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Wat is een datalek? 
Bij een datalek gaat het om toegang tot 
of vernietiging, wijziging of vrijkomen 
van persoonsgegevens bij een 
organisatie zonder dat dit de bedoeling 
is van deze organisatie. Het woord 
‘datalek’ wordt niet gebruikt in de AVG, 
hier wordt gesproken over een inbreuk 
in verband met persoonsgegevens. Een 
verwerkingsverantwoordelijke kan pas 
een poging  ondernemen om een inbreuk aan te pakken als hij in staat is er een te herkennen.  
 
In artikel 4, lid 12, van de AVG wordt een 'inbreuk in verband met persoonsgegevens' als volgt 
gedefinieerd:  

 

'Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, 
het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot 
doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens'. 

 

Alle inbreuken in verband met persoonsgegevens zijn veiligheidsincidenten, maar niet alle 
veiligheidsincidenten zijn noodzakelijkerwijs een inbreuk in verband met persoonsgegevens.  
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Soorten inbreuken 
Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft de volgende drie categorieën benoemd voor 
de inbreuken, ingedeeld volgens de informatiebeveiligingsprincipes.  
Een combinatie van onderstaande is ook mogelijk: 

• Inbreuk  op  de  vertrouwelijkheid  –  als  er  sprake  is van  ongeoorloofde  of  onbedoelde 
verstrekking van of toegang tot persoonsgegevens.  

• Inbreuk  op  de  integriteit –  als  er  sprake  is  van een  ongeoorloofde  of  onopzettelijke 
wijziging van persoonsgegevens.  

• Inbreuk  op  de  beschikbaarheid  –  als  er  sprake  is  van  een  onopzettelijk  of  ongeoorloofd 
verlies van toegang tot persoonsgegevens of een onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging 
van persoonsgegevens. 
 

Voorbeelden datalekken 
Enkele voorbeelden van datalekken zijn:  

• Het verlies van een USB-stick met niet-versleutelde persoonsgegevens; 
• Een cyberaanval waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt; 
• Diefstal van een laptop of telefoon; 
• Verliezen van gegevens op papier; 
• Onbevoegde toegang tot archiefkasten. 

 

Het melden van datalekken 
Het melden van datalekken betreffende samenwerkingsverband Profi Pendi moet z.s.m. bij de 
privacybeheerder via info@profipendi.nl. De privacybeheerder heeft vervolgens het volgende 
stroomdiagram als hulpmiddel om de vervolgstappen te bepalen.  
 
Onafhankelijk of de inbreuk gemeld moet worden aan de Authoriteit Persoonsgegevens en/of de 
betrokkenen, de inbreuk zelf moet altijd worden geregistreerd en gedocumenteerd in het register 
datalekken. 

  

http://danica.nl/artikel-29-werkgroep/


 

4 
 

 

Procedure 
De procedure bestaat uit totaal zeven stappen. Bij het volgen van deze stappen wordt gebruik 
gemaakt van de flowchart aan het einde van dit document. De te volgen stappen zijn ook beschreven. 
 
1. Ontdekken 

De ontdekker merkt een beveiligingsincident op. Hij/zij doet dit eigen waarneming of via 
waarneming van een derde. De ontdekker verzamelt zoveel mogelijk informatie over het 
beveiligingsincident en meldt dit bij het meldpunt via info@profipendi.nl of via de knop 'meld hier 
een datalek' op SharePoint. 
 

2. Inventariseren 
De functionaris gegevensbescherming bepaalt vervolgens of er voldoende informatie 
omtrent het beveiligingsincident bekend is. Zo niet, dan zet hij aanvullende vragen uit bij de 
ontdekker en/of de manager IBP. De volgende informatie wordt daarna vastgelegd:  
• Samenvatting van het beveiligingsincident.  
• Datum/periode van het beveiligingsincident.  
• Wat er met de gegevens is gebeurd.  
• Van hoeveel personen de gegevens gelekt zijn.  
• Op welke (soort) groep personen het lek betrekking heeft (leerlingen, medewerkers, 

externen).  
• Welke soort gegevens er gelekt zijn.  
• Wat de mogelijke gevolgen van het lek zijn.  
• Welke maatregelen er genomen zijn of genomen gaan worden.  

 
3. Beoordelen 

Wanneer de FG voldoende informatie heeft verzameld en een datalek vermoedt, stuurt de FG de 
melder en de IBP-manager een verzoek om de verzamelde informatie te bekijken.   
De volgende informatie wordt vastgelegd:  
• De mogelijke gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?  
• Waarom wordt het datalek wel/niet gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens?  
• Waarom wordt het datalek wel/niet aan betrokkenen gemeld?  
• Hoe worden meldingen gedaan? Wat is de inhoud van de melding?   

 
Bij de beoordeling of er sprake is van een ‘meldingsplichtig datalek’, houd je rekening met het type 
gegevens en met de hoeveelheid gegevens.   
Als het datalek een inbreuk is in verband met persoonsgegevens, moet er in principe gemeld 
worden. Van een inbreuk is sprake als persoonsgegevens vernietigd worden, verloren raken, 
gewijzigd worden, verstrekt worden of toegankelijk worden gemaakt terwijl dat niet de bedoeling 
was.  
Als een datalek geen risico vormt voor de rechten en vrijheden van personen (de privacy) hoeft 
een datalek niet gemeld te worden.   
 

4. Repareren 
De beherende partij (intern of extern) wordt gevraagd te achterhalen wat de oorzaak van 
het beveiligingsincident is en moet de oorzaak (laten) verhelpen. De IBP-manager van legt 
onderstaande vast:  
• Technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om de inbreuk te verhelpen en 

verdere inbreuk te voorkomen. Voorgaande voor zover de oorzaak bekend is.  
• Zijn de gelekte gegevens onbegrijpelijk voor degenen die er kennis van heeft kunnen nemen? 

Hoe zijn de gegevens onbegrijpelijk gemaakt (versleuteld)?   
 

mailto:info@profipendi.nl
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5. Melden 

Indien de conclusie bij stap drie is dat er melding gedaan moet worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (en eventueel betrokkenen), dan zal de FG dit binnen 72 uur doen. De melding 
bevat alle verzamelde informatie en de getroffen incidentele/structurele technische- en 
organisatorische maatregelen. Het lek wordt gemeld bij het meldloket datalekken: 
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0. 
 

6. Vastleggen 
Alle informatie, die in de voorafgaande stappen is ingewonnen of ontstaan, wordt gearchiveerd 
door het meldpunt waarmee het incident is afgesloten. Het meldpunt verstuurt een samenvatting 
van de genomen maatregelen aan de ontdekker. 
 

7. Informeren betrokkene: ouders, medewerkers, externen 
Heeft het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkenen? Dan moet het datalek ook aan de betrokkenen zelf worden gemeld. Dat zijn 
medewerkers en ouders. In principe kan er van worden uitgegaan dat het lekken van gevoelige 
gegevens gemeld moeten worden bij de betrokkenen. Let op: Als er persoonsgegevens gelekt zijn 
die beveiligd of versleuteld zijn en de gelekte data onbegrijpelijk of ontoegankelijk is voor anderen, 
hoeft het niet aan de betrokkenen gemeld te worden. Denk aan het lekken van een beveiligde én 
versleutelde database met gebruikersnamen en wachtwoorden.   

Bronnen 

- Authoriteit Persoonsgegevens Meldplicht datalekken  
- WP 29 Guidelines meldplicht datalekken  

 

  

  

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/guidelines_meldplicht_datalekken.pdf


 

6 
 

 

Stroomschema kennisgevingverplichting 
 

 


