% van het totaal aantal meldingen. In 83% van die meldingen had de AP nog vragen over de
melding. Bij 10% werd een ‘normuitleggende brief’ gestuurd, bijvoorbeeld omdat de AP vindt dat de betrokkenen alsnog
geïnformeerd moeten worden. Daarnaast heeft nog in 5% van deze gevallen een gesprek plaatsgevonden.

Niet gemelde of te laat gemelde datalekken

Indien de AP bijvoorbeeld via een klacht van een betrokkene ontdekt dat een datalek niet of niet tijdig is gemeld, dan gaat zij dat
nader onderzoeken. Er lopen momenteel diverse van dergelijke onderzoeken. De AP geeft aan dat in 2019 twee onderzoeken zijn
afgerond naar aanleiding van een te laat gemeld datalek, waar nog sancties uit kunnen voortvloeien. De AP wijst op het belang van
een tijdige melding (binnen 72 uur na ontdekking). Op die manier kan de AP zo nodig ingrijpen om eventuele schade voor
betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

Thema: openbaar bestuur

De AP geeft in haar rapport aan de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk te leggen op een aantal focusgebieden,
waaronder de digitale overheid. De reden van deze focus is de combinatie van gevoelige en bijzondere persoonsgegevens met de
verplichte verwerking van deze gegevens. De meeste meldingen komen van gemeenten (33%). Ook bij het openbaar bestuur
hebben de meeste meldingen betrekking op het versturen van gegevens aan een verkeerde ontvanger (70%). De AP wijst erop dat
het datalek een grote impact kan hebben op burgers, omdat het bijvoorbeeld betrekking kan hebben op een wijziging, beëindiging
of toewijzing van een sociale voorziening. Tevens vraagt de AP aandacht voor te breed ingestelde autorisaties. Indien ambtenaren
toegang hebben tot gevoelige gegevens van burgers of collega’s zonder dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken
noemt de AP een ernstige overtreding van de AVG. Het is daarom te verwachten dat de AP, gelet op dit thema, onderzoeken zal
gaan instellen naar de autorisatiestructuur van zaaksystemen bij gemeenten.

Zie ook het eerder gepubliceerde artikel over dit onderwerp in Opmaat Privacyrecht ‘Blijvende stijging melding
datalekken gemeenten’ van 12 februari 2020.

Datalekken in 2019

Het jaar 2019 was tevens een recordjaar voor het aantal datalekken dat aandacht kreeg in de media. Op 1 januari 2020
besteedde de NRC uitgebreid aandacht aan het datalek van Hellevoetssluis. In de zomer werd de gemeente Hellevoetsluis door



een journalist gewezen op het feit dat er persoonsgegevens vindbaar waren op de website die niet openbaar toegankelijk mochten
zijn. Het ging om zo’n 20.000 documenten waar persoonsgegevens in te vinden waren. Een zelfde soort datalek vond plaats via
het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, waarbij de gegevens van ongeveer 60.000 personen online toegankelijk waren (zie dit
bericht op Nu.nl). In september 2019 vond een lek plaats bij Allianz, waar ook BSN’s en medische gegevens bleken te zijn
gestolen en in november was er (wederom) een lek bij OnePlus.

Ook vonden er datalekken plaats bij het versturen van e-mails of post. De gemeente Etten-Leur maakte bij het verzenden van een
enquête per ongeluk ongeveer 2.000 e-mailadressen van haar inwoners zichtbaar. De RIVM lekte gegevens van 549 kinderen,
omdat de oproepkaarten voor vaccinaties in de verkeerde enveloppen werden gestopt en dus naar de verkeerde adressen werden
gestuurd. Zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte een fout bij het sturen van een mailing en zag zich genoodzaakt
melding te doen bij zichzelf.

Auteur: Procedure noodzakelijk

Omdat een datalek binnen 72 uur moet worden gemeld is het noodzakelijk om binnen de organisatie een datalekprocedure te
hanteren. Daarin moet in ieder geval zijn opgenomen bij wie een datalek moet worden gemeld, wie de beoordeling van het datalek
uitvoert en wie de melding verricht. Het is daarbij van belang dat iedereen binnen de organisatie die procedure begrijpt en kent.
Tevens moeten alle datalekken binnen de organisatie worden opgenomen in een datalekregister. Ook de datalekken die niet zijn
gemeld. De AP kan dat register opvragen om te controleren of een organisatie voldoet aan de meldplicht datalekken. De AP
constateerde in 2019 dat de kwaliteit van datalekregisters bij overheidsorganisaties nogal uiteen loopt. Daarbij gaf de AP 10 tips
over hoe het register eruit zou moeten zien.

De meldplicht datalekken geldt in 2020 alweer 4 jaar in Nederland, dus de AP verwacht in ieder geval dat iedere organisatie
inmiddels een datalekprocedure en een datalekregister heeft.

Dit artikel is geschreven door mr. Monique Hennekens van Hekkelman Advocaten N.V.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 6 februari 2020

Zie ook het eerder gepubliceerde nieuwsartikel in Opmaat Privacyrecht over dit onderwerp: AP ontvangt 20.881
datalekken in 2019
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