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Procedure Meldplicht Datalekken      
 

Doel 
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gewijzigd. 
Sindsdien geldt een meldplicht voor datalekken. Deze houdt in dat bedrijven, overheid en 
organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken moeten melden aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) en in bepaalde gevallen ook aan betrokkenen.  
 
Deze procedure beschrijft hoe te handelen binnen Stichting Verzorging St. Franciscus (SVSF) 
indien er sprake is van een datalek of wanneer een datalek wordt vermoed. 
Per gemeld datalek oordeelt de Raad van Bestuur van SVSF of de procedure gevolgd kan 
worden, of dat afwijking van de procedure gerechtvaardigd is. 
 
Het doel van deze procedure is, vast te leggen welke stappen genomen moeten worden 
door SVSF bij het vermoeden van een beveiligingsincident dat (mogelijk) aangemerkt kan 
worden als datalek.  
 

Wat is een datalek eigenlijk 
Er is alleen sprake van een datalek als zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft 
voorgedaan. Bij een beveiligingsincident moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het 
kwijtraken van een USB-stick, de diefstal van een laptop of aan een inbraak door een hacker. 
Ook het verzenden van een e-mail met daarin persoonlijke e-mailadressen van medewerkers 
zonder dat hier toestemming voor is gegeven, valt onder een beveiligingsincident wat nader 
onderzocht moet worden. 
Maar niet ieder beveiligingsincident is ook een datalek. Er is sprake van een datalek als er bij 
het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als onrechtmatige 
verwerking van de persoonsgegevens redelijkerwijs niet uitgesloten kunnen worden. 

 
Wanneer melden 
De richtlijn die SVSF hanteert is: wanneer een medeweker een beveiligingsincident vermoedt 
of constateert, wordt dit zo spoedig mogelijk via de leidinggevende gemeld bij de 
medewerker technische dienst (medewerker TD) in de rol van Information Security Officer 
(ISO). De medewerker TD: 

 Verzamelt de informatie; 

 Rapporteert altijd, aan de hand van de verzamelde informatie, aan de RvB. De RvB maakt 
de afweging wel/niet melden; 

 Verzorgt indien nodig de melding aan de AP. 
BIJ TWIJFEL ALTIJD CONTACT OPNEMEN MET LEIDINGGEVENDE, MEDEWERKER TD OF 
RAAD VAN BESTUUR! 
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Toepassingsgebied 
Deze procedure wordt gehanteerd bij het melden en afhandelen van (mogelijke) datalekken 
bij SVSF, dan wel van (mogelijke) datalekken die buiten SVSF hebben plaatsgevonden, doch 
waarvoor SVSF als verantwoordelijke wel eindverantwoordelijkheid draagt (bijv. bij een 
bewerker). 
 

Werkwijze 
Voor de meldings- en afhandelingsprocedure is een processchema opgesteld. Bij iedere 
processtap wordt vermeld welke activiteiten moeten worden verricht en met welke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  
 

Stap 1 Identificeren van een datalek 
De medewerker die een (mogelijk)beveiligingsincident of datalek constateert, meldt dit 
incident per omgaande bij zijn leidinggevende. De leidinggevende meldt het incident bij de 
medewerker TD. Bij afwezigheid van deze wordt de Raad van Bestuur geïnformeerd. 
Een medewerker is te allen tijde bevoegd zelfstandig een melding te doen aan de 
medewerker TD of Raad van Bestuur, bijvoorbeeld als de leidinggevende of medewerker TD 
niet aanwezig is of niet wil melden. De procedure Meldplicht Datalekken wordt gestart. 
 

Stap 2 Beoordeling aard/ernst incident: datalek ja/nee 
De medewerker TD draagt z.s.m. zorg voor volledige en juiste informatie (zie hiervoor Bijlage 
1 “Formulier Melding datalek”).  
Op basis van verkregen informatie en bij vermoeden van een datalek wordt, in overleg met 
de Raad van Bestuur, zo spoedig mogelijk de beoordeling gemaakt of er daadwerkelijk 
sprake is van een datalek. 
Er wordt beoordeeld of er direct maatregelen genomen moeten worden om de schade te 
beperken, waaronder het doen van een (voorlopige) melding aan betrokkenen.  
Daarnaast wordt beoordeeld of het datalek meldingsplichtig is bij de politie in geval van 
vermoeden van een strafbaar feit (zie onder stap 3 ) 
 
De beoordeling of er sprake is van een incident, dat gemeld moet worden aan de AP kan tot 
stand komen met behulp van de schema’s te vinden in de Beleidsregels “Meldplicht 
datalekken in de Wbp” van de AP (zie bijlage 2). 
 
Als het oordeel is dat er sprake is van een (mogelijk) datalek, wordt het communicatietraject 
richting betrokkene(n) en indien van toepassing de bewerker besproken. 

 
In het geval dat het incident niet heeft geleid tot verlies of onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens is er geen sprake van een datalek maar van een beveiligingslek. Melding 
aan de AP is dan niet aan de orde. Wel kan in overleg besloten worden, dat het zinvol is om 
het beveiligingslek te onderzoeken om herhaling te voorkomen. 
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Stap 3 Melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
Nadat er geconstateerd is dat er sprake is van een datalek wordt door de Raad van Bestuur 
van SVSF of op diens verzoek door de medewerker TD, een elektronische melding gedaan bij 
de AP. Na het constateren van het datalek moet dit binnen 72 uur gemeld worden. Het 
melden  gebeurt volgens het online meldingsformulier van de AP met inachtneming van de 
richtlijnen van de AP.  
Link naar het meldingsformulier: 
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?1  
De medewerker TD draagt zorg voor volledige en juiste informatie zoals opgenomen in het 
formulier in Bijlage 1.  
 
De Raad van Bestuur van SVSF (of op diens verzoek de medewerker TD) fungeert als 
contactpersoon voor de communicatie naar de AP. Dit geldt ook als het nog niet duidelijk is 
of het incident een datalek is, maar er toch voor gekozen is te melden om aan de termijn van 
72 uur te voldoen. Dan is de mogelijkheid aanwezig om na vaststelling van de aard van het 
incident de melding aan te vullen dan wel in te trekken.  
De AP stuurt na melden van een datalek een ontvangstbevestiging. Alleen indien de melding 
daartoe aanleiding geeft, neemt de AP contact op. 
De Raad van Bestuur van SVSF is eindverantwoordelijk. De Raad van Bestuur is regievoerder 
over de interne afhandeling van het (mogelijke) datalek, over de externe afhandeling, 
waaronder het AP, betrokkenen en bewerker. 
 
Bij een datalek dat het gevolg is van een (niet-ethische) hack (art. 138ab van het Wetboek 
van Strafrecht) is het van belang wat de aard van de gelekte persoonsgegevens is en wat de 
risico’s van misbruik voor betrokkenen zijn. Bij een hack ligt naast melding bij de AP ook 
aangifte bij de politie in de rede in verband met de opsporing van de daders. 
N.B. een ethische hacker komt achter een lek en meldt dat bij een bedrijf. Als hij of zij 
vervolgens zorgvuldig heeft gehandeld zijn juridische stappen doorgaans af te raden. 
 

Stap 4 Verrichten datalek onderzoek  
De Raad van Bestuur besluit of er sprake is van een calamiteit of dat het een reguliere 
afhandeling betreft. Bij een calamiteit besluit de Raad van Bestuur om wel of niet een 
calamiteitencommissie op te roepen en de voorzitter van de Raad van Toezicht te 
informeren over de ontstane situatie.  
Wanneer er geen commissie wordt ingesteld, start de medewerker TD binnen 1 week na 
melding aan de AP met het intern onderzoek. Dit intern onderzoek gaat over de feitelijke 
toedracht van het (mogelijke) datalek en wordt binnen de gestelde termijn (4 weken) 
afgerond. 
Ook onderzoekt de medewerker TD of en zo ja hoe dergelijke incidenten in de toekomst 
kunnen worden voorkomen. 
De bevoegdheden van deze commissie of de functionaris zijn: 

 Gesprekken voeren met medewerkers die betrokken zijn of op een andere manier 
aan het incident verbonden. 

 De mogelijkheid tot het inzien van alle relevante documenten. 

 Toegang hebben tot alle plaatsen. 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?1
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 In relatie tot de externe bewerker gelden de afspraken zoals vastgelegd in de 
bewerkersovereenkomst. 
 

De betrokken leidinggevende informeert de bij het incident betrokken medewerkers en ziet 
erop toe dat de betrokken medewerkers zo spoedig mogelijk een eigen verslag opstellen 
over de toedracht van het incident. Dit ten behoeve van het datalekken-dossier.  
 
Binnen 4 weken na de startdatum is het onderzoek door de medewerker TD of commissie 
afgerond. 
Eventueel kunnen externe deskundigen worden betrokken bij het onderzoek. 
De commissie of de functionaris analyseert alle gegevens conform de Beleidsregels 
“Meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)”. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/thematische-beleidsregels/beleidsregels-
meldplicht-datalekken-2015 en rapporteert in het “Format datalekken rapportage”(bijlage 
3). Dit rapport wordt besproken in de slotbijeenkomst (zie stap 6). 
 

Stap 5  Beoordeling of datalek gemeld dient te worden aan betrokkenen 
Indien een datalek is gemeld aan de AP dient vastgesteld te worden of het datalek ook moet 
worden gemeld aan personen van wie het de gegevens betreft. 
Dit ter beoordeling aan de medewerker TD en de Raad van Bestuur. 
 
De beoordeling kan tot stand komen met behulp van de schema’s te vinden in de 
Beleidsregels “Meldplicht datalekken in de Wbp” van de AP (zie Bijlage 2). 
Bij de beoordeling zijn de volgende overwegingen van belang: 

 Indien SVSF passende technische beschermingsmaatregelen heeft genomen, waardoor 
de persoonsgegevens die het betreft onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor een ieder 
die geen recht heeft op kennisname van de gegevens, kan de melding aan betrokkenen 
achterwege blijven. Bij twijfel hierover dient het datalek gemeld te worden aan de 
betrokkenen. 

 Het datalek moet aan de betrokkenen gemeld worden indien de inbreuk waarschijnlijk 
ongunstige gevolgen heeft voor diens persoonlijke levenssfeer. De schade kan van 
materiele of van immateriële aard zijn. Bijv. onrechtmatige publicatie, identiteitsfraude 
of discriminatie.  

 De melding aan de betrokkenen mag achterwege blijven, als daarvoor zwaarwegende 
redenen van toepassing zijn (zie artikel 43 Wbp). 
 

Stap 6  Slotbijeenkomst  
De Raad van Bestuur van SVSF plant een slotbijeenkomst ter bespreking van het rapport 
(opgesteld door de commissie of de medewerker TD). Voor de slotbijeenkomst worden 
uitgenodigd de Raad van Bestuur, de commissie (indien van toepassing), het management 
en de medewerker TD. 
De Raad van Bestuur bespreekt tijdens de slotbijeenkomst het rapport en de voorgestelde 
verbetermaatregelen. Tijdens de bijeenkomst wordt het standpunt ten aanzien van het 
rapport vastgesteld en worden afspraken over verbetermaatregelen vastgelegd. Ook wordt 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/thematische-beleidsregels/beleidsregels-meldplicht-datalekken-2015
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/thematische-beleidsregels/beleidsregels-meldplicht-datalekken-2015
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vastgesteld op welke wijze de rapportage en de verbetermaatregelen aan de betrokkene) 
worden teruggekoppeld en breder binnen de organisatie. 
 

Stap 7 Rapporteren aan betrokkenen 
De Raad van Bestuur van SVSF, stelt in samenspraak met de medewerker TD en eventueel 
met een juridisch adviseur, een kennisgeving op aan betrokkenen. 
De melding bevat in ieder geval de aard van de inbreuk, contactgegevens van SVSF waar de 
betrokkenen meer informatie over de inbreuk kunnen krijgen, en de maatregelen die SVSF 
de betrokkenen aanbeveelt om te nemen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te 
beperken. 
 

Stap 8  Implementeren verbetermaatregelen 
Afhankelijk van de omvang van de verbetermaatregelen is de betrokken leidinggevende 
verantwoordelijk voor implementatie van de vastgestelde maatregelen. 
Indien bij een bewerker verbetermaatregelen nodig zijn, is de leidinggevende die 
opdrachtgever is van deze bewerker daartoe verantwoordelijk.  
De Raad van Bestuur van SVSF is eindverantwoordelijk. 
 

Stap 9  Sluiten melding en vastlegging  
De medewerker TD informeert de Raad van Bestuur van SVSF en het management op het 
moment dat het datalek definitief is afgehandeld en de melding is gesloten. 
De commissie (indien van toepassing) kan dan door de Raad van Bestuur worden 
ontbonden. 
Het datalek-dossier wordt digitaal gearchiveerd voor de duur van minimaal 1 jaar. Er kunnen 
redenen zijn om het dossier langer te bewaren. (Zie hiervoor richtlijn zoals beschreven in de 
Beleidsregels “Meldplicht datalekken in de Wbp”). 
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Bijlage 1: Formulier ten behoeve van een melding datalek  
 
Deze bijlage bevat de gegevens die moeten worden opgegeven als een datalek wordt gemeld aan de 
AP.  Dezelfde gegevens worden gebruikt ten behoeve van de melding en afhandeling binnen SVSF. 
 
Deze bijlage dient als voorbeeld. Bij een melding altijd het formulier digitaal invullen. 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?1 
 
Nummer van de melding:  …2017 
 
Aard van de melding 
 
1. Is dit een vervolg op een eerdere melding? (Kies een van de volgende opties).  

a. Ja. 
b. Nee. 

 
2. Wat is het nummer van de oorspronkelijke melding? (Beantwoord deze vraag als u 
      vraag 1 met ja hebt beantwoord.) Nummer melding:  
 
3. Waarom deze vervolgmelding?  

a. Toevoegen of wijzigen van informatie betreffende de eerdere melding. 
b. Intrekking van de eerdere melding. 

 
4. Wat is de reden van intrekking? (Beantwoord deze vraag als u bij vraag 3 gekozen heeft voor optie 

b). 
 
Wettelijk kader voor de melding 
 
5. Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding? 

a. Artikel 34a, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
b. Artikel 11.3a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.  

 
Algemene informatie en contactgegevens 
 
6. Over welk bedrijf of welke organisatie gaat het? (vul de onderstaande gegevens in). 

a. Naam van het bedrijf of de organisatie. 
b. (Bezoek)adres. 
c. Postcode. 
d. Plaats. 
e. KvK-nummer. 

 
7.  Door wie wordt het datalek gemeld? (Vul de onderstaande gegevens in van de melder). 

a. Naam. 
b. Functie. 
c. E-mailadres.    
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d. Telefoonnummer.  
e. Alternatief telefoonnummer.  

 
 
8. Met wie kan de AP contact opnemen voor nadere informatie over de melding? (Vul de 

onderstaande gegevens indien dit iemand anders is dan de melder van het datalek). 
a. Naam contactpersoon. 
b. Functie van de contactpersoon. 
c. E-mailadres van de contactpersoon. 
d. Telefoonnummer van de contactpersoon. 
e. Alternatief telefoonnummer van de contactpersoon. 

 
9. In welke sector is het bedrijf of de organisatie actief? 
 Gezondheidszorg (zorgaanbieder ouderenzorg). 
 
Gegevens over het datalek 
 

10.  Geef een samenvatting van het incident waarbij de inbreuk op de beveiliging van 
persoonsgegevens zich heeft voorgedaan.  
 

11.  Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk? (Vul de aantallen in).       
a) Minimaal: (vul aan).                                                                                                                                       
b) Maximaal: (vul aan).  

 
12.  Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk.  

 
13.  Wanneer vond de inbreuk plaats? (Kies een van de volgende opties en vul waar nodig aan). 

a. Op (datum). 
b. Tussen (begindatum periode) en (einddatum periode). 
c. Nog niet bekend.  

 
14.  Wat is de aard van de inbreuk? (U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen). 

a. Lezen (vertrouwelijkheid).  
b. Kopiëren.  
c. Veranderen (integriteit).  
d. Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid).  
e. Diefstal. 
f. Nog niet bekend.  

 
15.  Om welk type persoonsgegevens gaat het? (U kunt meerder mogelijkheden aankruisen).  

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens. 
b. Telefoonnummers. 
c. E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie.  
d. Toegangs- of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam / wachtwoord of klantnummer).  
e. Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer).  
f. Burgerservicenummer (BSN).  
g. Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen. 
h. Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd.  
i. Bijzondere persoonsgegevens bijvoorbeeld ras, etniciteit, criminele gegevens, politieke 

overtuiging, vakbondslidmaatschap, religie, seksuele leven, medische gegevens. 



 

Titel: procedure meldplicht datalekken Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: MT Akkoord OR d.d.: 15 mei 2017 

Versiedatum: 22 mei 2017 Pagina 8 van 10 

 

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

j. Overige gegevens, namelijk (vul aan). 
 
 

16.  Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?    
(U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen). 
a. Stigmatisering of uitsluiting.  
b. Schade aan de gezondheid.  
c. Blootstelling aan (identiteits-)fraude. 
d. Blootstelling aan spam of phishing. 
e. Anders, namelijk (vul aan). 

 
Vervolgacties naar aanleiding van het datalek 
 

17.  Welke technische en organisatorische maatregelen heeft uw organisatie getroffen om de inbreuk 
aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?  

 
Inlichten van de betrokkenen 
 

18.  Heeft u het datalek gemeld aan de betrokkenen of bent u van plan dat te gaan doen? 
      (Kies een van de volgende opties).  

a. Ja.  
b. Nee.  
c. Nog niet bekend.  

 
19.  Wanneer heeft u het datalek gemeld aan de betrokkenen, of wanneer gaat u dit doen? 

(Beantwoord deze vraag als u vraag 20 met ja hebt beantwoord. Kies een van de volgende opties 
en vul waar nodig aan). 
a. Ik heb het datalek aan de betrokkenen gemeld op (datum).  
b. Ik ga het datalek aan de betrokkenen melden op (datum). 
c. Nog niet bekend.  

 
20.  Wat is de inhoud van de melding aan de betrokkenen? (Letterlijke weergave, beantwoord deze 

vraag als u vraag 18 met ja hebt beantwoord).  
 

21.  Hoeveel betrokkenen heeft u in kennis gesteld of gaat u in kennis stellen en op welke manier?  
      (Beantwoord deze vraag als u vraag 18 met ja hebt beantwoord).  
 

22.  Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken bij het 
in kennis stellen van de betrokkenen? (beantwoord deze vraag als u vraag 18 met ja hebt 
beantwoord). 

  
23.  Waarom ziet u af van het melden van het datalek aan de betrokkenen? (Beantwoord deze vraag 

als u vraag 18 met nee hebt beantwoord. Kies een van de onderstaande opties en vul waar nodig 
aan). 
a. De technische beschermingsmaatregelen die ik heb getroffen bieden voldoende bescherming 

om de melding aan de betrokkene achterwege te kunnen laten. 
b. Het is onwaarschijnlijk dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkene, want: (vul aan). 
c. Ik heb zwaarwegende redenen om de melding aan de betrokkene achterwege te laten (artikel 

43, Wbp), namelijk: (vul aan). 
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d. Anders, namelijk (artikel 34a, lid 6, Wbp): (vul aan). 
 
 
Technische beschermingsmaatregelen 
 

24. Zijn de persoonsgegevens versleuteld, gehasht, of op een andere manier onbegrijpelijk of 
ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden? (Kies een van de volgende opties en vul waar nodig 
aan).  
a. Ja. 
b. Nee. 
c. Deels, namelijk: (vul aan). 

 
25. Als de persoonsgegevens geheel of deels onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt, op welke 

manier is dit dan gebeurd? (Beantwoord deze vraag als u bij vraag 24 gekozen heeft voor optie a 
of optie c. Als u gebruik heeft gemaakt van encryptie, licht dan ook de wijze van versleutelen toe).  

 
Internationale aspecten 
 
26. Heeft de inbreuk betrekking op personen in andere EU-landen? (Kies een van de volgende opties). 

a. Ja. 
b. Nee. 
c. Nog niet bekend. 

 
27.  Heeft u bedrijf of organisatie het datalek gemeld bij toezichthouders in een of meer andere EU-

landen?  
a. Ja, namelijk: (vul aan). 
b. Nee.  

 
Vervolgmelding 
 

6. Is naar uw mening deze melding compleet? (Selecteer een van de onderstaande opties).  
a. Ja, de vereiste informatie is verstrekt en er is geen vervolgmelding nodig. 
b. Nee, er komt later een vervolgmelding met aanvullende informatie over deze inbreuk.  
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Bijlage 2: 

Afwegingen 
Bij de beslissing of u een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan moet melden aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens, en eventueel daarnaast ook aan de betrokkene, moet u een 
aantal afwegingen maken. Het onderstaande schema geeft deze afwegingen weer. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


