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1. Inleiding  

De Aedes-groep (hierna 'Aedes') heeft een groot aantal maatregelen getroffen en 

procedures ingevoerd om te garanderen dat de nieuwe algemene verordening 

gegevensbescherming (hierna 'AVG') wordt nageleefd. 

Een ervan is dit beleid inzake het beheer van incidenten met en inbreuken in verband 

met persoonsgegevens, dat is bedoeld om de impact van beveiligingsincidenten met en van 

inbreuken in verband met persoonsgegevens te beperken door te zorgen voor een passende 

follow-up van deze gebeurtenissen.  

 

2. Waarom is dit beleid voor u van belang?  
 

2.1 Doelstelling  

Dit beleid is bedoeld om het personeel van Aedes de regels bij te brengen die moeten 

worden gevolgd om ervoor te zorgen dat Aedes gepast reageert op elk feitelijk of 

vermoedelijk beveiligingsincident waarbij persoonlijke gegevens of andere vertrouwelijke 

informatie betrokken zijn die als vertrouwelijke gegevens zijn geclassificeerd in 

overeenstemming met het informatieclassificatiebeleid van Aedes1 (samen 'Gegevens' 

genoemd). Aedes moet ervoor zorgen dat elk feitelijk of vermoedelijk beveiligingsincident 

tijdig wordt gemeld, geregistreerd, onderzocht en opgelost. 

 

Wat zijn de risico's bij niet-naleving?  

Slecht beheer van beveiligingsincidenten kan leiden tot het niet kunnen leveren van diensten 

aan klanten, financieel verlies, reputatieschade en verlies van vertrouwen van het publiek.  

Bovendien, telkens wanneer een beveiligingsincident wordt gekwalificeerd als een inbreuk in 

verband met  persoonsgegevens in de zin van art. 4 (12) van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming ('AVG'), kan het niet naleven van de vereisten van de artikelen 33 en 

34 van de AVG leiden tot mogelijke onderzoeken door nationale 

gegevensbeschermingsautoriteiten, tot boetes en tot de mogelijkheid voor individuen om 

klachten in te dienen. 

Daarom is dit beleid bedoeld om de impact te beperken van beveiligingsincidenten en 

inbreuken in verband met persoonsgegevens door te zorgen voor een passende follow-up. 

 

2.2 Toepassingsgebied  

Dit beleid is van toepassing op elk beveiligingsincident dat Aedes nv, Aedes IT Sarl 

('Aedes IT') en de andere entiteiten van de groep (samen 'de Aedes-groep', 'Aedes 'of 'Wij' en 

individueel 'entiteit van de groep') die aan de AVG onderworpen zijn.  

 
1 Bijlage 1 van het Beveiligingsbeleid persoonsgegevens 
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Het is van toepassing telkens wordt vermoed dat de informatiesystemen of gegevens 

van Aedes (inclusief papieren dossiers) worden beïnvloed of ze daadwerkelijk worden 

beïnvloed door een gevreesde gebeurtenis die heeft geleid of waarschijnlijk zal leiden tot een 

beveiligingsincident. 

Het is niet van toepassing wanneer gegevens die zijn getroffen door een 

beveiligingsincident, worden verwerkt namens een andere organisatie, in welk geval de 

rapportagevereisten voor beveiligingsincidenten deel uitmaken van de contractuele 

overeenkomsten met die organisatie. 

 

2.3 Beginselverklaring  

Naleving van dit beleid is een doelstelling van het bedrijf en vereist de gezamenlijke 

inzet van alle medewerkers, aandeelhouders of adviseurs (hierna 'personeelsleden','Staff' of 

'gebruikers' die toegang hebben tot alle soorten gegevens van Aedes en/of die IT-systemen 

of -apparatuur van Aedes gebruiken.  

 

3. Wat zijn de belangrijkste vereisten?  
 

3.1 Definities  

3.1.1 Beveiligingsincident  

Een beveiligingsincident wordt gedefinieerd als elke gebeurtenis die een werkelijk negatief 

effect heeft op de beveiliging van het netwerk, computersystemen en/of andere 

informatiebronnen.  

 

Een beveiligingsincident omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:  
 

- Verlies of diefstal van gegevens (op papier of elektronisch) 

- Verlies of diefstal van apparatuur (laptop, mobiele telefoon) 

- Overdracht van gegevens aan personen die niet gemachtigd zijn om ze te ontvangen 

- Poging (mislukt of succesvol) om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot gegevens- 

of informatieopslag of een computersysteem 

- Ongewenste verstoring of dienstweigering van een systeem 

- Onrechtmatige verzameling van informatie (inclusief spionage) 

- Computer besmet met een virus of andere malware 

- Succes van spam- of phishingaanvallen 

- Ongeautoriseerd gebruik van een gegevensverwerkings- of opslagsysteem door een 

persoon 

- Inbreuken op fysieke beveiliging 
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3.1.2 Inbreuken in verband met persoonsgegevens 

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens is een inbreuk op de beveiliging die, per 

ongeluk of onrechtmatig, resulteert in de vernietiging, het verlies, de wijziging of 

ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of 

anderszins verwerkt, of de ongeautoriseerde toegang tot dergelijke gegevens (art. 4 (12) AVG). 

De AVG is alleen van toepassing als het gaat om een inbreuk in verband met 

'persoonsgegevens', gedefinieerd als "alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde 

of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene')" (art. 4 (1) AVG).  

 

Hoewel alle inbreuken in verband met persoonsgegevens beveiligingsincidenten zijn, zijn niet 

alle beveiligingsincidenten noodzakelijkerwijs inbreuken in verband met persoonsgegevens. 

 

Inbreuken in verband met persoonsgegevens kunnen als volgt worden ingedeeld:  

- Inbreuk tegen vertrouwelijkheid - wanneer er sprake is van ongeautoriseerde of 

onopzettelijke openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens.  

- Inbreuk tegen integriteit - in geval van ongeoorloofde of onopzettelijke wijziging van 

persoonlijke gegevens.  

- Inbreuk tegen beschikbaarheid - in geval van onopzettelijk of ongeoorloofd verlies van 

toegang tot persoonlijke gegevens of vernietiging van dergelijke gegevens. 

 

3.2 Procedure voor het beheer van beveiligingsincidenten 
 

3.2.1 Rapport  

Echte of vermoede beveiligingsincidenten moeten zo spoedig mogelijk aan de IT Security 

Manager worden gemeld.  

 

Indien uit het incidentrapport blijkt dat het om persoonsgegevens gaat, moet punt 3.3. 

worden gerespecteerd. Anders zijn de punten 3.2.2 tot en met 3.2.4 van toepassing. 

 

De volgende tabel laat zien hoe de melding van een beveiligingsincident moet worden 

afgehandeld: 

 



 

 

12/2020 7/28 
 

 

 

  3.2.2 Risico's en te nemen maatregelen evalueren  

De IT Security Manager beoordeelt het niveau van beveiligingsincidenten op basis van de 

volgende kritikaliteitscriteria: 

- Lage kritikaliteit: een beveiligingsincident dat kan worden beheerd onder normale 

operationele procedures en met een lage impact. 

- Gemiddelde kritikaliteit: een ernstig en nadelig beveiligingsincident waarvoor 

assistentie vereist is van technische managers of gespecialiseerde 

ondersteuningsteams buiten Aedes. 

- Hoge kritikaliteit: een groot beveiligingsincident waarvoor aanzienlijke middelen 

nodig zijn die verder gaan dan de normale operationele procedures, waarvoor het 

Crisismanagementteam moet worden ingeschakeld en het bedrijfscontinuïteitsplan 

eventueel moet worden geactiveerd.  

- Kritische kritikaliteit: een beveiligingsincident met een ernstige impact op kritieke 

diensten en waarvoor aanzienlijke middelen nodig zijn die verder gaan dan de normale 

operationele procedures, waarvoor het Crisismanagementteam moet worden 

ingeschakeld, het bedrijfscontinuïteitsplan eventueel moet worden geactiveerd en 

grondig onderzoek moeten ??? worden gedaan en gecommuniceerd.  

Zie bijlage 2 voor meer informatie over de kritikaliteitscriteria. 



 

 

12/2020 8/28 
 

Deze beoordeling helpt om te bepalen:  

- Wie moet na het beveiligingsincident de leiding nemen bij beteugelings- en 

hersteloperaties? 

- Wie moet de leiding nemen over het onderzoek van het beveiligingsincident? 

- Wie moet er nog meer helpen? 

- Welke middelen hebben we nodig? 

- Wat kan er worden gedaan om eventuele verliezen te verhalen? 

- Wat kan er worden gedaan om de schade door het beveiligingsincident te beperken? 

- Moet het beveiligingsincident aan de overheidsinstanties worden gemeld? 

Als een beveiligingsincident andere vermoedelijke criminele handelingen inhoudt, zoals het 

vermeend downloaden van illegaal materiaal, kan de IT Security Manager de politie vragen 

om onderzoek te doen.  

Als voor het onderzoek van het beveiligingsincident toegang tot het IT-account van een 

gebruiker vereist is, bijvoorbeeld in het geval van een vermoedelijke download van illegaal 

materiaal, moet dit ter goedkeuring aan de afdeling personeelszaken worden voorgelegd.  

 

  3.2.3 Het beveiligingsincident inperken  

De IT Security Manager en alle andere relevante mensen komen bij elkaar om ervoor te zorgen 

dat alle passende maatregelen worden genomen om de impact ervan te beperken en andere 

maatregelen in kaart te brengen die nodig zijn om het risico van een andere dergelijke inbreuk 

terug te dringen. 

 

  3.2.4 Het beveiligingsincident documenteren  

De IT Security Manager stelt een rapport over beveiligingsincidenten op met daarin:   

- Een samenvatting van het beveiligingsincident  

- Hoe en waarom het beveiligingsincident zich heeft kunnen voordoen   

- Maatregelen die zijn genomen om het beveiligingsincident op te lossen en de impact 

ervan te beheersen  

- Impact van het beveiligingsincident (operationeel, financieel, juridisch, 

aansprakelijkheid, reputatie) 

- Risico's voor andere negatieve gevolgen van het beveiligingsincident (operationeel, 

financieel, juridisch, aansprakelijkheid, reputatie)  

- Elke andere corrigerende maatregel die nodig is om de impact van het incident te 

beperken  

- Aanbevolen maatregelen om herhaling van het beveiligingsincident te voorkomen  

- Gevolgen voor de middelen of eventuele negatieve gevolgen van deze acties 

Het rapport wordt opgenomen in een centraal register van beveiligingsincidenten om na te 

gaan welke lessen kunnen worden getrokken, welke soorten beveiligingsincidenten zich 
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hebben voorgedaan en m na te gaan welke zwakke punten en blootstellingen moeten worden 

aangepakt: 

- Welke maatregelen moeten worden genomen om het risico op toekomstige 

overtredingen te verkleinen en de impact ervan te minimaliseren?  

- Moeten beleid, procedures of rapportagelijnen worden verbeterd om de 

doeltreffendheid van de respons op de inbreuk te vergroten?   

- Zijn er zwakke punten in de beveiligingscontroles die moeten worden aangescherpt?  

- Zijn medewerkers en gebruikers van de diensten zich bewust van hun 

verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging en zijn ze voldoende 

opgeleid?  

- Zijn er aanvullende investeringen nodig om de blootstelling te verminderen en zo ja, 

wat zijn de gevolgen voor de middelen? 

 

3.3 Hoe omgaan met de respons op een inbreuk in verband met 

persoonsgegevens?  

Als u het slachtoffer bent van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, weet 

dan dat er 9 stappen moeten worden ondernomen om deze situatie naar behoren af te 

handelen: 
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  3.3.1 Detecteren en rapporteren  

Zodra het betrokken personeelslid kennis neemt van een feitelijke, mogelijke of vermoedelijke 

inbreuk in verband met persoonsgegevens, moet die  

- in overeenstemming met punt 5.1. het bijgevoegde 'Meldingsformulier 

beveiligingsincident' invullen (bijlage 1); 

- en dit melden aan de IT Security Manager.  

 

  3.3.2 Identificeren en bepalen 

Na op de hoogte te zijn gebracht van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens 

door de IT Security Manager via het Meldingsformulier beveiligingsincident (bijlage 1), voert 

het Beheersteam Datalekken een kort onderzoek uit om na te gaan of er daadwerkelijk 

sprake is van een inbreuk. 

Aedes kan gedurende deze onderzoeksperiode niet worden geacht 'op de hoogte te zijn' van 

de inbreuk. Verwacht wordt echter dat dit eerste onderzoek zo spoedig mogelijk start en met 

een redelijke mate van zekerheid vaststelt of er sprake is van een inbreuk. 

Het Beheersteam Datalekken bestaat uit:  

 

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) moet een sleutelrol spelen bij het 

voorkomen of melden van een inbreuk door advies te geven en toe te zien op de naleving van 

de regels, alsook tijdens de inbreuk en tijdens elk daaropvolgend onderzoek door de 

toezichthoudende autoriteit. De DPO moet samenwerken met de toezichthoudende autoriteit 

en als aanspreekpunt voor haar optreden.2  

 
2EDPS, Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679, 6 

februari 2018, blz. 31  
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  3.3.3 Informatie verzamelen  

Het Beheersteam Datalekken moet het 'Meldingsformulier inbreuk op persoonsgegevens' 

(bijlage 3) gebruiken om relevante informatie over de inbreukovertreding te verzamelen, 

waaronder:  

- Datum en tijdstip van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;  

- De aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; 

- De betrokken categorieën persoonsgegevens (gewone gegevens, gevoelige gegevens, 

bijzondere gegevenscategorieën); 

- Het geschatte aantal betrokken persoonsgegevens;  

- De categorieën van betrokkenen; 

- Het geschatte aantal betrokkenen; 

- De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk; 

- Beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om aan de inbreuk te verhelpen; 

- De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming. 

Het is belangrijk om deze informatie te verzamelen, aangezien het de verplichte informatie is 

die de verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval minimaal moet melden aan de 

toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 33.3 AVG (zie stap 6). 

 

  3.3.4 Het risico beoordelen  

Na het verzamelen van voldoende informatie over de inbreuk moet  het Beheersteam 

Datalekken het risico beoordelen dat hieruit kan voortvloeien.  

 

Er is een risico wanneer de inbreuk kan resulteren in fysieke, materiële of immateriële schade 

voor mensen wier gegevens zijn geschonden. Voorbeelden van dergelijke schade zijn 

discriminatie, identiteitsdiefstal of fraude, financieel verlies en reputatieschade. Wanneer de 

inbreuk betrekking heeft op bijzondere categorieën persoonsgegevens3, moet ermee rekening 

worden gehouden dat dergelijke schade waarschijnlijk zal optreden. 

 
3 Voorbeeld: gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, geloof of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond 

of genetische gegevens, gegevens over de gezondheid of de seksuele geaardheid, of strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen of 

gerelateerde beveiligingsmaatregelen.  
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Bij de beoordeling van het risico moet rekening worden gehouden met zowel de ernst van de 

eventuele impact voor de rechten en vrijheden van de betrokkene als met de 

waarschijnlijkheid dat dit gebeurt.  

De EDPS4 en het ICO5 bevelen aan dat bij de risicobeoordeling rekening wordt gehouden met 

de volgende criteria: 

- de aard van de inbreuk; 

- de aard, gevoeligheid en omvang van de persoonsgegevens: Om welke soort 

gegevens gaat het? Hoe gevoelig zijn ze?  

- het gemak waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd: hoe gemakkelijk is 

het voor een partij die toegang heeft tot gecompromitteerde persoonsgegevens om 

specifieke personen te identificeren? Is er een versleutelingsmechanisme? 

- de ernst van de gevolgen voor personen: wat zijn de mogelijke negatieve gevolgen 

voor de betrokkenen? Hoe ernstig of belangrijk zijn ze? Hoe waarschijnlijk is het dat 

dit zich voordoet?  

- bijzondere kenmerken van individuen: persoonsgegevens van kinderen of andere 

kwetsbare personen lopen mogelijk een groter risico6; 

- bijzondere kenmerken van de verwerkingsverantwoordelijke: de aard en de 

activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke kunnen een invloed op het 

risiconiveau hebben.  

- het aantal betrokkenen: hoe groter het aantal betrokkenen, des te groter de impact 

van een inbreuk kan zijn.  

- het lot van gegevens: Als er gegevens verloren zijn gegaan of gestolen, zijn er dan 

beveiligingen zoals versleuteling? 

De informatie die wordt verzameld in het 'Meldingsformulier inbreuk in verband met 

persoonsgegevens' (bijlage 3) maakt deze eerste beoordeling mogelijk. 

 

  3.3.5 Inperken en herstel  

Zodra is vastgesteld dat er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft 

plaatsgevonden, worden direct passende maatregelen genomen om de gevolgen van de 

inbreuk te beperken.  

Vaak gaat het om de tussenkomst van verschillende experts zoals de technisch manager, de 

dienst personeelszaken en de juridische afdeling. 

Daarom zal het Beheersteam Datalekken een herstelplan opstellen, zo nodig met de hulp van 

het Crisismanagementteam van Aedes.  

 
4 EDPS, Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679, 6 februari 

2018, blz. 26 tot 30 
5 ICO, Guidance on data security breach management, 12/12/2012, p. 3 Het Information Commissioner's Office (ICO) is de onafhankelijke 

toezichthoudende autoriteit van het VK, opgericht om informatierechten in het algemeen belang te verdedigen en om de openheid van 

overheidsinstanties en de bescherming van persoonsgegevens te bevorderen. 
6 Zo gaat een medische organisatie bijvoorbeeld bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken, waardoor er een hoog risico is. 
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Het Beheersteam Datalekken zorgt ervoor dat al het personeel dat betrokken is bij de respons 

op het beveiligingsincident een communicatieprotocol volgt tijdens het onderzoek (om 

bijvoorbeeld voortijdige inschatting van oorzaak, fout en verantwoordelijkheid te vermijden). 

Als de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de Aedes-medewerkers moet worden 

meegedeeld, moet het Beheersteam Datalekken de sensibilisering en de communicatie over 

de inbreuk beheren en ervoor zorgen dat alle verklaringen over het beveiligingsincident 

feitelijk accuraat en passend beperkt zijn. 

De interne communicatie moet ook aangeven of de persoonsgegevens van werknemers door 

het beveiligingsincident zijn getroffen. 

 

  3.3.6 Melding aan de toezichthoudende autoriteit  

Op basis van de informatie die is vastgelegd in het 'Meldingsformulier inbreuk in verband met 

persoonsgegevens' (bijlage 3), zal het Beheersteam Datalekken bepalen of het nodig is om de 

inbreuk aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit te melden. 

Hiertoe moet het Beheersteam Datalekken de volgende stappen afwegen: 

  A) Is melding vereist?  

Inbreuken die "waarschijnlijk geen risico inhouden voor de rechten en vrijheden van 

natuurlijke personen" hoeven niet aan de toezichthoudende autoriteit te worden gemeld. 

Als persoonsgegevens grotendeels onleesbaar zijn gemaakt voor onbevoegde derden en er 

een kopie of back-up is, hoeft volgens de EDPS een inbreuk op de vertrouwelijkheid van 

correct versleutelde persoonsgegevens niet aan de toezichthoudende autoriteit te worden 

gemeld.  

Als het echter gaat om een inbreuk op gecodeerde persoonsgegevens die niet werden geback-

upt, is er sprake van een inbreuk op de beschikbaarheid, wat risico's kan opleveren voor de 

betrokkenen en moet dit dus worden gemeld.7 

Zie punt 3.3.4 voor meer informatie over de risicobeoordeling en bijlage 5 met een niet-

limitatieve lijst van voorbeelden van inbreuken in verband met persoonsgegevens en een 

toelichting bij de gevallen waarin de inbreuk moet worden gemeld.  

 

 

  B) Melding binnen 72 uur  

Het Beheersteam Datalekken zal de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld 

melden en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat het er kennis van heeft genomen.8  

 
7EDPS, Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679, 6 

februari 2018, blz. 21  
8Zie stap 2 voor het begrip 'er kennis van nemen'.  
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Het Beheersteam Datalekken zal echter niet altijd binnen 72 uur na kennisname over alle 

benodigde informatie over een inbreuk beschikken. Artikel 33, lid 4 van de AVG voorziet in 

een stapsgewijze melding, waardoor de verwerkingsverantwoordelijke een meer diepgaand 

onderzoek en follow-up kan uitvoeren door later aanvullende informatie te verstrekken. In 

dat geval moet de verwerkingsverantwoordelijke de redenen voor de vertraging opgeven. 

 

  C) Te verstrekken informatie 

Artikel 33, § 3 van de AVG stelt dat minimaal de volgende informatie moet worden 

opgenomen:  

- de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder 

vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in 

kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in 

kwestie9;   

- de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (of 

een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen);  

- de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;  

- de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft genomen (of voorgesteld) 

om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in 

voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen 

daarvan.  

De toezichthoudende autoriteit kan aanvullende informatie opvragen in het kader van haar 

onderzoek naar een inbreuk. 

Merk op dat het 'Meldingsformulier inbreuk in verband met persoonsgegevens' (bijlage 3) 

deze verplichte informatie bevat. 

 

  D) In kennis te stellen toezichthoudende autoriteit  

Het Beheersteam Datalekken moet nagaan wie de bevoegde toezichthoudende autoriteit is. 

Om dit na te gaan, zijn er twee scenario's: 

- Lokale gegevensverwerking: bij inbreuken op de verwerking die in een enkele lidstaat 

plaatsvindt, moet de toezichthoudende autoriteit van die lidstaat in kennis worden 

gesteld.10  

 

- Grensoverschrijdende gegevensverwerking11: telkens wanneer een inbreuk 

plaatsvindt in het kader van grensoverschrijdende verwerking en een melding vereist 

 
9 Volgens de EDPS kunnen de categorieën persoonsgegevensbestanden verwijzen naar de verschillende soorten bestanden die de 

verwerkingsverantwoordelijke kan verwerken, zoals gegevens over gezondheid, schooldossiers, informatie over sociale bijstand, financiële 

gegevens, bankrekeningnummers, paspoortnummers enz.  

10 Artikel 33.1 AVG, in combinatie met artikel 55 AVG: Elke toezichthoudende autoriteit heeft de competentie op het grondgebied van haar 

lidstaat de taken uit te voeren die haar overeenkomstig deze verordening zijn opgedragen en de bevoegdheden uit te oefenen die haar 

overeenkomstig deze verordening zijn toegekend.  

 
11 Artikel 4 (23) AVG: : grensoverschrijdende verwerking betekent ofwel a) verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten 

van vestigingen in meer dan één lidstaat van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in de Unie die in meer dan één lidstaat is 

gevestigd of een verwerker waarbij de verwerkingsverantwoordelijke of de onderaannemer is gevestigd in meer dan één lidstaat; of b) 
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is, moet Aedes de leidende toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 

35, 1000 Brussel, België, tel.: 32 (0) 2 274 48 00) in kennis stellen omdat het de 

toezichthoudende autoriteit is van de hoofdvestiging van de Aedes-groep.12 Het is 

duidelijk dat in het geval van een inbreuk met grensoverschrijdende verwerking, de 

melding aan de leidende toezichthoudende autoriteit moet gebeuren. Dit is niet 

noodzakelijk de autoriteit waar de betrokkenen zich bevinden en zelfs niet degene 

waar de overtreding plaatsvond. Bij de melding aan de leidende toezichthoudende 

autoriteit moet het Beheersteam Datalekken, indien van toepassing, aangeven of de 

overtreding betrekking heeft op vestigingen in andere lidstaten en in welke lidstaten 

de betrokkenen waarschijnlijk getroffen zijn door de inbreuk.13  

 

E) Hoe gebruikt u het 'Meldingsformulier inbreuk in verband met 

persoonsgegevens'? (bijlage 3)  

Het 'Meldingsformulier inbreuk in verband met persoonsgegevens' als bijlage 3 is geen 

verplicht document, maar een modelformulier dat kan worden gebruikt om de inbreuk aan de 

toezichthoudende autoriteit te melden.  

Alvorens het 'Meldingsformulier inbreuk in verband met persoonsgegevens' te gebruiken om 

een inbreuk te melden, moet het Beheersteam Datalekken eerst nagaan of in 

overeenstemming met de nationale wetgeving de bevoegde toezichthoudende autoriteit 

een verplicht meldingsformulier en een te volgen specifieke procedure heeft ingevoerd.  

Als er een verplicht meldingsformulier en een nationale procedure is, kan het 

'Meldingsformulier inbreuk in verband met persoonsgegevens' als bijlage 3 alleen worden 

gebruikt voor interne communicatie en archivering.  

Indien er op nationaal niveau geen verplicht meldingsformulier en procedure bestaan, kan het 

'Meldingsformulier inbreuk in verband met persoonsgegevens' (bijlage 3) dienen als model 

om de inbreuk aan de toezichthouder te melden.  

De Belgische en Luxemburgse toezichthoudende autoriteiten hebben een verplicht 

meldingsformulier gepubliceerd in overeenstemming met de AVG. U vindt ze als bijlage 6. 

Houd er rekening mee dat het gebruik van dit formulier verplicht is om een inbreuk aan deze 

toezichthoudende autoriteiten te melden.   

 

  3.3.7 Mededeling aan de betrokkenen  

Op basis van de informatie die wordt verstrekt in het 'Meldingsformulier inbreuk in verband 

met persoonsgegevens' en de risicobeoordeling (paragraaf 6.4), zal het Beheersteam 

Datalekken bepalen of het nodig is om de inbreuk mee te delen aan de betrokkenen. 

 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van één vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of van een 

verwerker in de Unie, waardoor in meer dan één lidstaat betrokkenen wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden.  
12Artikel 56 (1) AVG 
13 EDPS, Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679, 6 

februari 2018, blz. 19   
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Hiertoe weegt het Beheersteam Datalekkende volgende stappen af: 

  A) Is melding vereist?  

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico voor 

de rechten en vrijheden van individuen tot gevolg heeft, deelt Aedes de betrokken de inbreuk 

onverwijld mee.14  

De mededeling aan de betrokkene is niet vereist wanneer een van de volgende voorwaarden 

is vervuld:15  

- De verwerkingsverantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische 

beschermingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens voor de inbreuk te 

beschermen, in het bijzonder maatregelen die de persoonsgegevens onleesbaar maken 

voor iedereen die niet gemachtigd is om er toegang toe te hebben. Bijvoorbeeld door de 

gegevens te versleutelen.  

- De verwerkingsverantwoordelijk heeft onmiddellijk na de inbreuk maatregelen 

genomen, zodat het hoge risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen zich 

waarschijnlijk niet meer zal voordoen. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de 

persoon die  toegang had tot de persoonsgegevens bijvoorbeeld geïdentificeerd voor die 

iets met de gegevens kon doen.  

- De mededeling aan de betrokkenen zou onevenredige inspanningen vergen. 

Bijvoorbeeld wanneer contactgegevens verloren zijn gegaan door de inbreuk of in eerste 

instantie niet bekend zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet echter in de plaats 

daarvan voorzien in een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel om 

betrokkenen op een even doeltreffende manier te informeren. 

 

  B) Onverwijlde mededeling  

In tegenstelling tot de melding aan de toezichthoudende autoriteit, die binnen 72 uur moet 

plaatsvinden, is er geen specifieke deadline voor het melden van de datalekken aan 

betrokkenen. De schending moet echter onverwijld aan de betrokkene worden gemeld, d.w.z. 

zo spoedig mogelijk. 

 

  C) Te verstrekken informatie  

De belangrijkste bedoeling van de mededeling aan de betrokkenen is om specifieke informatie 

te verstrekken over de stappen die zij moeten nemen om zichzelf te beschermen.16  

De communicatie met de betrokkene omvat ten minste:17  

- Een omschrijving, in duidelijke en eenvoudige taal, van de aard van de inbreuk in verband 

met persoonsgegevens;   

- De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (of een 

ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen); 

 
14 Artikel 34.1 AVG 
15 Artikel 34.3 AVG 
16  Overweging 86 AVG 
17 Artikel 34.2 AVG 
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- De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;  

- Beschrijving van de maatregelen die de verantwoordelijke heeft genomen (of 

voorgesteld) om de inbreuk in verband met persoonsgegevens te verhelpen, waaronder, 

in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen 

daarvan. 

De EDPS stelt voor dat de verwerkingsverantwoordelijke ook specifiek advies geeft aan 

betrokkenen om hen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk, zoals 

het opnieuw instellen van wachtwoorden voor het geval hun toegangsrechten in gevaar zijn 

gebracht.18  

 

D) Contact opnemen met de betrokken persoon  

De mededeling van de inbreuk aan de betrokken personen moet duidelijk en transparant zijn. 

Dit kan via directe berichten (zoals e-mails en sms'en), in  het  oog  springende banners of 

meldingen op websites en communicatie per post.19  

Zorg ervoor dat de betrokkenen de aan hen verstrekte informatie kunnen begrijpen (de taal 

die wordt gebruikt bij normale zakelijke relaties met de ontvanger zal bijvoorbeeld over het 

algemeen passend zijn).20  

 

  3.3.8 Een register bijhouden 

Er moet documentatie worden bewaard van alle inbreuken op persoonsgegevens, ongeacht 

of een inbreuk al dan niet aan de toezichthoudende autoriteit moet worden gemeld. 

De volgende aspecten moeten in een register worden gedocumenteerd:21  

- de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, 

- de gevolgen daarvan en 

- de genomen corrigerende maatregelen.  

Het "Meldingsformulier inbreuk in verband met persoonsgegevens" (bijlage 3) verwijst naar 

deze verplichte informatie onder:  

- Punt 3: Over de inbreuk (over de feiten);  

- Punt 7: Gevolgen (over de gevolgen);  

- Punt 8: Maatregelen nemen (over de genomen corrigerende maatregelen).  

De EDPS beveelt bovendien aan dat de verwerkingsverantwoordelijke ook de redenen voor 

het genomen besluit in respons op een inbreuk documenteert (bijvoorbeeld rechtvaardiging 

 
18 EDPS, Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679, 6 

februari 2018, blz. 21   
19 EDPS, Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679, 6 

februari 2018, blz. 23 en 24  
20 EDPS, Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679, 6 

februari 2018, blz. 23 en 24 
21 Artikel 33.5 AVG 
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voor het niet melden, redenen waarom de inbreuk waarschijnlijk geen risico vormt voor de 

rechten en vrijheden van individuen).22  

Om een eventueel genomen vervolgactie adequaat te documenteren, zodat het onderzoek en 

de evaluatie van de respons op een later tijdstip kan worden uitgevoerd, dient het 

Beheersteam Datalekken het template van het 'Formulier ondernomen actie' daarom in te 

vullen (bijlage 4).  

Het dossier moet de toezichthoudende autoriteit in staat stellen om de naleving te 

controleren van artikel 33 van de AVG.23 Het niet goed documenteren van een inbreuk kan 

ertoe leiden dat de toezichthouder een administratieve sanctie oplegt. 

 

  3.3.9 De ondernomen acties evalueren  

Het is belangrijk om de doeltreffendheid van de reactie op de inbreuk te evalueren.  

Het doel van deze beoordeling is om ervoor te zorgen dat de acties die tijdens het 

beveiligingsincident zijn ondernomen, passend waren en om zaken in kaart te brengen die 

voor verbetering vatbaar zijn. Daarom kan het template 'Formulier ondernomen actie' (bijlage 

4) helpen bij het maken van deze evaluatie.  

De volgende punten zouden het Beheersteam Datalekken24 moeten helpen: 

- Weet welke persoonlijke gegevens worden bewaard en, waar en hoe deze worden 

opgeslagen; 

- Bepaal waar de grootste risico's liggen; 

- Breng de zwakke punten van bestaande beveiligingsmaatregelen in kaart; 

- Maak het personeel bewust van beveiligingskwesties en tracht eventuele hiaten op te 

vangen door opleiding of persoonlijk advies; 

- Bepaal of het nodig is om een groep technisch en niet-technisch personeel samen te 

stellen om mogelijke scenario's te bespreken; 

4. Wie is uw aanspreekpunt?  

4.1 Verdere hulp en advies  

Gelieve voor meer informatie over de privacynota, richtlijnen en wetten over de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer contact op te nemen via privacy@aedesgroup.be. 

  

 
22 EDPS, Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679, 6 

februari 2018, blz. 30 en 31. 
23 Artikel 33.5 AVG 
24 ICO, Guidance on data security breach management, 12/12/2012, p. 7 

mailto:privacy@aedesgroup.be
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5. Bijlagen  

 5.1 Bijlage 1 - Een feitelijk of vermoedelijk beveiligingsincident melden 

In te vullen door degene die het beveiligingsincident meldt of door de medewerker die een 

mondelinge melding ontvangt via de telefoon. 

Vertrouwelijke kennisgeving 

Informatie over feitelijke en vermoedelijke beveiligingsincidenten is vertrouwelijk en mag alleen 

worden gedeeld met personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van dergelijke 

beveiligingsincidenten.   

Rapportformulier voor beveiligingsincidenten 

Datum beveiligingsincident: Locatie beveiligingsincident: 

Naam van de persoon die het beveiligingsincident meldt: 

 

Contactgegevens: e-mail, telefoon/adres 

Heeft het beveiligingsincident gevolgen voor persoonlijke gegevens?25 

 Ja 

 Neen  
Alleen voor de DPO 

DPO-opmerkingen 

Naam van de betrokken natuurlijke persoon (indien nodig/mogelijk) 

 

Contactgegevens: e-mail, telefoon/adres 

Korte beschrijving of details van het beveiligingsincident (impact, geschat kritikaliteitsniveau, 

locatie, getroffen systeem of applicatie enz.) 

Wat zijn de waarschijnlijke gevolgen van het beveiligingsincident? 

Korte beschrijving van elke actie die is ondernomen op het moment van ontdekking (wie, wat, 

wanneer enz.). 

Alleen voor de beveiligingsverantwoordelijke 

Referentienummer beveiligingsincident 

Ontvangen door Over 

Voor actie doorgestuurd naar Over 

 
25 Persoonsgegevens zijn "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”)" (art. 4.1 
AVG). 
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5.2 Bijlage 2 - Richtlijn voor de classificatie van beveiligingsincidenten 

De onderstaande tabel is indicatief en mag alleen als richtlijn worden gebruikt. Neem bij twijfel contact op met de IT Security Officer 

viaprivacy@aedesgroup.be. 

Niveau 
Voorbeel

den  

Veiligheid 
Herstelpoging  Impact  Omvang Urgentie 

Andere 

overwegingen Beschikbaarhe

id 

Vertrouwelijk

heid 
Integriteit 

Laag  Infectie van 

een pc met 

een virus  

Geen effect op 

het vermogen 

van de 

organisatie om 

diensten aan 

klanten te 

verlenen; 

Geen Corruptie van 

niet-actieve 

data 

(archieven, 

back-ups) 

Hersteltijd is 

voorspelbaar met 

bestaande middelen. 

Geen 

financieel 

risico, 

reputatierisico, 

wettelijk of 

regelgevend 

risico 

Aparte of 

alleenstaan

de gevallen 

Meer dan 

24 uur  

In te vullen door de 

IT Security Manager 

Gemidde

ld  

Toegang tot 

FTP 

gecompromi

tteerd 

Minimaal 

effect; de 

organisatie 

kan nog steeds 

essentiële 

diensten 

leveren 

Openbaarmaki

ng van 

vertrouwelijke 

informatie 

Gecompromitt

eerde 

integriteit of 

datacorruptie 

binnen één of 

meer interne 

afdelingen 

Hersteltijd is 

voorspelbaar met 

extra middelen en 

centrale coördinatie is 

vereist. 

Mogelijke 

financiële, 

juridische of 

regelgevende 

gevolgen of 

reputatieschad

e 

Meerdere 

systemen 

op dezelfde 

locatie 

Binnen 24 

uur  

Elk 

beveiligingsincident 

met een mogelijke 

impact op juridisch, 

financieel of 

reputatievlak is 

onmiddellijk 

minimaal van een 

gemiddeld niveau.  

Hoog Kernkwetsba

arheid   

Impact op 

essentiële 

diensten 

Openbaarmaki

ng van strikt 

vertrouwelijke 

gegevens 

Gecompromitt

eerde 

integriteit of 

datacorruptie 

binnen de 

belangrijkste 

bedrijfsafdelin

g(en) 

De hersteltijd is 

onvoorspelbaar; er 

zijn extra middelen en 

gespecialiseerde hulp 

nodig. Centrale 

afstemming op 

managementniveau is 

noodzakelijk. 

Grote kans op 

financiële, 

juridische, of 

regelgevende 

gevolgen en 

op 

reputatieschad

e.  

Meerdere 

systemen 

op 

meerdere 

locaties  

Binnen 4 

uur 

* Publiekelijk 

zichtbaar  

* Extern 

misbruikbaar  

mailto:privacy@aedesgroup.be
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Niveau 
Voorbeel

den  

Veiligheid 
Herstelpoging  Impact  Omvang Urgentie 

Andere 

overwegingen Beschikbaarhe

id 

Vertrouwelijk

heid 
Integriteit 

Kritisch Corruptie 

van een 

website; 

compromitte

ring van een 

bedrijfsnetw

erk door 

data-

exfiltratie 

Een serieuze 

impact op 

essentiële 

diensten 

Openbaarmaki

ng van 

handelsgehei

men of 

strategische 

informatie 

Gecompromitt

eerde 

integriteit of 

uitgebreide 

datacorruptie 

binnen een of 

meer kritieke 

diensten 

Herstel van het 

beveiligingsincident 

gaat gepaard met 

hoge kosten of is 

onmogelijk (bv. 

gevoelige gegevens 

worden geëxfiltreerd 

en openbaar 

weergegeven); 

onderzoek en externe 

communicatie nodig. 

Publiekelijk 

zichtbaar 

beveiligingsinci

dent of in 

strijd met een 

contract, wet 

of regelgeving; 

financieel 

verlies. 

Meer dan 

33% van de 

systemen is 

getroffen 

Onmiddellij

k  

* Publiekelijk 

zichtbaar  

* Extern 

misbruikbaar  

* Grote 

commerciële 

impact (corruptie 

kritieke processen) 
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 5.3 Bijlage 3 - Meldingsformulier inbreuk in verband met 

persoonsgegevens  

 

Gelieve het bijgevoegde meldingsformulier inbreuk in verband met persoonsgegevens in te 

vullen: 

 

Annexe 3 Formulaire 

notification violation .xls
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 5.4 Bijlage 4 - Formulier ondernomen actie  

Formulier ondernomen actie In te vullen door het Beheersteam Datalekken 

Nummer beveiligingsincident: Bv. jaar/001 

 

Rapport ontvangen door:  

 

Tijdstip beveiligingsincident:  

 

Locatie beveiligingsincident:  

 

Actie ondernomen door het Beheersteam 

Datalekken: 

- Chronologie van de actie 

- Wie was betrokken bij de reactie op het 

beveiligingsincident?  

 

 

 

 

 

 

Welke aanpassingen zijn er in de getroffen systemen 

aangebracht voor hersteldoeleinden? 

 

 

 

 

Melding aan de toezichthoudende autoriteit  Ja, op …./…../……….. 

 Nee, waarom? 

 

 

Melding aan betrokkenen  Ja, op …./…../……….. 

 Nee, waarom? 

 

 

 

Meldingen aan andere personen  Ja, op …./…../……….. 
Details: 

 

 Nee, waarom? 

 

Antwoord aan de toezichthoudende autoriteit 

 

 

 

 

 Ja, op …./…../……….. 
Details: 

 

 Nee, waarom? 

 

In te vullen door het Beheersteam Datalekken  

Naam:  

Datum:  
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5.5 Bijlage 5 - EDPS: Voorbeelden van inbreuken in verband met 

persoonsgegevens  

 

De EDPS geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden van inbreuken in verband met 

persoonsgegevens26:  

Voorbeeld 

De inbreuk melden 

aan de 

toezichthoudende 

autoriteit? 

De inbreuk melden 

aan de betrokken 

personen? 

Opmerkingen/Aanbevelin

gen 

i. Een 

verwerkingsverantwoordelijke 

heeft een back-up van een 

archief van persoonsgegevens op 

een USB-stick opgeslagen. De 

USB-stick wordt gestolen tijdens 

een inbraak.  

Neen Neen Zolang de gegevens met een 

geavanceerd algoritme zijn 

versleuteld, er back-ups van 

de gegevens bestaan, de 

unieke sleutel niet is 

gecompromitteerd en de 

gegevens tijdig kunnen 

worden hersteld, is het 

mogelijk dat deze inbreuk niet 

hoeft te worden gemeld. Vindt 

er later echter een 

compromittering plaats, moet 

de inbreuk wel worden 

gemeld.  
ii. Een 

verwerkingsverantwoordelijke 

exploiteert een onlinedienst. Als 

gevolg van een cyberaanval op 

die dienst worden 

persoonsgegevens geëxtraheerd.   

 

De 

verwerkingsverantwoordelijke 

heeft klanten in een enkele 

lidstaat.  

Ja, meld deze inbreuk aan 

de toezichthoudende 

autoriteit als er 

waarschijnlijk gevolgen 

zijn voor personen.  

Ja, deel deze inbreuk 

mee aan personen 

afhankelijk van de 

aard van de betrokken 

persoonsgegevens en 

of de waarschijnlijke 

gevolgen voor 

personen zeer ernstig 

zijn.  

 

iii. Een stroomstoring van enkele 

minuten in het callcenter van 

een 

verwerkingsverantwoordelijke 

heeft tot gevolg dat klanten de 

verwerkingsverantwoordelijke 

niet kunnen bellen en geen 

toegang hebben tot hun 

gegevens.  

Neen  Neen  Dit is geen te melden inbreuk, 

maar wel een te registreren 

incident overeenkomst artikel 

33, lid 5.  

 

De 

verwerkingsverantwoordelijke 

dient de nodige gegevens te 

registreren en bij te houden.  

 
26 EDPS, Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679, 6 

februari 2018, blz. 35 tot 38.   
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Voorbeeld 

De inbreuk melden 

aan de 

toezichthoudende 

autoriteit? 

De inbreuk melden 

aan de betrokken 

personen? 

Opmerkingen/Aanbevelin

gen 

iv. Een 

verwerkingsverantwoordelijke 

wordt het slachtoffer van een 

ransomware-aanval. Het gevolg 

is dat al zijn gegevens zijn 

versleuteld. Er zijn geen back-ups 

beschikbaar en de gegevens 

kunnen niet worden hersteld. 

Tijdens het onderzoek wordt 

duidelijk dat de enige 

functionaliteit van de 

ransomware het versleutelen 

van de gegevens was en dat er 

geen andere malware in het 

systeem aanwezig was.  

Ja, meld deze inbreuk aan 

de toezichthoudende 

autoriteit als er 

waarschijnlijk gevolgen 

zijn voor personen, 

aangezien dit een verlies 

van beschikbaarheid is.  

Ja, deel deze inbreuk 

mee aan personen 

afhankelijk van de 

aard van de betrokken 

persoonsgegevens en 

de mogelijke gevolgen 

van het niet 

beschikbaar zijn van 

de gegevens, alsmede 

andere waarschijnlijke 

gevolgen.  

Als een back-up beschikbaar 

was en de gegevens tijdig 

konden worden hersteld, 

moest deze inbreuk niet aan 

de toezichthoudende 

autoriteit worden gemeld 

noch aan personen worden 

meegedeeld aangezien er 

geen permanent verlies van 

beschikbaarheid of 

vertrouwelijkheid zou zijn 

geweest. Als de 

toezichthoudende autoriteit 

echter op een andere wijze 

kennis heeft gekregen van het 

incident, kan zij een 

onderzoek overwegen om na 

te gaan of aan de ruimere 

veiligheidseisen van artikel 32 

is voldaan.  

v. Een persoon belt naar het 

callcenter van een bank om een 

inbreuk in verband met 

persoonsgegevens te melden. De 

persoon heeft een 

maandoverzicht van iemand 

anders ontvangen.  

 

De 

verwerkingsverantwoordelijke 

voert een kort onderzoek uit (het 

onderzoek wordt binnen de 24 

uur afgerond) en stelt met een 

redelijke mate van zekerheid 

vast dat er zich een inbreuk in 

verband met persoonsgegevens 

heeft voorgedaan. Hij vraagt zich 

af of er zich ergens een 

systeemstoring voordoet, in welk 

geval dit mogelijk gevolgen heeft 

gehad of zou kunnen hebben 

voor andere personen.  

Ja  

 

De inbreuk wordt 

alleen meegedeeld 

aan de getroffen 

personen als er een 

hoog risico is en het 

duidelijk is dat 

anderen niet zijn 

getroffen.  

Indien na nader onderzoek 

wordt vastgesteld dat er meer 

personen getroffen zijn, moet 

de toezichthoudende 

autoriteit hiervan in kennis 

worden gesteld en moet de 

verwerkingsverantwoordelijke 

de inbreuk meedelen aan 

andere personen indien er een 

groot risico voor hen bestaat. 
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Voorbeeld 

De inbreuk melden 

aan de 

toezichthoudende 

autoriteit? 

De inbreuk melden 

aan de betrokken 

personen? 

Opmerkingen/Aanbevelin

gen 

vi. Een 

verwerkingsverantwoordelijke 

exploiteert een 

onlinemarktplaats en heeft 

klanten in meerdere lidstaten. 

De marktplaats wordt getroffen 

door een cyberaanval en de 

aanvaller publiceert 

gebruikersnamen, 

wachtwoorden en 

aankoopoverzichten op het 

internet.  

Ja, meld de inbreuk aan 

de leidende 

toezichthoudende 

autoriteit als het gaat om 

grensoverschrijdende 

verwerking.  

Ja, aangezien dit tot 

een groot risico zou 

kunnen leiden.  

De 

verwerkingsverantwoordelijke 

dient actie te ondernemen, 

bijvoorbeeld door de 

getroffen accounts te 

verplichten hun 

wachtwoorden te wijzigen, 

evenals andere stappen om 

het risico te beperken.  

 

De 

verwerkingsverantwoordelijke 

dient ook andere 

kennisgevingsverplichtingen in 

overweging te nemen, 
vii. Een als gegevensverwerker 

optredend hostingbedrijf 

constateert een fout in de code 

voor de autorisatie van 

gebruikers. Het gevolg van de 

fout is dat elke gebruiker 

toegang kan krijgen tot de 

accountgegevens van elke 

andere gebruiker.  

Als verwerker moet het 

hostingbedrijf zijn 

getroffen klanten (de 

verwerkingsverantwoord

elijken) onverwijld 

hiervan in kennis stellen.  

 

In de veronderstelling dat 

het hostingbedrijf zijn 

eigen onderzoek heeft 

verricht, zouden de 

getroffen 

verwerkingsverantwoord

elijken redelijke 

zekerheid moeten 

hebben over de vraag of 

ze het slachtoffer zijn 

geworden van een 

inbreuk. Bijgevolg wordt 

het waarschijnlijk geacht 

dat ze "kennis" hebben 

gekregen van de inbreuk 

zodra ze door het 

hostingbedrijf (de 

verwerker) daarvan in 

kennis zijn gesteld. De 

verwerkingsverantwoord

elijke dient de inbreuk 

vervolgens te melden aan 

de toezichthoudende 

autoriteit.  

Als er waarschijnlijk 

geen hoog risico voor 

de personen is, moet 

de inbreuk niet aan 

hen worden 

meegedeeld.  

Het hostingbedrijf (verwerker) 

moet alle andere 

kennisgevingsverplichtingen 

(bijvoorbeeld op grond van de 

NIS-richtlijn als een digitale 

dienstverlener) in overweging 

nemen.  

 

Als er geen aanwijzingen zijn 

dat er bij een van de 

verwerkingsverantwoordelijke

n misbruik wordt gemaakt van 

deze kwetsbaarheid, is er 

mogelijk geen sprake van een 

te melden inbreuk. Wel zal 

deze inbreuk waarschijnlijk 

moeten worden geregistreerd 

of worden beschouwd als een 

geval van niet-naleving 

overeenkomstig artikel 32.  
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Voorbeeld 

De inbreuk melden 

aan de 

toezichthoudende 

autoriteit? 

De inbreuk melden 

aan de betrokken 

personen? 

Opmerkingen/Aanbevelin

gen 

viii. ls gevolg van een 

cyberaanval zijn de medische 

dossiers in een ziekenhuis 

gedurende 30 uur niet 

beschikbaar.  

Ja, het ziekenhuis is 

verplicht om te melden 

dat de inbreuk een hoog 

risico kan inhouden voor 

het welzijn en de privacy 

van de patiënt.  

Ja, deel deze inbreuk 

mee aan de getroffen 

personen.  

 

ix. Persoonsgegevens van een 

groot aantal studenten worden 

per ongeluk naar de verkeerde 

mailinglijst gestuurd ... een lijst 

met meer dan 1000 ontvangers.  

Ja, meld deze inbreuk aan 

de toezichthoudende 

autoriteit.  

Ja, deel deze inbreuk 

mee aan personen, 

afhankelijk van de 

omvang en het type 

persoonsgegevens en 

de ernst van de 

mogelijke gevolgen.  

 

x. Een direct-marketingmail 

wordt verzonden naar 

ontvangers in het veld "Aan" of 

"CC", waardoor elke ontvanger 

het e-mailadres van de andere 

ontvangers kan zien.  

Ja, het kan verplicht zijn 

om deze inbreuk te 

melden aan de 

toezichthoudende 

autoriteit als een groot 

aantal personen erdoor 

getroffen is, als er 

gevoelige gegevens zijn 

onthuld (bijvoorbeeld 

een mailinglijst van een 

psychotherapeut) of als 

andere factoren hoge 

risico's inhouden 

(bijvoorbeeld als de mail 

de oorspronkelijke 

wachtwoorden bevat).  

Ja, deel deze inbreuk 

mee aan personen, 

afhankelijk van de 

omvang en het type 

persoonsgegevens en 

de ernst van de 

mogelijke gevolgen.  

Mogelijk dient de inbreuk niet 

te worden 

gemeld/meegedeeld als er 

geen gevoelige gegevens zijn 

onthuld en als er slechts een 

klein aantal e-mailadressen is 

onthuld 
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 5.6 Bijlage 6 - Verplicht nationaal meldingsformulier  

 

Belgische toezichthoudende autoriteit: 

Als u de Belgische toezichthoudende autoriteit moet in kennis stellen, vul dan dit formulier in: 

Houd er rekening mee dat het formulier moet worden ingevuld in een van de drie landstalen. De 

technische bijlagen van het aanvraagformulier mogen naast de drie landstalen ook in het Engels 

worden opgesteld (andere talen zijn niet toegestaan). Als niet aan deze taalvoorwaarde is voldaan, 

wordt het verzoek als niet-ontvankelijk beschouwd. 

o Franse versie van het formulier: 

formulaire-pour-une-

notification-de-fuite-de
 

o Nederlandse versie van het formulier: 

formulier-voor-de-m

elding-van-een-gegeve
 

o Duitse versie van het formulier: 

formular-meldung-ei

nes-datenschutzverstos
 

Om u te helpen bij het invullen van het formulier is door de toezichthouder een handleiding 

opgesteld: 

 

Mode_demploi_efor

ms_20190207.pdf
 

Zodra het formulier is ingevuld, moet u het verzenden via het e-formulierenportaal van de Belgische 

toezichthoudende autoriteit: https://eforms.autoriteprotectiondonnees.be/privacy-

commission/home/public/upload?language=fr 

 

Luxemburgse toezichthoudende autoriteit: 

Vul dit formulier in als u de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit moet in kennis stellen:  

o Franse versie van het formulier: 

formulaire-cnpd-data

-breach-notification-FR-
 

o Engelse versie van het formulier: 

formulaire-cnpd-data

-breach-notification-EN
 

Stuur dit formulier in zijn docx-versie terug naar het volgende e-mailadres: databreach@cnpd.lu. 

https://eforms.autoriteprotectiondonnees.be/privacy-commission/home/public/upload?language=fr
https://eforms.autoriteprotectiondonnees.be/privacy-commission/home/public/upload?language=fr

