
 
 
Meldplicht datalekken 
 
Op 1 januari 2016 gaat de Wet meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties die 
persoonsgegevens verwerken onmiddellijk een melding moeten doen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens) zodra er sprake is van een 
datalek. Of een datalek gemeld moet worden is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek 
op de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In een 
aantal gevallen moet het datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen van wie de persoonsgegevens 
zijn gelekt.  
 
Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens verloren gaan of 
onrechtmatig worden verwerkt. Voorbeelden van (mogelijke) datalekken zijn bijvoorbeeld een 
kwijtgeraakte USB-stick waarop persoonsgegevens waren opgeslagen, een gestolen laptop of telefoon, 
het achterlaten van tentamenuitwerkingen in de trein, een harde schijf die wordt weggegooid zonder 
dat de onderzoeksdata die daarop stonden op de juiste wijze zijn gewist, een virus op een computer dat 
toegang heeft tot persoonsgegevens, een inbraak in een databestand door een hacker en een fout in 
een website waardoor persoonsgegevens van persoon A aan persoon B worden getoond.  
 
In sommige gevallen zal de IT-afdeling kunnen zien dat er sprake is van een beveiligingsincident 
(bijvoorbeeld in het geval van een virus of hack), maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Daarom 
heeft TiU een Protocol meldplicht datalekken opgesteld, dat naar alle medewerkers wordt 
gecommuniceerd. Het is immers van belang dat iedere medewerker zo spoedig mogelijk intern een 
melding maakt van een mogelijk datalek, zodat door LIS en Legal Affairs beoordeeld kan worden wat de 
ernst is van het incident. Een datalek moet gemeld worden binnen 72 uur. Als er ten onrechte geen 
(tijdige) melding wordt gemaakt van een datalek, kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd van 
(maximaal) 820.000 euro. Per 1 januari 2016 heeft Tilburg University een Functionaris voor de 
Gegevensbescherming aangesteld, die toezicht houdt op de naleving van de Wet bescherming 
persoonsgegevens.  
 
Protocol meldplicht datalekken 
 

Let op: bij twijfel, altijd een interne melding doen! Ga er in principe vanuit dat er sprake is van 
een meldenswaardig incident. Intern kan er beter teveel dan te weinig gemeld worden. De 
verantwoordelijke medewerkers bij LIS en Legal Affairs zullen beoordelen of er sprake is van een 
datalek dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld moet worden.  
 
In geval van diefstal of verlies van een gegevensdrager (laptop, gsm, usb-stick, externe harde 
schijf, etc.) dient u dit altijd te melden. Dit geldt ook voor hacking, digitale bedreiging, virussen, 
crypto-ware.  

 
1. Is er sprake van verwerking van persoonsgegevens? 

Voor wat betreft de interne melding van datalekken moet er al snel vanuit worden gegaan dat 
er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is elk gegeven 
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon is identificeerbaar  
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indien zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. 
Alle gegevens die met een persoon in verband gebracht kunnen worden zijn persoonsgegevens.  
Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres, postcodes met huisnummers, 
woonplaats en e-mailadres. Een administratienummer is een persoonsgegeven. Gevoelige 
gegevens als iemands ras (bijvoorbeeld een foto), godsdienst of gezondheid (bijvoorbeeld 
onderzoekdata met medische gegevens) worden ook wel bijzondere persoonsgegevens 
genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.  
Als er sprake is van de verwerking van persoonsgegevens, ga naar stap 2. 

2. Is er sprake van een (mogelijk) datalek?  
Bij een datalek moet u denken aan alle (ook kleine) verzamelingen van persoonsgegevens die 
verloren gaan of in verkeerde handen kunnen vallen (bijvoorbeeld een kwijtgeraakte USB-stick 
waarop persoonsgegevens waren opgeslagen, een gestolen laptop of telefoon, het achterlaten 
van tentamenuitwerkingen in de trein, een harde schijf die wordt weggegooid zonder dat de 
onderzoeksdata die daarop stonden op de juiste wijze zijn gewist, een virus op een computer 
dat toegang heeft tot persoonsgegevens, een inbraak in een databestand door een hacker en 
een fout in een website waardoor persoonsgegevens van persoon A aan persoon B worden 
getoond). Niet ieder beveiligingsincident is een meldenswaardig datalek; deze beoordeling zal 
gedaan worden door LIS en Legal Affairs. Als er sprake is van de kans dat er persoonsgegevens 
verloren zijn geraakt, zijn gewist of in verkeerde handen zijn gevallen dan is er sprake van een 
beveiligingsincident, ga naar stap 3.  

3. Intern melden 
Doe per ommegaande intern melding van het incident, via datalek@tilburguniversity.edu. Geef 
hierbij een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van het incident. Berichten die u stuurt naar 
deze mailbox komen terecht bij de security officer, het CERT-team, informatiebeveiliging, de 
functionaris voor de gegevensbescherming en Legal Affairs. Deze medewerkers zullen zo snel 
mogelijk na de melding contact met de melder opnemen en gezamenlijk en met u beoordelen of 
er sprake is van een datalek dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en eventueel betrokkenen, 
moet worden gemeld. Bij deze beoordeling wordt gebruik gemaakt van de Beleidsregels van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Deze medewerkers zullen ook de eventuele melding bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens verzorgen. Indien betrokkenen geïnformeerd moeten worden over 
een datalek, zal dat gebeuren in overleg met het verantwoordelijke organisatieonderdeel.  
 
Als u contacten hebt met een externe bewerker van persoonsgegevens (bijvoorbeeld een derde 
partij die een systeem waar persoonsgegevens in zijn opgeslagen voor de universiteit host) en 
de bewerker meldt aan u dat er sprake is van een beveiligingsincident, dient u dit ook te melden 
via datalek@tilburguniversity.edu.  
 
Vragen? Neem contact op met datalek@tilburguniversity.edu.  
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