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Cursus Meldplicht datalekken in de praktijk 

Privacy compliance wordt nu al door veel organisaties gezien als papieren tijger. Vanaf 1 

januari 2016 zal dit hoogstwaarschijnlijk voor meerdere organisaties gelden want, op die 

datum treedt de meldplicht datalekken in werking. De meldplicht geldt voor bedrijven, 

overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken. Een datalek moet worden 

gemeld aan de toezichthouder, het CPB, of het College bescherming persoonsgegevens (vanaf 

1 januari De Autoriteit Persoonsgegevens). En in bepaalde gevallen ook aan degene van wie 

het vermoeden bestaat dat zijn/haar persoonsgegevens zijn gelekt. Indien er geen melding is 

gedaan, of er onvoldoende maatregelen zijn genomen om het datalek te voorkomen, heeft de 

toezichthouder de bevoegdheid om boetes op te leggen tot € 810.000 of 10 procent van de 

nationale jaaromzet.

De meldplicht en jouw organisatie 

Wat betekent dit voor jouw organisatie? De dreiging 

van een forse boete maakt dat je deze meldplicht niet 

kunt negeren. Maar, moet je nu echt meer gaan doen 

aan het beschermen van persoonsgegevens dan je nu 

al doet? De kans is groot dat het antwoord op deze 

vraag ja is. Weet je wanneer je een datalek moet 

melden, aan wie het gemeld moet worden en wat je 

dan specifiek moet doorgeven? Immers ook degene 

wiens gegevens het betreft moet van jouw organisatie 

een melding krijgen, wanneer dit noodzakelijk is. 

De wet definieert een datalek als: “een inbreuk op de 

beveiliging”. Dit is een redelijk vage definitie. Wist je 

bijvoorbeeld dat zelfs het verlies van een USB-stick 

met (onbeveiligde) persoonsgegevens kan vallen 

onder een datalek?  

Naast een inbreuk op de beveiliging stelt de wet als eis 

dat een lek een aanzienlijke kans op ernstige nadelige 

gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens 

moet hebben. Deze ontwikkeling vereist een 

beoordeling door jou en/of je medewerkers.  

De berekening van eerdergenoemde kans moet 

immers worden ingeschat en een melding moet 

worden gedaan, indien noodzakelijk. 

Als is vastgesteld dat er sprake is van een datalek is 

de tweede vraag wat jouw organisatie in dat geval 

moet doen. Voordat je een lek meldt moet je zelf eerst 

onderzoek doen.  

Vragen die je moet stellen zijn:  

 Hoe en wanneer heeft het lek plaats gevonden?  

 Wat is de oorzaak van het lek?  

 Op wie heeft het lek betrekking?  

 Welke persoonsgegevens zijn gelekt?  

 Moeten de betrokken personen worden 

ingelicht? 

Pas nadat je antwoord hebt op deze vragen kan je een 

melding doen van het datalek. Als uitgangspunt geldt 
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dat je de melding binnen twee werkdagen na de 

ontdekking van het lek dient door te geven. 

Nadat het lek is ontdekt zijn er ook administratieve 

handelingen die moeten plaatsvinden. Zoals het 

vastleggen en archiveren van het lek.  

In deze tweedaagse cursus word je eerst geïnformeerd 

over wat de meldplicht datalekken precies inhoudt. Je 

krijgt antwoord op eerder genoemde vragen. Ook 

kijken we naar wat dit voor jouw organisatie betekent. 

Moet je technische maatregelen nemen? Of vooral 

processen verscherpen? Iemand hiervoor 

verantwoordelijk maken? Wij nemen je mee in het 

proces voor een melding van een datalek.  

Doelgroep 

De cursus is gericht op chief information officers, 

managers van IT-afdelingen en medewerkers die 

vanuit hun rol betrokken zijn, zoals privacy officers, 

security officers, risico managers en functionarissen 

gegevens bescherming. 

Programma  

Dag 1: De meldplicht datalekken – wat zegt de 

wet, wanneer moet ik een lek melden, wat moet ik 

melden, aan wie moet ik melden? Je krijgt inzicht in 

het hoe en waarom van de wet en wat dit betekent 

voor jouw organisatie. Daarbij kiezen we voor een 

praktische benadering en houden we het juridische 

jargon beperkt. 

Dag 2: Betekenis voor de eigen organisatie – wat 

moet mijn organisatie doen om te voldoen aan de 

meldplicht datalekken? We besteden aandacht aan 

technische beveiliging, organisatorische maatregelen 

zoals het inrichten of aanpassen van het incident 

management proces, het beleggen van 

verantwoordelijkheden in de organisatie.  

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met:  

 

 

 

 

Vragen? 

Voor informatie over aanvullende persoonlijke 

coaching kun je contact opnemen met de docent. 

Opleidingsgegevens 

Duur: 2 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.295, - (vrijgesteld van BTW) 

cibit academy 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2, 3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl  

 

Privacy Company houdt zich bezig met privacy en 

ondersteunt organisaties bij het privacy-compliant 

maken van processen. Wij geloven in pragmatische en 

structurele oplossingen. Privacy Company biedt een 

breed scala aan diensten; van advies tot onderwijs.  

 

 


