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Programma 

 Juridische update webwinkels 

 Meldplicht datalekken 

 BBQ & borrel 
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Juridische update regelgeving webwinkels 

Webwinkels 

2007: ruim 5.000 webwinkels – 2015: bijna 30.000 (het 
aantal fysieke winkels daalt) 

2015: 5.000 fysieke winkels verdwenen, 8.000 
webwinkels kwamen er bij 

Januari – november 2015: 17% meer omzet dan in 2014  
(totale detailhandel: toename van minder dan 1%) 

2015: Naar schatting totale omzet van 16 miljard euro  
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Juridische update regelgeving webwinkels 

Wat is webwinkelrecht? 

Consumentenrecht (B2C) 

Privacyrecht (bijvoorbeeld cookies, privacyverklaring en 
wet meldplicht datalek) 

Intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, 
handelsnaam, domeinnaam) 

Maar ook: handelsrecht, ondernemingsrecht etc. 
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Juridische update regelgeving webwinkels 

Reminder en update regelgeving: 

Regelgeving uit het “verleden”: Informatieplichten, eisen 
bestelproces en herroepingsrecht consumenten 

Regelgeving van heden: “Online” geschilbeslechting 
(ODR-platform) 

Regelgeving voor de toekomst:  

Wetsvoorstel verbod toeslag betaalmiddelen bij 
consument 

Voorstel (Europese) richtlijn voor digitale overeenkomsten 

 

 

 

 

21-04-2016 7 



Regelgeving uit het “verleden” 

Europese Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EC): 25 
oktober 2011: 

Van toepassing op online verkoop van goederen (en aanbieden van 
diensten) van handelaar aan consument (B2C) 

“Koop op afstand” 

Doel: het vertrouwen van consumenten vergroten en consumenten 
(extra) beschermen 

Niet rechtstreeks van toepassing, dus omzetting naar Nederlands 
recht > “Implementatiewet richtlijn consumentenrechten”: wijziging 
van een aantal wetten (met name boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek)  

Op 13 juni 2014 (in Nederland) in werking getreden 
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Regelgeving uit het “verleden” 

Europese Richtlijn Consumentenrechten 

Informatieplichten 

Eisen aan het bestelproces 

Herroepingsrecht (14 dagen) 
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Regelgeving uit het “verleden” 

(De belangrijkste) informatieplichten: 
Naam, adres, contactgegevens, registratie KvK, BTW-identificatienummer van de 
onderneming/verkoper; 

Ook voor andere websites verplicht (op grond van handelswet) 

De belangrijkste kenmerken van het product (prijs (inclusief belastingen, 
verzendkosten en eventuele andere kosten), kleur, maat, merk, typenummer 
enzovoorts); 
De wijze van betaling, levering, uitvoering, termijn van levering (maximaal 30 
dagen, tenzij anders overeengekomen) en de wijze waarop de ondernemer 
klachten afhandelt; 
Bedenktijd/ontbindingsrecht/herroepingsrecht van de consument (wel/niet van 
toepassing, voorwaarden, termijnen, eventuele kosten voor terugzending, 
modelformulier om overeenkomst te ontbinden) 
De wijze/stappen waarop de overeenkomst tot stand komt en de 
herstelmogelijkheden om fouten ongedaan te maken voordat de overeenkomst tot 
stand komt; 
Het bestaan van de wettelijke waarborg dat de afgeleverde zaak aan de 
overeenkomst moet beantwoorden (conformiteit) 
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Regelgeving uit het “verleden” 

(De belangrijkste) eisen aan het bestelproces: 
Herstel invoerfouten: De consument moet invoerfouten kunnen herstellen zonder dat 
zij het bestelproces opnieuw moeten doorlopen; 

Let op cookies en privacyverklaring! 

Overzicht bestelling: Vlak voordat de consument zijn bestelling plaatst, dient de 
consument een overzicht te krijgen van zijn bestelling en de belangrijkste voorwaarden, 
belangrijkste kenmerken product/dienst, totale prijs, duur van de overeenkomst (indien 
van toepassing), minimale duur overeenkomst (indien van toepassing). Zodra de 
bestelling is geplaatst, moet de consument de informatie over de voorwaarden van de 
overeenkomst ook kunnen opslaan (zoals een PDF-bestand of een e-mailbericht); 

Geen vooraf aangevinkte vakjes: U mag vakjes, die door de consument aangevinkt 
moeten worden voor bijvoorbeeld toestemming en/of extra opties (waarvoor de 
consument moet betalen), niet vooraf aanvinken: de consument moet dit zelf doen; 

Betalingsverplichting bestelknop: Bij of op de bestelknop moet duidelijk en goed 
leesbaar zijn vermeld dat het gaat om een bestelling waar een betalingsverplichting aan 
vast zit. 
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Regelgeving uit het “verleden” 

Herroepingsrecht: Consument heeft 14 dagen bedenktijd om de koop te herroepen: 
Hoofdregel is dat de bedenktijd van 14 dagen van de consument gaat lopen op het 
moment van ontvangst van het product. Bij een overeenkomst tot het verrichten van 
diensten geldt als aanvangsmoment de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten; 
Als je niet voldaan hebt aan je informatieplichten, dan wordt de termijn verlengd tot 
maximaal 12 maanden; 
De consument dient de zaken uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de 
overeenkomst aan je terug te zenden of te overhandigen (wanneer je het product 
ophaalt). Kosten voor terugzending mogen (altijd) voor rekening van de consument 
komen, mits je dit van te voren aan de consument hebt medegedeeld; 
Bij ontbinding dien je alle betaalde bedragen (uiterlijk binnen 14 dagen) terug te 
storten, dus ook (standaard)verzendkosten en kosten voor de gekozen betaalmethode. 
Dit is slechts anders als de consument de koop slechts gedeeltelijk ontbindt. Je mag 
wachten met terugbetalen tot je het product retour hebt ontvangen dan wel tot de 
consument aantoont dat hij het product retour heeft gestuurd; 
Bij ontbinding mag je waardevermindering berekenen, mits deze waardevermindering 
kan worden vastgesteld. 
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Regelgeving van het heden 

Geschilbeslechting 
Gerechtelijke procedure (bij de kantonrechter): 

E-kantonrechter 
Wetsontwerp vereenvoudiging en digitalisering procesrecht 
Europees betalingsbevel 
Procedure voor geringe vorderingen 

ADR: Alternative Dispute Resolution (Anders Dan 
Rechtspraak): 

Bemiddeling 
Bindend advies 
Mediation 
Arbitrage 
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Regelgeving van het heden 

Europese wetgeving geschilbeslechting: 

ADR-consumentenrichtlijn (Alternative Dispute Resolution): 

Moet omgezet worden in Nederland recht: Implementatiewet 

Strekking: Het tot stand brengen, bevorderen en uniformeren van 
alternatieve geschilbeslechting (in de lidstaten van de Europese 
Unie). 

ODR-consumentenverordening (Online Dispute Resolution): 

Hoeft niet omgezet te worden in Nederlands recht (is rechtstreeks 
van toepassing) 

Strekking: Het tot stand brengen van het ODR-platform en het 
opleggen van informatieverplichtingen aan online ondernemers 
(webwinkels) 
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Regelgeving van het heden 

Wat is het ODR-platform?: 
Een Europese website (in “23” talen) waar (met name) 
consumenten een klacht over een (online) ondernemer kunnen 
indienen, om (indien partijen daarmee instemmen) door middel 
van een geschillencommissie het geschil te beslechten 

Ook ondernemer kan tegen een consument een klacht indienen (op dit 
moment alleen in België, Duitsland, Luxemburg en Polen). 

Vloeit voort uit (de Europese) ODR-verordening van 21 mei 2013 

ODR-verordening is – met uitzondering van enkele bepalingen – 
vanaf 9 januari 2016 van toepassing  

ODR-platform sinds 15 februari (voldoende) operationeel 

Van toepassing op verkoop- en dienstovereenkomsten via internet 
tussen ondernemer en consument 
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Regelgeving van het heden 

Hoe werkt het ODR-platform?: 
(Europese) consument dient een klacht in door het online formulier op 
de website in te vullen (oa NAW-gegevens en omschrijving klacht) 

De online ondernemer ontvangt een e-mail van het ODR-platform  

Indien nog geen account (en organisatie aangemaakt), account (en 
organisatie) aanmaken. 

Inloggen dashboard:  
Klacht(en) bekijken (eventueel via een vertaaldienst); 

Uitnodiging versturen voor overleg (om alsnog een oplossing te vinden); 

Geschillenorgaan zoeken en voorstel aan consument versturen; 
Consument akkoord: procedure geschillencommissie 

Consument niet akkoord: andere geschillencommissie of niet via geschillencommissie 

Behandeling van het geschil (door middel van geschillencommissie) 
weigeren (de consument kan de boom in). 
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Regelgeving van het heden 

(Rechts)gevolgen webwinkel: 
Alle online ondernemers (in het bijzonder die niet “verplicht” 
gebruik moeten maken van een ADR-entiteit) 

Online (bij een keurmerk aangesloten) ondernemers die 
“verplicht” gebruik moeten maken van een ADR-entiteit 
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Regelgeving van het heden 

Alle online ondernemers (in het bijzonder die niet “verplicht” 
gebruik moeten maken van een ADR-entiteit):  

Artikel 14 lid 1 ODR Verordening:  

 In de Unie gevestigde ondernemers die aan verkoop- 
dienstenovereenkomsten via internet doen, en in de Unie gevestigde 
onlinemarktplaatsen voorzien op hun websites in een elektronische link 
naar het ODR-platform. Die link moet voor de consumenten gemakkelijk 
toegankelijk zijn. In de Unie gevestigde ondernemers die aan verkoop- of 
dienstenovereenkomsten via internet doen, geven tevens hun e-
mailadressen op. 
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Regelgeving van het heden 

Alle online ondernemers (in het bijzonder die niet “verplicht” 
gebruik moeten maken van een ADR-entiteit) - samengevat:  

Link op de website (http://ec.europa.eu/odr): link moet gemakkelijk 
toegankelijk zijn (bijvoorbeeld op een klachtenpagina).  

Toelichting over ODR-platform 

Vermelden e-mailadres op de website (bij de link): consument moet een 
eerste (online) contactpunt hebben 

Ook al verplicht op grond van de Richtlijn consumentenbescherming  

Contactformulier volstaat niet! 
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Regelgeving van het heden 

Online (bij een keurmerk aangesloten) ondernemers die “verplicht” gebruik moeten maken van 
een ADR-entiteit: 

Artikel 14 (lid 2) ODR-verordening: 
 In de Unie gevestigde ondernemers die aan verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet doen en die zich 

ertoe verbinden of gehouden zijn van de diensten van één of meer ADR-entiteiten gebruik te maken om geschillen 
met consumenten te beslechten, informeren de consumenten over het bestaan van het ODR-platform en de 
mogelijkheid om van het ODR-platform gebruik te maken voor het beslechten van hun geschillen. Zij voorzien op 
hun websites in een elektronische link naar het ODR-platform, en, indien de aanbieding via per e-mail wordt 
gedaan, in die e-mail. De informatie wordt, indien van toepassing, ook verstrekt in de algemene voorwaarden die 
gelden voor verkoop- en dienstenovereenkomsten via internet. 
Artikel 12 Implementatiewet: 

 1. Een in Nederland gevestigde ondernemer informeert de consument over de instantie tot buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting waaronder hij valt, indien hij zich ertoe verbindt of verplicht is gebruik te maken van deze 
instantie. De informatie omvat het website-adres van de betrokken instantie.  

 2. De in lid 1 bedoelde informatie is op duidelijke, begrijpelijke en eenvoudige wijze toegankelijk op de website van 
de ondernemer, voor zover hij over een website beschikt, en, in voorkomend geval, in de algemene voorwaarden 
van tussen de ondernemer en een consument gesloten koopovereenkomst of overeenkomst tot het verrichten 
van diensten.  

 3. Wanneer het niet mogelijk is gebleken een geschil tussen een consument en een in Nederland gevestigde 
ondernemer naar aanleiding van een rechtstreeks door de consument bij de ondernemer ingediende klacht te 
beslechten, verstrekt de ondernemer de in lid 1 bedoelde informatie aan de consument en vermeldt hij daarbij of 
hij voor het beslechten van het geschil gebruik zal maken van de relevante instantie tot buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting. Deze informatie wordt op papier of op een andere duurzame drager verstrekt. 
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Regelgeving van het heden 

Online (bij een keurmerk aangesloten) ondernemers 
die “verplicht” gebruik moeten maken van een ADR-
entiteit – samengevat (1): 

Informatieverplichting: Consument informeren over het bestaan van het ODR-
platform en de mogelijkheid om van het ODR-platform gebruik te maken voor 
het beslechten van hun geschillen; 

Link op de website (http://ec.europa.eu/odr): link moet gemakkelijk toegankelijk 
zijn (bijvoorbeeld op een klachtenpagina); 

E-mail: Indien aanbieding per e-mail, link in de e-mail 
Toelichting over ODR-platform 

Algemene voorwaarden: Wanneer gebruikmaking van algemene voorwaarden, 

informatie over ODR-platform in algemene voorwaarden  
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Regelgeving van het heden 

Online (bij een keurmerk aangesloten) ondernemers die 
“verplicht” gebruik moeten maken van een ADR-entiteit – 
samengevat (2): 

Informatieverplichting: Informeren van consument over geschillencommissie 
waaronder de ondernemer valt. 

Vermelding website van de geschillencommissie is verplicht 

Informatie dient op duidelijke, begrijpelijke en eenvoudige wijze toegankelijk te zijn op de 
website 

De informatie dient in de algemene voorwaarden opgenomen te worden 

Informatieverplichting: Wanneer de consument bij de ondernemer rechtstreeks 
een klacht heeft ingediend, en geen onderlinge oplossing is bereikt, dient de 
ondernemer ook informatie over de geschillencommissie (zoals hierboven 
bedoeld) te verstrekken (en of de ondernemer het geschil door middel van de 
geschillencommissie laat beslechten) 

Deze informatie wordt op papier of een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld in PDF) 
verstrekt 
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Regelgeving voor de toekomst 

Wetsvoorstel verbod toeslag betaalmiddelen 
Wetsvoorstel: 24 November 2015 ingediend. Raad van State heeft advies 
gegeven (enkele opmerkingen) en ligt op dit moment ter behandeling bij de 
Tweede Kamer; 

Wijziging boek 6 (en boek 7) Burgerlijk Wetboek 

Achterliggende reden: Huidige wetgeving moeilijk te handhaven en 
webwinkels en (andere) online ondernemers brengen te veel kosten voor 
betaalmiddelen (creditcard) bij de consument in rekening (surcharging); 

Totale kostenbesparing voor consument bedraagt € 36,5 miljoen 
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Regelgeving voor de toekomst 

Wetsvoorstel verbod toeslag betaalmiddelen 
Artikel 6:230k lid 1 BW (Omzetting Europese richtlijn consumentenrechten): 

 “De vergoeding die de handelaar aan de consument vraagt voor het 
gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van 
het gebruik daarvan voor de handelaar. 

 

Artikel 6:230k lid 1 BW (nieuw):  

 “De handelaar vraagt geen vergoeding aan de consument voor het gebruik 
van een bepaald betaalmiddel” 
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Regelgeving voor de toekomst 

Voorstel (Europese) richtlijn “betreffende bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op 
afstand van goederen 

Van toepassing: verkoopovereenkomsten op afstand tussen 
ondernemer en consument 

Niet van toepassing op diensten 
Niet van toepassing op gegevensdragers bedoeld voor de daarop staande 
digitale inhoud: Bijvoorbeeld films en muziek op CD’s en DVD’s 

Strekking voorstel: Harmoniseren van consumentenwetgeving (over 
oa. non-conformiteit, ontbinding en schadevergoeding), zodat het 
consumentenrecht in alle lidstaten (zo veel mogelijk) hetzelfde is 
Richtlijn: dus niet rechtstreeks van toepassing, maar omzetting in 
Nederlands recht 
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Meldplicht datalekken 

Achtergrond 

Wat is een datalek? 

Wanneer melden? 

Bij wie melden? 

Vastlegging datalekken 

Gevolgen wel/niet melden 

Casus 

Tips 
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Achtergrond - statistieken 

Datalekken komen vaak voor, bijv. 2015: 
3.930 incidenten gerapporteerd (wereldwijd) 

736 miljoen gegevens op straat 

142 bedrijven meerdere datalekken 
Bron: http://infosecuritymagazine.nl/2016/02/05/recordaantal-datalekken-in-2015/  

Sinds invoering meldplicht januari 2016:  
Ruim 700 meldingen (8 maart 2016) in NL 

Zo’n 450 meldingen nader bekeken 

Ongeveer 40 onderzoeken ingesteld 
Bron: http://www.computable.nl/artikel/5716753  
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Achtergrond – in het nieuws 

Recent in het nieuws: 
Januari 2016: gegevens van zeker 200.000 Nederlandse en Belgische patiënten 
van het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop en het Canisius-Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen zijn door een datalek ruim een maand lang 
toegankelijk geweest voor onbevoegden via een openbare internetlink van het 
scanbedrijf Iguana 
Februari 2016: NS stuurt bankgegevens van vijfduizend klanten per ongeluk 
naar drie andere klanten 
Maart 2016:  

Dieven stelen een onbeveiligde harde schijf met de gegevens van 781 kankerpatiënten 
uit de kofferbak van een onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis  
Een medewerker van de gemeente Rotterdam heeft per abuis vertrouwelijke informatie 
van 25.000 burgers opvraagbaar gemaakt via internet, Oegstgeest van 8000 burgers 
(NAW en BSN uit bezwaarschriften 1996-2004). 
Hogeschool Van Hall Larenstein heeft de persoonlijke gegevens van zo'n 4400 studenten 
per ongeluk rondgemaild aan studenten (NAW, e-mail, BSN) 

April 2016: datalek affaire Amersfoort, ambtenaar mailde 1900 
(jeugd)zorggegevens als bijlage naar verkeerde (onbevoegde) persoon 
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Achtergrond - wetgeving 

1995: Europese Privacy Richtlijn (95/46 EG) 

2001: Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp)  

2016: wijziging Wbp 

Meldplicht datalek 

Uitbreiding boetebevoegdheden toezichthouder 

2018: Europese Privacy Verordening / General 
Data Protection Regulation 
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Achtergrond – toepassing Wbp 

Wbp is van toepassing wanneer sprake is van 
geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens, alsmede de 
niet geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens die in een bestand zijn 
opgenomen of die bestemd zijn om daarin te 
worden opgenomen 
Wbp is niet van toepassing op verwerking van 
persoonsgegevens: 

ten behoeve van activiteiten met uitsluitend 
persoonlijke of huishoudelijke doeleinden 
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Achtergrond - definities 

Verwerken van persoonsgegevens 
Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde 
of identificeerbare natuurlijke persoon 

Bijvoorbeeld NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, BSN, 
geboortedatum, ras, godsdienst of gezondheid. 

Verwerken: elke handeling of elk geheel van handelingen met 
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, 
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband 
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van 
gegevens; 

Bijvoorbeeld het opnemen van klantgegevens, personeelsgegevens, 
het doorzenden van klantgegevens aan uw leveranciers, het 
verwijderen van klantgegevens 
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Achtergrond - rollen 

Verantwoordelijke 
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het 
bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel 
van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 
vaststelt 
Draagt zorg voor naleving Wbp 

Bewerker 
Is niet onderworpen aan rechtstreeks gezag verantwoordelijke 
Bewerkersovereenkomst (artikel 14 Wbp) 
Buitenland 

Betrokkene 
Degene wiens persoonsgegevens verwerkt worden 
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Achtergrond - beveiliging 

Artikel 13 Wbp: beveiligen van persoonsgegevens  
 

“de verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische 
maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies 
of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.” 

 

Technische en organisatorische maatregelen 
Organisatorisch: fysieke maatregelen, server achter een gesloten deur 

Technisch: wachtwoorden, encryptie 

Preventieve, detectieve, repressieve, herstel- en correctieve maatregelen 

Verlies of onrechtmatige verwerking 
Kwijtraken 

Aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens 

Beleidsregels beveiliging Autoriteit Persoonsgegevens 
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Wat is een datalek? 

Artikel 34a Wbp: een inbreuk op de 
beveiliging, bedoeld in artikel 13 Wbp. 

Voorbeeld: kwijtgeraakte USB-stick, gestolen tablet, 
gehackte server, malware-besmetting, 
(medische/personeels-/klant-) gegevens bij vuilnis, brand 
in datacentrum 

Daadwerkelijk beveiligingsincident, niet 
beveiligingslek 

Onduidelijk of sprake is van verlies of 
onrechtmatige verwerking? 
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Wanneer melden? 

Artikel 34a Wbp: wanneer een datalek leidt tot een aanzienlijke 
kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige 
gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens 
 
Beleidsregels meldplicht Autoriteit Persoonsgegevens 

Aard van de gegevens 
Bijzondere persoonsgegevens (artikel 16 Wbp) 
Gegevens over financiële of economische situatie betrokkene 
(Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de 
betrokkene 
Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens 
Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude 

Omvang van de gegevens 
Per persoon 
Aantal betrokkenen 

Kwetsbare groepen 
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_meldplicht_datalekken.pdf


Bij wie melden? 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Onverwijld, binnen 72 uur na ontdekking 

Aanvulling mogelijk 

Webformulier 
Organisatiegegevens 
Omschrijving incident, betrokkenen, datum 
Aard inbreuk 
Type persoonsgegevens 
Gevolgen persoonlijke levenssfeer betrokkenen 
Vervolgacties 
Technische beschermingsmaatregelen gelekte gegevens 
Internationale aspecten 
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https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0


Bij wie melden? 

Betrokkene, indien datalek waarschijnlijk ongunstige 
gevolgen (zowel materieel als immaterieel) heeft voor de 
persoonlijke levenssfeer, tenzij 

Door cryptografie of andere technische 
beschermingsmaatregelen (remote wiping, pseudonimisering) 
onbegrijpelijk of ontoegankelijk 

Adequaat en restrisico 

Zwaarwegende redenen om melding achterwege te laten 
(artikel 43 Wbp) 

Onverwijld melden 
Eigen afweging verantwoordelijke 

Gevoelige aard 
Bindende aanwijzing AP doen kennisgeving 
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Bij wie melden? 

Inhoud melding betrokkene: 

Aard van de inbreuk 

Instanties waar betrokkene meer informatie kan krijgen 
over inbreuk 

Aanbevolen te nemen maatregelen door betrokkene ter 
beperking negatieve gevolgen inbreuk 

Beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke 
gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van 
persoonsgegevens  

Maatregelen die de verantwoordelijke heeft getroffen of 
voorstelt te treffen om deze gevolgen te verhelpen. 
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Vastlegging datalekken 

Overzicht bijhouden van alle datalekken die 
onder meldplicht vallen. 

Bewaartermijn niet wettelijk voorgeschreven 
Minimaal 1 jaar (na laatste melding betrokkene) 

Minimaal 3 jaar bij achterwege laten melding 
betrokkene wegens technische 
beschermingsmaatregelen of zwaarwegende 
redenen 

Niet openbaar 
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Gevolgen wel/niet melden 

Na melding: 
Administratieve afhandeling 
Inhoudelijke afhandeling 

Alsnog melden betrokkenen 
Onderzoek naleving beveiligingsverplichtingen 

Register (niet openbaar) 
Handhaven tegen overtredingen 

Geen melding: 
Opzettelijk of ernstige verwijtbare nalatigheid: bestuurlijke boete tot 
maximaal € 820.000,- (2016) of  ten hoogste 10% van de jaaromzet 
vorig boekjaar, zie ook Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 
Bindende aanwijzing 

Termijn 
Alsnog boete 
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boetebeleidsregels_autoriteit_persoonsgegevens_staatscourant_2016-2043_0.pdf


Casus 

Papieren klantbestanden zijn per ongeluk niet 
versnipperd, maar in een vuilnisbak gegooid en 
op straat bij het vuilnis gezet. Een uur later wordt 
het vuilnis opgehaald. Je hebt niet gezien of 
iemand iets heeft meegenomen. 

Gestolen versleutelde laptop van een financieel 
adviseur. Op de laptop stonden financiële 
gegevens (salaris, hypotheken, leningen) van 
2000 personen. De sleutel is niet gelekt. Er was 
geen back-up. 
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Tips 

Weet welke data in en uit je bedrijf gaat 

Zorg dat je beveiliging op orde is 

Stel een protocol datalekken op 
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