
 

Meldplicht datalekken 

Datalek 

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht komt voort uit Europese 
regelgeving en is opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  Veruit de meeste 
meldingen in 2016 waren afkomstig van de zorg (van de crica 5500 meldingen 29%). 

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens 
zonder dat dit de bedoeling was. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met 
persoonsgegevens, een mail die aan de verkeerde persoon wordt gezonden, een gestolen laptop en 
een inbraak in een databestand door een hacker. Als een brief met daarin persoonsgegevens naar 
een fout adres gezonden en ongeopend retour wordt gezonden, dan is geen sprake van een datalek.  

Meldplicht 

Een datalek moet volgens de wet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt 
tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van 
persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene als het 
waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer. 

Als er persoonsgegevens betreffende de gezondheid van een persoon zijn gelekt, dan is over het 
algemeen een melding noodzakelijk (zowel aan de Autoriteit Persoonsgegevens als aan de 
betrokkene (in uw geval zal dat uw cliënt zijn). De meldingen moeten onverwijld na de ontdekking 
worden gedaan, maar in ieder geval binnen 72 uur. 

Administratie 

U moet bovendien volgens de WBP een overzicht bijhouden van alle datalekken die onder de 
meldplicht vallen. Per datalek dient het overzicht in ieder geval de  feiten en de gegevens omtrent de 
aard van de inbreuk te bevatten. Als het datalek is gemeld aan de betrokkene, dan moet ook de tekst 
van de kennisgeving in het overzicht worden opgenomen. Het overzicht moet minimaal één jaar 
worden bewaard. 

Boete 

Bij overtreding van de meldplicht datalekken kan de Autoriteit Persoonsgegevens een bestuurlijke 
boete opleggen. Deze bestuurlijke boete bedraagt maximaal 820.000 Euro (kan in 2018 worden 
opgehoogd). Als de overtreding niet opzettelijk is gepleegd en er geen sprake is van ernstig 
verwijtbare nalatigheid, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens eerst een bindende aanwijzing 
opleggen.  
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