
Wat je niet hebt, hoef je ook niet te beveiligen. Alexander Singewald, Singewald 
Consultants Group BV. 
 
De laatste spreker van de middag was Alexander Singewald, Legal Counsel Data Protection and Legal 
Data Strategy (specialist op het gebied van gegevensbescherming en privacy) die op een vermakelijke 
en toegankelijke manier vertelde hoe om te gaan met beveiligingsincidenten van persoonsgegevens. 
Een lezing over de omgang met beveiligingsincidenten van persoonsgegevens is hard nodig, zeker 
aangezien het een dynamisch aandachtsgebied is. 
 
Beveiliging: meer dan alleen een wachtwoord 
Voor het beveiligen is niet alleen van belang hoe je data moet beschermen. Wat eigenlijk veel 
belangrijker is, is om heel kritisch te zijn naar welke data je allemaal moet en zou mógen opslaan en 
dus moet beveiligen. “Laatst was ik voor consultatie bij een bedrijf dat trots vertelde 28GB aan data 
te willen beveiligen en hier advies voor te willen: “Big data noemen we dat”. Maar wat zit er in? Geen 
idee!” Daarnaast is het natuurlijk van belang wat voor gegevens je moet beschermen. Zo moeten 
patiëntgegevens van ziekenhuizen natuurlijk een stuk beter beschermd worden dan de 
adresgegevens van abonnees van de Donald Duck.  
 
De Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 13, is summier met betrekking tot concrete stappen 
in het kader van beveiliging. Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 
werking treden. In artikel 32 AVG (zie bijlage) worden de algemene uitgangspunten nader 
gespecificeerd. Let op dat u op 25 mei 2018 aan deze eisen voldoet, er is geen overgangstermijn. 
Men dient dus meteen te voldoen aan de AVG. Tijd voor bedrijven om zich voor te bereiden op deze 
nieuwe wet.  
 
Een aantal van de belangrijkste tips van Singewald: 

- Wees altijd kritisch bij het doorsturen van data, zelfs via een ‘veilige’ SLTP server geef je een 
mail niet de titel “te testen personen voor xxx onderzoek”. Bedenk altijd wat de informatie is 
en onder welke omstandigheid de data tot stand is gebracht.  

- Daarnaast wordt op basis van de nieuwe wet verwacht dat alle beveiligingssystemen, 
hardware en software up-to-date zijn. Werk dus niet met een pc en server van bijvoorbeeld 
12 jaar oud, ook al werken deze nog prima, onderdelen zijn er vaak niet meer. De veerkracht 
en beschikbaarheid van het systeem kun je op deze manier niet garanderen. Maak daarnaast 
regelmatig een back-up, maar zet deze ook regelmatig weer terug! Als een ziekenhuis dit niet 
regelmatig doet zou een herstel van een beveiligingsbreuk zomaar bijvoorbeeld 3 dagen 
kunnen duren, daar moet je niet aan denken! De boete op termijn onder AVG voor het niet 
voldoen aan de eisen van de wet bedraagt 20 miljoen euro, regel dit dus goed. Op dit 
moment kan deze in Nederland bij datalekken euro 820.000,- zijn. 

- Zorg dat je organisatie een privacy postbus heeft en leeg deze regelmatig. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Daarnaast is er een meldplicht voor datalekken en uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid 
van de Autoriteit Persoonsgegevens: vastgesteld op 26 mei 2015 en in werking sinds 1 januari 2016. 
Hierin is het richtsnoer datalekken vastgesteld als beleidsregel. Het belangrijkste is: als er een lek is, 
moet deze worden gemeld bij de toezichthouder! Zie 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken 
Een dergelijke melding kan niet door iedereen worden gedaan, maar is de taak van de 
verantwoordelijke. Mocht het beveiligingsincident ongunstige gevolgen hebben voor de persoonlijke 
levenssfeer, moeten direct alle betrokkenen worden geïnformeerd. Let op: dit zouden er zomaar 
meer dan 1000 kunnen zijn. Bedenk wat dit zou kosten aan directe en indirecte schade.  
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken


Of iets een datalek betreft moet positief worden beantwoord wanneer het antwoord op de volgende 
2 vragen ‘Ja’ is: “Heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan?” en “Zijn bij het beveiligingsincident 
persoonsgegevens verloren gegaan, of is onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet uit te 
sluiten?”. Vooral de 2e vraag biedt ruimte voor eigen interpretatie. Dit geeft risico, maar zeker ook 
ruimte. Of het een datalek betreft hangt dus volledig af van de omstandigheden: “Er zijn 49 soorten 
grijs die je kunt gebruiken”. 
 
Singewald merkt op dat het vastleggen van BSN-nummers slechts in zeer beperkte gevallen is 
toegestaan en grote problemen kan opleveren. Het BSN nummer mag alleen worden vastgelegd als 
de wet dat echt toestaat: het nummer kan immers in combinatie met andere persoonsgegevens 
worden gebruikt voor identiteitsdiefstal. 
  
Vermijd een boete 
Bij overtreding kan de toezichthouder u op 2 manieren treffen: met een last onder dwangsom of een 
boete bij opzet of ernstig verwijdbare nalaatbaarheid. Daarnaast kan de Autoriteit Persoonsgegevens 
ook een boete opleggen als u een bindende aanwijzing van Justitie en Binnenlandse Zaken niet 
nakomt. Er zijn twee situaties waarin bekend is dat gerekend kan worden op een boete. De eerste is 
het zonder toestemming filmen op de Eerste Hulp van een ziekenhuis en bij de behandeling (dit is 
voorgekomen maar is gestopt nadat de toezichthouder zich hiermee had benieuwd). Dit kan alleen 
met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen vooraf. De tweede case die meteen kan 
rekenen op een boete is wanneer een ARBO arts de inloggegevens van de dossiers van medewerkers 
aan de werkgever beschikbaar stelt. 
 
Conclusies datalekken en beveiliging: 

- Wat je niet hebt, hoef je niet te beveiligen 
- Wat je niet hebt, kan niet lekken 
- Wat niet identificeerbaar is, is een lager risico 
- Leg dus niets vast wat je niet gebruikt! 

 
De hoofdvraag is niet: “Hoe beveilig ik mijn data?”, maar: “Welke data heb ik nodig?” 
 
 
  



Bijlagen bij presentatie Alexander Singewald 
 
Artikel 13 Wbp: beveiliging 
De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard 
van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht 
onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 
 
Artikel 32: AVG 
Beveiliging van de verwerking  
1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de 
omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst 
uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de 
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische 
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die, waar passend, 
onder meer het volgende omvatten:  
a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; 
b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en 
veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;  
c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de 
persoonsgegevens tijdig te herstellen;  
d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de 
doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 
verwerking. 
2. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met 
de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 
ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.  
 3. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 40 of een goedgekeurd 
certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als element om aan te tonen 
dat dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde vereisten worden nageleefd.  
4. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat 
iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van 
de verwerker en toegang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van de 
verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij hij daartoe Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is 
gehouden 
 
Artikel 34a 
1. De verantwoordelijke stelt het College onverwijld in kennis van een inbreuk op de beveiliging, 
bedoeld in artikel 13, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel 
ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.  
2. De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, stelt de betrokkene onverwijld in kennis van de 
inbreuk, bedoeld in het eerste lid, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben 
voor diens persoonlijke levenssfeer.  
3. De kennisgeving aan het College en de betrokkene omvat in ieder geval de aard van de inbreuk, de 
instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen 
maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.  
4. De kennisgeving aan het College omvat tevens een beschrijving van de geconstateerde en de 
vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens en de 



maatregelen die de verantwoordelijke heeft getroffen of voorstelt te treffen om deze gevolgen te 
verhelpen.  
5. De kennisgeving aan de betrokkene wordt op zodanige wijze gedaan dat, rekening houdend met de 
aard van de inbreuk, de geconstateerde en de feitelijke gevolgen daarvan voor de verwerking van 
persoonsgegevens, de kring van betrokkenen en de kosten van tenuitvoerlegging, een behoorlijke en 
zorgvuldige informatievoorziening is gewaarborgd. 
6. Het tweede lid is niet van toepassing indien de verantwoordelijke passende technische 
beschermingsmaatregelen heeft genomen waardoor de persoonsgegevens die het betreft 
onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor eenieder die geen recht heeft op kennisname van de 
gegevens.  
7. Indien de verantwoordelijke geen kennisgeving aan de betrokkene doet, kan het College, indien het 
van oordeel is dat inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene, van de verantwoordelijke verlangen dat hij alsnog een kennisgeving 
doet.  
8. De verantwoordelijke houdt een overzicht bij van iedere inbreuk die leidt tot de aanzienlijke kans 
op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van 
persoonsgegevens. Het overzicht bevat in ieder geval feiten en gegevens omtrent de aard van de 
inbreuk, bedoeld in het derde lid, alsmede de tekst van de kennisgeving aan de betrokkene.  
9. Dit artikel is niet van toepassing indien de verantwoordelijke in zijn hoedanigheid als aanbieder van 
een openbare elektronische communicatiedienst een kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in artikel 
11.3a, eerste en tweede lid, van de Telecommunicatiewet.  
10. Het tweede en zevende lid zijn niet van toepassing op financiële ondernemingen als bedoeld in de 
Wet op het financieel toezicht.  
11. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de 
kennisgeving. 
  


