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BESTUURLIJKE BOETE IN WETSVOORSTEL 

Nieuwe meldplicht 
voor datalekken 
Bij diverse incidenten zijn medische persoonsgegevens op straat komen te liggen door inbreuk op de 
beveiliging van ICT-systemen. Denk aan het lekken van 500.000 medische gegevens door het Groene 
Hart Ziekenhuis of het verlies van patiëntgegevens door GGZ Drenthe. Welke stappen moet een zor-
ginstelling nemen bij zo'n datalek? 

Het kabinet diende kort geleden 
in de Tweede Kamer een wetsvoor-
stel in met een wettelijke meldplicht 
voor datalekken. Als het voorstel 
wordt aangenomen, zijn zorgaan-
bieders waarschijnlijk per 1 januari 
2015 verplicht om onder bepaalde 
omstandigheden datalekken te 
melden aan de betrokkenen en aan 
de .toezichthouder, het College 
bescherming persoonsgegevens 
(CBP). Het wetsvoorstel geldt voor 

alle verwerkers van persoons-
gegevens. Als een verantwoordelijke 
niet aan de meldingsplicht voldoet, 
kan het college dat met forse boetes 
bestraffen. 

Wettelijke plicht 
Voor gegevensverwerkers, onder 
wie zorgaanbieders, geldt nu al de 
wettelijke plicht om hun ICT-sys-
temen goed op orde te hebben en 
persoonsgegevens goed te beveili-

gen tegen verlies en andere vormen 
van onrechtmatige verwerking. 
Betrokkenen mogen er immers op 
vertrouwen dat met hun zorg-
gegevens zorgvuldig wordt 
omgegaan. Zorgaanbieders moeten 
van de Wet bescherming persoons-
gegevens (Wbp) 'passende techni-
sche en organisatorische maatrege-
len' treffen om gegevens te 
beveiligen. Wat passend is, hangt af 
van de gevoeligheid en van de stand 



van de techniek. Medische gegevens 
zijn extra gevoelig en moeten dus 
goed beveiligd worden. In de zorg 
kan aangesloten worden bij de NEN 
7510-standaard voor informatie-
beveiliging, die een overzicht geeft 
van de noodzakelijke maatregelen. 
De 'Richtsnoeren beveiliging van 
persoonsgegevens' van het CBP 

niet updaten van ICT-systemen of 
het slordig omgaan met wachtwoor-
den. Maar zelfs passende beveili-
gingsmaatregelen kunnen worden 
doorbroken of omzeild, bijvoor-
beeld omdat een hacker gebruik-
maakt van een nog onbekende 
kwetsbaarheid in het systeem. 

geven ook informatie over hoe Zelf toetsen 
beveiliging specifiek op persoons- Zorgaanbieders moeten zelf toetsen 
gegevens kan worden gericht. 

Transparant zijn 
Soms schiet de beveiliging echter 
tekort, waardoor persoonsgegevens 
ongewild openbaar worden. 
Bijvoorbeeld doordat het ICT-sys-
teem wordt gehackt of doordat 
verantwoordelijken onzorgvuldig 
met wachtwoorden omgaan. Dit 
ondermijnt het vertrouwen van pa-
tiënten in de veiligheid van hun 
gegevens en kan nadelige gevolgen 
hebben voor hun privacy. Om het 
vertrouwen te herstellen en om 
verder misbruik te beperken, is het 
noodzakelijk om transparant te zijn 
over de aard en de omvang van het 
datalek en over hoe de schade wordt 
hersteld. Daartoe strekt de meld-
plicht die de regering voorstelt. Als 
het wetsvoorstel wordt aangeno-
men, is de verantwoordelijke voort-
aan verplicht om een lek in de bevei-
liging te melden bij het CBP en bij 
de betrokkenen, zodat de gevolgen 
ervan voor de betrokkenen zoveel 
mogelijk worden beperkt. 

Data lek 
Er is sprake van een datalek als de 
beveiligingsmaatregelen niet of niet 
goed hebben gefunctioneerd, waar-
door de persoonsgegevens bloot-
gesteld zijn aan verlies of onrecht-
matige verwerking. Vaak zal dit het 
gevolg zijn van een inadequate 
beveiliging of fouten van werk-
nemers. Denk aan het ontbreken 
van virusscanners en firewalls, het 

of een inbreuk moet worden gemeld. 
Het wetsvoorstel stelt dat een 
melding van een inbreuk verplicht is 
indien 'die ernstige nadelige 
gevolgen heeft voor de bescherming 
van de verwerkte gegevens'. In het 
stappenplan (zie kader) staat 
beschreven wanneer een zorginstel-
ling moet melden. 

Versleuteld 
Een melding is overigens niet vereist 
als de instelling technische maat-
regelen heeft genomen waardoor de 
persoonsgegevens versleuteld zijn of 
anderszins onbegrijpelijk zijn 
gemaakt voor eenieder die geen 
recht heeft op kennisname van de 
gegevens. Het is daarom verstandig 
om persoonsgegevens waar mogelijk 
te versleutelen. Hiermee voorkomt 
een zorgaanbieder het risico dat een 
kwaadwillende derde die zich 
toegang verschaft tot de systemen 
iets kan met de data die hij vindt. 

Bestuurlijke boete 
Het wetsvoorstel voorziet in een 
stevige bestuurlijke boete wanneer 
wordt nagelaten te voldoen aan de 
meldplicht. Voorgesteld wordt een 
maximumboete van 450.000 euro. 
De hoogte van het bedrag heeft te 
maken met het belang dat moet 
worden gehecht aan het geven van 
transparantie bij de doorbreking 
van beveiligingsmaatregelen en het 
verlies aan vertrouwen dat het 
gevolg kan zijn van het nalaten van 
het treffen van maatregelen. Naast 

de Nederlandse meldplicht komt er 
ook vanuit Brussel een meldplicht 
op ons af. Begin 2012 heeft de 
Europese Commissie een voorstel 
gedaan voor een Algemene verorde-
ning gegevensbescherming. Dat 
voorstel bevat ook een meldplicht 
voor datalekken die verdergaat dan 

Transparant zijn over aard en 
omvang van het datalek is noodzaak 

in het Nederlandse wetsvoorstel. 
Alle inbreuken waarbij persoons-
gegevens betrokken zijn, moeten 
worden gemeld aan de 
toezichthouder en de betrokkene, 
voor zover negatieve gevolgen voor 
de privacy te verwachten zijn. Zorg-
instellingen die een inbreuk niet 
melden, riskeren een boete van 
2 procent van de jaarlijkse omzet. In 
de toekomst gelden dus mogelijk 
nog strengere maatregelen. Het is 
daarom raadzaam nu al voorberei-
dingen te treffen. 

Tips voor beveiliging 
_ Inventariseer welke persoons-

gegevens in de organisatie wor-
den verwerkt. 

MANAGEM ENT SUMMARY 
_ Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend in 

de Tweede Kamer waarin een wettelijke meld-
plicht voor data lekken is opgenomen. 

_ Als het voorstel wordt aangenomen, zijn zorg-
aanbieders waarschijnlijk per 1 januari 2015 ver-
plicht datalekken te melden. 

_ Voldoet een zorgaanbieder niet aan de mel-
dingsplicht, dan kan het college een forse boete 
opleggen. 

_ Hoe aan de toekomstige eisen te voldoen en 
boetes en imagoschade te voorkomen? 
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Versleutel persoonsgegevens 
waar mogelijk 

een goede naleving van alle 
privacyregels. 

_ Zorg dat er een contactpersoon 
voor datalekken wordt aangesteld 
(bijvoorbeeld de privacy officer) 
met een team van deskundigen. 

parant bij een datalek. Wees eer-
lijk over het lekken van gegevens, 
geef waar mogelijk aan welke 
gegevens er zijn gelekt en leg uit 
dat er wordt gewerkt aan herstel 
en beperking van de schade. Geef 
ook aan wat patiënten zelf 
kunnen doen, zoals wachtwoor-
den wijzigen. 

Inventariseer de risico's van data-
lekken en stem technische en 
organisatorische beveiligings-
maatregelen daarop af. 

_ Zorg voor adequate beveiliging. 
Besteed in het bijzonder aandacht 
aan het versleutelen (encryptie) 
van persoonsgegevens. 

_ Stel een protocol op waarin is 
geregeld wat er moet gebeuren bij 
een datalek en wie waarvoor ver-
antwoordelijk is. Dit incident 
response plan beschrijft welke 
stappen nodig zijn en creëert de 
broodnodige rust en duidelijk-
heid bij een acuut incident. 

_ Bij twijfel gewoon melden. Liever 
onnodig melden dan een boete 
riskeren. ! 
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Hanteer een strikt beleid voor 
opslag en doorgifte van persoons-
gegevens en de wijze waarop 
werknemers daar bij kunnen. 

_ Zorg ervoor dat er IT-specialisten 
op afroep beschikbaar zijn. Zij 
kunnen oorzaak en omvang van 
het datalek vaststellen, de schade 
inventariseren en adviseren hoe 
deze hersteld moet worden. _ Stel een privacy officer aan, die 

binnen de instelling zorgt voor _ Communiceer duidelijk en trans-

STAPPENPLAN NA INBREUK OP BEVEILIGING 

Stap 1. Is er een inbreuk op de 
beveiliging? 
Eerst moet objectief worden vastgesteld 
of er sprake is van een inbreuk op de 
beveiligingsmaatregelen. 
Daarvan zal sprake zijn wanneer een 
derde zonder toestemming van de 
verantwoordelijke toegang heeft gehad 
of heeft kunnen krijgen tot de gegevens, 
bijvoorbeeld door een geslaagde hack 
van het IT-systeem waarin de medische 
gegevens van patiënten zijn opgeslagen. 
Maar ook verlies en diefstal kunnen 
gezien worden als een inbreuk op de 
bevei 1 ig ingsmaatregelen. 

Stap 2. Zijn er persoonsgegevens 
gelekt? 
Daarna moet worden nagegaan of er 
persoonsgegevens zjin gelekt. Om het 
risico op verlies of onrechtmatige verwer-
king te kunnen inschatten, is het van 
belang te weten of de systemen worden 
gebruikt om persoonsgegevens te 

verwerken - de database met patiënten-
dossiers bijvoorbeeld - of met die 
systemen in contact staan. Beveiligings-
inbreuken op meer algemene systemen 
hoeven niet gemeld te worden. 
Weet met welke systemen persoons-
gegevens worden verwerkt. 

Stap 3. Wat zijn de nadelige gevolgen 
voor de privacy van de betrokkene? 
Tenslotte moet ook uitgezocht worden of 
er ernstige nadelige gevolgen zijn voor de 
bescherming van de gegevens en 
daarmee de persoonlijke levenssfeer van 
de betrokkene. Hierbij zijn de aard en de 
omvang van het datalek relevant. Het 
risico zal bijvoorbeeld klein zijn als het 
gaat om het verlies van een usb-stick met 
daarop enkele, niet-gevoelige persoons-
gegevens. 
Het wordt een ander verhaal als het gaat 
om een hack van een heel ICT-systeem, 
waardoor talrijke medische persoons-
gegevens op straat komen te liggen. 

Bij het zoekraken van medische dossiers 
zal overigens al snel sprake zijn van een 
aanmerkelijk risico voor de betrokkene, 
gelet op de gevoeligheid van medische 
gegevens. In de meeste gevallen zal een 
zorginstelling dus moeten melden. 

Stap 4. De melding 
Als er een verplichting tot het melden van 
een datalek bestaat, dan dient die 
melding direct ('onverwijld') bij het Colle-
ge bescherming persoongegevens (CBP) 
en de betrokkene te worden gedaan. De 
zorgaanbieder moet melden wat er is 
gebeurd en welke maatregelen er zijn 
getroffen om de negatieve gevolgen van 
de inbreuk te beperken. 
Ook moet hij aangeven waar de betrok-
kenen meer informatie over de inbreuk 
kunnen krijgen. Verder moet de melding 
aan het CBP een beschrijving van de 
mogelijke gevolgen van de inbreuk voor 
de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkenen bevatten. 


