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I VOORWOORD
Voor u ligt mijn masterscriptie waarmee mijn master internet, ICT en intellectuele
eigendomsrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, afgesloten wordt.
Deze scriptie behelst een bespreking over de effectiviteit van de meldplichten datalekken voor de
benadeelde individu. Er wordt een rechtsvergelijking gemaakt met de meldplicht die geldt in de
VS, het land waarop Nederland haar meldplicht systeem deels heeft gebaseerd. In de VS zijn de
meldplichten niet effectief gebleken, welke elementen daar aan bijdragen, zullen in deze scriptie
behandeld worden, met als doelstelling te beoordelen of het Nederlandse systeem mogelijk in de
toekomst ook gebreken zal vertonen.
Ik wil allereerst graag mijn begeleider professor Arno Lodder bedanken voor zijn
behulpzaamheid, betrokkenheid en doordachte feedback. Daarnaast wil ik graag Quirine Tjeenk
Wililink van Allen & Overy hartelijk danken voor de fijne gesprekken die wij hebben gevoerd en
de adviezen die zij mij gegeven heeft, in het kader van het schrijven van deze scriptie. Ook Inger
Sanders van de Autoriteit Persoonsgegevens bedank ik voor haar hulp.
Tot slot gaat er natuurlijk veel dank uit naar mijn fantastische ouders en zussen die mij altijd
gemotiveerd en gesteund hebben, zowel in het kader van mijn master, als in het kader van mijn
werk.

Nandenie Lachman
Oktober 2016
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II LIJST MET AFKORTINGEN

ACM:

Autoriteit Consument en Markt

AG:

Attorney General

AP:

Autoriteit Persoonsgegevens

ARRA:

American Recovery and Reinvestment Act

AVG:

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BW:

Burgerlijk Wetboek

DA:

District Attorney

FISMA:

Federal Information Security Management Act

FTC act:

Federal Trade Commission Act

FTC:

Federal Trade Commission

GLBA:

Gramm-Leach-Bliley Act

HIPAA:

Health Insurance Portability and Accountability Act

HITECH:

Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act

OMB:

Office of Management and Budget

PCI-DSS:

Payment Card Industry Data Security Standards

SPII:

Sensitive Personally Identifiable Information

Tw:

Telecommunicatiewet

VA act:

Veterans Affairs Information Security Act

VA:

Veterans Affairs

VS:

Verenigde Staten

Wbp:

Wet Bescherming Persoonsgegevens

WCAM:

Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade
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1. INLEIDING
“Life is short, have an affair” Dit is het motto van Ashley Madison, een Canadese website die
vreemdgangers met elkaar in contact brengt. Helaas eindigde dit avontuur voor veel gebruikers
in een ware nachtmerrie. Op 12 juli 2015 maakten hackers ruim 32 miljoen profielen openbaar.
De persoonlijke impact van deze datalek was enorm. In dezelfde week van de openbaarmaking
pleegden twee leden zelfmoord.1 Kort daarna werden diverse websites opgericht met een
zoekmachine functie, zodat geliefden konden nagaan of hun partner ingeschreven stond bij
Ashley Madison.2 Internet criminelen probeerden ook nog een slaatje hieruit te slaan door
gezaghebbende leden af te persen.3
De Ashley Madison zaak illustreert de impact die een datalek op een organisatie en zijn leden kan
hebben. Een datalek kan nadelig zijn voor een bedrijf. Niet alleen schaadt het de reputatie van een
bedrijf, maar zijn er significant kosten mee gemoeid.4 Vanwege de (imago) schade houden
organisaties datalekken het liefst geheim. Vanuit het perspectief van de leden/gebruikers is het
juist belangrijk om te weten welke gegevens zijn gelekt, zodat men in actie kan komen. Een gelekt
gebruikersprofiel, met wachtwoord en gebruikersnaam, kan aanzienlijke schade veroorzaken. Uit
onderzoek van technologie website Tweakers blijkt namelijk dat de gemiddelde Nederlander
massaal hetzelfde wachtwoord gebruikt voor verschillende websites.5 Het is daarom uitermate
belangrijk om als gebruiker zijnde ingelicht te worden wanneer jouw persoonsgegevens zijn
gelekt. Om de onwenselijke situatie te voorkomen dat organisaties datalekken verzwijgen, heeft
de Nederlandse wetgever, sinds januari 2016, een (brede) meldplicht datalekken in het leven
geroepen.
De primaire reden om een meldplicht in te voeren, is de privacy van het individu beschermen en
daarmee samenhangend, identiteitsfraude voorkomen. Uit de veiligheidsmonitor 2015, blijkt dat
het percentage slachtoffers van identiteitsfraude is afgenomen. Het aantal delicten daalde tussen
2012 en 2015 van 1,6 procent naar 0,6 procent.6 Uit dit onderzoek blijkt niet in hoeveel van de
gevallen het gaat om identiteitsfraude naar aanleiding van een datalek. De gevolgen die
identiteitsfraude teweeg kan brengen blijven hetzelfde voor consumenten, ongeacht de vorm van
identiteitsfraude.7 Lang niet alle consumenten zijn zich bewust van de kwetsbaarheden in de
digitale omgeving. De consumenten die hier wel bewust van zijn, willen zich tegen deze
kwetsbaarheden weren. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte naar het gedrag van consumenten bij
datalekken. Hieruit is gebleken dat de consument niet langer stil blijft zitten, maar een actieve
houding aanneemt.8 Deze actieve houding weerspiegelt zich vooral in het doen van onderzoek
naar ondernemingen. Uit een ander onderzoek naar het consumentengedrag bij datalekken, is
gebleken dat consumenten terughoudend zijn bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties met
ondernemingen die vroeger een datalek hebben gehad.9 De consument heeft niet altijd de keuze
om een zakelijke relatie te beëindigen, temeer wanneer het een relatie met een overheidsinstantie
betreft, zoals de belastingdienst. Volgens de Breach Level Index, dat een centrale, wereldwijde
‘Ashley Madison looft beloning van €326000 uit voor gouden tip over hack’, tweakers 24 augustus 2015, tweakers.net.
‘E-mailadressen Ashley Madison toegevoegd aan zoekmachines’, security 19 augustus 2015, security.nl.
3
‘Case Ashley Madison’, socialmediadna 31 augustus 2015, socialmediadna.nl.
4
Juniper Research, Cybercrime and the Internet of Threats, Mei 2015, juniperresearch.com.
5
‘Meer dan de helft Nederlanders weet niet van bestaan wachtwoordmanagers’,tweakers 23 november 2015, tweakers.net.
6
Veiligheidsmonitor 2015 p.75-77.
7
. Zie Bijlage 1 tabel 2.5.
8
Deloitte Consumer Review 2015, P. 13-17.
9
Zie Bijlage 1 figuur 2.5.
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database met datalekken bijhoudt, worden de meeste datalekken geconstateerd in de
overheidssector. In 2015 kwam 43 procent van alle datalekken uit deze sector.10 Gezien het feit
dat de meldplicht in het leven is geroepen om de gegevens van de consument beter te beschermen,
is het van groot belang na te gaan welke middelen een consument kan aanwenden om deze
bescherming daadwerkelijk te realiseren bij een datalek.
1.1 Onderzoeksvraag
Bij de beantwoording van de probleemstelling zullen de ambitieuze doelstellingen van de
Nederlandse en Europese wetgever als vertrekpunt worden genomen. Vervolgens zullen aan de
hand van de inefficiënties in het Amerikaanse systeem, voorspellingen worden gedaan over de
effectiviteit van de Nederlandse meldplicht datalekken voor benadeelde individuen. De
probleemstelling luidt als volgt:
In hoeverre zal de Nederlandse meldplicht datalekken effectief zijn voor de betrokken benadeelde
consument, gelet op de inefficiënties bij bestaande, vergelijkbare regelgeving in de Verenigde
Staten?
De effectiviteit wordt getoetst aan de hand van de procedurele voor- en nadelen. Deze
rechtsvergelijking heeft als doel, inzicht te verschaffen in de effectiviteit van de Nederlandse
rechtsmiddelen bij datalekken.
1.2 Onderzoeksmethode
Ik heb gekozen voor een rechtsvergelijking met het wettelijk systeem van de Verenigde Staten
(hierna: VS). De VS heeft sinds 2003 een meldplicht voor datalekken, deze meldplicht is echter
niet effectief gebleken. Het behaalt niet de beoogde doelstelling om identiteitsfraude te
verminderen en daarnaast kunnen de betrokken benadeelde consumenten geen effectieve
middelen aanwenden om de schade te verhalen. De doelstelling van Nederland en Europa om een
meldplicht in te voeren, gaat verder dan alleen identiteitsfraude bestrijden. Ondanks het verschil
in doelstellingen tussen Nederland en de VS, komen de inhoudelijke regels over de meldplichten
voor een groot deel overeen.
Doordat de (brede) meldplicht datalekken uit de Wbp recentelijk is ingevoerd, verschaft de
literatuur in beperkte mate inzicht in de effectiviteit van de deze meldplicht. Tot op heden zijn er
geen procedures aangespannen door slachtoffers van een datalek in Nederland. Ook zijn er geen
boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP). Ik zal daarom op
hypothetische wijze de procedurele voor en nadelen bespreken. Deze analyse is gebaseerd op
algemene jurisprudentie en op kritiek uit de literatuur. Deze hypothetische evaluatie wordt
versterkt door de vergelijking met het Amerikaanse rechtstelsel.
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Breach Level Index 2015, P.3
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1.3 Structuur scriptie
De opbouw van deze scriptie is drieledig. Allereerst vindt er een inventarisatie plaats van de
bestaande meldplichten in de Verenigde Staten en Nederland. Vervolgens wordt geëvalueerd in
welk opzicht de Amerikaanse meldplicht effectief is en waar de zwakke punten zitten. Tot slot
wordt bekeken hoe de inefficiënties uit de VS, zich mogelijk in Nederland kunnen voordoen. Ik
sluit af met enkele aanbevelingen voor Nederland.
De Europese en Nederlandse benadering van persoonsgegevens, is veel breder dan de benadering
in de VS. Voor de Nederlandse definitie van het begrip persoonsgegevens, zal aansluiting worden
gezocht bij de definitie afkomstig uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp) “Elk
gegeven betreffende een geïdentificeerde of een identificeerbare persoon.”11
Voor de Amerikaanse definitie van het begrip persoonsgegevens wordt aansluiting gezocht bij de
definitie afkomstig uit de breach law van de staat California. “Personal information: “(1) [A]n
individual’s first name or first initial and last name in combination with any one or more of the
following data elements, when either the name or the data elements are not encrypted: (A) Social
security number. (B) Driver’s license number or California Identification Card number. (C)
Account number, credit or debit card number, in combination with any required security code,
access code, or password that would permit access to an individual’s financial account. (D)
Medical Information.* (E) Health insurance information.”12
Met de begrippen betrokkene en benadeelde wordt bedoeld: De persoon op wie een
persoonsgegeven betrekking heeft.13 Beide termen zullen in deze scriptie gebruikt worden. Met
verantwoordelijke wordt bedoeld: Een entiteit die het doel van en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vaststelt.14
1.4 Belang van het probleem
In het onderstaand figuur is te zien op welke verschillende manieren een datalek kan voorkomen
en wat voor soort informatie daarbij gelekt kunnen worden.15

11

Artikel 1 sub a Wbp.
Cal. Civ. Code §§ 1798.29, 1798.80.
13
Artikel 1 sub f Wbp.
14
Artikel 1 sub d Wbp.
15
Trend Micro 2015, P.21.
12

9

Bron: N. Hug, Follow the data: Dissecting data breaches and debunking myths.
P.21.
Over het algemeen worden persoonsgegevens gestolen om identiteitsfraude te plegen in de
toekomst en daarmee een financieel voordeel te behalen. Identiteitsfraude kan leiden tot het
opgeven van een valse identiteit waardoor een ander wordt verdacht van een misdrijf dat niet door
hem/haar is gepleegd. In de meest voorkomende gevallen van identiteitsfraude zal men
bestellingen doen op andermans naam. Criminelen hebben ontdekt dat persoonsgegevens het
nieuwe goud zijn en verhandelen dit op internet tegen bitcoins.16 Bij deze betalingsmogelijkheid
blijven koper en verkoper anoniem. Hierdoor is het een geschikt middel voor illegale transacties,
zoals het verhandelen van persoonsgegevens. Onderstaande tabel dient ter illustratie van de
prijzen die worden geboden voor de gestolen (financiële) persoonsgegevens.17

16
17

Trend Micro 2015 P.22-35.
McAfee Labs, p.5.
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Bron: Rapport Intel Security‘s McAfee Labs
De handel in persoonsgegevens geeft de ernst van de gevolgen weer. Indien creditcardgegevens
van klanten zijn gelekt, heeft de verantwoordelijke een algemene zorgplicht om de betrokkene op
de hoogte te brengen, zodat maatregelen getroffen kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden
aan het blokkeren van een creditcard en het veranderen van de toegangscodes. Hoe
(fraude)gevoeliger de gegevens, hoe sneller er sprake zal zijn van een ‘reëel belang’ en de situatie
onder de meldplicht datalekken zal vallen. Ander soort misbruik dat naar aanleiding van een
datalek kan plaatsvinden, zijn huisinbraken doordat wachtwoorden van een alarminstallatie
bekend zijn geworden. Door de waarde, die persoonsgegevens vandaag de dag hebben, kunnen
persoonsgegevens ook als chantagemiddel worden gebruikt. Openbaar gemaakte gegevens
kunnen tot reputatieschade leiden, wat als gevolg kan hebben dat men zijn baan verliest. Men kan
naast het verlies van inkomen ook immateriële schade lijden. Wellicht het grootste gevaar van
een datalek, is dat wanneer eenmaal de gegevens gelekt zijn, een individu totale controle verliest,
omdat deze gegevens langdurig bewaard blijven of gaan rondzwerven en in een later stadium
worden misbruikt.
De Europese commissie en de nationale wetgever zijn zich ook bewust van de waarde die
persoonsgegevens vandaag de dag vertegenwoordigen. Daarom willen zij burgers meer invloed
laten uitoefenen op hun eigen persoonsgegevens, door de invoering van nieuwe rechten en de
versterking van al bestaande rechten.18 Het regeerakkoord beoogt de bescherming van
persoonsgegevens te verbeteren in Nederland.19 Op Europees niveau, is de bescherming van
persoonsgegevens een kernaspect van de Digitale Agenda voor Europa.20 De EU en Nederlandse
wetgever besteden hier veel aandacht aan, omdat in vele lagen van de bevolking sprake is van
rechtsonzekerheid, vooral op het gebied van online activiteiten.21 Dit kan vervolgens een negatief
effect hebben, op de innovatie van technologische vernieuwingen. Consumenten zullen namelijk
terughoudend zijn in het uitproberen van nieuwe technologieën, indien de veiligheid van de
persoonsgegevens niet voldoende gewaarborgd is.22 Het waarborgen van de
persoonsgegevensbescherming, ook wel aangeduid als de informationele privacy, is derhalve van
vitaal belang. Het recht op privéleven (privacy) behoort tot de klassieke vrijheidsrechten, die
uitgaan van de bescherming van het individu, tegen inbreuken van buitenaf.23 Een onderdeel van
het recht op privéleven (privacy) is het recht op bescherming van persoonsgegevens.24 In het
18

COM(2012) 9 definitief p.4
MvT, Kamerstukken II 2012/13, 33 662, nr. 3, p. 9.
20
COM(2010) 245 definitief.
21
Special Eurobarometer 2011, p.172.
22
Gutwirth e.a. 2011, P 272-280.
23
Artikel 8 EVRM.
24
Artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de EU en artikel 39 van het Verdrag betreffende de EU.
19
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handvest van de grondrechten van de Europese Unie is data protectie opgenomen als een apart
recht.25 Deze rechten houden in dat het individu er recht op heeft dat zijn persoonsgegevens op
een rechtmatige wijze worden verwerkt, om te voorkomen dat hij hier nadeel van ondervindt.26
Het is van belang dat de wetgever hier bescherming biedt door effectieve wetgeving in het leven
te roepen. Dit heeft zowel de nationale, als de Europese wetgever gedaan door onder andere
meldplichten voor datalekken in te voeren. Bedrijven hebben profijt van meldplichten, want door
het delen van kennis over datalekken en de oorzaak ervan, worden bedrijven bewust van de
dreigingen en persoonsgegevensinbreuk. Bedrijven kunnen op basis van deze informatie de
beveiliging aanscherpen om datalekken in de toekomst te voorkomen. Zoals hierboven werd
geïllustreerd, zijn persoonsgegevens vandaag de dag veel geld waard. De gevolgen van een
datalek kunnen enorm zijn voor een consument. De Europese regelgever heeft als doelstelling de
consument meer bescherming te bieden door meer controle te hebben over zijn eigen
persoonsgegevens. De vraag is nu, in hoeverre deze bescherming strekt. Kan een consument na
een notificatie, efficiënte stappen ondernemen om schade te voorkomen en/of te verhalen op de
verantwoordelijke? Of vervalt de bescherming, op het moment dat de gegevens zijn gelekt?

25
26

Artikel 8 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Art. 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, art. 8 EVRM, art. 17 IVBPR en art. 10 van de Grondwet.

12

2. VERENIGDE STATEN
2.1 Achtergrond
De meldplicht uit de VS berust op twee grondslagen, namelijk “Sunlight as a disinfectant,” en
“Right to know.”27 Een meldplicht moet ervoor zorgen dat de verantwoordelijke entiteiten,
adequate maatregelen nemen om de persoonsgegevens van individuen te beschermen. Het
openbaar maken van datalekken, belicht de inadequate beveiligingssystemen van de getroffen
entiteiten. Deze kunnen hierdoor reputatieschade oplopen, vooral als het in de media wordt
uitgelicht. Dit moet als een prikkel dienen voor andere entiteiten, die moeten de beveiliging
aanscherpen om een datalek te voorkomen. Daarnaast heeft een consument het recht om te weten
wanneer zijn persoonlijke informatie is gestolen of aangetast. Veel staten hebben expliciet in de
Breach law opgenomen dat een van de doestellingen van de wetgeving, het bestrijden van
identiteitsfraude is.28 Een datalek verhoogt de kans op identiteitsfraude, dit kan (zoals gebleken
is in paragraaf 1.4) enorme gevolgen hebben voor een consument.
In de VS bestaat zowel op federaal, als staten niveau, wetgeving die melding van
veiligheidsinbreuken verplicht stelt. De wetgeving op federaal niveau, kan verschillen van de
wetgeving op staten niveau (in dergelijke situaties gaat de wet voor, die het individu meer rechten
verschaft. Indien sprake is van een conflict tussen federal law en state law geldt de federale wet).
De inhoud van een breach law verschilt ook per staat. In dit hoofdstuk zal beschreven worden
hoe de meldplicht per niveau is gereguleerd, daarbij zal onderscheid gemaakt worden tussen de
private- en publieke sector. Ook zal kort stil gestaan worden bij de belangrijke wetten op federaal
niveau en zal worden nagegaan in hoeverre deze wetten effectief zijn voor benadeelde individuen.
2.2 Meldplicht datalekken op staten niveau
Op 5 april 2002 vond een gigantische computer hack plaats in een data center te California. Bij
de hack, werd 265.000 persoonsgegevens van ambtenaren, buit gemaakt.29 Ruim een maand later
werden de staat California en de betrokken ambtenaren ingelicht over de hack. Dit vormde
aanleiding om het bestaande wetsvoorstel “Senate Bill 1386”, aan te passen. Senate Bill 1386 was
in eerste instantie een meldplicht, bedoeld voor bedrijven die elektronische persoonsgegevens
opslaan.30 De belangrijkste verandering was de verplichte en tijdige notificatie aan betrokkenen,
door zowel overheden als bedrijven. Dit heeft geresulteerd in de “California Security Breach
Information Act”, tevens de eerste wetgeving met een meldplicht voor datalekken in de VS. Deze
wet werd uitgevaardigd op 1 juli 2003.31 Op grond van deze wet moeten bedrijven, non-profit
organisaties en overheden betrokkenen direct inlichten, op het moment dat een datalek zich
voordoet.32 De wetgever beoogd met deze wet consumenten in de gelegenheid te stellen, zelf
beschermende maatregelen te nemen tegen identiteitsfraude.33 Daarnaast bestaat een
mogelijkheid voor betrokkenen, om schadevergoeding te eisen van entiteiten die de gegevens
hebben gelekt. Op grond van de California Security Breach Information Act, dient een entiteit
27

Maurushat 2013, p.53.
California SB1386; Hawaii, SB2290; Michigan, SB309; Montana, SB732; South Carolina, SB1048; NH, HB1660; NJ, A4001;
OR, SB583; RI, HB6191.
29
Chang 2004, p. 18-20.
30
“Senate Bill No.1386 Chapter 915, official California legislative information, 25 september 2002, Leginfo.ca.
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een datalek binnen redelijke termijn (zonder onnodige vertraging) te melden bij de bevoegde
autoriteit.34 De betrokkenen moeten binnen tien werkdagen schriftelijk, of elektronisch worden
ingelicht.35
De California Security Breach Information Act is een voorbeeld geweest voor andere staten in de
VS. Momenteel hebben 47 staten en District of Columbia, Guam, Puerto Rico en Virgin Island
een meldplicht uitgevaardigd, met betrekking tot datalekken van persoonsgegevens.36 Deze
meldplichten, oftewel Breach laws, verschillen enorm per staat, maar hebben wel hetzelfde
raamwerk, bestaande uit de volgende elementen: (1) afbakening van partijen die onder de
meldplicht vallen; (2) definitie van de termen “persoonsgegevens” en “datalek”; (3) welke schade
onder de meldplicht valt; (4) vereisten voor het doen van een melding; (5) de
uitzonderingsgevallen; (6) verduidelijking van de voorrangsregels en relatie met het federale
recht; en (7) omschrijving van de sancties, bevoegde autoriteiten en remedie.37
Ondanks hetzelfde raamwerk, bestaan onderling veel verschillen tussen de meldplichten. In de
hiernavolgende paragraven zullen de voornaamste verschillen worden geschetst, hierbij zal een
onderverdeling worden gemaakt tussen de private- en publieke sector. De regels verschillen
namelijk per sector en per staat. In 29 staten worden dezelfde verplichtingen opgelegd voor zowel
de private als publieke sector, in de overige staten is dit niet het geval.38 De staat Oklahoma heeft
een geheel afwijkende regeling, in deze staat valt alleen de publieke sector onder de meldplicht
en de private sector niet. 39
2.2.1 Private sector
De definitie van persoonsgegevens, oftewel ‘personally identifiable information’, is niet
uniform.40 Over het algemeen valt hieronder: Voornaam, in combinatie met initialen en
achternaam, gevolgd door een van de volgende gegevens: BSN (social security number), rijbewijs
of ID nummer, bankrekeningnummer en creditcardnummer in combinatie met aanvullende
informatie die toegang verschaft tot het account. Veel staten hebben rechtens openbaar gemaakte
gegevens die beschikbaar zijn voor het algemene publiek, uitgesloten van de definitie
persoonsgegevens. De term “gevoelige persoonsgegevens”, oftewel ‘sensitive personally
identifiable information’, is een deelverzameling van de persoonsgegevens en verschilt ook per
staat, maar bevat over het algemeen informatie over: onderwijs, financiële transacties en criminele
of arbeidsverleden.41 Slechts in sommige staten vallen medische gegevens ook onder gevoelige
persoonsgegevens. Dit komt doordat veel staten medische gegevens niet gereguleerd hebben in
de breach laws, omdat deze al gereguleerd worden in Health Insurance Portability and
Accountability Act (hierna: HIPAA).
Een datalek, oftewel ‘breach of security’, wordt in de meeste staten als volgt gedefinieerd:
“Unauthorized acquisition of personal information that compromises the security, confidentiality,
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or integrity of personal information maintained by a covered entity”.42 Deze definitie is gebaseerd
op de Civil Code van California, deze wet diende als handvat voor andere staten. De grondslag
voor een melding, is in de meeste gevallen wanneer sprake is van ongeautoriseerde toegang tot
persoonlijke informatie. Dit is niet in alle staten het geval, sommige staten, zoals Arizona en
Hawaii, vereisen namelijk een ‘risk of harm assesment’. Hiermee wordt de omvang van de schade
vastgesteld en aan de hand daarvan wordt bepaald of een melding noodzakelijk is.43 Wie
uiteindelijk verantwoordelijk is voor het maken van de melding, verschilt ook per staat. In
sommige staten zoals Florida is het de taak van een ‘third-party service provider’ om de
benadeelde individuen in te lichten over een datalek.44 In het geval van een grootschalige datalek,
worden in staten Colorado en Georgia niet de individuen zelf ingelicht, maar geschiedt dat via
een inlichtingenorganisatie voor consumenten.45 De staat New York heeft een bijzonder
meldingssysteem ontwikkeld, in dit systeem dienen entiteiten bij een datalek de District Attorney
(Officier van Justitie), consumenten bescherming organisatie en de bevoegde ambtenaar (State
Officer of Cyber Security and Critical Infrastructure Coordination) op de hoogte te brengen.46
Wat betreft het tijdbestek waarbinnen een melding gemaakt dient te worden en de methode, zijn
bijna alle staten eensgezinds en volgen daarin de staat California. De staten Ohio en Delaware
hebben een extra verplichting, bestaande uit het telefonisch benaderen van de benadeelde
individuen.47
De meeste staten bieden een safe harbor, aan entiteiten die onder de Gramm-Leach-Bliley Act
(hierna: GLBA), of HIPAA vallen. Deze wetten verplichten financiële, - en gezondheidzorg
instellingen, zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van consumenten en cliënten.48
Een andere uitzondering die veel deelstaten hanteren, is het uitsluiten van versleutelde gegevens
van de meldplicht (encryptie).
2.2.1.1 Handhaving
De staten Californië en Wisconsin, hebben een Office of Privacy Protection. Dit bureau heeft een
adviserende taak en fungeert als meldpunt voor betrokkene. Helaas heeft deze onafhankelijke
toezichthouder niet de bevoegdheid om handhavend op te treden.49 In de staat Nevada bestaat er
wel een mogelijkheid om handhavend op te treden. De AG of de DA kunnen dit doen door middel
van een dwangbevel.50 Verantwoordelijke kan vervolgens schadevergoeding vorderen van de
partij die van het datalek heeft geprofiteerd.51 In zeventien staten en in het District of Columbia
en Puerto Rico, is het mogelijk om als benadeelde, op basis van de meldplicht, een civiele
procedure aan te spannen.52 In de overige staten kunnen benadeelden, procedures aanspannen op
basis van het consumentenrecht (hierin is privacybescherming verankerd in de VS). Ook is het
mogelijk om op grond van consumentenbescherming, malversatie, oneerlijk handelen of fraude
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een procedure te starten. Procederen met als grondslag oneerlijk handelen, kan op grond van ‘state
consumer protection statutes’.53 De opgelegde boetes zijn van staat tot staat verschillend. Indien
een melding onvoldoende nauwkeurig is, kan een organisatie een boete riskeren tussen de $500 $50,000. Indien een benadeelde niet is ingelicht, kan de boete oplopen tot $10,000 per benadeelde.
Laatste punt van verschil, tussen de meldplichten op staten niveau, is het zogenaamde "security
freeze". Massachusetts, West Virginia en Illinois bieden benadeelden van een datalek, deze extra
voorziening aan. Een security freeze stelt de benadeelde in staat de toegang tot zijn account te
bevriezen. Een derde die toegang wenst, moet toestemming vragen aan de consument.54
2.2.2 Publieke sector
De definitie van een agentschap, oftewel agency, op grond van de civil code van California luidt:
“Every state officer, officer, department, division, bureau, board commission, or other state
agency”.55 In sommige staten zijn de organisaties in de juridische branche uitgezonderd van deze
definitie.56 Weer andere staten, zoals Virginia, rekken deze definitie op door ook organisaties, die
gedeeltelijk gefinancierd worden met overheidsgelden, zoals universiteiten, onder deze definitie
te scharen.57 Agentschappen die onder deze definitie vallen en in het bezit zijn van ongecodeerde
data met persoonsgegevens, dienen net als organisaties in de private sector, betrokkenen op de
hoogte te brengen indien een datalek voordoet.
2.2.2.1 Handhaving
Indien de regels niet op juiste wijze worden nageleefd, kan een organisatie een boete riskeren van
$10,000 tot $500,000.58 Het uitstellen van een notificatie aan de betrokkene, kan geoorloofd zijn
indien sprake is van een (lopend) strafrechtelijk onderzoek.59 Een notificatie kan op andere wijze
plaatsvinden dan enkel elektronisch of schriftelijk, indien vaststaat dat de notificatie in totaal meer
dan $250,000 zal kosten.60 Het is ook geoorloofd een alternatieve wijze van notificatie te hanteren
(bijvoorbeeld op de website van het agentschap), indien een agentschap niet beschikt over de
juiste contactgegevens van de benadeelde.61 De benadeelde kan op zijn beurt een claim indienen
tegen de overheidsinstantie. Dit is echter wel afhankelijk van de staat waarin benadeelde woont.
In de staten Hawaii, Alaska en West Virginia is het niet mogelijk een claim tegen de overheid in
te dienen.62 Het tegenovergestelde is het geval in de staat New Hampshire waar het een plicht van
de officier van justitie is, om een schadevergoeding claim in behandeling te nemen na een
datalek.63
De meldplichten betreffende datalekken verschillen enorm per staat en per sector. Een voorbeeld:
In de staat Michigan kon een organisatie in 2012 een boete opgelegd krijgen van 750.000 dollar
voor een overtreding uit de breach law, terwijl in de staat Wyoming, de boete slechts 1000 dollar
bedraagt. De ontvanger van de meldplicht verschilt ook per staat, soms is dat de Attorney General
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(AG), soms de Federal trade commission (hierna: FTC), en soms moeten alleen de betrokkenen
ingelicht worden. Deze verschillen komen de efficiëntie en rechtszekerheid niet ten goede, vooral
bedrijven in de private sector die in verschillende staten opereren, ondervinden hier het meeste
last van. Wat veelal gebeurt, is dat entiteiten de regels van de meest strikte meldplicht
implementeren in de organisatie, om te voorkomen dat zij niets over het hoofd zien.64 De publieke
sector heeft minder last van de verschillende meldplichten.
2.3 Meldplicht datalekken op Federaal niveau
Vanaf februari 2005 vond een reeks aan datalekken plaats bij grote Amerikaanse bedrijven zoals
Bank of America, ChoicePoint’s, LexisNexis, PayMaxx en DSW. In totaal registreerde de
Amerikaanse privacy organisatie “The Privacy Right Clearinghouse”, 80 datalekken in 2005,
waarbij meer dan 80 miljoen persoonsgegevens zijn gelekt.65 In 2006 vond een datalek plaats bij
het Amerikaanse ministerie van defensie, waarbij belangrijke gegevens van militairen en
veteranen openbaar werden gemaakt.66 Naar aanleiding van dit incident, heeft de Amerikaanse
overheid een rapport uitgebracht met aanbevelingen over gedragsregels bij datalekken. 67 De
bovenstaande gebeurtenissen en de toenemende bezorgdheid over identiteitsfraude hebben ervoor
gezorgd dat ook op federaal niveau aandacht kwam voor informatiebeveiliging.68
Op federaal niveau is veel discussie geweest over het invoeren van een Federal Breach law, in
totaal zijn er 20 wetsvoorstellen ingediend, maar deze leverden niets op. Dit kwam voornamelijk
doordat men het niet eens kon worden over de reikwijdte en de criteria voor het melden van een
datalek.69 Tot op heden is in de VS de bescherming van persoonsgegevens niet vastgelegd in een
overkoepelende wet, maar in federale wetten die van toepassing zijn op een aantal sectoren. Het
ontbreken van een overkoepelende federal breach law, maakt het regelgevingskader op federaal
niveau, zeer complex. Bedrijven, overheden en individuen die persoonsgegevens verwerken,
moeten voldoen aan de voorwaardes, gesteld in verschillende privacy wetgevingen, informatie
beveiliging richtlijnen en meldplichten.70 De sectorale aanpak van de federale overheid, zorgt
ervoor dat organisaties in de financiële, overheid, gezondheidzorg, internet- en beveiliging sector,
verplicht zijn informatie goed te beveiligen. In dit stuk zullen de belangrijkste federale
wetgevingen worden besproken. Wederom zal een onderscheid worden gemaakt tussen de
private- en publieke sector.
2.3.1 Private sector
Federale wet, - en regelgeving als HIPAA, Health Information Technology for Economic and
Clinical Health Act (hierna: HITECH Act) en GLBA, verplichten entiteiten in de private sector
veiligheidsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van beschikbare
persoonsgegevens veilig te stellen. De Federal Trade Commission Act (hierna: FTC Act), is van
kracht. Deze wet verbiedt misleidende handels praktijken in de private sector en beschermt de
rechten van een consument.71 Banken en creditcard maatschappijen dienen zich te houden aan
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de veiligheidsregels neergelegd in de Payment Card Industry Data Security Standards (PCIDSS).72 Hieronder volgt een korte omschrijving van deze regelingen.
2.3.1.1 Health Insurance Portability and Accountability Act
HIPAA bepaalt het beleid, de procedures en de richtlijnen, voor het behoud van de privacy en
veiligheid van individueel identificeerbare medische informatie.73 HIPAA is van toepassing op
organisaties binnen de zorgsector die persoonsgegevens verwerken. Titel 2 van deze wet is
belangrijk, aangezien hier de regels staan over privacybescherming, ook wel de Administrative
Simplification, genoemd.74 De belangrijkste regel uit de Administrative Simplification, is de
Security Rule, deze beschrijft de normen ten aanzien van informatiebeveiliging van health
information in electronic form, waarbij procedurele,- technische,- en fysieke
beveiligingsmaatregelen worden voorgesteld.75 Indien de security rule niet wordt nageleefd,
kunnen op grond van de Enforcement Rule, boetes worden opgelegd.76 Het minimum bedrag is
$100, dit kan oplopen tot maximaal $50.000 per overtreding. Benadeelde individuen kunnen
niet individueel in actie komen op grond van deze wet.
2.3.1.2 Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act
HITECH werd in 2009 geïmplementeerd als onderdeel van de American Recovery and
Reinvestment Act of 2009 (ARRA).77 De meeste privacy bepalingen dienen ter aanvulling op de
reeds bestaande HIPAA privacy en veiligheidsregels. HITECHT bepaalt wie de entiteiten zijn
die onder de meldplicht van HIPAA vallen.78 Een voorbeeld van een entiteit die onder deze wet
valt, is een derde dienstverlener in de medische sector, deze is op grond van artikel 13407 van
de HITECH act en FTC act gebonden aan HITECH.79 In geval van een datalek dient de entiteit
betrokkenen in te lichten, tenzij een exceptie of safe harbor regeling van toepassing is.
Inlichting dient zonder vertraging te geschieden en niet later plaats te vinden dan 60
kalenderdagen na ontdekking van het lek.80 De notificatie dient in beginsel schriftelijk te
geschieden, mits toestemming is gegeven voor elektronische berichtgeving. Indien de
benadeelde groep groter is dan tien individuen, gelden er andere regels.81
HITECH bevat op het terrein van elektronische medische dossiers vernieuwende regels.82 In
HITECH staat beschreven dat voor marketing,- en fondsenwerving doelen, gelimiteerd gebruik
gemaakt mag worden van beschermde zorggegevens.83 Daarnaast wordt in HITECH een
handhavingsmogelijkheid geboden aan de AG voor overtredingen uit HIPAA. 84 Het is dus niet
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mogelijk als benadeelde individu zijnde, zelf een civiele actie in te stellen op grond van HIPAA.
Het is wel mogelijk om terug te vallen op de wetgeving op staten niveau.
2.3.1.3 Gramm-Leach-Bliley Act
De GLBA act is de eerste wet ter wereld waarin een meldplicht is opgenomen. Onder deze wet
valt de financiële sector.85 Instellingen binnen deze sector zijn verplicht de persoonsgegevens
van hun klanten voldoende te beschermen tegen inbreuken, onbevoegde toegang en/of gebruik
van persoonsgegevens.86 De financiële instellingen zijn verplicht een meldplicht te
implementeren, dit staat niet in de GLBA, maar in de richtlijn van maart 2005.87 Deze richtlijn
verplicht financiële instellingen een response program te ontwikkelen, waarin staat omschreven
wat de financiële instelling doet om een inbreuk te beperken en hoe de notificatie dient te
geschieden. Indien iemand onbevoegd, toegang heeft verkregen tot persoonsgegevens, moet de
instelling dit melden. De grondslag voor deze melding is tweeledig: (1) De toegang, of
gebruikmaking van de gegevens kan leiden tot substantiële schade voor klanten, en (2) mocht de
financiële instelling waar het lek heeft plaatsgevonden van mening zijn dat sprake is van
misbruik van informatie, of dat misbruik redelijkerwijs mogelijk is, dient de instelling een
melding te maken. De financiële instelling kan dit beoordelen door te kijken naar wat voor soort
informatie het betreft, de aard en reikwijdte daarvan. De financiële instelling moet de klant, de
FTC en justitie informeren over de breuk.88 Op grond van paragraaf vijf van de FTC Act, ziet de
FTC toe op de bescherming van de consument. De toezichthouder is gemachtigd om privacy
gerelateerde vraagstukken te onderzoeken en op te treden tegen inbreuken wanneer dit in relatie
staat tot misleidende of bedrieglijke handelspraktijken. Het is dus niet mogelijk om als
benadeelde individu, zelf een civiele actie in te stellen op grond van GLBA. Het is wel mogelijk
om terug te vallen op de wetgeving op staten niveau en daarnaast is het mogelijk een beroep te
doen op Fair Credit Reporting Act (FCRA). Deze wet creëert verplichtingen voor drie
verschillende partijen: ((1) consumer reporting agencies;(2) furnishers of credit information to
consumer credit reporting agencies en (3) users of consumer credit reports). Een beroep op
deze regeling zal alleen slagen indien sprake is van kwaadaardig opzet aan de kant van de
financiële instelling.89
2.3.2. Publieke sector
De Amerikaanse overheidsinstanties zijn gebonden aan de Federal Information Security
Management Act (hierna: FISMA).90 Voor het departement ‘Veterans Affair’ is een aparte wet in
het leven geroepen: de Veterans Affairs Information Security Act (hierna: VA act).91 In deze wet
is een meldplicht opgenomen en staat de informatie beveiligingsprocedure beschreven om
gevoelige persoonsgegevens van veteranen veilig te stellen. Daarnaast zijn overheden gebonden
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aan de regels van de Office, of management and budget (hierna: OMB), dit omvat een verplichte
meldplicht aan benadeelde individuen.92
2.3.2.1 Federal Information Security Management Act 2000
FISMA werd aangenomen als onderdeel van de Electronic Government Act van 2002.93 FISMA
erkent het belang van informatiebeveiliging van de federale overheden. Hierbij wordt
informatiebeveiliging gedefinieerd als het beschermen van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid
en integriteit van informatie en informatiesystemen.94 FISMA droeg het National Institute of
Standards and Technology op om adequate informatiebeveiliging te ontwikkelen voor alle
federale overheden. Het resultaat hiervan was dat er minimale beveiligingseisen en
implementatierichtlijnen ontstonden voor overheidsinstanties. Op grond van FISMA zijn
overheidsinstanties verplicht om procedures te implementeren met betrekking tot het opsporen,
melden en handhaven van veiligheidsincidenten. Het parlement en OMB dienen jaarlijks
geïnformeerd te worden over de effectiviteit van de information security programs binnen diverse
overheidsinstanties. FISMA bevat geen regeling voor slachtoffers om een claim in te dienen.
Onder de Administrative Procedure Act, waar FISMA ook onder valt, is dit wel mogelijk.95
2.3.2.2 Veterans Affairs Information Security Act
VA Act is in het leven geroepen als reactie op een datalek in mei 2006 bij een veteraan thuis.96
De wet verplicht de afdeling Veterans Affairs (hierna: VA), informatiebeveiliging procedures te
implementeren om de persoonsgegevens van veteranen en informatiesystemen te beschermen.97
Onderdeel van de informatiebeveiliging, is een meldplicht voor datalekken. De secretaris is niet
altijd verplicht een datalek te melden, dit hangt af van de mate van misbruik van de
persoonsgegevens. Om dit te beoordelen, dient een onafhankelijke organisatie, of een VA
inspecteur in opdracht van de secretaris, een onafhankelijke risicoanalyse uit te voeren.98 Aan de
hand van de uitkomsten moet de secretaris vervolgens maatregelen nemen.99 Tevens moet de
secretaris per kwartaal, alle veiligheidsincidenten en de daarop ondernomen acties, rapporteren
aan het Veteranencomité van de senaat.100 VA Act bevat geen regeling voor slachtoffers om een
claim in te dienen. Onder de administrative procedure act, waar VA Act ook onder valt, is dit
wel mogelijk.
2.3.2.3 Office of Management and Budget
De centrale taak van de OMB is het coördineren van het regeringsbeleid op het gebied van
financiën en informatie.101 In 2007 heeft het OMB een memorandum opgesteld voor alle federale
overheidsorganen.102 Hierin werd vastgesteld dat alle overheidsinstanties voor 22 augustus 2007
een meldplicht moet implementeren. Daarnaast vereist het memorandum dat organisaties vijf
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nieuwe veiligheidsmaatregelen zullen treffen.103 Het memorandum van OMB bevat 4 bijlages die
aangeven waaraan het beleid moet voldoen. Bijlage 1 van de OMB, Safeguarding Against the
Breach of Personally Identifiable Information, deze bijlage benadrukt de verantwoordelijkheid
van overheidsorganen om persoonsgegevens veilig te stellen en het personeel te trainen.104 Bijlage
2 van de OMB, Incident Reporting and Handling Requirements, heeft betrekking op de meldplicht
van verlies van gegevens, die zowel elektronisch als in papieren vorm zijn opgeslagen.
Overheidsorganen zijn verplicht binnen een uur na ontdekking van een datalek, intern een
melding te doen.105 Uitstel is slechts geoorloofd indien sprake is van een gerechtelijk onderzoek
of indien de nationale veiligheid dit vereisen. Een melding van versleutelde informatie is niet
altijd nodig, stelt het memorandum. Bijlage 3 van de OMB, External Breach Notification, gaat
over de factoren die een agentschap in overweging moet nemen alvorens een melding extern
wordt gedaan. Daarnaast omschrijft het in wat voor vorm de melding dient te geschieden.
Grondslag voor een melding is de mate van likely risk of harm. Dit moet worden vastgesteld door
een agency response team, dit team dient veiligheidsinbreuken aan te pakken.106 Bijlage 4 van de
OMB, Rules and Consequences Policy, stuurt elk agentschap aan beleidsregels op te stellen over
de consequenties van het niet naleven van de regels omtrent het melden van een datalek. De
toezichthouders zijn onderworpen aan disciplinaire maatregelen indien zij niet passende
maatregelen nemen bij het ontdekken van een datalek, of geheel nalaten stappen te ondernemen
na een datalek.107 OMB bevat geen regeling voor slachtoffers om een claim in te dienen. Onder
de administrative procedure act, waar OMB ook onder valt, is dit wel mogelijk.
2.3.3. Personal data notification and protection act
In 2015 heeft president Obama in ‘the state of the union’ een voorstel gedaan voor een federale
meldplicht die de meldplichten op staatsniveau gaat vervangen. De voorgestelde wet is van
toepassing op zowel profit als non-profit bedrijven.108 Afhankelijk van de volgende voorwaarde,
valt een bedrijf onder deze wet: “businesses that use, access, transmit, store, dispose of, or collect
sensitive personally identifiable information about more than 10,000 individuals in any 12-month
period.”109 Sensitive personally identifiable information (hierna SPII) is uitgebreid gedefinieerd,
de FTC heeft de bevoegdheid om deze definitie aan te passen zodat deze up to date blijft.110
De wet verplicht bedrijven in geval van een datalek, de betrokkenen te waarschuwen. Dit is niet
nodig indien uit een risicoanalyse blijkt dat het risico op schade of fraude nihil is voor het
individu.111 Een notificatie dient te geschieden binnen 30 dagen, schriftelijk via de post,
telefonisch of per e-mail. Indien het aantal benadeelde individuen van wie de SPII is aangetast
meer dan 5000 personen bedraagt, dient notificatie via de media plaats te vinden.112 Naast het
inlichten van individuen, moet ook de federale overheid ingelicht worden, indien wordt voldaan
aan een van de vier criteria gesteld in sectie 106.113 De Secretary of Homeland Security is de
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aangewezen entiteit die de informatie zal doorsturen naar U.S. Secret Service, FBI, en FTC.
Notificatie aan de federale overheid moet 72 uur voordat het individu is ingelicht, of tien dagen
na constatering van het lek geschieden. De AG kan handhavend optreden middels het starten van
een civiele procedure. Hierbij kunnen de boetes oplopen tot 1 miljoen dollar per overtreding.114
Het is echter niet mogelijk als benadeelde individu zelf een actie in te stellen.
2.4 Samenvatting regelgeving
Hieronder is schematisch weergeven welke Breach laws momenteel van kracht zijn. Tevens is
aangegeven onder welke wetgeving het slachtoffer gerechtigd is een procedure aanhangig te
maken en bij welke rechtbank.

Figuur 1: Private right of action onder de huidige wetgeving in de VS

(1)

the number of individuals whose sensitive personally identifiable information was, or is reasonably believed to have been,
accessed or acquired by an unauthorized person exceeds 5,000;
(2) the security breach involves a database, networked or integrated databases, or other data system containing the sensitive
personally identifiable information of more than 500,000 individuals nationwide;
(3) the security breach involves databases owned by the Federal Government; or
(4) the security breach involves primarily sensitive personally identifiable information of individuals known to the business
entity to be employees and contractors of the Federal Government involved in national security or law enforcement.
114
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2.5 Problemen met de huidige meldplichten in de VS
Nu in kaart is gebracht welke wet en regelgevingen in de VS van kracht zijn, kan nader worden
ingegaan op de effectiviteit van deze regels. De huidige meldplichten zijn niet gunstig voor de
benadeelde individuen. Dit komt door een samenloop van verschillende factoren die nu besproken
zal worden.
2.5.1 Verschillen tussen de meldplichten
Ten eerste verschilt de meldplicht van staat tot staat enorm. De belangrijkste verschillen in de
meldplichten zijn de definitie van persoonlijke informatie, uitzonderingen voor notificatie,
sancties voor het niet naleven van een Breach law, periode voor het geven van een notificatie en
procedure voor het melden. De verschillende meldplichten maken het voor bedrijven en
organisaties lastig om bij grootschalige datalekken aan alle notificatie voorwaardes te voldoen.
Niet alleen bedrijven ondervinden last van de verschillende meldplichten, maar de benadeelde
individuen ook. Indien de Personal Data Notification & Protection Act wordt aangenomen, zal
dit voor meer duidelijkheid zorgen. Het is dan duidelijk aan welke regels men zich moet houden
en in welke vorm een notificatie dient te geschieden.
Een ander probleem van de huidige meldplichten, op zowel staten als federaal niveau, is het
passieve karakter. De Breach laws zijn niet ingericht om proactief datalekken te voorkomen. Er
gelden wel wettelijke minimum eisen voor de beveiliging, maar deze zijn vaag en ruim
geformuleerd. In de praktijk komt het erop neer dat verantwoordelijke met minimale
beveiligingsmaatregelen voldoet aan dit vereiste. Dit schroomt niet met het hoofddoel van de
Breach laws om identiteit fraude te voorkomen. In de afgelopen jaren is een forse stijging te zien
in de hoeveelheid datalekken. Dit laat zien dat de huidige wetten niet effectief werken als het gaat
om de preventie van datalekken. Sommige bedrijven hebben er meer baat bij om gegevens van
consumenten te verzamelen dan deze te beschermen. Onder de huidige wetgeving op staten
niveau wordt hier geen halt toe geroepen en op federaal niveau enkel en alleen voor bepaalde
sectoren.
2.5.2. Individuele procedure aanspannen
Indien een datalek zich voordoet, zijn er gelimiteerde middelen beschikbaar voor betrokkenen om
schade te verhalen op de verantwoordelijke partij. In slechts 17 staten is het mogelijk om als
slachtoffer van een datalek een civiele procedure aan te spannen.115 In de overige staten waar dit
niet mogelijk is, kan de meldplicht indirect worden gehandhaafd. Dit kan door procedures aan te
spannen op basis van schending van wetgeving op gerelateerde terreinen als
consumentenbescherming, malversatie, oneerlijk handelen of fraude.116 Deze middelen kunnen
alleen succesvol worden ingezet indien een bedrijf of organisatie niet tijdig een melding doet.
Indien de Personal Data Notification & Protection Act wordt aangenomen, zal dit de meldplicht
op staten niveau vervangen. Dit betekent dat het recht in 17 staten waar men individueel in actie
kan komen, komt te vervallen.
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2.5.2.1 Economic loss doctrine
De reden dat de indirecte handhaving van een meldplicht niet succesvol is, valt onder andere te
wijten aan de economic loss doctrine. Deze doctrine brengt met zich mee dat een slachtoffer van
een datalek die economische schade lijdt, deze schade alleen kan verhalen op basis een
contractuele vordering en niet via een vordering uit onrechtmatige daad.117 Een goed voorbeeld
hiervan zijn de datalekken bij Target en Home Depot in 2013 en 2014. Deze winkelketens werden
door de rechters niet aansprakelijk gesteld voor de schade omdat zij geen contractuele verplichting
jegens de consumenten hadden om de persoonsgegevens te beschermen.118 Het verweer van de
benadeelde individuen dat er sprake was van een impliciet contract slaagde helaas niet. De
slachtoffers slaagden er niet in de volgende punten te bewijzen: (1) het bestaan van een bindend
contract; (2) slachtoffer heeft zich aan de verplichtingen zoals gesteld in het contract gehouden;
(3) De partij in overtreding heeft zich niet aan de verplichtingen in het contract gehouden en heeft
hiervoor geen geldig excuus en (4) het slachtoffer heeft schade geleden als gevolg van de
schending.119
2.5.2.2 Fiduciary duty & Negligence
In een procedure waarbij het slachtoffer een schadevergoeding vordering op basis van negligence
instelt, dient personal injury of property damages worden aangetoond.120 Dit is erg lastig te
realiseren aangezien de rechtbank heeft geoordeeld dat een datalek van elektronische gegevens
niet onder property damage valt.121 In een andere zaak heeft de rechter uitgemaakt dat een
vordering tot smartengeld alleen kan slagen indien de benadeelde kan aantonen dat het leed een
oorzaak is van ook andere factoren dan alleen de openbaarmaking van gegevens.122
In de VS zijn er veel rechtszaken gevoerd op basis van de fiduciary duty (vertrouwensplicht).
Een beroep hierop slaagt indien het slachtoffer het volgende kan aantonen: (1) het bestaan van
een vertrouwensplicht; (2) schending van deze plicht; (3) causaal verband en (4) schade.123 De
gestelde eisen zijn in sommige gevallen moeilijk aan te tonen voor een slachtoffer. Wanneer het
slachtoffer wel hierin slaagt, kan de rechter het beroep alsnog verwerpen indien de rechter vindt
dat de schade niet redelijk te voorzien was.124
2.5.3 Procedurele inefficiënties
Slachtoffers van datalekken die een procedure aanhangig willen maken bij de federale rechtbank.
Dienen te voldoen aan de standing requirements van artikel III van de US Constitution. Daarnaast
moet het slachtoffer ook voldoen aan de injury requirements.
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2.5.3.1. Standing requirements
In geval van een datalek waarbij geen frauduleuze praktijken met de gelekte gegevens heeft
plaatsgevonden, is het bijna onmogelijk een succesvolle claim in te dienen. Dit komt door de
standing requirements van artikel III U.S. constitutie:
“First, the plaintiff must have “suffered an ‘injury in fact’ – an invasion of a legally protected
interest.” The injury complained of must be “actual or imminent, not ‘conjectural’ or
‘hypothetical.’” Second, a plaintiff’s claim must arise from an injury that “fairly can be traced
to the challenged action of a defendant.” Third, a favorable court decision must be able to redress
the plaintiff’s injury. The plaintiff bears the burden to establish all three elements.”125
Doordat er een causaal verband tussen de schade en datalek moet zijn, is het onmogelijk om
anticiperend op de toekomst een actie in te stellen. Dit causaal verband wordt niet alleen in
toekomstige schadevergoedingsacties vereist, maar ook in zaken waar al schade is geleden en dit
zorgt voor de nodige problemen. Het is voor een slachtoffer bijna onmogelijk om aan te tonen dat
gegevens die gestolen zijn bij een datalek ook daadwerkelijk de aanleiding zijn geweest voor
identiteitsfraude op een later moment. Dit wordt nog lastiger indien meerdere datalekken hebben
plaatsgevonden waarbij dezelfde gegevens zijn gelekt, in dat geval is het onmogelijk voor het
slachtoffer om de bron van identiteitsfraude aan te wijzen.
De verhoogde kans op identiteitsfraude als gevolg van een datalek, wordt over het algemeen in
de VS niet als een geldige reden aanvaard om een procedure te starten. Er zijn wel uitzonderingen,
zoals in de Pisciotta v. Old National Bancorp, in deze zaak heeft de rechter het volgende bepaald:
“a threat of future harm or an act which harms the plaintiff only by increasing the risk of future
harm is sufficient to conferstanding when the increase in risk was caused by the defendant’s
actions”126 In de zaak Krottner v. Starbucks Corp, bepaalde de rechter het volgende: “If a plaintiff
faces ‘a credible threat of harm and that harm is ‘both real and immediate, not conjectural or
hypothetical, the plaintiff has met the injury-in-fact requirement for standing under Article III.”127
De Supreme court, First en Third Circuit kunnen zich niet vinden in de bovengenoemde
uitspraken van de Ninth en Seventh Circuit. Nu het slachtoffer niet in staat is om een incident aan
te wijzen waarin de gegevens zijn aangetast door een ongeautoriseerde derde, kan het slachtoffer
niet voldoen aan de voorwaarde van artikel III U.S. constitution. Deze vereist namelijk een actual
of impending injury. Verschillende rechtszaken in de VS laten zien dat de rechter een
schadeprocedure die toekomstgericht is en gebaseerd is op een speculatie, verwerpt.128 Met
speculatie bedoelt de rechter het volgende: “speculations include assuming that the hacker: (1)
read, copied, and understood their personal information; (2) intends to commit future criminal
acts by misusing the information; and (3) is able to use such information to the detriment of [the
plaintiff] by making unauthorized transactions in [the plaintiff’s] name).”129
In de VS heerst er grote terughoudendheid om een “verhoogde kans op identiteitsfraude” aan te
merken als een geldige grond voor een procedure. Dit komt doordat de eisen om een zaak
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aanhangig te maken bij de federale rechtbank in de VS, diep in de grondwet verankerd zijn.
Doordat verandering traag op gang komt, ontstaat een barrière voor slachtoffers om gerechtelijke
stappen te ondernemen.
2.5.3.2. Injury requirements
Indien een slachtoffer erin slaagt om aan de standing requirements te voldoen, moet het
slachtoffer ook nog voldoen aan de injury requirements, anders wordt het beroep verworpen. In
deze context is er ook onenigheid. Rechters zijn het niet eens met de vraag of mitigation cost na
een datalek voldoende is, om daadwerkelijke schade aan te tonen, of dat er sprake moet zijn van
daadwerkelijke schade als gevolg van identiteitsfraude.130 In de zaak Anderson v. Hannaford,
werd bepaald dat de kosten die gemaakt zijn om identiteitsfraude te voorkomen, voldoende zijn
om aan injury requirement te voldoen (zelfs indien identiteitsfraude (nog) niet heeft
plaatsgevonden).131 In de zaak Kuhn v. Capital one Financial Corp werden frauduleuze accounts
geopend op naam van eiser Kuhn. Eiser heeft hierdoor geen financiële schade geleden, maar de
tijd en moeite die eiser heeft gestopt in het beëindigen van de frauduleuze accounts om zo
toekomstige schade te beperken, was voldoende om aan de injury requirement te voldoen. De
Supreme Court en andere rechtbanken gaan niet mee in deze strekking. Zij houden zich vast aan
het vereiste dat identiteitsfraude nodig is om te voldoen aan de injury requirement.132 In de zaak
Krottner v. Starbucks wees de Ninth Circuit de claim van eiser af door te stellen dat het spenderen
van tijd aan preventieve maatregelen om toekomstige schade te voorkomen niet als injury
requirement gezien kan worden.133
Wat betreft de injury requirement bestaan er verschillende opvattingen. De besproken rechtelijke
uitspraken laten zien dat zolang geen verband bestaat tussen de datalek en identiteitsfraude, het
lastig is aan de injury requirement te voldoen.
2.5.4 Massaclaim
Een ander beletsel is de mogelijkheid om een collectief proces te starten. De voorwaardes voor
het starten van een massaclaim op staten niveau is dat: (1) bewezen dient te worden dat er sprake
is van systematisch roekeloos gedrag; (2) niet onmiddellijk een melding van de lek is gedaan en
(3) omvang van de schade enorm is en veel consumenten zijn benadeeld.134 Bij de collectieve
acties voor de federale rechtbank heeft de eisende partij de bewijslast en deze dient de
voorwaardes gesteld in artikel 23 Rule of Civil Procedure te bewijzen.135 Dit artikel is van
toepassing op een groep benadeelden die verbonden zijn door dezelfde juridische en feitelijke
kwesties. Binnen deze groep heeft ieder lid de mogelijkheid om namens de gehele groep een
vordering in te stellen. Dit kan alleen zolang de situatie van dit lid kenmerkend is voor de
vorderingen van de overige leden, daarnaast dient dit lid de belangen van de groep op eerlijke en
toereikende wijze te vertegenwoordigen. Tijdens de class certification bepaalt de rechter of de
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zaak geschikt is voor een collectieve afwikkeling. Dit beoordeelt de rechter aan de hand van de
volgende eisen: (1) de groep benadeelde dient groot genoeg te zijn om een collectieve afwikkeling
te rechtvaardigen; (2) de omstandigheden van de vertegenwoordiger moet typerend genoeg zijn
voor de gehele groep; (3) de belangen van de niet vertegenwoordigde gedupeerde dienen
voldoende gewaarborgd te zijn; (4) feitelijke en juridische vraagstukken van de benadeelden
dienen voldoende overeen te stemmen en (5) de bewijsvragen bij schadeclaims dienen van
collectieve aard te zijn, deze vijf eisen tezamen vormen de predominance toets. In veel gevallen
komen de collectieve procedures niet toe aan inhoudelijke behandeling omdat de zaak niet voldoet
aan de standing en injury requirements. Vooral het aantonen van schade blijft lastig omdat dit
afhankelijk is van individuele omstandigheden en daarvoor leent een collectieve behandeling zich
niet. Indien een collectieve actie wel toekomt aan inhoudelijke behandeling, dekt dat niet de totale
kosten van het slachtoffer. Een voorbeeld uit 2006 is een datalek bij ChoicePoint. Slachtoffers
spanden gezamenlijk een zaak aan omdat 163,000 dossiers met daarin persoonsgegevens als
bankdetails, social security number en creditcard informatie waren gestolen, dit resulteerde in
800 identiteitsfraude zaken. Choicepoint trof een regeling met de slachtoffers voor $10 miljoen,
dit lijkt veel maar in de realiteit komt dit neer op een vergoeding van $61.35 per slachtoffer. Dit
bedrag is vergeleken met de daadwerkelijke schade per individu ($157) niet toereikend.136 Uit het
onderzoek van RAND corporation is gebleken dat een datalek gemiddeld rond de $500 kost.137
Een vergoeding van $61.35 komt niet in de buurt van de daadwerkelijke kosten. Daar bovenop
komen ook nog de kosten voor het proces, die worden in de meeste gevallen van de toegekende
vergoeding afgetrokken. Al met al houdt het slachtoffer er weinig tot niets aan over.
2.5.5 Privacy benadering in de VS
Onder het leerstuk van statutory damages wordt een wettelijk vastgesteld vergoedingsbedrag
verbeurd aan het slachtoffer indien gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens het slachtoffer.
Het slachtoffer ontvangt dit bedrag ongeacht het slachtoffer daadwerkelijk de schade heeft
geleden. Het is tevens niet nodig om causaliteit aan te tonen tussen de schade en de onrechtmatige
handeling van gedaagde. De statutory damages is opgenomen in diverse privacywetten, zoals de
Stored Communication Act (ECPA) en de Electronic Communication Privacy Act (ECPA).
Datalekken vallen niet onder de privacywetten in de VS en daarom kunnen slachtoffers geen
beroep doen op statutory damages. daarnaast zijn de breach laws niet voorzien van een statutory
damages regeling.
In de VS is het recht op bescherming van persoonsgegeven een consumentenrecht. De
Amerikaanse grondwet kent geen expliciet recht op gegevensbescherming. Het vierde
amendement van de Amerikaanse constitutie beschermt de persoonlijke levenssfeer. Deze
grondwet biedt het volk bescherming en vrijwaring van zijn persoon, huis, papieren en bezittingen
tegen onredelijke huiszoekingen en inbeslagnemingen.138 Om een beroep te doen op deze
bepaling, moet het gaan om een huiszoeking, of een onrechtmatige inbreuk door een
overheidsorgaan. Een datalek valt niet binnen de scope van dit artikel. In de VS bestaat er geen
alomvattende federale wet die de verzameling en gebruik van persoonsgegevens reguleert. Voor
de publieke sector biedt de Privacy Act bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.
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Deze wet is de meest uitgebreide privacywet in de VS, helaas valt de private sector hier niet
onder.139 De private sector zou eventueel onder paragraaf vijf van de FTC Act vallen, maar alleen
in gevallen waarin sprake is van misleidende of bedrieglijke handelspraktijken. De privacy act
verbiedt de federale overheid gegevens van betrokkenen te delen met anderen zonder expliciete
toestemming van de betrokkende zelf. Deze wet is voorzien van een civielrechtelijk
aansprakelijkheidsartikel, dat van kracht is bij schending van deze wet.140 Op grond hiervan wordt
alleen daadwerkelijk gelden schade vergoed, toekomstige schade valt hier niet onder. De
Supreme Court heeft in een zaak bepaald dat mental & emotional distress niet onder
daadwerkelijke schade valt als bedoeld in Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. §552.141 Dit brengt met
zich mee dat in geval van een datalek, de benadeelde zijn rechten niet kan verhalen middels de
privacy wetten.
2.5.6 Samenvatting inefficiënties
Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat er diverse problemen zijn met de huidige breach
laws in de VS. Ten eerste bestaan er significante verschillen tussen de breach laws op staten
niveau. Dit is niet gunstig voor bedrijven die actief zijn in verschillende staten, het is namelijk
lastig om alle meldplichten na te komen. Ten tweede heeft een consument gelimiteerde middelen
tot zijn beschikking om het bedrijf dat verantwoordelijk is voor een datalek, aansprakelijk te
stellen. Dit komt mede doordat veel staten consumenten niet in de gelegenheid stellen om op
grond van de breach law, een claim in te dienen. De grondslag voor een vordering, moet dus
gezocht worden in gerelateerde regelingen als consumentenbescherming, malversatie, oneerlijk
handelen of fraude. De meeste procedures stranden bij de federale rechtbank, omdat niet is
voldaan aan de standing en injury requirements. De rechtbanken in de VS zijn over het algemeen
eens dat, zolang niet daadwerkelijk schade is geleden, er sprake is van een toekomstige
schadevergoeding vordering. Dergelijke vorderingen zijn speculatief van aard en zijn derhalve
ongegrond. Daarnaast kunnen consumenten die daadwerkelijk schade hebben geleden ook niet de
totale schade verhalen. Het verhalen van schade geschied in collectieve acties. In dergelijke
gevallen zijn de opbrengsten onvoldoende om elk slachtoffer een adequate vergoeding te geven.
Tot slot vallen datalekken niet onder de privacy wetten in de VS. De consument moet daarom
noodgedwongen een beroep doen op andere regelgevingen, die in de praktijk niet succesvol zijn
gebleken. Uit de literatuur kan worden opgemerkt dat er behoefte is aan een overkoepelende wet
die twee doelen nastreeft: minimaliseren van datalekken en consumenten voorzien van enige
vorm van hulp na een datalek.142 Op dit moment kan de consument in feite alleen zijn pinpas of
creditcard blokkeren en alert zijn op vreemde transacties op de bankrekening en dat is niet
voldoende. Geconcludeerd kan worden dat een slachtoffer van een datalek in de VS, geen
effectieve middelen kan aanwenden om zijn rechten te verhalen. Dit is echter wel een van de
grondslagen geweest om een meldplicht in het leven te roepen. Kortom, de meldplicht schiet in
de VS zijn doel voorbij. In het volgende hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de Nederlandse
meldplicht datalekken werkt.
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3. NEDERLAND
In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende meldplichten in de VS besproken en is de
effectiviteit daarvan getoetst vanuit het perspectief van een consument. De bescherming van
persoonsgegevens staat hoog in het vaandel in Nederland en Europa. Dit komt tot uiting in de
hoeveelheid meldplichten die Nederland kent op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens. Bijlage 4 geeft een overzicht van de verschillende meldplichten die in
Nederland (gaan) gelden op het gebied van persoonsgegevens.
Niet alle meldplichten uit bijlage 4 gaan over datalekken en niet alle meldplichten zijn relevant
voor de consument. In de navolgende paragrafen zullen de meldplichten voor datalekken worden
besproken die voor de consument relevant zijn. Na enige achtergrondinformatie over de doelen
die de Europese en nationale regelgever nastreven met het invoeren van een meldplicht voor
datalekken uit de AVG en Wbp, wordt besproken voor wie de meldplicht in de praktijk geldt.
Vervolgens wordt behandeld waar aan gedacht moet worden indien sprake is van een datalek en
in welke gevallen zulke datalekken gemeld moeten worden. Daarna wordt aandacht besteed aan
de uitzonderingsgevallen en de procedure van de melding. Bij het bespreken van de meldplichten
zal geen onderscheid worden gemaakt tussen de publieke en private sector omdat de meldplichten
in Nederland voor beide sectoren gelden. Tot slot wordt aandacht besteed aan de vraag wat voor
(gerechtelijke) stappen een consument in Nederland kan nemen na een datalek.
3.1 Achtergrond
Ook in Nederland hebben zich een aantal grootschalige datalekken voorgedaan.143 Enkele
voorbeelden hiervan zijn de DigiNotar-affaire en het datalek in Humannet. Bij de eerste hack
werden valse beveiligingscertificaten uitgegeven en bij de tweede lek kwamen meer dan 300.000
personeels- en medische dossiers van werknemers op straat te liggen.144 Deze gebeurtenissen
hebben de discussie over de beveiliging van persoonsgegevens weer aangewakkerd.
De Europese regelgever streeft diverse doelen na met het invoeren van een meldplicht uit de
AVG. Ten eerste levert een meldplicht een bijdrage aan de privacybescherming van de
betrokkenen. Deze kunnen gepaste maatregelen nemen na een datalek om de schade op
economisch of sociaal vlak te beperken.145 Ten tweede zullen entiteiten gepaste
beveiligingsmaatregelen nemen met als doel negatieve publiciteit en klachten te voorkomen.
Consumenten kunnen bedrijven selecteren op basis van hun beveiligingsbeleid.146 Ten derde zal
het consumentvertrouwen in entiteiten die persoonsgegevens verwerken groter worden, omdat
consumenten met een meldplicht meer controle hebben over hun eigen persoonsgegevens.147 De
nationale wetgever streeft met het invoeren van de meldplicht uit de Wbp het volgende doel na:
“Het doel van de meldplicht is het voorkomen van datalekken ten gevolge van doorbreking van
beveiligingsmaatregelen en als deze zich toch voordoen, de gevolgen ervan voor de betrokkenen
zoveel mogelijk te beperken. Met de meldplicht wordt bijgedragen aan het behoud en herstel van
vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.”148 Tot slot vloeien de meldplichten voort uit
“Zwartboek Datalekken”, Bits of Freedom, januari 2013, bof.nl.
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beginselen die ten grondslag liggen aan de bescherming van persoonsgegevens.149 Gegevens
verwerking dient transparant te zijn en een meldplicht moet hieraan bijdragen.150
3.2. Telecommunicatiewet
Richtlijn 2009/136 onderwerpt telecommunicatiedienstverleners aan een notificatieplicht voor
datalekken. Deze meldplicht is opgenomen in artikel 11.3a Telecommunicatiewet (hierna: Tw).
A Voor wie geldt de meldplicht in de praktijk?
De aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst valt onder de meldplicht. 151
Het gaat om aanbieders van transmissiediensten. Dit zijn voornamelijk internet service providers
en bedrijven die telefonie aanbieden. Aanbieders van een dienst van de informatie maatschappij
vallen niet onder deze meldplicht.152 Hierbij kan gedacht worden aan online banken, social media
websites, webwinkels en webhosters.153 AP is belast met toezicht op die meldplicht.
B Wat is een datalek en wanneer moet het gemeld worden?
Conform de memorie van toelichting gaat het om “inbreuken op het netwerk dat door de
aanbieder van de openbare elektronische communicatiedienst wordt gebruikt voor het leveren van
zijn dienst.”154 De Europese toezichthouders hanteren een brede interpretatie van het begrip
inbreuk; een verloren USB-stick of andere elektronische apparatuur, vallen ook onder dit
begrip.155 In Nederland gaat het alleen om inbreuken die plaatsvinden op het eigen netwerk van
de aanbieder. Onduidelijk is hoe een aanbieder hier achter moet komen. Het is namelijk niet
toegestaan het internet te inspecteren in kader van respect voor privacy en
communicatiegeheim.156 Zolang de aanbieder voldoet aan de zorgplicht, gesteld in artikel 11.3
Tw, kan de aanbieder niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet melden van een lek. 157
Ook wanneer de aanbieder gepaste beschermingsmaatregelen heeft genomen waardoor de gelekte
gegevens onleesbaar zijn door encryptie, hoeft de aanbieder de betrokkenen niet in te lichten.158
De telecommunicatiewet bevat twee meldplichten, de eerste meldplicht houdt in dat de aanbieder
de bevoegde autoriteit moet inlichten en de tweede meldplicht verplicht de aanbieder de
betrokkene onverwijld in te lichten indien een datalek “ongunstige gevolgen zal hebben voor
diens persoonlijke levenssfeer”.159 De aanbieder dient zelf te bepalen of het ongunstige gevolgen
heeft. Daarnaast kan de AP onderzoeken of sprake is van een inbreuk die van invloed is op de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en kan de aanbieder verplichten om de betrokkenen
alsnog in te lichten.160 Of een inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft, wordt beoordeeld
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aan de hand van de aard en inhoud van de persoonsgegevens,161 de vermoedelijke gevolgen,162 en
de overige omstandigheden.163
C Procedure van de melding
De kennisgeving aan de betrokkene en aan de AP, geschied op dezelfde wijze als de kennisgeving
op grond van de Wbp.164 Uiterlijk 24 uur na opsporing van de inbreuk moet een melding zijn
gemaakt.165 Met toestemming van AP kan de kennisgeving worden uitgesteld indien een concreet
(strafrechtelijk) onderzoek in gevaar komt.166 De aanbieder moet ervoor zorgen dat de informatie
aan betrokkenen beschikbaar wordt gesteld via een communicatiemiddel dat een snelle ontvangst
van de informatie waarborgt. Daarnaast moet het communicatiemiddel volgens de laatste
technische ontwikkelingen goed beveiligd zijn.167
D Geschillenbeslechting
Indien een geschil voordoet tussen consumenten en aanbieders, kan de Autoriteit Consument en
Markt (hierna ACM) op aanvraag van de betreffende consument het geschil beslechten.168 Onder
deze regel vallen niet de geschillen die kunnen rijzen na aanleiding van een datalek.169
3.3 Wet bescherming persoonsgegevens
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wbp op een aantal punten gewijzigd en uitgebreid. De
belangrijkste aanpassing is de meldplicht datalekken in artikel 34a Wbp. Hiermee loopt de
Nederlandse overheid vooruit op de in 2018 van kracht wordende ‘algemene verordening
gegevensbescherming’.
A Voor wie geldt de meldplicht in de praktijk?
Deze meldplicht geldt voor bedrijven, overheden en anderen, mits zij als ‘verantwoordelijke’ in
de zin van de Wbp zijn aan te merken. “Een verantwoordelijke is 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”.170
B Wat is een datalek en wanneer moet het gemeld worden?
De meldplicht is van toepassing op een ‘inbreuk van de beveiliging’, hiervan is sprake indien zich
daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Een dreiging of een tekortkoming valt
hier niet onder. De AP noemt als voorbeelden van datalekken: een gestolen laptop, een inbraak
door een hacker en een malware-besmetting.171 Uit de beleidsregels van de AP volgt ook dat een
161
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datalek ruim moet worden geduid: “hiervan is niet alleen sprake wanneer persoonsgegevens
verloren zijn gegaan, maar ook wanneer redelijkerwijs niet is uit te sluiten dat deze onrechtmatig
zijn verwerkt.”172 De meldplicht geldt ongeacht of er passende technische of organisatorische
maatregelen zijn getroffen. Alleen wanneer het gaat om falen van maatregelen die niet gericht
zijn op de beveiliging van persoonsgegevens, valt de inbreuk niet onder de wet. Alleen in geval
van incidenten waarbij er voor ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van
persoonsgegevens wordt gevreesd, dient de verantwoordelijke een melding van dit lek te doen bij
AP.173 Wat ‘ernstige nadelige gevolgen’ zijn hangt af van de aard van de getroffen gegevens en
de aard en omvang van de gegevensverwerking.174 Ter illustratie kan worden opgemerkt dat een
hack bij de belastingdienstdatabase, waarin gevoelige persoonsgegevens van burgers zijn
opgeslagen, eerder een meldingsplichtige inbreuk bij de AP oplevert, dan bijvoorbeeld een
inbreuk in de ledenadministratie van een sportvereniging. Wanneer dat een gevolg is van een
hack, zou dat wel gemeld moeten worden in verband met de waarschijnlijkheid van misbruik.
Melding is niet altijd nodig indien de kwijtgeraakte gegevens versleuteld zijn.175 Om te verzekeren
dat de verantwoordelijke de meldplicht kan naleven, moet de verantwoordelijke afspraken maken
met de bewerkers (bewerkers zijn de partijen waaraan verantwoordelijke de verwerking van
persoonsgegevens uitbesteed) in een bewerkersovereenkomst. 176 Deze bewerkersovereenkomst
moet volgens de AP voldoen aan minimumeisen. Een van de eisen is dat in de
bewerkersovereenkomst moet staan hoe de verantwoordelijke kan toezien op de naleving van de
waarborgen. 177 Deze eis brengt met zich mee dat een datalek aan verantwoordelijke gemeld moet
worden.
C Procedure van de melding
De verantwoordelijke dient de betrokkene op de hoogte te stellen indien het verlies van gegevens
ongunstige gevolgen heeft voor diens persoonlijke levenssfeer.178 Daarnaast moet de AP
onverwijld in kennis worden gesteld. De AP hanteert een termijn van 72 uur die begint te lopen
vanaf het moment dat de verantwoordelijke of bewerker op de hoogte is van een datalek. In de
praktijk blijkt dit moment moeilijk vast te stellen. Op grond van de beleidsregels voor de
toepassing van artikel 34a Wbp omvat een kennisgeving aan de AP en aan de betrokkenen in ieder
geval: “De aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; de instanties waar meer
informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen om de negatieve
gevolgen van de inbreuk te beperken.”179 De kennisgeving aan de AP bevat tevens “de gevolgen
van de inbreuk op de persoonsgegevens en de maatregelen die de aanbieder voorstelt of heeft
getroffen om de inbreuk aan te pakken.”180
Indien de regels uit de Wbp niet worden nageleefd, riskeren bedrijven boetes die kunnen oplopen
tot € 820.000,- of 10% van de jaaromzet per overtreding.181 Deze boete kan ook worden opgelegd
bij het overtreden van de medewerkingsplicht, uit artikel 5:20 Awb. De AP mag een boete
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opleggen wanneer middels een bindende aanwijzing duidelijk is gemaakt wat de overtreder moet
doen om de inbreuk te beëindigen.182 Deze regel is geïntroduceerd in het kader van het lex certa
beginsel, het principe dat de wet voldoende duidelijk moet zijn om te bepalen wanneer men in
strijd met een voorschrift handelt.183 Tot slot kan de AP zonder bindende aanwijzing een boete
opleggen indien verantwoordelijke met opzet of ernstige, verwijtbare nalatigheid een overtreding
heeft begaan.184
D Geschillenbeslechting
De Wbp kent een drieledig handhavingssysteem. Ten eerste, een civielrechtelijk systeem
waarbinnen de betrokkene zich kan wenden tot de rechter en indien gewenst immateriële
schadevergoeding kan vorderen. Het kan gaan om geschillen tussen particulieren/bedrijven, maar
het kan ook gaan om geschillen tussen burgers en de overheid. De betrokkene kan een beroep
doen op de schadevergoedingsregel, deze bepaalt dat de verantwoordelijke aansprakelijk is voor
schade veroorzaakt door schending van bepalingen uit de Wbp.185 Ook een bewerker kan
aansprakelijk zijn indien hij een fout heeft gemaakt bij de beveiliging.186 De verantwoordelijke
blijft in eerste plaats aansprakelijk voor de schade, maar de verantwoordelijke kan regres nemen.
De bewijslast dat de schade niet aan de verantwoordelijke of aan de bewerker kan worden
toegerekend rust op de schouders van de verantwoordelijke en de bewerker.187 Ten tweede, heeft
de Wbp een administratiefrechtelijk systeem, waarbinnen de AP onder meer toezichthoudende en
interventiebevoegdheden bezit, alsmede de mogelijkheid heeft om ambtshalve of op verzoek van
een betrokkene een onderzoek in te stellen. Ten slotte, bezit de Wbp een strafrechtelijk systeem
waarin het niet-aanmelden van een verwerking als een strafbaar feit wordt gedefinieerd.188
3.4 Algemene verordening gegevensbescherming
De Richtlijn 95/46/EG Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG), is in
werking getreden en zal op 25 mei 2018 van toepassing zijn. De AVG heeft als doel om de privacy
online beter te waarborgen en de digitale economie in de EU te stimuleren.189 Een onderdeel dat
ervoor moet zorgen dat de doelstelling wordt behaald, is de meldplicht voor een inbreuk in
verband met persoonsgegevens. Deze meldplicht is opgenomen in artikel 31 AVG.
A Voor wie geldt de meldplicht in de praktijk?
De meldplicht geldt voor natuurlijke personen, rechtspersonen, overheidsinstanties en anderen,
mits zij als “verwerkers” of “verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG aan te
merken zijn.190 De veiligheidsdiensten vallen niet onder deze verordening.191 De territoriale
werkingssfeer van deze verordening is ruim want deze regels zijn ook van toepassing op
verwerkers die geen vestiging in de unie hebben, maar wel voldoen aan de volgende voorwaarde:
(1) De verwerking ziet op persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de unie bevinden (2) de
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verwerking houdt verband met a. het aanbieden van gratis goederen of diensten in de Unie aan
deze betrokkenen; of b. het monitoren van hun gedrag, voor zover dit gedrag in de Unie
plaatsvindt.192
B Wat is een datalek en wanneer moet het gemeld worden?
In artikel 4, lid 12 van de AVG, wordt gesteld dat onder een inbreuk in verband met
persoonsgegevens moet worden verstaan: “een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins
verwerkte gegevens.” Het criterium op grond waarvan een datalek moet worden gemeld, is dat
in beginsel alle lekken aan de toezichthouder gemeld moeten worden, tenzij de
verwerkingsverantwoordelijke conform het verantwoordingsbeginsel in artikel 33 AVG kan
aantonen dat het onwaarschijnlijk is dat deze inbreuk risico’s voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen met zich brengt.193
C Procedure van de melding
De verwerkingsverantwoordelijke stelt de toezichthouder zonder onredelijke vertraging op de
hoogte en uiterlijk 72 uur nadat hij van een datalek kennis heeft genomen.194 De relevante
toezichthouder wordt bepaald door het grondgebied waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. Dat
brengt met zich mee dat bij grensoverschrijdende datalekken aan meerdere toezichthouders moet
worden gemeld.195 Indien een datalek hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene onverwijld op de
hoogte.196 Indien de gelekte gegevens waren versleuteld, is het niet noodzakelijk om de
betrokkenen in te lichten.197 Het nalaten van een notificatie aan de betrokkenen of AP wordt
gestraft met hoge boetes. Een boete kan oplopen tot 4% van wereldwijde jaaromzet van een
bedrijf.
D Geschillenbeslechting
Artikel 82 van de verordening stelt dat “Eenieder die materiële of immateriële schade heeft
geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, het recht heeft om van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden
schade”.198 Een bewerker, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de
dienst of enig ander orgaan die/dat ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt.199 Is alleen aansprakelijk voor zover de schade komt door verwerkingen die niet
voldoen aan de eisen van de verordening gericht op bewerkers of die zijn ontstaan door het niet
opvolgen van rechtmatige instructies van de verantwoordelijke. Een verantwoordelijke en
bewerker wordt van aansprakelijkheid vrijgesteld indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze
verantwoordelijk is voor het schade brengende feit. Een geschil over de verordening zal in
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eerste aanleg voor de nationale rechter worden beslecht.200 Onder de nieuwe EU-regels wordt
het voor burgers mogelijk om een officiële klacht in te dienen bij hun nationale privacy
toezichthouder. Doordat de AP kampt met capaciteitsproblemen is het nog onduidelijk hoe deze
klachtenregeling vorm gaat krijgen.201
3.5 Samenvatting regelgevingen
Er is sprake van een drietrapsraket van meldplichten met betrekking tot datalekken in Nederland.
Naast de sector specifieke meldplichten voor aanbieders van openbare elektronische
communicatiediensten, bestaat sinds dit jaar de brede meldplicht op grond van de Wet
bescherming persoonsgegevens. Ten slotte zal per 2018 de meldplicht uit de algemene
verordening gegevensbescherming, zonder tussenkomst van de nationale wetgever, gelden. Deze
vervangt de meldplicht uit de Wbp. In het stroomschema in bijlage 3 zijn de huidige meldplichten
in Nederland weergegeven en zoals daarop te zien is, zijn deze meldplichten deels in elkaar
verweven. Het verschil tussen de meldplichten zit in de grondslag voor het doen van een melding.
De meldplicht voor aanbieders uit de telecomsector dient plaats te vinden in geval er sprake is
van nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit is anders geregeld in de
meldplicht aan de AP die is opgenomen in de Wbp. Alleen inbreuken waarvan redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat deze leiden tot een aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen voor de
bescherming van persoonsgegevens, moeten gemeld worden. De aanbieder dient hierbij zelf een
inschatting te maken van de gevolgen die de inbreuk heeft voor de bescherming van
persoonsgegevens, voordat deze over gaat tot het maken van een melding bij de AP. De AP heeft
nu twee toezichtpraktijken voor datalekken i.v.m. persoonsgegevens. De eerste is een uitgebreide
meldplicht voor aanbieders van de telecomsector en de tweede betreft een brede meldplicht, met
een clausulering voor alle overige verantwoordelijken voor de gegevensverwerking in de publieke
en private sector. Ten aanzien van de notificatie aan de betrokkenen, zijn de drie verschillende
meldplichten meer in lijn met elkaar. In alle drie de gevallen moeten de verantwoordelijken een
inschatting maken van de waarschijnlijk ongunstige gevolgen (op grond van de Tw),
aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen (op grond van de Wbp) en waarschijnlijk negatieve
gevolgen (op grond van AVG) voor de bescherming van de persoonsgegevens en persoonlijke
levenssfeer van de betrokkenen. De verantwoordelijke heeft hierin een discretionaire ruimte. De
huidige meldplichten zijn niet voorzien in een geschillenregeling voor gedupeerde. De
toekomstige meldplicht is wel voorzien in een dergelijke regeling. Nu in kaart is gebracht hoe het
Nederlandse systeem omtrent datalekken van persoonsgegevens in elkaar zit, kan de
vergelijkende analyse plaatsvinden met het Amerikaanse systeem.
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4. VERGELIJKENDE ANALYSE
In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of de inefficiënties die zich in de VS hebben voorgedaan,
zich ook in Nederland kunnen voordoen. De meldplichten in de VS zijn op de volgende punten
inefficiënt gebleken voor de betrokkenen: (1) Onduidelijkheid door te veel verschillende
meldplichten, (2) Een individuele procedure aanspannen blijkt niet succesvol te zijn door o.a.
procedurele inefficiënties, (3) Een massaclaim levert niet veel op en (4) Privacy wetgeving biedt
geen bescherming. Op basis van voornoemde punten zal het Nederlandse systeem onder de loep
worden genomen. Alleen de huidige meldplicht datalekken, in verband met bescherming
persoonsgegevens uit de Wbp, zal hierbij betrokken worden. De overige meldplichten uit bijlage
4 zullen niet nader besproken worden omdat deze meldplichten een ander doel nastreven. Dit
geldt overigens niet voor de meldplicht uit de Tw en de AVG die in 2018 in werking treedt. Deze
lijken veel op de bestaande meldplicht uit de Wbp en zal slecht bij afwijking van de huidige regels
besproken worden. Gezien het gebrek aan praktijkvoorbeelden, moest deze analyse echter van
enigszins speculerende aard blijven.
4.1 Verhouding meldplicht datalekken en sectorale meldplichten.
Door de hoeveelheid verschillende wetten in de VS op State level en Federal level, is de roep om
een overkoepelende wet groter geworden. De Nederlandse wetten over meldplicht datalekken zijn
op nationaal niveau gereguleerd. Het fenomeen state law uit de VS kent Nederland niet. Er is wel
een parallelle ontwikkeling te zien in Nederland wat betreft de hoeveelheid verschillende wetten
met een meldplicht voor datalekken. In bijlage 4 is te zien dat er een aantal nieuwe meldplichten
in Nederland aankomen. Deze wettelijke meldplichten hebben een ander doel dan de meldplichten
in verband met de bescherming van persoonsgegevens, maar in de praktijk zal er waarschijnlijk
overlap zijn.202 Doordat op nationaal en Europees niveau afzonderlijk initiatieven zijn genomen,
is het niet duidelijk hoe al deze meldplichten ten aanzien van veiligheidsinbreuken zich verhouden
tot de (bestaande) meldplichten in de Tw, Wbp en AVG.203 Hierdoor ontstaat een ondoorzichtig
samenspel van nationale en internationale regelingen en toezichthouders.204 Het is tot nu toe
tevens onduidelijk hoe de meldplicht uit de AVG in Nederland eruit komt te zien.205
Ongeacht het feit dat Nederland in vergelijking met de VS één brede meldplicht heeft, is deze
niet altijd even duidelijk. Dit komt doordat de Wbp veel abstracte normen bevat. Het is
bijvoorbeeld onduidelijk voor de verantwoordelijke hoe de discretionaire ruimte van artikel 14,
lid 5 Wbp, benut dient te worden. Binnen deze discretionaire ruimte moet verantwoordelijke
zelf bepalen of er sprake is van een aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen voor de
bescherming van persoonsgegevens. De AP heeft hiervoor beleidsregels en richtsnoeren
opgesteld, maar volgens privacy en dataprotectie counsel Quirine Tjeenk Willink, bieden deze
regels in de praktijk niet altijd een heldere uitkomst.206 Het resultaat hiervan is dat bedrijven het
zekere voor het onzeker nemen en onnodig veel datalekken melden bij de AP. Bedrijven doen
dit vooral uit angst voor de forse boetes, die de AP kan opleggen wegens het niet naleven van de
regels uit de Wbp. Uit het interview met de woordvoerder van de AP blijkt dat de helft van de
binnengekomen meldingen niet ernstig genoeg zijn.207 De meldingssoftware van de AP,
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categoriseert de meldingen van “niet ernstig” tot “ernstig” door middel van een kleurcode. De
“niet ernstige” meldingen worden niet nader bekeken door de AP.208 Het doen van een melding
is een tijdrovend proces en zoals het welbekende gezegde luidt: Tijd is geld, zijn de onnodige
meldingen een verspilling van geld aan de zijde van de melder. Een ander punt dat onduidelijk
is, is de termijn waarbinnen verantwoordelijke een datalek aan de AP moet melden. De
verantwoordelijke moet een datalek onverwijld melden aan de AP dit moet uiterlijk binnen 72
uur gebeuren, maar deze deadline is niet strikt. De verantwoordelijke kan ook na 72 uur nog
melden, mits de verantwoordelijke gemotiveerd kan betogen waarom deze langer nodig had.209
Welke gevallen onder deze uitzondering vallen, moet de praktijk nog uitwijzen.210 De
verantwoordelijke dient ook de betrokkene onverwijld in kennis te stellen, indien de inbreuk
waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene.
Anders dan in de VS kennen de Nederlandse (Europese) meldplichten geen encryption safe
harbour. Het enkele feit dat encryptie is toegepast betekent niet dat een datalek niet gemeld
hoeft te worden aan het slachtoffer. Encryptie is slechts een van de factoren waar rekening mee
wordt gehouden bij de beoordeling of een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal
hebben voor de betrokkenen.211 Uit de Beleidsregels voor toepassing van artikel 34a Wbp blijkt
niet wat onverwijld melden aan betrokkenen is. De verantwoordelijke dient in zijn melding aan
de AP een termijn aan te geven waarbinnen verantwoordelijke betrokkende gaat inlichten. Dit
mag verantwoordelijke zelf bepalen.212 Ook van deze deadline kan worden afgeweken, maar de
AP houdt wel in de gaten of betrokkene daadwerkelijk wordt ingelicht.213 De Breach laws in de
VS hebben vaak wel een exacte termijn om betrokkenen in te lichten. Hoewel een termijn meer
duidelijkheid zou verschaffen, is het helaas niet overgenomen in het Nederlandse systeem.
Laatste punt wat onduidelijk is, is de striktheid van handhaving. Voormalig voorzitter van de
AP Jacob Kohnstamm, liet in een interview weten minimale capaciteit voor handhaving
beschikbaar te hebben en dat derhalve de pijlen alleen gericht zijn op grote lekken.214 De
minister van veiligheid en justitie liet in een kamerbrief weten dat dit niet het geval is en dat er
voldoende capaciteit voor handhaving is.215 Echter blijkt uit een recent interview met een
woordvoerder van de AP dat er wel sprake is van een onderbezetting.216 Ook wordt dit
bevestigd in het interview met de communicatieadviseur van de AP.217 Dit kan de minimale
hoeveelheid nader onderzochte meldingen verklaren. Van de 1600 datalekken die tot mei 2016
zijn gemeld, zijn er in zeventig gevallen aanvullende vragen gesteld.218 Het geringe aantal
meldingen en nader onderzochte meldingen roepen vraagtekens op bij de effectiviteit van de
meldplicht in de Wbp. Lang niet alle datalekken worden gemeld en hier tegen hoort de AP
handhavend op te treden, maar tot nu toe heeft de AP geen boetes uitgedeeld voor het niet
melden van een datalek.219 In een recent interview aan nu.nl geeft de nieuwe voorzitter Aleid
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Wolfsen aan dat er 4000 meldingen tot nu toe zijn gedaan bij de AP.220 Volgens Aleid Wolfsen
ligt het in de lijn der verwachting dat er binnenkort boetes worden opgelegd, omdat er een
aantal gevallen zijn waarbij de bescherming van persoonsgegevens drastisch niet in orde is.221
4.2 Individuele procedure
De breach laws in de VS zijn niet voorzien van een statutory damages regeling, hierdoor moeten
slachtoffers een gerechtelijke procedure starten om de schade te verhalen. Individuele procedures
in de VS zijn vaak niet succesvol gebleken en dat komt vooral door de procedurele voorwaarden
en de bewijslast die op het slachtoffer rust. De vraag is nu of een slachtoffer van een datalek in
Nederland wel effectieve (gerechtelijke) stappen kan ondernemen. In de huidige Nederlandse
wetten over meldplicht datalekken ter bescherming van persoonsgegevens (Wbp en Tw), zijn
geen specifieke geschillenregelingen opgenomen. Ook zijn deze wetten niet voorzien van een
wettelijk bepaalde, forfaitaire schadevergoeding regeling. In de AVG is wel een
geschillenregeling opgenomen in artikel 82 AVG.222 Geschillen op grond van voornoemd artikel
komen voor de nationale rechter. Wat betreft geschillen die rijzen op grond van de meldplicht in
de Wbp, dienen betrokkenen terug te vallen op de algemene privaatrechtelijke
aansprakelijkheidsregels. Voor het vaststellen van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
verantwoordelijke, moet sprake zijn van een schending waarbij een persoon schade heeft
berokkend (schade uit onrechtmatig gebruik door malafide partijen, zoals identiteitsfraude) dat
gekwalificeerd kan worden als een toerekenbare onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162
Burgerlijk wetboek of wanprestatie op grond van artikel 6:74 Burgerlijk wetboek. Echter moet de
betrokkene na de melding zelf maatregelen nemen om de schade te beperken, doet hij dit niet dan
zal hij geen recht hebben op schadevergoeding.223 Betrokkene kan hierbij het advies van de
verantwoordelijke opvolgen, deze is namelijk verplicht aan te geven welke maatregelen getroffen
kunnen worden.224 In de navolgende paragrafen zal beide vormen van aansprakelijkheid nader
worden besproken.
4.2.1 Wanprestatie
Als een tekortkoming in de nakoming (ook wel de wanprestatie genoemd) wordt aangemerkt:
“Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die
de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden
toegerekend.”225 Voor een geslaagd beroep op de wanprestatie moet er sprake zijn van een
contractuele verhouding tussen verantwoordelijke en betrokkene. Daarnaast moet er sprake zijn
van schade die het gevolg is van de tekortkoming door de verantwoordelijke.226
4.2.1.1 Contract
In de meeste gevallen worden contracten gesloten met daarin een beding, dat in ruil voor een
dienst of goed persoonsgegevens worden verwerkt. Een ieder die persoonsgegevens verwerkt, is
gebonden aan de regels in de Wbp. In artikel 15 Wbp wordt een zorgplicht voor de
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verantwoordelijke opgelegd voor de normen, genoemd in de artikelen 6 t/m 12 en 14, tweede en
vijfde lid van hoofdstuk 2 van de Wbp. Het gaat hier om de normen die het karakter hebben dat
op een bepaalde wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan.227 Er is sprake van een
tekortkoming indien de verantwoordelijke op enige wijze achterblijft bij wat de verbintenis
vraagt. In geval van een datalek dat te wijten is aan inadequate beveiliging, is de verplichting om
de persoonsgegevens voldoende te beschermen geschonden. Deze verplichting bestaat ook indien
niet expliciet een contract tussen partijen is gesloten. In de rechtsverhouding tussen betrokkene
en verantwoordelijke is namelijk toestemming gegeven om de gegevens in bewaring te nemen en
te verwerken, dit kan worden gekenmerkt als een contractuele relatie. Ongeacht of de betrokkene
een voordeel heeft ontvangen na het geven van de toestemming, moet worden aangenomen dat
deze toestemming is gegeven onder de veronderstelling dat de data toereikend beschermd zou
worden.228 Doordat er sprake is van een impliciet contract zou een beroep op de wanprestatie
kunnen slagen.
4.2.1.2 Schade
Op grond van de wet komen vermogensschade en immateriële schade voor vergoeding in
aanmerking.229 Onder vermogensschade vallen: geleden verlies, gederfde winst en de redelijke
kosten ter voorkoming, beperking en vaststelling van de schade.230 De kosten die zijn gemaakt
om de schade te beperken of te voorkomen, moeten de ‘dubbele redelijkheidstoets’ doorstaan om
voor vergoeding in aanmerking te komen. De toets houdt in dat het maken van de kosten en de
omvang redelijk moeten zijn.
Immateriële schade, omvat de niet vermogensrechtelijke schade die een persoon lijdt dat
lichamelijk letsel heeft opgelopen, of in zijn eer, goede naam of op andere wijze is aangetast.231
Zoals besproken in paragraaf 1.4 kan een betrokkene bij een datalek ernstige schade oplopen. In
de literatuur is het niet altijd even duidelijk wat voor soort belangen zijn geschonden bij een
datalek.232 De parlementaire geschiedenis geeft aan dat het om de volgende belangen gaat:
“Het gaat dan om de gevolgen van het lekken van de persoonsgegevens voor de persoonlijke
levenssfeer van de getroffen personen. Burgers kunnen door het verlies, onrechtmatig gebruik of
misbruik van persoonsgegevens in hun belangen worden geschaad. De schade kan van materiële
of immateriële aard zijn (zoals onrechtmatige publicatie, aantasting in eer en goede naam,
identiteitsfraude, discriminatie).”233
4.2.1.3 Overmacht
De verantwoordelijke is niet in alle gevallen aansprakelijk er kunnen omstandigheden voordoen
die een overmacht situatie rechtvaardigen.234 Uit jurisprudentie blijkt dat dit niet opgaat voor
banken vanwege de sleutelfunctie die banken in het maatschappelijke en economisch verkeer
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hebben.235 Gezien deze functie moet de samenleving erop kunnen vertrouwen dat de banken het
toevertrouwde betalingsverkeer correct en betrouwbaar uitvoeren. Het zou immers dramatische
gevolgen hebben voor de economie als bedrijven en particulieren het digitale bankwezen niet
langer vertrouwen. Indien deze lijn wordt doorgetrokken naar andere organisaties dan alleen
banken, zal een argument van overmacht niet langer valide zijn. De zorgplicht die op organisaties
rust, brengt met zich mee dat zij meer dan het normale doen als het aankomt op de continuïteit en
betrouwbaarheid van hun digitale dienstverlening.236 Echter blijft dit een punt van discussie in de
literatuur. Internetjurist Engelfriet stelt namelijk dat het voorkomen van cyberaanvallen
onmogelijk is en daardoor wel onder overmacht valt.237 De onmogelijkheid om cyberaanvallen te
voorkomen neemt niet weg dat het wel mogelijk is om maatregelen te treffen om de kans op een
cyberaanval te verkleinen. De vraag die centraal staat bij een overmacht situatie is of de aanval al
dan niet voorkomen had kunnen worden. In de literatuur is te zien dat dit minder relevant moet
worden en dat de vraag hoe vervolgens omgegaan wordt met de aanval (als die zich voordoet),
relevanter moet worden. Daarnaast dient ook het debat rondom verantwoordelijkheden van
schadebeperking en eventuele aansprakelijkheid meer focus te krijgen.238 In geval van een datalek
maakt de AP geen verschil in de oorzaak: per ongeluk, overmacht (diefstal) of bewust. De praktijk
zal uitwijzen of een datalek onder een overmacht situatie kan vallen.
Een beroep op de wanprestatie is succesvol indien bewezen kan worden dat er een (impliciet)
contract aan de rechtsverhouding ten grondslag ligt. Door schending van de verplichtingen uit het
contract, heeft betrokkene schade geleden en deze schade kan aan de verantwoordelijke worden
toegerekend. In de praktijk zal het moeilijk zijn om de schade aan te tonen, dit zal nader toegelicht
worden bij de bespreking van de onrechtmatige daad. De verschillende soorten schade die op
grond van de wet voor vergoeding in aanmerking komen zijn voor de onrechtmatige daad en
wanprestatie hetzelfde.
4.2.2 Onrechtmatige daad
Voor een geslaagd beroep op de onrechtmatige daad moet aan de volgende vijf eisen zijn voldaan:
4.2.2.1 Onrechtmatigheid
Schending van de verplichtingen uit de Wbp kan gekwalificeerd worden als een schending van
een wettelijke plicht en is derhalve onrechtmatig. In geval van een datalek gaat het om een
schending van Artikel 13 Wbp, dit artikel bevat een beveiligingsverplichting voor de
verantwoordelijke. Laatstgenoemde dient op grond van dit artikel “passende technische en
organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen
enige vorm van onrechtmatige verwerking.”239 Ook kan er in geval van een datalek, sprake zijn
van een schending van een algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 lid 2 BW. Om te
beoordelen of hiervan sprake is, kan de rechter toetsen aan de kelderluikcriteria.240 In geval van
een datalek komt de rechter niet snel toe aan de toetsing van de zorgvuldigheidsnorm omdat een
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schending van een wettelijke plicht voldoende is om de onrechtmatigheid van de gedraging vast
te stellen.241
4.2.2.2 Toerekenbaarheid
Wat betreft de toerekenbaarheid, oftewel de verwijtbaarheid aan de dader wijst lid 3 van artikel
49 Wbp, de verantwoordelijke aan als aansprakelijke partij. De bepaling impliceert dat indien er
een bewerker is die gegevens verwerkt ten behoeve van een verantwoordelijke, de
verantwoordelijke daarvoor ook aansprakelijk is.242 Anders dan in de VS rust de bewijslast dat de
schade niet aan de verantwoordelijke kan worden toegerekend, op de schouders van de
verantwoordelijke.243 In de praktijk wordt de aanwezigheid van schuld aangenomen indien de
onrechtmatigheid vaststaat.244
4.2.2.3 Causaliteit & Schade
In de VS is de enkele mogelijkheid op nadelige gevolgen naar aanleiding van een datalek op
zichzelf, onvoldoende om als schade aangemerkt te worden. Uit de rechtszaken die zich in de VS
hebben afgespeeld, is gebleken dat het op zijn minst moet gaan om een vrij serieuze kans op
schade. Een vergrote kans op identiteitsfraude valt hier niet onder, maar gevallen waarin
identiteitsfraude heeft plaatsgevonden, met of zonder financiële schade, vallen hier wel onder. In
de navolgende sub paragraven zal worden bekeken of de causaliteit en schade ook in Nederland
een belemmering vormen om schadevergoeding te eisen.
4.2.2.3.1 Toekomst schade
Toekomstige schade kan op grond van artikel 6:105 BW toegekend worden in Nederland. Dit
artikel heeft ten doel een handvat te bieden voor de begroting en vergoeding van schade, die zich
uitstrekt over een langere periode en dus voor een belangrijk deel in de toekomst wordt geleden.245
De rechter heeft de vrijheid om bij de begroting van toekomstschade twee kanten op te gaan, hij
kan de schade in een keer, of periodiek, uitkeren.246 Wanneer toekomstige schade voor vergoeding
in aanmerking komt, blijkt niet eenduidig uit de literatuur. Uit de rechtspraak volgt dat
toekomstige schade niet louter gebaseerd mag zijn op een speculatie, de schade moet dus
voldoende zeker zijn.247 Het hof heeft bijvoorbeeld bepaald dat een schade onvoldoende zeker is
wanneer een persoon extra vatbaar is voor calamiteiten, doordat deze persoon geen reuk- en
smaakfunctie meer heeft.248 Indien de rechter toekomstige schade vaststelt, heeft de rechter de
mogelijkheid de aansprakelijke persoon te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, op te
maken bij staat.249 Voor de toewijzing van vergoeding van toekomstige schade in een procedure,
dient deze voldoende onderbouwd te zijn.250 In geval van een datalek is het lastig om een beroep
te doen op dit artikel, de betrokkene zal ongetwijfeld stuiten op bewijsproblemen bij bijvoorbeeld
het aantonen van identiteitsfraude. De verantwoordelijke kan namelijk betwisten dat de schade is
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ontstaan als gevolg van gegevensverlies binnen zijn organisatie. De betrokkene moet ook causaal
verband aantonen, dat zonder het datalek geen identiteitsfraude zou voordoen. Omdat het vrijwel
onmogelijk is te achterhalen wat er gebeurd zou zijn zonder datalek, zal de betrokkene
waarschijnlijk niet slagen in het leveren van dit bewijs. Zeker niet wanneer er sprake is van
meerdere datalekken, in dat geval is het onmogelijk om de bron aan te wijzen. Het gevolg van het
onvoldoende aannemelijk maken van een causaal verband, kan ervoor zorgen dat de rechter de
vordering verwerpt omdat de schade te onzeker en speculatief is.
4.2.2.3.2 Leerstuk van verlies van een kans
Het gevolg van bovenstaande bewijsproblemen is dat de betrokkene met lege handen achterblijft.
Dit is het gevolg van het alles-of-niets-principe dat in het aansprakelijkheidsrecht geldt. In dit
geval leidt het tot een onbevredigende uitkomst. Het leerstuk van verlies van een kans zou
eventueel uitkomst kunnen bieden. Dit leerstuk komt in beeld in gevallen waarin vaststaat dat er
sprake is van een onrechtmatigheid, of een toerekenbare tekortkoming. De fout heeft geleid tot
een verminderde kans op een beter eindresultaat. Onduidelijk in deze gevallen is echter, of er
schade is die voor vergoeding in aanmerking komt en wat de omvang daarvan is.251 Onder het
schadebegrip bij dit leerstuk wordt begrepen: De waarde van de ontnomen kans.252 Akkermans
stelt in zijn commentaar bij de uitspraak in het arrest Baby Ruth,253 waar dit leerstuk overigens
voor het eerst werd toegepast, dat: De kans op de ‘definitieve schade’ wordt gelaten voor wat het
is, en de verloren kans op een beter eindresultaat als schadebegrip wordt gehanteerd.254
In geval van een datalek hoeft de betrokkene dus niet aan te tonen dat elke schadepost (zoals
onrechtmatige publicatie, aantasting in eer en goede naam, identiteitsfraude, discriminatie) in
causaal verband staat tot het datalek, maar betrokkene kan volstaan met het aantonen van causaal
verband tussen het datalek en het verlies van een kans op een beter eindresultaat. Naar alle
waarschijnlijkheid kan de betrokkene namelijk wel aantonen dat, door het datalek, hem in ieder
geval de kans op een beter resultaat is ontnomen.
Het hof heeft enkele grenzen gesteld om te vermijden dat bij iedere causaliteitsonzekerheid de
weg van dit leerstuk wordt ingeslagen. Een van de voorwaarden is dat er gesteld moet worden dat
het voldoende aannemelijk was dat, bij afwezigheid van de aansprakelijkheid scheppende
gedraging, de concreet geleden nadelen waren uitgebleven.255 Ten tweede moet er voorzichtigheid
worden geboden bij de toewijsbaarheid van dit leerstuk indien de kans afhankelijk is van een
eigen beslissing van de benadeelde betrokkenen,256 Tot slot mag het leerstuk niet worden
toegepast indien nog moet worden afgewacht of de concrete schade zich al dan niet zal
voordoen.257 In onzekere gevallen van schade wordt een onderscheid gemaakt tussen
onzekerheden die betrekking hebben op hetgeen in de toekomst zal geschieden en onzekerheden
die betrekking hebben op de toedracht van de feiten die zich in het verleden hebben voorgedaan,
dit onderscheid is echter niet zuiver.
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In geval van een datalek zal gekeken worden naar de onzekerheden die betrekking hebben op de
toekomst. De laatste voorwaarde zorgt ervoor dat in geval van een datalek een beroep op het
leerstuk van verlies van een kans niet zal slagen, omdat afgewacht moet worden of
identiteitsfraude daadwerkelijk zal voordoen. Dit is vergelijkbaar met een zaak waarbij een
werknemer werd blootgesteld aan asbest en de vraag was of longkanker ook zou zijn opgetreden
als de kettingroker niet aan asbest was blootgesteld. Om een beroep te doen op dit leerstuk moest
er al sprake zijn van longkanker. In deze zaak werd uiteindelijk het vereiste causaal verband
losgelaten en werd de werkgever aansprakelijk bevonden.258 Deze uitspraak is gunstig voor een
situatie waarin een datalek zich voordoet. De betrokkene hoeft namelijk geen causaal verband aan
te tonen tussen de schade en de oorzaak. Wel moeten de gelekte gegevens niet alleen naar hun
aard, maar ook specifiek tot concrete schade hebben geleid voor betrokkene.
4.2.2.3.3 Omkeringsregel
De omkeringsregel is een bijzondere regel dat uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeit. Met
deze regel wordt afgeweken van het bewijsrechtelijk uitgangspunt dat degene die stelt moet
bewijzen.259 Uit de memorie van toelichting blijkt dat deze regel ook van toepassing is in geval
van gegevensverlies: “De bewijslast dat de schade niet aan de verantwoordelijke kan worden
toegerekend, rust evenwel op de schouders van de laatste.”260 Deze regel is overgenomen uit
artikel 9 en 10 Wet persoonsregistratie en is in de praktijk nog nooit toegepast. Onduidelijk is dan
ook of deze regel in het specifieke geval van een datalek van toepassing is. Indien het niet van
toepassing is, kan aansluiting worden gezocht bij de normale rechtspraak. In het verleden is het
toepassingsbereik van de omkeringsregel verruimd en beperkt.261 Deze ontwikkelingen hebben
geleid tot de volgende vier voorwaarden voor de toepassing van de omkeringsregel:
(1) Er is sprake van een norm die beschermt tegen een specifiek gevaar, (2) Die norm moet zijn
geschonden, (3) Het specifieke gevaar heeft zich verwezenlijkt en (4) Deze verwezenlijking moet
de eiser, ook bij betwisting door gedaagde, aannemelijk hebben gemaakt.262
Indien bij een datalek aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, is de omkeringsregel van
toepassing. Dit betekent dat het causaal verband (in de zin van conditio sine qua non-verband)
tussen een onrechtmatige gedraging of tekortkoming en het ontstaan van de schade, aanwezig
wordt geacht. De bal ligt nu bij de verantwoordelijke, deze dient aannemelijk te maken dat de
schade (zoals identiteitsfraude) ook zonder het datalek zou hebben plaatsgevonden. In gevallen
waarin nog geen sprake is van daadwerkelijke schade, gaat deze regel niet op. De Hoge Raad
heeft in een arrest namelijk uitgemaakt dat enkel het verhogen van een risico op schade, niet
onrechtmatig is.263
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4.2.2.4 Immateriële schade
De Wbp bevat een civielrechtelijk systeem waarbinnen de betrokkene de mogelijkheid heeft om
via de gewone rechter immateriële schadevergoeding te eisen. Onduidelijk is of dit ook geldt voor
slachtoffers van een datalek.264 De betrokkene kan ook terugvallen op de algemene regels in het
BW. ‘Ander nadeel’ in artikel 6:95 BW wijst op immateriële schade. Deze schade valt uiteen in:
Schending van eer en goede naam en aantasting van persoon op andere wijze.265 Wat betreft de
schending van eer en goede naam heeft de rechter in Nederland bepaald dat het enkel bekend
worden van persoonlijke gegevens niet automatisch leidt tot schending van eer en goede naam.
Het moet gaan om gegevens die tot zodanige schending leiden. Uit de context en de
omstandigheden van het geval,266 moet dus blijken dat het de bedoeling was om iemands eer en
goede naam aan te tasten.267 De rechtbank Noord-Holland achtte, bij de vaststelling van de hoogte
van de immateriële schadevergoeding van belang dat eiseres een bekende tv-presentatrice is.268
In deze zaak werd €3000,- smartengeld toegewezen. In een gelijksoortige zaak in de VS, waarbij
naaktfoto’s en video’s van een Fox presentatrice Erin Andrews op het internet verschenen, heeft
de jury een schadevergoeding van 50 miljoen dollar toegewezen.269
In geval er sprake is van ‘aantasting van persoon op andere wijze’, geeft de Hoge Raad aan dat
het gaat om gevallen waarbij sprake is van ernstig geestelijk letsel, of een ernstige inbreuk.270 Uit
de literatuur blijkt niet duidelijk of een inbreuk op privacy, waarvan sprake is in geval van een
datalek, hier ook onder valt. In het verleden zijn er gevallen geweest waarbij smartengeld is
toegekend bij privacy inbreuken. Dit waren voornamelijk gevallen waarbij er sprake was van
onrechtmatige publicatie van portretten/foto’s.271 Deze rechtspraak veronderstelt dat er sprake
moet zijn van enig concrete schade, of een geschonden belang. Dergelijke situaties lijken moeilijk
toepasbaar in geval van gegevensverlies. Bij een datalek zijn de gegevens weliswaar gelekt, maar
de vraag is echter of deze gegevens daadwerkelijk verder verspreid zijn wat tot nadelige gevolgen
kan leiden.
De immateriële schade is gemakkelijker aan te tonen dan materiele schade. Dit komt doordat bij
immateriële schade de causaliteit gemakkelijker kan worden aangetoond. Echter is het wel zo dat
datalekken enkel bij hoge uitzondering voor vergoeding van smartengeld in aanmerking komen.
De tendens in de literatuur lijkt te zijn dat het gaat om een concrete beoordeling van de
omstandigheden van het geval. Belangrijk hierbij is te weten om wat voor soort gegevens het gaat,
wat daarmee vervolgens is gebeurd en om wie het gaat. Het louter lekken van data op zichzelf zal
niet snel leiden tot donatie van smartengeld, er dient sprake te zijn van concrete benadeling.272
4.2.2.5. Relativiteit
Relativiteitsvereiste bepaalt dat geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de
geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft
264

Bijlage 5 vraag 18.
Artikel 6:106 BW.
266
T-M, Parl. Gesch. Boek 6, p. 377.
267
Gerechtshof Leeuwarden, 4 mei 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BM3169, 24-001084-09.
268
Rechtbank Noord-Nederland 21 mei 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:2592.
269
Downey & Andrews 2016.
270
Verheij, Onrechtmatige daad (Mon. Pr. nr. 4) 2015/47.
271
Spoor, Verkade & Visser 2005, § 6.11.
272
Tjong Tjin Tai 2016, p. 459-464.
265

44

geleden.273 Dit artikel beoogt de aansprakelijkheid in te perken.274 In geval van een datalek zal
snel aan het relativiteitsvereiste jegens betrokkene zijn voldaan. Op grond van de Wbp is de
verantwoordelijke aansprakelijk voor schending van bepalingen uit de Wbp (in het bijzonder
schending van artikel 13 Wbp), behalve voor zover de schade hem niet kan worden
toegerekend.275
Geconcludeerd kan worden dat in Nederland net als in de VS, een onderscheid wordt gemaakt
tussen zaken waar al schade is geleden en zaken waarbij nog geen sprake is van geleden schade.
In het eerste geval zal het doen van een beroep op de onrechtmatige daad, een kleine kans van
slagen hebben omdat het zal stranden bij het verplicht vereiste causaliteit. Voor diverse vormen
van misbruik is het vaak lastig om de causaliteit te bewijzen omdat het namelijk niet uit te sluiten
is dat de gegevens langs andere wegen bekend zijn geworden, of zijn uitgelekt. Daarbij komt
kijken dat dit ook kan voorkomen door het handelen van de betrokkene zelf. Indien daadwerkelijk
schade is geleden, kunnen het leerstuk van verlies van een kans en de omkeringregel, de weg naar
een succesvolle vordering openstellen. In voornoemde gevallen is causaliteit namelijk niet vereist,
maar dit wordt met grote terughoudendheid toegepast. In zaken waarbij sprake is van een privacy
schending, zonder concrete benadeling, zou artikel 49 lid 2 Wbp uitkomst kunnen bieden. Het is
echter onduidelijk hoever deze vergoeding aanspraak strekt bij een datalek. Volgens professor
Tjong Tjin Tai, moet onder dit artikel worden verstaan dat er sprake moet zijn van een nadeel, in
dergelijke gevallen houdt een billijke schadevergoeding niet meer in dan wat artikel 6:106 BW
reeds toekent.276 Smartengeld op grond van een onrechtmatige publicatie, wordt alleen toegekend
indien sprake is van een geschonden belang en niet wanneer sprake is van abstracte
gemoedstoestanden zoals geschokt rechtsgevoel, psychisch onbehangen of een verbittering.277
Net als in de VS spelen andere omstandigheden van het geval ook een rol, zoals wie de betrokkene
is en wat voor impact de schade heeft op het leven van de benadeelde betrokkenen.
4.3 Massaclaim
In de VS is gebleken dat een collectieve actie tot schadevergoeding niet altijd succesvol is. Indien
men de standing & injury requirements kan aantonen, blijken de vergoeding der mate aan de lage
kant te zijn dat het collectieveren niet de moeite loont. De collectieve vordering tot
schadevergoeding wordt door organisaties als Artikel 29 werkgroep en de European Agency for
fundamental rights als toepasselijk middel genoemd voor de civielrechtelijke handhaving van de
Wbp.278 Desalniettemin komen dergelijke procedures zelden voor in Nederland. De Wet
collectieve afwikkeling Massaschade (hierna: WCAM), biedt de mogelijkheid voor collectieve
afwikkeling van gelijksoortige schade.279 De kern van deze regeling is opgenomen in art. 7:907
BW, ook wel bekend als de vaststellingsovereenkomst. Lid 2 van dit artikel geeft aan welke
afspraken de overeenkomst moet bevatten. De aard en omvang kan per individu verschillen,
daarom moeten in de overeenkomst verschillende schade categorieën worden opgesteld.280 De
overeenkomst wordt vervolgens door de rechter getoetst aan de formele en inhoudelijke eisen. 281
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Aan de hand van de omvang van de schade, toetst de rechter het volgende: (1) de mogelijke
oorzaken van de schade; (2) de snelheid en eenvoud waarmee de vergoedingen verkregen kunnen
worden en (3) of de bedragen redelijk zijn.282 Wanneer de overeenkomst deze toets doorstaat, zal
de rechter deze verbindend verklaren.
Een punt van kritiek op de WCAM is dat de schadevergoedingsregeling niet dwingendrechtelijk
gevorderd kan worden. Voor de toepassing van WCAM is namelijk wederzijdse inspanning van
partijen nodig. Bij een datalek zou dit kunnen betekenen dat een verantwoordelijke slechts in
dergelijke onderhandelingen zal treden, indien de kans groot is dat verantwoordelijke met een
veelvoud aan individuele vorderingen wordt geconfronteerd. Door te schikken, kan de
verantwoordelijke enorm op proceskosten en transactie kosten besparen. Daarnaast is het een
manier om snel en eenvoudig rechtszekerheid te krijgen in zijn totale aansprakelijkheid. Dit
betekent ook dat naarmate de individuele rechtshandhaving door betrokkene afneemt, de
verantwoordelijke minder reden heeft om een schikking onder de WCAM te treffen. Dit leidt tot
een gebrekkige onderhandelingspositie van betrokkenen.283 Aangezien individuele handhaving
bij datalekken in Nederland nauwelijks voorkomt, zal het afdwingen van een collectieve
schikking onder de WCAM niet succesvol zijn. Om de onderhandelingspositie van de benadeelde
betrokkene te verbeteren is een wetvoorstel in voorbereiding (hierna: ‘het voorstel Dijksma’).284
Het wetvoorstel schaft het huidige verbod in art. 3:305a BW op het vorderen van collectieve
schadevergoeding in geld af. Daarvoor in de plaats, introduceert het een stapsgewijze collectieve
schadevergoedingsprocedure voor representatieve belangenorganisaties die opkomen namens een
groep belanghebbenden, met gelijksoortige belangen.285 Doel van deze regeling is een collectieve
schaderegeling via de rechter af te dwingen in gevallen waarin partijen er niet in slagen om een
schikking te bereiken, of niet bereid zijn in onderhandeling te treden over een collectieve
afwikkeling. In de praktijk zal deze regel voor de zelfde uitkomst zorgen als een WCAM
procedure, alleen is er sprake van een gedwongen tussenkomst van de rechter, die voorziet in de
totstandkoming van de procedure. Dergelijke wetswijziging zal gunstig kunnen uitpakken voor
betrokken benadeelde van een datalek.
Het proceseconomisch probleem blijft bestaan, ook als het voorstel Dijksma wordt aangenomen.
Het is namelijk nog maar de vraag of een datalek tot schade leidt die zich voor collectieve
afwikkeling leent. Vereiste voor een collectieve afhandeling is een bepaalde mate van uniformiteit
tussen de vorderingen van benadeelden.286 Het voorstel Dijksma noemt expliciet dat: ‘De
rechtsvragen en feitelijke vragen in voldoende mate gemeenschappelijk moeten zijn’.287 Bij
datalekken is het denkbaar dat er een grote groep benadeelde is, alleen is de schade
persoonsgebonden. Bij de een kan het leiden tot identiteitsfraude, bij de ander tot ontslag en weer
bij een ander persoon tot reputatieschade. Na een datalek moet dus per geval gekeken worden
naar het eigen gedrag van de benadeelde, begroting van de schade, causaliteitsvragen en
complicaties door meerdere schadeveroorzakers. De schadebedragen kunnen hierbij dusdanig
uiteenlopen dat het onmogelijk is om hiervoor verschillende categorieën te maken. Schade die na
aanleiding van een datalek kunnen ontstaan, is vaak van immateriële aard. Zoals in paragraaf 3.3
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staat beschreven heeft de betrokkene recht op een billijke vergoeding, dit blijkt uit artikel 49 lid
2 Wbp. Ook hier geldt dat een datalek niet automatisch een vergoedingsaanspraak met zich mee
brengt. De aansprakelijkheid dient met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene te
worden beoordeeld. Vanwege de focus op de persoonlijke omstandigheden en de
persoonsgebonden schade bij een datalek, kan betwijfeld worden of dergelijke (immateriële)
schade voor een grote groep aan betrokkenen, bewezen kan worden. Het staat namelijk niet vast
dat een datalek ieder persoon op dezelfde wijze in zijn of haar persoon aantast. Indien er überhaupt
sprake is van schade, kan het niet anders dan dat de schade per betrokkene verschilt.288 Indien de
individuele rechtsvragen worden meegenomen, kan dit leiden tot complexe, langdurige en zeer
kostbare procedures. Het rechtstelsel in de VS ondervangt dit probleem doordat advocaten op
basis van contingency fees, beter bekend als no cure, no pay, principe diensten kunnen aanbieden.
In ruil voor een vergoeding bij winst, kunnen advocaten en derden investeerders (third-party
financing) meehelpen in de bekostiging van de procedure.289 Daarnaast kunnen de hoge kosten
ook worden opgevangen door het leerstuk van puntive damages, wat inhoud dat de rechter een
hoger bedrag kan toewijzen dan de daadwerkelijk geleden schade.
In de VS worden collectieve acties voor privacy geschillen steeds belangrijker en vaker gevoerd.
Dit komt vooral doordat in de VS class action op dwingendrechtelijke wijze door de rechter
worden beslecht. Met het voorstel Dijksma kan dit ook worden bereikt. Ondanks de faciliteiten
om een complexe procedure te bekostigen, worden de claims in de VS met regelmaat afgewezen.
Dit komt doordat de schade niet bewezen kan worden en de schade afhankelijk is van de
individuele omstandigheden. In Nederland zijn puntive damages, contingency fees en third-party
financing uitdrukkelijk verboden,290 omdat dit tot een ongewenste claimcultuur kan leiden.291 Het
komt erop neer dat betrokkenen in Nederland zelf voor de proceskosten moeten opdraaien. In
sommige gevallen komt het erop neer dat de belangen van betrokkenen niet opwegen tegen de
proceskosten. Indien het tegenovergestelde het geval is, kan de Hoge Raad de haalbaarheid van
collectieve acties in Nederland vergroten door de bewijslast te versoepelen. In eerdere arresten
bij collectieve vorderingen, heeft de Hoge Raad de bewijslast versoepeld en een geabstraheerde
redenering toegepast in het belang van efficiënte afwikkeling van zoveel mogelijk geschillen.292
De versoepeling van bewijslast met betrekking tot schade en causaliteit bij datalekken zou binnen
deze lijn van efficiënte afwikkeling passen.
4.4 Privacy benadering
In de VS is het recht op privacy niet opgenomen in de grondwet. De privacy act is wel van kracht,
maar die geldt alleen voor federale overheden en niet voor de private sector. (Immateriële) schade
ontstaan via een datalek kan meestal niet vergoed worden op grond van de privacy act en dat komt
doordat emotional distress niet als schade als zodanig wordt beschouwd. In de Nederlandse
grondwet is vastgesteld dat een ieder recht heeft op de eerbieding van de persoonlijke
levenssfeer.293 Daarnaast is het recht op de bescherming van persoonsgegevens vastgelegd in
artikel 8 van het Handvest en artikel 16 VWEU. Met de voornoemde artikelen is de bescherming
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van persoonsgegevens binnen de Europese Unie verheven tot het niveau van een fundamenteel
grondrecht. De grondrechten en de rechten uit verdragen werken in beginsel alleen tegenover de
staat. Burgers kunnen een beroep doen op het wettelijk voorschrift waarin het recht is uitgewerkt.
De wettelijke regeling waarin uiting wordt gegeven aan artikel 10 grondwet, is de Wet
bescherming persoonsgegevens. In Nederland wordt het recht op privacy aangemerkt als een
persoonlijk recht dat door andere in acht moet worden genomen. Bij een privacy schending kan
een beroep op de onrechtmatige daad worden gedaan, het valt namelijk onder een inbreuk op een
recht en onder doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht.294 Echter dient aangetoond te
worden dat er sprake is van enige schade die het gevolg is van de onrechtmatige daad. Zoals in
paragraaf 4.2.2 beschreven, levert dit de nodige bewijsproblemen op.
Het recht op bescherming van persoonsgegevens houdt in dat het individu het recht heeft op een
rechtmatige wijze van de verwerking van zijn persoonsgegevens, om te voorkomen dat hij hier
nadeel van ondervindt.295 Het waarborgen van persoonsgegevensbescherming wordt ook wel
aangeduid als de informationele privacy. De informationele privacy valt binnen de werkingssfeer
van artikel 8 EVRM en brengt een positieve verplichting met zich mee voor staten. Het hof heeft
bepaald dat een staat tekort kan schieten in die positieve verplichtingen als de nationale wetgeving
er niet voor zorgt dat private partijen gevoelige persoonsgegevens voldoende beveiligen.296 Ook
heeft het hof zich uitgesproken over de manier waarop autoriteiten moeten omgaan met gestolen
persoonsgegevens. In de zaak Romet oordeelde het hof dat artikel 8 EVRM was geschonden, nu
iemand anders in de gelegenheid was gesteld om misbruik te maken van de identiteit van klager.297
Indien kan worden vastgesteld dat er sprake is van een inmenging in het privéleven en deze
inmenging op grond van artikel 8 lid 2 EVRM niet gerechtvaardigd is en ook niet noodzakelijk is
in een democratische samenleving, kan een benadeelde die schade heeft geleden door een datalek
een procedure aanhangig maken bij het Europees hof, hiervoor moeten wel eerst de nationale
middelen zijn uitgeput.
Door de verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden tussen de EU en VS, bestaat
er een verschil in de opvatting van privacy. In de EU wordt privacy gezien als een uitvloeisel van
het zelfbeschikkingsrecht. In de VS wordt privacy geassocieerd met vrijheid, de focus ligt op het
vrij zijn van overheidsbemoeienis.298 Dit verschil is duidelijk te zien in de manier waarop de
privacy-en databeschermingsbeleid in de VS vorm heeft gekregen. De bescherming van
persoonsgegevens in de VS is vooral een verzameling van niet juridisch bindende richtsnoeren en
best-practices, ontstaan vanuit zelfreguleringsinitiatieven in het bedrijfsleven. De VS kent geen
alomvattende wet die voorziet in regulering van privacy-en databeschermingsbeleid. Op federaal
niveau kan slechts bescherming worden geboden op grond van de FTC Act. Deze Act ziet toe op
de bescherming van consumenten als het gaat om misleidende handelspraktijken. Dit maakt dan
ook dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS een consumentenrecht is.299
Het verschil in de mate van bescherming levert voor een datalek problemen op. In de EU hebben
betrokkenen zelf in de hand welke gegevens zij verstrekken en hebben zij inzage in deze
gegevens. Indien een datalek zich voordoet behoort de betrokkene te weten welke gegevens zijn
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gelekt. Zij hebben voor het verwerken van deze gegevens immers zelf toestemming gegeven. In
de VS zijn de privacywetten niet strikt, alleen voor medische gegevens op grond van HIPAA,
financiële gegevens op grond van GLBA en gegevens van kinderen onder de 13 op grond van the
children online privacy protection act zijn extra beschermt. Dit betekent dat verantwoordelijke
alle overige persoonsgegevens kan verwerken en doorsturen naar een derde, zonder de betrokkene
in te lichten. Het gevaar hierbij is dat de gegevens voor een ander doel kunnen worden gebruikt
dan waarvoor in eerste instantie toestemming is gegeven. Doordat betrokkenen in de VS niet
zodanig grip hebben op hun persoonsgegevens als betrokkenen in de EU, is de kans op het verlies
van privacygevoelige gegevens en schade, groter. In gevallen waarin de verantwoordelijke zijn
privacy policy schendt, kan de FTC die verantwoordelijk is voor de bescherming van
consumentenbelangen handhavend optreden. Helaas blijkt uit de praktijk dat er weinig gevallen
zijn waarin de FTC daadwerkelijk handhavend optreedt. Uit een onderzoek in 2013 blijkt dat de
FTC sinds 2009 in tien gevallen handhavend is opgetreden.300
4.5 Beveiliging
Vanwege het feit dat de bescherming van persoonsgegevens in Nederland en Europa een
fundamenteel recht is, gelden er strikte regels voor de verwerking en beveiliging van deze
gegevens. In de VS is dat minder strikt en wordt de inrichting van de beveiliging van
persoonsgegevens voor een grootdeel overgelaten aan de bedrijven zelf. De state breach laws in
de VS hebben een passief karakter en komen pas in beeld nadat een datalek heeft plaatsgevonden.
Het bevat geen regels om gegevensverlies te voorkomen, bijvoorbeeld door minimumeisen aan
de beveiliging te stellen. De federale meldplichten en sector specifieke meldplichten, stellen wel
minimum eisen aan de beveiliging. Echter laat de hoeveelheid datalekken in de VS zien dat deze
veiligheidseisen niet naar behoren werken.
In Nederland en Europa gelden er strenge eisen op basis van verschillende wetten. Het
Dataprotectieverdrag van 1981, verplicht de Europese staten tot het treffen van
beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens opgeslagen in geautomatiseerde bestanden te
beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toegang, wijziging en
verspreiding.301 In de Wbp staat in artikel 13 dat de verantwoordelijke passende technische en
organisatorische maatregelen moet nemen om de persoonsgegevens te beveiligen. Het begrip
‘passende’ heeft twee betekenissen: (1) de beveiliging moet overeenstemmen met de stand van
de techniek en (2) De beveiligingsmaatregelen moeten in proportie zijn met de aard van de te
beschermen gegevens.302 Wat niet verplicht is onder de Wbp, is dat bedrijven een crisisplan en
datalek protocol paraat moeten hebben.303 De federale overheidsinstanties in de VS zijn wel
wettelijk verplicht om dergelijke plannen en protocollen paraat te hebben. In de AVG is dit ook
verplicht. In artikel 32 lid 1 AVG staan vier minimum criteria waaraan de verantwoordelijke moet
voldoen om te spreken over passende maatregelen: “(1) pseudonimisering en versleuteling van
persoonsgegevens; (2) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit,
beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; (3) het
vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de
persoonsgegevens tijdig te herstellen; En (4) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen,
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beoordelen en evalueren, van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de verwerking.”304
Ten opzichte van de VS heeft Nederland een proactieve houding om datalekken te voorkomen.
De beveiligingsmaatregelen uit de AVG zijn duidelijk geformuleerd, maar er is veel ruimte voor
interpretatie. De praktijk zal moeten uitwijzen of de huidige formulering voldoende is. De AP
heeft ook een proactieve rol bij het voorkomen van datalekken. De AP kan bijvoorbeeld
signalen ontvangen van consumenten, organisaties of via de media dat de beveiliging van
persoonsgegevens van een bepaalde entiteit niet in de haak is. Indien de capaciteit dat toelaat,
kan de AP beslissen nader onderzoek te doen naar deze entiteit. De AP verricht ook uit eigen
initiatief onderzoeken naar de risico’s bij verschillende branches, om vervolgens de organisaties
binnen die specifieke branches in te lichten over de gevaren. Dit heeft de AP onlangs gedaan bij
de uitvaart en sauna branche.305 Vanwege onvoldoende capaciteit legt de AP de focus nu op
bedrijven. Bedrijven moeten volgens de AP ervoor zorgen dat de beveiliging van
persoonsgegevens in orde is zodat hun klanten geen last hebben van een datalek.306 Door middel
van voorlichting probeert de AP bewustwording te creëren bij bedrijven over het belang van een
goede beveiliging van persoonsgegevens.307
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5. CONCLUSIE
In dit afsluitende hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag van deze scriptie beantwoord:
In hoeverre zal de Nederlandse meldplicht datalekken effectief zijn voor de betrokken benadeelde
consument, gelet op de inefficiënties bij bestaande, vergelijkbare regelgeving in de Verenigde
Staten?
Na een datalek kan een betrokkene in Nederland net als een betrokkene in de VS nauwelijks
effectieve gerechtelijke stappen nemen. Een beroep op de wanprestatie en onrechtmatige daad
zullen stranden bij het vraagstuk rondom causaliteit. De vereiste causaliteit is in het bijzonder
moeilijk aan te tonen indien het een toekomstige schade betreft. Ook wanneer er daadwerkelijk
sprake is van identiteitsfraude, is het niet eenduidig vast te stellen dat de schade is veroorzaakt
door een datalek. Het leerstuk van verlies van een kans en de omkeringsregel bieden niet te allen
tijde een uitkomst, vereist is namelijk dat schade al zichtbaar moet zijn. Dit brengt met zicht mee
dat toekomstige schade niet op basis van voornoemde leerstukken kan worden gevorderd. In
gevallen waarin sprake is van identiteitsfraude kunnen deze leerstukken wel een uitkomst bieden.
Betoogd kan worden dat het instellen van een collectieve actie in Nederland niet succesvol zal
zijn vanwege de proceseconomische drempels en het gebrek aan uniformiteit. In zowel Nederland
als in de VS moet er sprake zijn van uniformiteit tussen de vorderingen. In Nederland zal in geval
van een datalek niet aan dit vereiste worden voldaan, omdat de schade per betrokkene te
verschillend is. Daarnaast worden in Nederland de omstandigheden van het geval betrokken bij
het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding en ook dit verschilt per betrokkene. Indien
wel wordt voldaan aan de uniformiteitstoets of indien de rechter in het belang van efficiënte
afwikkeling van zoveel mogelijk geschillen de uniformiteitstoets versoepeld, kan de daarop
volgende procedure langdurig, complex en kostbaar zijn. In de VS worden dergelijke procedures
bekostigd door advocaten die op basis van no cure, no pay werken en third-party financing. Dit
fenomeen is uitdrukkelijk verboden in Nederland, waardoor consumenten zelf voor de kosten
moeten
opdraaien.
Bovendien
biedt
het
Nederlandse
rechtstelsel
lagere
schadevergoedingsbedragen. Hierdoor kunnen consumenten afzien van het starten van een
procedure.
In hoofdstuk twee is gebleken dat de VS veel breach laws kent, zowel op staten niveau als federaal
niveau. Deze breach laws verschillen qua inhoud enorm, dit zorgt voor veel onduidelijkheid bij
bedrijven. Hierdoor is de vraag naar een uniforme regeling steeds groter geworden. Dit probleem
doet zich niet direct in Nederland voor omdat Nederland alleen wetgeving op nationaal niveau
heeft. Echter zijn er ook in Nederland onduidelijkheden, het is namelijk onduidelijk hoe de
(toekomstige) meldplichten uit bijlage 4 zich gaan verhouden tot de brede meldplicht uit de Wbp
(vanaf 25 mei 2018 meldplicht uit AVG). Dit zal afhankelijk zijn van de implementatie- en
uitvoeringswetten, die tot op heden nog niet gepubliceerd zijn. Door de verschillende
meldplichten die in Nederland gaan gelden, kan een vergelijkbare situatie als in de VS ontstaan.
Het kan namelijk onduidelijk zijn voor bedrijven in Nederland aan welke regels zij moeten
voldoen in geval van een datalek.
In hoofdstuk vier werd geconcludeerd dat er een groot verschil bestaat tussen de bescherming van
persoonsgegevens in de EU en in de VS. In de EU betreft het een fundamenteel grondrecht en in
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de VS betreft het slechts een consumentenrecht. Consumentenbelangen worden gehandhaafd door
de FTC, maar uit de praktijk blijkt dat dit niet effectief is. Anders dan consumenten in de VS,
hebben de Nederlandse consumenten een extra mogelijkheid om op te treden na een datalek.
Consumenten in Nederland kunnen een procedure aanhangig maken bij het Europees Hof (nadat
de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput) indien hun informationele privacy is geschonden.
Tevens kunnen Nederlanders in nationale procedures een beroep doen op de bepalingen van het
EVRM.
Doordat het melden van een datalek verplicht is, zal het waarschijnlijk vaak in het nieuws
verschijnen. Dit draagt bij aan de bewustwording van consumenten over de risico’s van
bijvoorbeeld het uitwisselen van gegevens. Een ander positief effect van een meldplicht is dat
bedrijven intern meer aandacht gaan besteden aan de beveiliging van persoonsgegevens.
Vanwege het capaciteitsprobleem bij de AP, ligt de focus nu vooral op bedrijven. Door middel
van voorlichting, probeert de AP bewustwording te creëren bij bedrijven. Het uiteindelijke doel
hiervan is dat bedrijven gepaste maatregelen nemen om een datalek te voorkomen. De VS
beschikt niet over een nationale instelling als de Nederlandse AP die toeziet op de naleving van
de regels over de bescherming van persoonsgegevens.
Alles overziend is de conclusie van dit onderzoek dat de huidige meldplicht datalekken in
Nederland voor de betrokken benadeelde consument weinig effectief zal zijn. De maatregelen die
een betrokkene in Nederland kan nemen om zelf invloed uit te kunnen oefenen en de schade te
beperken, is net als in de VS nihil. Nu de gegevens al gelekt zijn, kan een betrokkene alleen de
pas blokkeren, inloggegevens veranderen en alert zijn op vreemde transacties op de bankrekening.
Het komt erop neer dat een betrokkene na een notificatie zelf moet uitzoeken welke wegen
betrokkene moet inslaan om zijn schade te verhalen. De AP en de verantwoordelijke bieden
hierbij geen steun. Gezien het feit de kans op een datalek bijna 100 procent is, is dit een zeer
ongunstige positie voor een betrokkene. De doelstelling van de Wbp om de positie van personen
van wie gegevens worden verwerkt te versterken, wordt dus niet ten volle gerealiseerd.
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6. AANBEVELING
Op basis van de Wbp heeft de betrokkene recht op een notificatie bij een datalek. Dit is een van
de weinige verplichtingen die de verantwoordelijke heeft jegens de betrokkene na een datalek. De
Wbp geeft geen notificatie termijn aan, de wet spreekt over onverwijld inlichten. Wat dit precies
in de praktijk is, kan verantwoordelijke zelf bepalen. In Amerika bestaan er wel strikte termijnen
om betrokkenen in te lichten. Uit onderzoeken naar consumenten gedrag bij datalekken in de VS,
is gebleken dat de consument transparantie en nazorg heel belangrijk acht, temeer in situaties
waarin sprake is van gegevensverlies.308 Daarnaast vindt de consument een snelle toevoer van
informatie belangrijk, zodat de consument weet waar die aan toe is.309 In Nederland zijn er
weliswaar nog geen studies gedaan naar het consumenten gedrag bij een datalek, maar hoogst
waarschijnlijk vinden de consumenten in Nederland het ook belangrijk om snel, juist en
transparant geïnformeerd te worden. Onder de huidige meldplicht regels in Nederland zijn
bedrijven niet verplicht het voorstaande te doen. Volgens de AP is dit wel een morele verplichting
van de bedrijven, het verdient dan ook de aanbeveling om een strikte termijn voor notificatie aan
betrokkene vast te stellen. Daarnaast kan worden aanbevolen om de verantwoordelijke verplicht
te stellen een nazorg traject te ontwikkelen voor betrokkene. In sommige Amerikaanse staten
krijgen betrokkenen na een datalek volledige controle over hun persoonsgegevens terug door
middel van een security freeze. Een derde die toegang wenst tot het account van betrokkenen,
moet toestemming vragen aan laatst genoemde. Een dergelijke maatregel geeft betrokken controle
over zijn eigen persoonsgegevens. In het kader van een nazorg traject kan worden aanbevolen dat
een dergelijke security freeze tot een van de opties gaat behoren die een benadeelde kan aanvragen
na een datalek.
Volgens de voorzitter van de AP is de kans op een datalek bijna 100 procent. De AP geeft veel
voorlichting omdat zij het belangrijk vindt dat bedrijven op de hoogte zijn van de risico’s.
Bedrijven mogen zelf bepalen welke technische en organisatorische maatregelen zij
implementeren om goed voorbereid te zijn op een datalek. Gezien het feit de (brede) meldplicht
datalekken vrij nieuw is in Nederland, verdient het de aanbeveling dat er (wettelijke) technische
en organisatorische minimumeisen worden gesteld aan de beveiliging van persoonsgegevens. Per
25 mei 2018 is dit verplicht op grond van de AVG. Anticiperend hierop is het raadzaam om nu al
deze minimumeisen verplicht te stellen. Deze eisen zullen ervoor zorgen dat alle bedrijven die
onder de meldplicht vallen, daadwerkelijk de beveiliging moeten aanpassen en niet alleen de
bedrijven die zich aangesproken voelen door de voorlichting van de AP. De minimumeisen zullen
duidelijkheid creëren voor bedrijven over de vraag aan wat de beveiliging moet voldoen. In het
verleden heeft de AP minimumeisen gesteld aan de bewerkersovereenkomst, dit heeft voor veel
duidelijkheid gezorgd en minder geschillen. De verwachting is dat, dat ook zal gebeuren met de
minimumeisen voor de beveiliging.
De consument kan niet veel doen om een datalek te voorkomen, dat wordt ook erkend door de
AP. Belangrijk is dan ook dat bedrijven zoveel mogelijk doen om een datalek te voorkomen.
Indien een datalek zich toch voordoet, moet de consument hier zo min mogelijk last van
ondervinden. De AP kan dit bewerkstelligen door bedrijven te verplichten een datalekprotocol en
een business continuïteits- en calamiteitbeheersingsprotocol op te stellen. Dit is vergelijkbaar met
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een (brand) ontruimingsoefening op kantoor. Tot op heden zijn dergelijke protocollen niet
verplicht waardoor bedrijven die met een datalek te maken krijgen niet weten wat ze moeten doen.
Doordat bedrijven pas gaan nadenken over de vervolgstappen in een panieksituatie, kunnen de
daarop volgende handelingen minder efficiënt en bedachtzaam zijn. De betrokkene kan hier de
dupe van worden en dat is een onwenselijke situatie. Het is daarom van groot belang dat bedrijven
verplicht zijn om van te voren een calamiteitenplan op te stellen.
De Wbp bevat een civielrechtelijke regeling waarbij betrokkene op een laagdrempelige manier
toegang krijgt tot de rechter. De AVG is ook voorzien van een dergelijke regeling. Het is
onduidelijk of een slachtoffer van een datalek een beroep kan doen op deze regeling. Aangezien
de betrokkene niet effectief schade kan verhalen via de normale rechtsmiddelen. Verdient het de
aanbeveling dat slachtoffers van een datalek gebruik kunnen maken van deze regeling. Wat betreft
de massaclaims, zijn tot op heden geen procedures gevoerd op grond van een datalek in
Nederland. Dit terrein moet nog ontwikkeld worden in de rechtspraak. Het zou de efficiëntie ten
goede komen indien de rechter soepel omgaat met de bewijslast en causaliteitsvraagstuk bij
datalekken. De Hoge Raad heeft dit reeds eerder gedaan met als doel zo veel mogelijk
schadeclaims af te wikkelen. Indien deze lijn wordt voortgezet heeft betrokkene kans op een
succesvol proces. bovenstaande aanbevelingen zorgen ervoor dat betrokkene meer mogelijkheden
krijgt om zijn positie ten opzichte van organisaties die over zijn persoonsgegevens beschikken, te
verbeteren. Het komt er vooral op neer dat organisaties acties moeten ondernemen om datalekken,
voor zover dat kan, te voorkomen. Met deze aanbevelingen moeten organisaties doordrongen
worden van het recht op bescherming van persoonsgegevens en de controle daarop door de
betrokkenen en de AP.
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BIJLAGE 5
Interview Inger Sanders Woordvoerder/communicatieadviseur Autoriteit Persoonsgegevens.
1. Hoeveel meldingen zijn er tot nu toe gedaan bij de Autoriteit persoonsgegevens?
Sinds het begin van het jaar zijn er bijna vierduizend meldingen van datalekken binnengekomen.
2. In een interview geeft Aleid Worlfsen (de nieuwe voorzitter van de AP) aan dat de
binnengekomen meldingen variëren van menselijke fouten, tot gevallen waarin de
bescherming van persoonsgegevens "drastisch niet op orde is. Kunt u een voorbeeld
geven van de laatstgenoemde gevallen?
Het gaat dan om gevallen waarbij een e-mail is verstuurd naar iedereen in de cc. Hierdoor komen
financiële en/of medische gegevens terecht bij mensen die dat niet moeten zien. Ook komt het voor
dat organisaties de beveiliging niet op orde hebben doordat zij met verouderde software werken.
3. Wat doet de AP met meldingen die niet ernstig genoeg zijn?
De AP werkt met een meldingssoftware met daarin een beslisalgoritme. Een binnengekomen
melding krijgt een groene, oranje of rode kleur. Rood staat voor de meest risicovolle gevallen voor
de bescherming van persoonsgegeven. Op basis van de kleuren worden de zaken eruit gefilterd die
het meest urgent zijn. In de praktijk komt het erop neer dat ongeveer de helft van de meldingen
nader worden onderzocht.
4. Heeft de AP een van “nieuwe bevoegdheden” (boetebevoegdheden) in de praktijk
gebruikt?
Tot nu toe heeft de AP zijn boetebevoegdheid voor de meldplicht datalekken nog nooit gebruikt,
maar het ligt in de lijn der verwachting dat er boetes worden uitgedeeld. De maximumboete voor
overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens ligt op 820.000 euro. Los van
voornoemde boetebevoegdheid heeft de AP ook een boetebevoegdheid voor schendingen van de
Wbp. Ook hiervoor zijn tot op heden geen boetes uitgedeeld.
5. Wanneer stelt de AP aanvullende vragen aan een entiteit waar een datalek heeft
voorgedaan?
Indien een melding nader wordt onderzocht, bekijkt de AP opnieuw de melding door contact op te
nemen met de melder. Afhankelijk van de antwoorden die de AP krijgt van de melder, zal de AP
aanvullende acties ondernemen. Dit kan zijn in de vorm van het sturen van een brief waarbij de
normen opnieuw worden uitgelegd, of eventueel een diepgaander onderzoek starten.
6. Onder welke omstandigheden is het geoorloofd een melding na 72 uur te doen bij de
AP? Kunt u een voorbeeld geven?
Indien een geval nader onderzoek vereist door verantwoordelijke zelf. Helaas kan ik hier niet zo
snel een voorbeeld van geven.
7. Een notificatie aan betrokkene dient onverwijld te geschieden. In de beleidsregels
staat geen termijn aangeven. Mag de verantwoordelijke zelf invullen wanneer deze
de betrokkene gaat inlichten?
Het belangrijkste is dat een betrokkene zo min mogelijk last heeft van een datalek en zo snel
mogelijk actie kan ondernemen. Op dit moment kan ik geen duidelijk statement geven, maar het
gaat er vooral om dat betrokkene zo snel mogelijk een notificatie krijgt. Van groot belang is dat de
verantwoordelijke hier van te voren over nadenkt. Zoals onze voorzitter zegt kan je er bijna op
rekenen dat een datalek gaat voordoen indien je persoonsgegevens verwerkt. Het is raadzaam om de
beveiligingsprotocollen hierop af te stemmen en voorbereid te zijn op crisis communicatie. De
verantwoordelijke weet van te voren welke gegevens die verwerkt en welke risico’s hieraan hangen.
8. Verantwoordelijke dient aan de AP een termijn te communiceren waarbinnen zij
betrokkene zal inlichten over het lek. Van deze termijn kan worden afgeweken de
vraag is nu in hoeverre de AP toeziet op de naleving van deze termijn?
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Ik kan hier geen eenduidig antwoord op geven. Dit zal per situatie verschillen en het hangt heel erg
af van de plannen die een verantwoordelijke voorlegt. De AP vindt het wel belangrijk dat de
consument uiteindelijk wordt ingelicht en houdt dat ook in de gaten.
9. Is het verplicht voor verantwoordelijke om een crisisplan paraat te hebben?
Het is niet wettelijk verplicht maar ik zou zeggen wel moreel verplicht. Ik vind namelijk dat je het
wel naar je klanten toe verplicht bent. De verantwoordelijke is verplicht een datalek te melden, maar
alles wat verantwoordelijke daarvoor doet is tot nu toe niet wettelijk verplicht. Dat behoort puur tot
een goede bedrijfsvoering en de AP geeft hierover veel voorlichting.
10. Wat kunnen de betrokken benadeelde consumenten (buiten het blokkeren van de
gelekte gegevens) doen na een datalek?
Dit is afhankelijk van wat voor soort gegevens er zijn gelekt. Als er iets te doen valt in het wijzigen
van de gelekte gegevens, zou de consument dat kunnen doen. De consument zou contact kunnen
opnemen de organisatie waar het lek heeft plaatsgevonden, zij weten namelijk wat er gelekt is en
wat voor gevolgen dit kan hebben. De AP heeft wel algemene tips voor de consumenten
beschikbaar op de website.
11. Wat kunnen consumenten doen om een datalek te voorkomen?
Ik wil eerst ingaan op wat een verwerker van persoonsgegevens kan doen. De AP geeft als advies
dat de verantwoordelijke van te voren moet zorgen voor een datalek protocol, incidentenbeheer en
ervoor moet zorgen dat alle beveiligingsincidenten worden gedetecteerd en geregistreerd. Ook is het
belangrijk dat de beveiliging up to date is en er dus niet met oude software wordt gewerkt. Van
groot belang is dat verantwoordelijke kan overzien wie toegang heeft tot wat in een organisatie. De
consument kan de privacy voorwaarde of de algemene voorwaarde van verantwoordelijke
raadplegen om te kijken wat er geregeld is omtrent de privacy. Daarnaast is het raadzaam dat de
consument niet hetzelfde wachtwoord gebruikt voor verschillende accounts. De AP geeft hier
voorlichting over. In de week van de cybercrime besteedt de AP veel aandacht aan cybercrime via
de website “Alert Online” hier staan veel tips over wat een consument kan doen om te voorkomen
dat die gehackt wordt en wat je als consument kan doen om je beveiliging aan te scherpen. Het is
belangrijk dat de consument ervan bewust wordt dat de consument zelf het risico op fraude vergroot
door overal online hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken. Andere risico
vergrotende factoren zijn het niet opschonen van cookies en niet de geüpdatet versie van de
beveiliging software instaleren. Daarnaast moet de consument alert worden op gevaren op het
internet, zoals ransomware. De consument kan ook een signaal geven aan de AP indien zij denkt dat
de beveiliging van persoonsgegevens bij een organisatie niet in de haak is. Als de AP vele signalen
in een jaar binnen krijgt over een organisatie, kan de AP als de capaciteit dat toelaat een onderzoek
starten. Indien nodig kan de AP een waarschuwing geven of een last onder dwangsom opleggen. De
AP is hier wel voorzichtig mee omdat de boetes heel hoog kunnen oplopen.
12. Kunnen consumenten een klacht indienen bij de AP indien zij van mening zijn dat
hun gegevensbeschermingsrecht door een datalek zijn geschonden? Valt dit onder het
administratiefrechtelijke systeem waarbinnen AP onder meer toezichthoudende en
interventiebevoegdheden heeft?
Voorafgaand aan een datalek kunnen consumenten en signaal geven aan de AP. Onder de nieuwe
EU-regels wordt het voor burgers ook mogelijk om een officiële klacht in te dienen bij hun
nationale privacy toezichthouder. Over de klachtenregeling kan ik nog geen inhoudelijke uitspraken
doen. De AP heeft beperkte capaciteit en kan niet op alles optreden wij moeten dus kiezen. Om die
reden kan ik niet exact aangeven hoe de klachtenprocedure eruit komt te zien.
13. Kunnen consumenten onder de nieuwe EU regels een klacht indienen na een datalek?
En op welke gronden zal de AP beoordelen of de klacht gegrond is?
Het is nog onduidelijk hoe deze procedure eruit zal zien en op grond waarvan een klacht kan
worden ingediend.
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14. Als de consument gelijk heeft wordt de instantie beboet, geeft Wolfsen aan in een
interview. Kan de consument in dergelijke gevallen aanspraak maken op
schadevergoeding?
Dit durf ik niet met zekerheid te zeggen maar ik denk dat dit iets is tussen de verantwoordelijke die
een datalek heeft veroorzaakt en de betrokkene. Op de vraag of er hiervoor wettelijke gronden
bestaan, kan ik geen uitspraak over doen.
15. Hoe worden consumenten gecompenseerd na een datalek?
Hiervoor geldt hetzelfde antwoord als hierboven, dit is iets tussen de consument en de organisaties.
Tot op heden geeft de AP geen begeleiding aan een consument die getroffen is door een datalek. De
AP geeft wel voorlichting en heeft ook vele voorbeeld bieven online staan die consumenten kunnen
gebruiken indien zij wensen iets te veranderen dat online staat. De consument heeft namelijk het
recht op correctie. De AP organiseert spreekuren waarop consumenten kunnen bellen om hun
vragen te stellen. Dit zijn de concrete dingen die de AP doet, maar dit heeft niet altijd met een
datalek te maken.
16. Heeft de AP ook een proactieve rol in het voorkomen van datalekken? (kijkt AP
bijvoorbeeld ook naar beveiliging van bedrijven voordat een datalek heeft
plaatsgevonden?) Of komt de AP pas in beeld na een datalek?
De AP krijgt signalen, maar signaleert ook via andere kanalen zoals de media. Indien de AP van
mening is dat hier nader onderzoek moet worden gedaan, doen zij dat. De AP kan ook een hele
branche attenderen, zoals onlangs gedaan bij de sauna en uitvaartbranche. Daarnaast geeft de AP
veel voorlichting aan bedrijven hoe zij een datalek kunnen voorkomen. Bewustwording is hierbij
heel belangrijk want vaak hebben bedrijven helemaal geen kwade bedoeling bij een datalek, maar
komt een datalek voort uit onwetendheid. De AP wil ervoor zorgen dat beveiliging van
persoonsgegevens op de bestuurstafel van een bedrijf komt te liggen zodat er maatregelen genomen
kunnen worden.
17. Gelden er extra sancties (hogere boete bijvoorbeeld) voor bedrijven die voor de
tweede keer te maken krijgen met een datalek?
Datalekken komen voor in verschillende vormen en daar houdt de AP rekening mee. Als een bedrijf
na een datalek zijn beveiliging op orde brengt en daarna doet zich weer een datalek voor. Kijkt de
AP goed naar wat voor soort datalek het betreft, de AP zal niet meteen een extra hoge boete
opleggen omdat het de tweede keer is bijvoorbeeld. Indien een patroon ontstaat, herkent de AP dat
snel genoeg en dan zal de AP zeker actie ondernemen. Want als de beveiliging structureel niet op
orde is, is dat een aanleiding om grondig onderzoek te doen.
18. De Wbp bevat een civielrechtelijk systeem waarbinnen de betrokkene de
mogelijkheid heeft om via de gewone rechter immateriële schadevergoeding te eisen.
Geldt dit ook voor slachtoffers van een datalek?
Op deze vraag kan ik helaas geen antwoord geven. Wegens de drukte heb ik geen tijd gehad om dit
uit te zoeken. Dus daarover kan ik nu geen uitspraak over doen.
19. Zijn de veranderingen in de meldplicht datalekken groot met de inwerkingtreding
van de meldplicht uit de AVG op 25 mei 2018?
Op het moment dat de verordening in heel Europa van toepassing en van kracht is, moeten
organisaties datalekken melden. In Nederland bestaat die meldplicht al, dus dat levert niet veel
wijzigen op. De drempel is wel lager dan nu onder de huidige wet. Een datalek moet worden
gemeld, tenzij er geen risico is voor de vrijheden en rechten voor de burger. Dit zijn tot nu toe
algemene teksten en hoe dit precies eruit komt te zien, daar kan ik nu nog niet op ingaan.
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21 In een interview in Trouw gaf de voorzitter aan dat de AP een soort privacyombudsman wilt worden. Hoe zal dit gerealiseerd worden gezien het feit er weinig
capaciteit is?
Dit is eerder een politieke kwestie. Het hangt er van af hoe hoog de bescherming van
persoonsgegevens op de politieke agenda komt te staan. Wat wij nu zien is dat er zoveel
organisaties zijn die persoonsgegevens verwerken, ruim 130.000 organisaties vallen onder de
meldplicht. De vraag is nu of iedereen überhaupt alles meldt. Als de AP dit goed in kaart heeft kan
het een inschatting maken van wat het per jaar kan doen. Het feit blijft wel dat de AP veel meer kan
doen als het meer capaciteit heeft. Nu kan de AP niet naar iedereen onderzoek doen, maar als er
onderzoek naar een organisatie is gedaan zoekt de AP bijvoorbeeld de pers op om op die manier een
grote groep mensen te bereiken. De AP doet dit om te bewerkstelligen dat anderen hiervan leren en
dit proberen te voorkomen. Met meer capaciteit zou de voorlichtingsrol van de AP groter kunnen
worden zodat datalekken ook voorkomen kunnen worden. De AP focust zich vooral op de
verantwoordelijke zodat die maatregelen kunnen nemen waardoor hun klanten geen last hebben van
een datalek.
22. Wat kunt u zeggen over de effectiviteit van de meldplicht datalekken tot nu toe?
Er zijn tot nu toe rond de 4000 meldingen gedaan dit zetten wij af tegen de 130.000 organisaties die
onder de meldplicht vallen. Het is erg lastig om te zeggen of de meldplicht effectief is of niet. Het
is namelijk iets nieuws en daarom zijn de cijfers lastig te interpreteren. Allereerst zou men kunnen
afvragen of 4000 meldingen betekent dat het zo goed gaat met de bescherming van
persoonsgegevens. Of betekent het dat anderen niet zo goed weten dat ze moeten melden? De AP
streeft er dus naar om meer voorlichting te geven over de meldplicht. Voor nu is het te vroeg om
een trend of een globale uitspraak te doen over de effectiviteit van de meldplicht.

23. Hoe schat u de toekomst in? Zullen de hoeveelheid meldingen toenemen of afnemen
en waarom?
Ook dit is heel lastig in te schatten om de bovenstaande redenen. De meldplicht kan steeds bekender
worden waardoor bedrijven vaker gaan melden, de vraag is dan of dat iets zegt over de staat van de
beveiliging ten opzichte van het jaar daarvoor. Aan de andere kant kan het juist wel iets daarover
zeggen omdat organisaties bijvoorbeeld de beveiliging verbeteren en beter weten om te gaan met
persoonsgegevens. Daarom is het lastig om een voorspelling te doen.
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