
Factsheet “Wetsvoorstel meldplicht datalekken”
en gekoppeld factsheet “Bestuurdersaansprakelijkheid”

Met deze factsheet willen we een relevante verandering van de Wbp onder de aandacht 
brengen die naar verwachting halverwege 2014 van kracht wordt. Deze verandering 
betreft de verplichting datalekken te melden waarmee persoonsgegevens gemoeid zijn.

Met het wetvoorstel kan het niet melden van een datalek aan het College bescherming 
persoonsgegevens (hierna: Cbp) een bestuurlijke boete opleveren van 810.000 euro. Dit
boetebedrag geldt per niet gemeld datalek! De ongebruikelijke hoogte van de boete 
maakt het noodzakelijk voor het management en het bestuur om de organisatie aan de 
wetseisen aan te passen.

De tweede meer beperkte factsheet met betrekking tot “Bestuurdersaansprakelijkheid” geeft een 
kort overzicht van wetsartikelen die aangeven dat het nalaten van de juiste maatregelen niet allen 
risicovol is voor organisaties, maar ook voor managers/bestuurders. Zij kunnen hoofdelijk 
aansprakelijk gesteld worden voor schadeclaims of boetes als gevolg van wetgeving die niet wordt 
gevolgd.

Waarom deze wet? 
De wetgever wil dat organisaties zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en dat deze gegevens 
goed beveiligd worden. Personen hebben het recht op de hoogte gesteld te worden als hun 
gegevens op straat komen te liggen. Hoe leidt deze wet tot die doelstelling: 
1 Het niet melden van een datalek wordt bestraft met een zeer hoge boete van 810.000 euro 

per gebeurtenis (dus wie niet luistert moet maar voelen en er kunnen meerdere boetes 
opgelegd worden).

2 Wanneer een organisatie wel meldt, geldt natuurlijk dat deze organisatie aansprakelijk kan 
worden gesteld voor schade die gedupeerden hebben geleden en bovendien kan het Cpb een 
boete opleggen wanneer informatiebeveiliging niet op orde is. Bron 7 geeft aan dat de huidige 
boetes mogelijk ook nog verhoogd worden. 

3 Maar aansprakelijkheid voor schade geldt alleen als de data niet volgens de juiste best 
practices waren beschermd. Dus, wie zijn gegevens goed heeft beschermd, heeft niets te 
vrezen, maar moet wel melden om zo gedupeerden de kans te geven de schade te beperken.

Wanneer?
Het Wetsvoorstel meldplicht datalekken wordt naar verwachting medio 2014 van kracht (maar het 
zou later kunnen worden). Het betreft een verandering van de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). 

Wat?
Het gaat om het niet melden van inbreuken op de beveiliging, waarvan redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat die leiden tot een aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen voor de bescherming 
van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens betreffen bijvoorbeeld creditcardnummers, 
e-mailadressen, NAW-gegevens, medische gegevens, klantgegevens etc. De inbreuk heeft niet 
alleen betrekking op falende beveiligingsmaatregelen. Ook indien de beveiliging ‘state of the art’ is,
kan er immers gehackt worden. Ook dan dient er een melding gemaakt te worden. Zie de memorie
(bronnen onderaan punt 6)

Opmerkelijk

• Het niet melden van inbreuken op de beveiliging, waarvan redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat die leiden tot een aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen voor de bescherming 
van persoonsgegevens wordt bestraft met een boete van 810.000 euro.

• Het niet meewerken aan een onderzoek van het Cbp bij een datalek of het niet 
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opvolgen van aanwijzingen van het Cbp kan ook worden bestraft met een boete van 
810.000 euro. (art. 66 lid 2 Wbp jo. 5:20 Awb)

• Er onstaat een plicht om alle datalekken te registreren, dus ook als ze niet meldenswaardig 
zijn.

• De meldplicht gaat direct in wanneer wet van kracht wordt en de bestuurlijke boete kan direct 
opgelegd worden.

• Dit geldt voor iedere organisatie, van ZZP-er tot gemeente tot MKB .

• Bij een datalek moet binnen 24 uur gemeld worden.

• In het “Nader rapport” (bron 7) wordt aangekondigd dat er nog meer nader te specificeren 
boete-gronden komen of zijn waarbij de huidige boete van € 4.500,- verhoogd zal gaan worden tot 
810.000 euro.

Wat geldt als een datalek?
In de memorie van toelichting (bron 6) worden als voorbeelden genoemd: 
1. USB-stick met persoonsinformatie verloren. 

2. Diefstal of zoekraken van smartphone (tablet), of laptop, als de informatie hierop niet encrypt 
(versleuteld) is. 

3. E-mail met persoonsgegevens naar een verkeerd emailadres.

4. Slordig omgaan met wachtwoorden kan datalekkage veroorzaken (diefstal laptop waarbij het  
wachtwoord op een briefje erop geplakt zit bijvoorbeeld).

5. Hacken van een website waarbij persoonsgegevens uitlekken.

6. Het uitlekken van een lijst met leden van de plaatselijke (voetbal)club zal niet als zeer ernstig 
worden aangemerkt.

7. Het ongemerkt geïnstalleerd krijgen van malware, botnets, phishing.

Melden aan wie en hoe snel?
De wet meldplicht datalekken introduceert de plicht datalekken van persoonsgegevens binnen 24 
uur te melden: 

1. Aan het Cbp en indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens
persoonlijke levenssfeer, aan de gedupeerde, met een specifieke lijst van informatie. Indien
het datalek geen waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de  persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene, dan hoeft de melding niet onverwijld aan de betrokkene te 
gebeuren. Wel moet de betrokkene uiteindelijk nog op de hoogte gesteld worden.

2. Indien de verantwoordelijke gepaste technische beschermingsmaatregelen heeft genomen 
waardoor de persoonsgegevens die het betreft versleuteld zijn of anderszins onbegrijpelijk 
zijn gemaakt voor eenieder die geen recht heeft op kennisname van de gegevens, dan kan 
de  verantwoordelijke besluiten geen melding te doen aan het Cbp. Echter, hij dient dit dan
wel uitgebreid te documenteren en intern te registreren.

Welke extra verplichtingen worden genoemd?
Wanneer je persoonsgegevens bij een cloud provider hebt staan (lees Office365, Google 
documents etcetera), moet je een bewerkerovereenkomst hebben met die provider. In deze 
bewerkersovereenkomsten moeten onder meer adequate afspraken gemaakt worden met 
betrekking tot de beveiligingsstandaarden, meldingsverplichting aan de verantwoordelijke en een 
aansprakelijkheidsregeling in het geval er een datalek ontstaat.

Wat kun je doen om niet beboet te worden?

• Zorg dat je informatiebeveiliging op orde is volgens de Wbp. Dit wil zeggen, voer een 
risicoanalyse uit, bepaal het noodzakelijke niveau van bescherming, met als handvat de 
richtsnoeren van het Cbp (bron 8) en implementeer bescherming (dit kan een klein traject of 
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een zeer groot traject zijn, afhankelijk van de verwerkingen en de soort persoonsgegevens dat 
verwerkt wordt).

• Zorg voor overzicht en inzicht in je verwerkingen, processen, informatiesystemen en je 
corporate family.

• Zorg dat je de verwerkingen documenteert. Zonder documentatie geen compliance.

• Zorg  voor encryptie van informatie op makkelijk te verliezen mobiele devices.

• Wanneer persoonsgegevens bij cloud providers worden ondergebracht (e-mail bij Office365
of Google mail of Docs), moet er een bewerkersovereenkomst worden gesloten. Indien er al een
bewerkersovereenkomst is gesloten, dan moet het contract nagelopen worden. De bewerker of 
derde moet minimaal hetzelfde beveiligingsniveau hanteren als de verantwoordelijke.

• Richt procedures in die mensen moeten volgen als er datalekkage is en zorg dat ze gevolgd
worden. Zorg dus voor datalekken-beleid met draaiboek.

Bronnen: 
1. Wetsvoorstel meldplicht datalekken naar tweede kamer, 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/21/wetsvoorstel-meldplicht-datalekken-naar-
tweede-kamer.html  

2. Meer juridische uitleg en melding dat de oorspronkelijke geplande boete van 210.000 euro is 
verhoogd naar 810.000 euro: http://www.duthler.nl/nl/node/358 

3. Voorzorgsmaatregelen rondom verwerken persoonsgegevens door een cloud provider (lees 
Office365): http://www.duthler.nl/nl/node/346 

4. Pdf over datalekken meldplicht, met verouderde bedragen 
http://www.houthoff.com/uploads/tx_hhpublications/Datalekken.pdf 

5. Wetstekst zelf: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2013/06/21/wetsvoorstel-meldplicht-datalekken/wvs-versie-nader-
rapport-meldplicht-datalekken.pdf 

6. Memorie van toelichting: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2013/06/21/memorie-van-toelichting-meldplicht-datalekken/mvt-
versie-nader-rapport-meldplicht-datalekken.pdf 

7. Nader rapport http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2013/06/21/nader-rapport-meldplicht-datalekken/nader-rapport-
meldplicht-datalekken.pdf Letterlijk staat hier: De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
en de Minister van Binnenlandse Zaken zullen bij nota van wijziging op het onderhavige 
wetsvoorstel voorzien in een regeling die strekt tot uitbreiding van de bestuurlijke 
boetebevoegdheden van het Cbp met het oog op de versterking van de handhaving van de 
Wbp. Gelet op het ingrijpende karakter van deze nota van wijziging zal over ontwerp van deze
nota van wijziging het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State worden 
gevraagd.

8. Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens 
http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20130219_richtsnoeren-beveiliging-persoonsgegevens.aspx 
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Factsheet “Bestuurdersaansprakelijkheid”

Wanneer een boete wordt opgelegd op basis van de Wbp, of een schadeclaim volgt van een 
gedupeerde, wie kan dan aansprakelijk worden gesteld? 
1. Wanneer een datalek niet wordt gemeld, maar wel bekend raakt is de vraag of de betreffende 

organisatie zijn beleid op orde heeft. 
2. Wanneer er een datalek wel wordt gemeld is de vraag of de betreffende organisatie zijn 

informatie beveiliging op orde heeft. 

In beide gevallen geldt grofweg het volgende: 
1 Wanneer de boetes of claims leiden tot faillissement is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk 

krachtens Burgerlijk Wetboek (BW) 2:138 en 2:248.
2 Wanneer er boetes of claims rijzen zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van 

de organisatie, als er sprake is van nalatigheid van het treffen van maatregelen of ernstig 
verwijtbaar gedrag: BW 2:9.

3 Voorgaande twee punten gelden voor vennootschappen (BV en NV), maar via 
koppelbepalingen 2:50a en 2:300a BW ook voor organisaties als stichtingen en 
verenigingen.

4 Via BW 6:162 (onrechtmatige daad) kunnen gedupeerden schade claimen bij organisaties, 
maar ook persoonlijk bij bestuurders. 

5 Hiernaast geldt dat er via het strafrecht (artikel 51) strafrechtelijke vervolging mogelijk is, via 
de Invorderingswet (artikel 33 en 36) door de belastingdienst. 

6 Voor bepaalde beroepsgroepen bestaat daarnaast nog het tuchtrecht (gecertificeerde 
maatschappelijk werkers en artsen/verpleegkundigen etc.). 

7 Met bestuurders kan soms ook worden bedoeld: zij die het feitelijke beleid mee hebben helpen
bepalen.

Utrecht, 20 februari 2014
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