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Samenvatting 
 

In dit advies verstrekt de Artikel 29-groep richtsnoeren aan de voor de verwerking 

verantwoordelijken om hen te helpen bij besluiten om personen op wier gegevens inbreuk 

is gemaakt hiervan al dan niet kennis te stellen. Hoewel dit advies betrekking heeft op de 

bestaande verplichting van aanbieders van elektronische-communicatiediensten uit hoofde 

van Richtlijn 2002/58/EG, bevat het ook voorbeelden uit diverse sectoren, in de context 

van de ontwerpverordening gegevensbescherming, en goede praktijken voor alle voor de 

verwerking verantwoordelijke personen 

 

Hoewel kennisgeving van de bevoegde instantie krachtens Richtlijn 2002/58/EG bij alle 

inbreuken op persoonsgegevens dient te geschieden, bevat dit advies een analyse van 

inbreuken waarvan de betrokken personen in kennis moesten worden gesteld en zet het 

uiteen wat de voor de verwerking verantwoordelijken bij de opzet van hun systeem 

hadden kunnen doen om de inbreuk te voorkomen of welke maatregelen in ieder geval 

genomen hadden kunnen worden zodat kennisgeving van de betrokkenen niet nodig was 

geweest. 

 

In het advies staan ook antwoorden op een aantal van de meest gestelde vragen over 

inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens en over de toepassing van Richtlijn 

2002/85/EG. 
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1. Inleiding 

 

Een "inbreuk op persoonsgegevens" is luidens artikel 2(i) van Richtlijn 2002/58/EG  "een 

inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, 

wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die zijn 

verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in verband met de levering van een openbare 

elektronische-communicatiedienst in de Gemeenschap". 

 

Krachtens Richtlijn 2002/58/EG (en de voorgestelde Europese verordening 

gegevensbescherming) moeten bevoegde nationale instanties in kennis worden gesteld van 

inbreuken op persoonsgegevens. Welke informatie bij deze kennisgeving precies moet 

worden verschaft staat in Bijlage I van Verordening 611/2013 

 

Indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonsgegevens 

en persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon
1
, stelt de voor de verwerking 

verantwoordelijke deze onverwijld van de inbreuk in kennis
2
.  

 

Volgens Richtlijn 2002/58/EG en Verordening 611/2013 is kennisgeving van betrokkenen 

niet vereist als de gegevens onbegrijpelijk zijn gemaakt. Als de aanbieder ten genoegen van 

de bevoegde nationale autoriteit heeft aangetoond dat hij passende maatregelen inzake 

technologische bescherming heeft genomen om de gegevens onbegrijpelijk te maken voor 

personen zonder geautoriseerde toegang tot deze gegevens
3
 en dat die maatregelen zijn 

toegepast op de gegevens die door de inbreuk zijn getroffen, is kennisgeving van een inbreuk 

in verband met persoonsgegevens niet vereist
4
.  

 

De raison d'être van deze uitzondering op de kennisgeving van individuele personen is dat de 

resterende privacyrisico's voor de betrokkene met passende maatregelen tot een 

verwaarloosbaar niveau kunnen worden teruggebracht. Een inbreuk op de vertrouwelijkheid 

van met een geavanceerd algoritme versleutelde persoonsgegevens blijft een inbreuk op 

persoonsgegevens en moet aan de autoriteit worden gemeld. Als de vertrouwelijkheid van de 

sleutel echter niet is geschonden, zijn de gegevens in principe onbegrijpelijk voor 

onbevoegden en is het dus onwaarschijnlijk dat de inbreuk ongunstige gevolgen heeft voor de 

betrokkene, die er daarom niet van in kennis gesteld hoeft te worden. 

 

Maar zelfs als gegevens versleuteld zijn, kan verlies of verandering ervan negatieve gevolgen 

hebben voor betrokkenen indien de voor verwerking verantwoordelijke geen adequate back-

ups heeft. Zelfs als er ter bescherming versleutelingsmaatregelen zijn genomen, zouden 

betrokkenen in dergelijke gevallen wel op de hoogte moeten worden gesteld. 

 

                                                 
1  In dit advies gebruiken we de term "betrokkene" zoals gedefinieerd in Richtlijn 95/46/EG. Dit komt overeen met "abonnee of 

individuele persoon" in Richtlijn 2002/58/EG. 
2  Volgens Richtlijn 2002/58/EG en Verordening 611/2013 moet de autoriteit waar mogelijk uiterlijk 24 uur na opsporing in kennis 

worden gesteld van de inbreuk in verband met persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kan deze termijn worden verlengd tot 72 

uur. De kennisgeving aan de abonnee of de andere persoon geschiedt zonder onnodige vertraging na opsporing van de inbreuk in 

verband met persoonsgegevens (zoals beschreven in artikel 2, lid 2, van Verordening 611/2013). De kennisgeving van de 
betrokkene geschiedt onafhankelijk van de kennisgeving van de bevoegde nationale instantie. 

3
  Richtlijn 2002/58/EG, artikel 4, lid 3; Verordening 611/2013, artikel 4, lid 1; algemene Verordening gegevensbescherming, 

onofficiële geconsolideerde versie verstrekt door de rapporteur na stemming in LIBE-commissie, artikel 32, lid 3). 

4
  Als de sleutel in een later stadium niet meer veilig is, moeten alle eerdere inbreuken die op basis van het geheime karakter van de 

sleutel niet waren gemeld alsnog worden gemeld. 
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Daarom is het belangrijk dat voor de verwerking verantwoordelijken proactief zijn en goed 

plannen. Krachtens artikel 17 van Richtlijn 95/46/EG en artikel 4, lid 1 alsmede artikel 4, lid 

1, onder a, moeten voor de verwerking verantwoordelijken passende technologische en 

organisatorische maatregelen nemen om 'een beveiligingsniveau te waarborgen dat in 

verhouding staat tot het betrokken risico' van de verwerking. In dit verband is het belangrijk te 

kunnen beschikken over een goed kader voor risicobeheer dat voldoet aan de minimumeisen 

voor zo'n aanpak en voorziet in een aantal minimale technische en organisatorische controles 

– met name controles waarbij gegevens indien nodig onbegrijpelijk worden gemaakt – die 

eventueel door de voor de verwerking verantwoordelijke kunnen worden omschreven. 

Bedrijven dienen ook plannen op te stellen voor de behandeling van inbreuken op 

persoonsgegevens, zodat zij bij dergelijke inbreuken snel en doeltreffend kunnen optreden. 

 

Als is voldaan aan artikel 17, dus vóór tot de verwerking van gegevens wordt overgegaan, zijn 

de risico's in verband met een inbreuk op persoonsgegevens al op voorhand in aanmerking 

genomen en gereduceerd. Inbreuken op persoonsgegevens zullen dan waarschijnlijk minder 

vaak voorkomen, met minder consequenties voor de betrokkenen. Aangezien betrokken 

personen niet in kennis hoeven te worden gesteld als inbreuken geen negatieve gevolgen 

hebben voor hun persoonsgegevens of privacy of als voor de gegevens in kwestie de juiste 

technische beschermingsmaatregelen zijn getroffen, is het inbouwen van goede 

privacywaarborgen in projecten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt de beste manier 

om betrokken personen niet in kennis te hoeven stellen. 

 

Kennisgeving van betrokkenen dient zonder onnodige vertraging te geschieden
5
 en mag niet 

afhangen van de kennisgeving van de inbreuk op persoonsgegevens aan de bevoegde 

nationale instantie. De voor verwerking verantwoordelijke dient te beseffen dat een van de 

grote voordelen van kennisgeving is dat betrokken personen de nodige informatie krijgen om 

negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, ook al is dit niet een criterium voor een 

besluit om hen al dan niet in kennis te stellen. Indien de voor verwerking verantwoordelijke 

twijfelt aan de waarschijnlijkheid van negatieve gevolgen voor de persoonsgegevens of de 

privacy van de betrokkenen, moet hij het zekere voor het onzekere nemen en tot kennisgeving 

overgaan. Bovendien dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van bevoegde 

autoriteiten om, na een nadere beoordeling van de kennisgeving, te verzoeken om 

kennisgeving van de getroffen personen. 

 

Bij wijze van voorstel bevat dit advies een niet-uitputtende lijst van voorbeelden van 

situaties waarin betrokken personen in kennis moeten worden gesteld
6
. We toetsen iedere 

inbreuk op persoonsgegevens aan de drie klassieke veiligheidscriteria; de 

"beschikbaarheidsinbreuk", waarbij persoonsgegevens per ongeluk of op onwettige wijze 

worden vernietigd of verloren gaan, de "integriteitsinbreuk", waarbij persoonsgegevens 

worden veranderd, en de "vertrouwelijkheidsinbreuk", waarbij persoonsgegevens 

onrechtmatig openbaar worden gemaakt of worden ingezien. Daarna volgen algemene 

richtsnoeren voor gevallen waarin geen kennisgeving nodig is. Ten slotte worden de 

belangrijkste zaken behandeld die voor de verwerking verantwoordelijke personen kunnen 

tegenkomen als zij moeten bepalen om betrokkenen wel of niet in te lichten. 

                                                 
5

  Volgens Richtlijn 2002/58/EG en Verordening 611/2013 moet de autoriteit waar mogelijk uiterlijk 24 uur na opsporing in kennis 

worden gesteld van de inbreuk in verband met persoonsgegevens. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd tot 72 

uur. De kennisgeving aan de abonnee of de andere persoon geschiedt zonder onnodige vertraging na opsporing van de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens. 

6
  Aangezien de verplichting tot kennisgeving in de voorgestelde verordening voor alle sectoren geldt en diverse lidstaten al een 

wettelijke verplichting tot kennisgeving hebben ingevoerd, beperken de voorbeelden in het huidige advies zich niet tot de sector 

elektronische communicatie. 
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2. Inbreuken die negatieve gevolgen kunnen hebben voor 

betrokkenen 
 

Als negatieve gevolgen voor persoonsgegevens of de privacy waarschijnlijk zijn, dienen 

betrokkenen onverwijld van inbreuken in kennis te worden gesteld. Deze sectie bevat 

voorbeelden van inbreuken die aan deze criteria voldoen. Ook staan hier voorbeelden van 

technische maatregelen waarmee, indien zij vóór het incident waren getroffen, kennisgeving 

aan de betrokkenen eventueel vermeden had kunnen worden.  

 

Casus 1. Vier laptops zijn gestolen uit een centrum voor kindergeneeskunde. De laptops 

bevatten gevoelige informatie over onder meer gezondheid en welzijn van 2050 

kinderen. 

 

Deze inbreuk op persoonsgegevens betreft de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid (als de 

voor de verwerking verantwoordelijke niet over een back-up beschikt) en de integriteit van de 

gegevens. 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de vertrouwelijkheidsinbreuk: 

 De eerste consequentie is een schending van het medisch beroepsgeheim: de 

databank bevat vertrouwelijke medische informatie over de kinderen die 

toegankelijk is voor onbevoegden. 

 Publicatie van die gegevens (bijvoorbeeld gegevens over mishandeling, slepende 

ziekten, mentale problemen en sociale of financiële problemen van het gezin) kan 

gevolgen hebben voor de school en/of het gezin van de kinderen. 

 Dat kan een emotionele impact hebben op de kinderen en de ouders. 

 De gegevens kunnen gebruikt worden om ouders en kinderen (afhankelijk van hun 

leeftijd) te chanteren. 

 Ouders van kinderen wier gezondheidstoestand kritiek is kunnen het doelwit 

worden van mensen (zoals charlatans en leden van sekten) die munt willen slaan 

uit hun zwakheid. 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de beschikbaarheidsinbreuk: 

 Deze inbreuk kan de continuïteit van de behandeling van de kinderen verstoren, 

met als mogelijk gevolg een verslechtering van de gezondheidstoestand of een 

terugval. 

 Kinderen kunnen door een allergie voor bepaalde geneesmiddelen of door 

conflicterende geneesmiddelen vergiftigd raken, wat kan leiden tot diverse 

gezondheidsproblemen of de dood. 

 De inbreuk kan leiden tot onnodig trage terugbetalingen of geldelijke steun aan de 

betrokkenen, met financiële gevolgen voor de gezinnen in kwestie. 



 

6 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de integriteitsinbreuk: 

 Door de kwijtgeraakte gegevens kan de integriteit van de medische dossiers 

worden aangetast en de behandeling van de kinderen in het ongerede raken. Als er 

bijvoorbeeld alleen een oude back-up van de medische dossiers is, moeten de 

wijzigingen van de gegevens op de gestolen computers als verloren worden 

beschouwd. Dat betekent dat de integriteit van die gegevens is aangetast. Door het 

gebruik van medische dossiers die niet up-to-date zijn kan de continuïteit van de 

behandeling van de kinderen verstoord raken, met als gevolg een verslechtering 

van de gezondheidstoestand of een terugval. 

 

Gelet op de mogelijke gevolgen is kennisgeving in dit geval geboden, al is het ook belangrijk 

om rekening te houden met de leeftijd en de rijpheid van de betrokkenen. Naast de 

kennisgeving aan het kind zelf, indien het passend is en de wetgeving het voorschrijft, kan het 

in dit geval juister zijn om een ouder of voogd, die al actief betrokken is bij de medische zorg 

van het kind, op de hoogte te brengen. 

In kennis gestelde ouders kunnen dan afwijkingen in de continuïteit van de behandeling 

melden, nagaan van welke allergieën de zorginstelling op de hoogte is of vragen om nieuwe 

onderzoeken om ervoor te zorgen dat hun kind de juiste behandeling krijgt. Zij kunnen ook 

besluiten om anderen direct op de hoogte te brengen van de toestand van de kinderen om de 

gevolgen voor de omgeving van de kinderen enigszins in de hand te houden. 

 

Voorbeelden van passende voorzorgsmaatregelen die de risico's hadden kunnen verkleinen: 

 Met een back-up die veilig en voldoende up-to-date was had de inbreuk op de 

beschikbaarheid en de integriteit voorkomen kunnen worden en waren de 

consequenties en nadelige gevolgen minder erg geweest. 

 De mogelijke consequenties en nadelige gevolgen van de inbreuk op de 

betrouwbaarheid zouden minder ernstig zijn uitgevallen als de gegevens 

beschermd waren geweest door middel van een goed versleutelingsproduct met 

een sterke en geheime sleutel. 

 

Als die voorzorgsmaatregelen er waren geweest en veilig waren gebleven (dat wil zeggen: als 

de sleutel geheim was gebleven en er een back-up was geweest), dan was kennisgeving aan de 

betrokken personen wellicht in principe niet nodig geweest. Dat zou ten genoegen van de 

bevoegde autoriteiten moeten worden aangetoond. 

 

Casus 2. Persoonsgegevens van de klanten van een levensverzekeraar zijn op 

onrechtmatige wijze ingezien door iemand die gebruik maakte van een zwak punt in de 

webapplicatie. De gegevens bevatten de namen en adressen van de betrokken 

personen en ingevulde medische vragenlijsten. 700 personen waren hiervan het 

slachtoffer. 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de inbreuk op de vertrouwelijkheid: 

 Gegevens die door de aanvaller op internet zijn gezet zouden ertoe kunnen leiden 

dat de betrokkenen moeilijker een baan vinden (bijvoorbeeld door hun antwoorden 

over gezondheidsproblemen, zwangerschap enzovoort). 
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 Dat zou consequenties kunnen hebben voor het werk en/of gezinsleven van de 

betrokkenen. 

 Het zou ook emotionele gevolgen kunnen hebben, in het geval dat de betrokkenen 

hun gediagnosticeerde aandoening verborgen houden. 

 Het zou tot identiteitsfraude kunnen leiden. 

 De gegevens (bijvoorbeeld dat de betrokkenen ergens klant van zijn of voor 

bepaalde diensten betalen) kunnen voor phishing worden gebruikt. 

Dit voorbeeld heeft waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de betrokkenen, die er daarom 

van in kennis moeten worden gesteld. 

 

 

Voorbeelden van passende voorzorgsmaatregelen die de risico's hadden kunnen verkleinen: 

 De inbreuk had voorkomen kunnen worden of de gevolgen ervan hadden beperkt 

kunnen blijven als mogelijke zwakke punten van de gebruikte technologie continu 

in de gaten waren gehouden. Daaronder valt onder meer het regelmatig scannen 

van de website op zwakke punten en het updaten van software (inclusief 

veiligheidssoftware). 

Hoewel zwakke punten in de beveiliging door zero-day exploits moeilijk kunnen 

worden vermeden, kan adequaat en effectief beleid om te voorkomen dat 

dergelijke zwakke punten worden aangegrepen de risico's wel tot een aanvaardbaar 

niveau terugbrengen. Verder kunnen de consequenties van een inbreuk ook worden 

verzacht met een goed beleid voor het beheer van beveiligingsincidenten, 

waardoor de nadelige gevolgen in tijd en ruimte beperkt blijven. 

 Evenals in de vorige casus zouden de mogelijke consequenties en nadelige 

gevolgen van de inbreuk op de betrouwbaarheid minder ernstig zijn uitgevallen als 

de klantgegevens beschermd waren geweest door middel van een goed 

versleutelingsproduct met een sterke en geheime sleutel. Dat kan bij uitstek 

effectief zijn als bescherming tegen diefstal van de disk of tegen soortgelijke 

risico's. 

 

 Ten slotte had de verzekeringsmaatschappij verschillende 

privacybeschermingstechnologieën kunnen gebruiken om de gegevens van de 

betrokkenen en/of de mogelijkheid om hun identiteit te achterhalen tot een 

minimum te beperken. Zo had de verzekeringsmaatschappij per post een 

willekeurig gekozen ID-nummer kunnen sturen met behulp waarvan haar klanten 

de medische vragenlijst online hadden kunnen invullen. Op die manier hadden 

vragen over naam, adres, geboortedatum of telefoonnummer in de online 

vragenlijst voorkomen kunnen worden. 
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Casus 3. Een werknemer van een internetprovider heeft een derde de login en het 

wachtwoord gegeven voor een account waarmee deze algemene toegang kreeg tot de 

klantgegevens. Met deze account kan de derde zonder beperking bij alle informatie 

over de klanten. Deze gegevens omvatten namen, adressen, e-mailadressen, 

telefoonnummers, toegangs- en andere identificatiegegevens (gebruikersnaam, 

gehashte wachtwoorden, klanten-ID) en betaalgegevens (rekeningnummer, 

creditcardgegevens enzovoort). Hoewel de betaalgegevens met een geavanceerd 

algoritme waren versleuteld, had de master account waarvan de veiligheid niet meer 

gegarandeerd was er wel toegang toe, en de derde partij dus ook. Het bedrijf heeft 

ruim 100.000 klanten. 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de inbreuk op de vertrouwelijkheid: 

 Misbruik van de betaalgegevens (vooral van de creditcards) zou financiële 

gevolgen hebben voor de klanten. 

 Aangezien de wachtwoorden eenvoudigweg gehasht waren, kan de derde partij de 

oorspronkelijke tekst gemakkelijk achterhalen. Zelfs als de niet langer veilige 

account van een willekeurige klant wordt afgesloten, kan een derde partij zich er 

toch nog toegang toe verschaffen. 

 De derde partij kan gemakkelijk het e-mailadres en wachtwoord van de 

betrokkenen gebruiken om toegang te krijgen tot andere online diensten, aangezien 

veel mensen hetzelfde wachtwoord gebruiken voor allerlei verschillende online 

diensten. 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de integriteitsinbreuk: 

 De derde partij had onbeperkt toegang tot de database en kan bepaalde 

accountgegevens hebben gewijzigd, verwijderd of toegevoegd. 

 Als de dienstverlening van de provider ook e-mail en webhosting omvat, is het 

mogelijk dat de derde partij deze inhoud heeft ingezien, gewijzigd of 

verwijderd, DNS-instellingen heeft gewijzigd of de account van de 

betrokkenen heeft afgesloten. 

Hoewel de financiële gegevens waren versleuteld, had de derde partij via de 

gebruikersinterface wel toegang tot ontsleutelde gegevens. Daarom geldt geen vrijstelling van 

kennisgeving. 

Als de logbestanden betrouwbaar zijn (als er niet aan gemorreld is) en eruit kan worden 

opgemaakt dat de account geen toegang heeft gehad tot de klantendatabase, dan zou 

kennisgeving aan de betrokkenen niet verplicht moeten zijn. 

Zo niet, dan moeten de klanten in kwestie in kennis worden gesteld, aangezien er 

waarschijnlijk nadelige gevolgen voor hen zijn en is er geen sprake is van een uitzondering op 

de verplichting tot kennisgeving. 

Als wachtwoorden niet meer veilig zijn, dient de voor verwerking verantwoordelijke de 

betrokkenen op een veilige manier te verplichten om een nieuw wachtwoord aan te maken, 

waarbij hij ervoor moet zorgen dat de nieuwe wachtwoorden worden aangemaakt door 

legitieme gebruikers en niet door derden die de inloggegevens hebben bemachtigd. In de 

praktijk zou hiervoor de beveiligde procedure voor het vervangen van een vergeten 

wachtwoord gebruikt kunnen worden. Daarbij dient de reden voor de vervanging van 
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wachtwoorden te worden opgegeven. In de kennisgeving aan de gebruikers zou ook moeten 

staan dat zij geen gebruik meer moeten maken van hun oude wachtwoord of van een 

wachtwoord dat daar op lijkt en dat zij onveilig geworden wachtwoorden 

 

Voorbeelden van passende voorzorgsmaatregelen die de risico's hadden kunnen verkleinen: 

 Iedereen moet een eigen account krijgen, en toegang tot persoonsgegevens zou 

uitsluitend op basis van het 'need to know'-beginsel en het 'least privilege'-beginsel 

moeten worden toegekend. Dit geldt ook voor verkopers, onderhoudspersoneel in 

dienst bij derden en anderen die tijdelijk toegang moeten hebben tot de database: zij 

zouden alleen, en niet langer dan strikt noodzakelijk, toegang moeten krijgen tot de 

functionaliteit en de gegevens die zij nodig hebben om hun taak uit te voeren. Het 

gebruik van accounts met algemene toegang ('global access') tot de database zou 

beperkt moeten worden en er zouden methoden moeten komen om het gebruik van 

dergelijke accounts te traceren en te beperken. Met zulke voorzorgsmaatregelen had 

de inbreuk voorkomen kunnen worden of waren de gevolgen ervan minder ernstig 

geweest. 

 Als het wachtwoord veilig opgeslagen was geweest (als het bijvoorbeeld salted en 

cryptografisch gehasht was), zouden de secundaire nadelige gevolgen voor de 

betrokkenen veel minder groot zijn geweest. Abonnees met zwakke wachtwoorden 

zouden echter nog steeds risico's hebben gelopen, vooral als ze dezelfde 

inloggegevens ook voor andere online diensten zouden gebruiken. Dit had 

enigszins opgevangen kunnen worden als deze gebruikers was aangeraden om 

sterkere wachtwoorden te kiezen. 

 

Casus 4. Een envelop met creditcardbonnetjes is per ongeluk in een prullenbak gegooid 

in plaats van dat de bonnetjes zorgvuldig zijn vernietigd. De prullenbak is geleegd in 

een vuilcontainer die aan de straat werd gezet voor de afvalinzameldienst. Iemand 

heeft de envelop uit de vuilcontainer gehaald en de creditcardbonnetjes in een 

naburige woonwijk verspreid. De data bestaan uit de volledige kaartgegevens
7
 en 

namen van de kaarthouders, en in sommige gevallen ook hun handtekeningen. Er is 

sprake van 800 betrokkenen. 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de vertrouwelijkheidsinbreuk: 

 De inbreuk kan financiële consequenties voor de betrokkenen hebben als hun 

kaartgegevens nog geldig zijn en worden misbruikt
8
. 

Dit voorbeeld heeft waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de betrokkenen, die er daarom 

van in kennis moeten worden gesteld. Als in onderhavig geval geen andere afschriften zijn 

bewaard, zou het lastig kunnen zijn elke betrokkene persoonlijk te informeren, omdat wellicht 

onduidelijk is welke specifieke creditcardbonnetjes in de envelop zaten. De winkel dient de 

betalingsverwerker te waarschuwen, zodat deze kan nagaan of er mogelijk frauduleuze 

transacties plaatsvinden. Een andere praktische aanwijzing wordt gegeven in Verordening 

                                                 
7

  De beste werkwijze is om de data van de kaart waarmee wordt betaald, op het bonnetje voor de klant slechts gedeeltelijk te 

vermelden, maar dit is niet op alle terminals in verkooppunten mogelijk en hoeft op de bonnetjes voor de verkoper niet per se te 

gebeuren. 

8
  Omdat het nog altijd mogelijk is creditcards te gebruiken zonder vermelding van de CVV-code (of soortgelijke codes), moeten 

zelfs inbreuken waarbij geen CVV-codes zijn gebruikt worden gemeld. 



 

10 

 

611/2013
9
: "Wanneer de aanbieder [...] ondanks redelijke inspanningen er niet in is geslaagd 

binnen de in lid 3 vermelde termijn alle personen die waarschijnlijk negatieve gevolgen zullen 

ondervinden van de inbreuk in verband met persoonsgegevens te identificeren, kan hij hen 

binnen die termijn hiervan op de hoogte brengen via een advertentie in de grote nationale of 

regionale media in de betrokken lidstaten." Als sprake is van een winkel met vooral klanten 

uit de buurt, mag een kennisgeving in een regionale krant als voldoende worden beschouwd. 

De creditcardmaatschappijen van de inbreuk op de hoogte stellen kan ook helpen hun cliënten 

te beschermen.  

 

Als de envelop door de voor verwerking verantwoordelijke uit de prullenbak of de 

vuilcontainer zou zijn gehaald en/of ongeopend zou zijn gebleven, was het niet waarschijnlijk 

geweest dat de inbreuk negatieve gevolgen voor de betrokkenen zou hebben, die er daarom 

niet van in kennis gesteld hadden hoeven te worden. 

 

Voorbeelden van passende voorzorgsmaatregelen die de risico's hadden kunnen verkleinen: 

 De werknemers informeren over de potentiële consequenties van dit soort 

inbreuken en gebruikmaken van een goede papierversnipperaar
10

 of een bedrijf 

voor archiefvernietiging om de creditcardbonnetjes (en andere documenten met 

persoonsgegevens) te vernietigen voordat ze worden weggegooid. Dit zou het risico 

op inbreuken aanzienlijk verkleinen. 

 In verkooppunten gebruikmaken van terminals die op bonnetjes niet de volledige 

kaartgegevens afdrukken. 

 

 

Casus 5. De versleutelde laptop van een financieel adviseur is gestolen uit de 

kofferruimte van zijn auto. Op die laptop staan de financiële dossiers – met bijv. 

details over hypotheken, salarissen en leningaanvragen – van 1000 betrokkenen. De 

encryptiesleutel, een wachtzin, is niet gestolen, maar er is geen back-up van de laptop. 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de vertrouwelijkheidsinbreuk: 

 Afhankelijke van de exacte aard van de door de inbreuk getroffen gegevens, kan 

misbruik ervan verschillende consequenties voor de betrokkenen hebben. Maar 

omdat de harde schijf van de laptop volledig is versleuteld (volgens de nieuwste 

techniek) met een goede wachtzin, die nog geheim is, heeft geen niet-

geautoriseerde vrijgave plaatsgevonden. 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen: 

 Aangezien de gegevens niet meer toegankelijk zijn, zullen ze opnieuw door de 

betrokkenen moeten worden verstrekt. Dit heeft voor hen geringe negatieve 

gevolgen in de vorm van frustratie en tijdverspilling omdat ze alle informatie 

nogmaals moeten verzamelen. 

                                                 
9

  Deze Verordening is hier echter niet van toepassing. 

10
  Bijv. een papierversnipperaar van klasse 2 op niveau P-4 of hoger volgens de DIN 66399-classificatie 

voor papieren documenten. 
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 In sommige gevallen kunnen ook deadlines voor de indiening van documenten of 

aanvragen worden overschreden, hetgeen voor de betrokkenen verschillende 

secundaire consequenties kan hebben, afhankelijk van de omstandigheden: boetes, 

derving van inkomsten of verwachte winst, beëindiging van 

verkoopovereenkomsten enz. 

 

Aangezien de gegevens verloren maar de gevolgen van dit verlies niet verzacht zijn, heeft de 

inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de 

betrokkenen. Daarom moeten zij van de inbreuk in kennis worden gesteld. In de kennisgeving 

moet worden medegedeeld dat de gegevens opnieuw aan de financieel adviseur moeten 

worden verstrekt en uitleg worden gegeven over de verschillende potentiële consequenties en 

mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk. 

  

Voorbeelden van passende voorzorgsmaatregelen die de risico's hadden kunnen verkleinen: 

 Een adequate en beveiligde back-up: daarmee hadden de gegevens kunnen worden 

teruggekregen. Met een bijgewerkte back-up zouden de gegevens niet verloren zijn 

en hadden de betrokkenen niet in kennis gesteld hoeven te worden. 

 

Casus 6. Een exploitant van een mobiel telefoonnetwerk biedt zijn abonnees een online 

account aan waarop ze kunnen inloggen om recente facturen en verbruiksinformatie te 

raadplegen. Er is ontdekt dat een derde zich illegaal toegang heeft verschaft tot de 

database met wachtwoorden van de website. Deze derde had toegang tot de 

authenticatiegegevens van de abonnees (gebruikersnamen en niet-salted MD5-

gehashte wachtwoorden). 

 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de vertrouwelijkheidsinbreuk: 

 De derde kan de wachtwoorden van alle abonnees achterhalen en, omdat hij ook 

over de gebruikersnamen beschikt, zich toegang tot hun accounts verschaffen. 

 Aangezien veel mensen voor talrijke online accounts dezelfde combinatie van 

gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken, zou de derde zich waarschijnlijk ook 

toegang kunnen verschaffen tot andere accounts van sommige betrokkenen, 

waaronder mogelijk e-mailaccounts. 

 

Omdat de wachtwoorden simpel zijn gehasht, kunnen ze niet als onbegrijpelijk worden 

beschouwd in de zin van artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 611/2013 van de 

Commissie
11

. Daarom is kennisgeving van de betrokkenen vereist. 

                                                 
11  Artikel 4, lid 2, luidt: 

 Gegevens worden als onbegrijpelijk beschouwd als ze: 

 a) op veilige wijze zijn versleuteld met een standaardalgoritme, de sleutel voor decryptie door geen enkele inbreuk gevaar heeft 

gelopen en de sleutel voor decryptie zodanig werd gegenereerd dat personen zonder geautoriseerde toegang de sleutel met de 

beschikbare technologische middelen niet kunnen vinden; of 

 b) zijn vervangen door een met een cryptografisch versleutelde hashfunctie berekende hashwaarde, de sleutel die hiervoor werd 

gebruikt door geen enkele inbreuk gevaar heeft gelopen en deze voor datahashing gebruikte sleutel zodanig is gegenereerd dat 

personen zonder geautoriseerde toegang de sleutel niet kunnen vinden met de beschikbare technologische middelen. 
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Dit voorbeeld heeft waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de betrokkenen en kennisgeving 

is vereist. De abonnees moeten daarom van de inbreuk op de hoogte worden gesteld waarbij 

hun duidelijk moet worden aanbevolen de wachtwoorden van alle accounts waarvoor ze 

hetzelfde wachtwoord gebruiken, te wijzigen. In ieder geval moeten ze worden gedwongen 

hun wachtwoord voor de website in kwestie te wijzigen – met een beveiligde methode – als ze 

weer inloggen. 

 

Voorbeelden van passende voorzorgsmaatregelen die de risico's hadden kunnen verkleinen: 

 Als de wachtwoorden op een beveiligde manier waren opgeslagen ('salted' 

cryptografisch gehasht met allernieuwste hashfunctie en sleutel of salt), dan zouden 

de negatieve gevolgen voor de betrokkenen aanzienlijk kleiner zijn geweest. 

Abonnees met zwakke wachtwoorden zouden echter nog steeds risico's hebben 

gelopen, vooral als ze dezelfde inloggegevens ook voor andere online diensten 

zouden gebruiken. 

 

Casus 7. Een internetaanbieder biedt zijn abonnees een dienst aan voor raadpleging van 

accountgegevens en internetgebruik, waaronder maandelijkse bandbreedte en veel 

bezochte sites. Door een coderingsfout op de website worden de inloggegevens van de 

abonnees niet gevalideerd en zijn data toegankelijk door in de URL de abonnee-ID te 

manipuleren. De accountgegevens van alle abonnees kunnen worden bekeken door 

opeenvolgende abonnee-ID's in te voeren. 

 

Potentiële consequenties en negatieve gevolgen van de vertrouwelijkheidsinbreuk: 

 De gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van spam aan de 

betrokkenen of telefonische verkoop. 

 Met de gegevens kunnen misschien profielen van de abonnees worden opgesteld en 

hun gedragingen in kaart gebracht, wat gevoelige informatie aan het licht zou 

kunnen brengen. Dat zou consequenties kunnen hebben voor het werk en/of 

gezinsleven van de betrokkenen. 

 

Deze inbreuk heeft waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de betrokkenen, die er daarom van 

in kennis moeten worden gesteld. 

 

Voorbeelden van passende voorzorgsmaatregelen die de risico's hadden kunnen verkleinen: 

 Monitoring van de potentiële zwakke schakels in de gebruikte technologie, zoals 

beschreven in casus 2, uitvoering van tests met een preproductie-platform vóór uitrol 

en aanpassing van de codering hadden de inbreuk wellicht kunnen voorkomen. 
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3. Mogelijke scenario's waarin kennisgeving van de betrokkenen 

niet vereist is 
 

De consequenties van een inbreuk in verband met persoonsgegevens moeten per geval 

worden beoordeeld, zodat bij de inschatting van de negatieve gevolgen voor de betrokkenen 

met alle factoren naar behoren rekening kan worden gehouden. Als algemeen uitgangspunt 

mogen de voor verwerking verantwoordelijken er daarnaast van uitgaan dat kennisgeving van 

de betrokkenen naast de in het voorafgaande beschreven gevallen in sommige specifieke 

situaties niet vereist is. 

 

Voorbeelden daarvan zijn: 

 Een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarbij alleen de vertrouwelijkheid is 

geschonden en de data op veilige wijze zijn versleuteld met een geavanceerd 

algoritme, de sleutel voor decryptie door geen enkele inbreuk gevaar heeft gelopen en 

deze sleutel zodanig is gegenereerd dat personen zonder geautoriseerde toegang er met 

de beschikbare technologische middelen niet achter kunnen komen. Dit soort 

maatregelen maken de gegevens namelijk onbegrijpelijk voor personen zonder 

geautoriseerde toegang. 

 

 Gegevens als wachtwoorden zijn op beveiligde wijze gehasht en salted. De 

hashwaarde is berekend met een geavanceerde cryptografisch versleutelde 

hashfunctie, de voor de datahashing gebruikte sleutel heeft door geen enkele inbreuk 

gevaar gelopen en deze sleutel is zodanig gegenereerd dat personen zonder 

geautoriseerde toegang er met de beschikbare technologische middelen niet achter 

kunnen komen. 
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4. Vragen en antwoorden 
 

Wanneer is kennisgeving van de betrokkenen niet verplicht? 

 

 Als de beveiligingsinbreuk geen inbreuk in verband met persoonsgegevens is (zie 

volgende vraag). 

 Als de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk geen negatieve 

gevolgen heeft voor de persoonsgegevens of de privacy van de betrokkenen op grond 

van de uitkomsten van een ernstbeoordeling, die naar tevredenheid van de bevoegde 

autoriteit is uitgevoerd. 

 Als de aanbieder naar tevredenheid van de bevoegde autoriteit heeft aangetoond 

adequate technologische beschermingsmaatregelen te hebben genomen en die 

maatregelen van toepassing waren op de door de beveiligingsinbreuk getroffen 

gegevens. Bijvoorbeeld als een inbreuk in verband met persoonsgegevens (waarbij 

alleen de vertrouwelijkheid is geschonden) alleen betrekking heeft op data die zijn 

versleuteld met een geavanceerd algoritme of op data die zijn gehasht met een 

geavanceerde salted/versleutelde hashfunctie, waarbij alle betrokken versleutelingen 

en saltformules door geen enkele inbreuk gevaar hebben gelopen. 

 Kennisgeving van gegevensinbreuken zoals in dit advies beschreven zou, ook indien 

niet verplicht, een goede gewoonte van alle voor verwerking verantwoordelijken 

moeten zijn. 

 

Wanneer wordt een beveiligingsinbreuk een inbreuk in verband met persoonsgegevens? 
 

Een beveiligingsinbreuk is een inbreuk in verband met persoonsgegevens als de 

betrokken data persoonsgegevens zijn zoals gedefinieerd in artikel 2, onder a) van Richtlijn 

95/46/EG: "persoonsgegevens", iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon, hierna "betrokkene" te noemen; als identificeerbaar 

wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name 

aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die 

kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of 

sociale identiteit. 

 

In Advies 4/2007 is nader gespecificeerd wat informatie betreffende een persoon is: 

"Een persoon kan ofwel direct geïdentificeerd worden aan de hand van een naam ofwel 

indirect aan de hand van een telefoonnummer, een autokenteken, een sofi- of soortgelijk 

nummer, een paspoort dan wel met behulp van een aantal significante criteria, aan de hand 

waarvan zijn of haar identiteit binnen bijvoorbeeld een kleine groep kan worden vastgesteld 

(leeftijd, functie, adres, enz.)." Meer informatie hierover is te vinden in Advies 4/2007. 

 

Moeten waarschijnlijke secundaire gevolgen ook in aanmerking worden genomen? 

 

Ja, de betrokkenen moeten van gegevensinbreuken in kennis worden gesteld als zo'n 

inbreuk waarschijnlijk negatieve gevolgen heeft voor hun persoonsgegevens of privacy. 

Alle potentiële consequenties en potentiële negatieve gevolgen voor de betrokkenen moeten 

dus in aanmerking worden genomen. 
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Voorbeeld 1: Een muziekwebsite is gehackt en de database met gebruikersinformatie 

is gestolen en op internet gezet. De gepubliceerde persoonsgegevens bestaan uit 

voornamen/namen, muziekvoorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden van de 

geregistreerde gebruikers van de site. Er is sprake van 9000 betrokkenen. 

 

In dit geval lijken de directe negatieve gevolgen voor de meeste betrokkenen (d.w.z. 

bekendgemaakte muziekvoorkeuren) mee te vallen en de vraag dringt zich op of zij van de 

inbreuk in kennis moeten worden gesteld. Omdat echter ook de wachtwoorden zijn gestolen, 

moeten die door de voor verwerking verantwoordelijke worden gewijzigd. Dat noopt ertoe de 

gebruikers te informeren over de reden daarvan. Aangezien veel mensen voor verschillende 

accounts hetzelfde wachtwoord gebruiken
12

, is het bovendien waarschijnlijk dat de inbreuk 

als secundair negatief gevolg een vertrouwelijkheidsinbreuk met zich meebrengt t.a.v. andere 

accounts. De betrokkenen kunnen de schade van dit secundaire negatieve gevolg 

minimaliseren door de wachtwoorden van alle betrokken accounts te wijzigen. In de 

kennisgeving moet daarom ook informatie worden gegeven over de potentiële negatieve 

gevolgen voor andere accounts en worden aanbevolen voor verschillende websites 

verschillende wachtwoorden te gebruiken en de wachtwoorden van alle accounts waarvoor 

hetzelfde, gestolen wachtwoord is gebruikt, te wijzigen.  

 

Voorbeeld 2: Een cd met bewijs van een strafzaak is aangetekend verstuurd aan een 

advocaat maar kwijtgeraakt in de post.  

 

Primair is sprake van een beschikbaarheidsinbreuk. De consequenties voor de betrokken 

verdachte(n) kunnen zeer gering of zeer groot zijn afhankelijk van de vraag of tijdig gepaste 

maatregelen kunnen worden genomen. 

Maar er zal waarschijnlijk sprake zijn van secundaire negatieve gevolgen als de data op de cd 

niet adequaat zijn beschermd en door een derde worden ingezien. De data kunnen dan worden 

gelezen, aan journalisten verkocht enz. De secundaire gevolgen voor de verdachte(n) kunnen 

in dat geval enorm groot zijn. 

 

Als de cd tijdig opnieuw kan worden verstuurd, zullen de primaire gevolgen voor de 

betrokkenen zeer gering zijn en hoeven zij niet van de inbreuk in kennis te worden gesteld. De 

potentiële secundaire inbreuk kan echter zeer grote gevolgen hebben en de betrokkenen 

zouden er absoluut van in kennis moeten worden gesteld. 

 

Is kennisgeving noodzakelijk als er slechts één betrokkene is? 
  

Ja, Richtlijn 2002/58/EG vereist bij een gegevensinbreuk geen minimumaantal 

betrokkenen alvorens kennisgeving verplicht is. Artikel 3, lid 1, van de 

Telecommunicatierichtlijn luidt: "Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens 

waarschijnlijk ook gevolgen zal hebben voor de persoonsgegevens of de privacy van een 

abonnee of een ander persoon, stelt de aanbieder, los van de in artikel 2 bedoelde 

kennisgeving, ook deze abonnee of andere persoon in kennis van de inbreuk in verband met 

persoonsgegevens."  

 

De voor verwerking verantwoordelijke moet dus de betrokkenen van de inbreuk in 

kennis stellen, ongeacht hun aantal, als de inbreuk voor hen waarschijnlijk negatieve gevolgen 

heeft. 

                                                 
12 Volgens recent onderzoek gebruikt 55 % à 80 % van de internetters voor verschillende accounts hetzelfde wachtwoord. 
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Hoe om te gaan met gegevens die waarschijnlijk openbaar zijn? 
 

Hier zijn twee aspecten van belang. 

1.  "Openbaar" kan inhouden dat er verschillende beschikbaarheidsniveaus zijn: 

gegevens kunnen vrij toegankelijk zijn op internet, algemeen toegankelijk binnen een 

abonneedienst, algemeen offline toegankelijk op verzoek enz. 

In Frankrijk bijvoorbeeld worden de kiezerslijsten tijdens verkiezingen op de muren 

van het gemeentehuis opgehangen en kan elke kiesgerechtigde en iedere politieke 

partij ze verkrijgen, maar is het wettelijk niet toegestaan deze lijsten online te 

publiceren. 

Dus als een digitale versie van de lijsten per abuis naar de verkeerde kiesgerechtigden 

wordt verstuurd of een papieren versie ervan kwijtraakt, is er geen sprake van een 

vertrouwelijkheidsinbreuk. Dat is echter wel het geval als de lijsten op internet worden 

gepubliceerd en dan is kennisgeving verplicht. 

 

2. Sommige gegevens kunnen voor sommige betrokkenen openbaar zijn maar voor 

andere niet. 

Een lijst van telefoonnummers met namen bijvoorbeeld kan zowel nummers bevatten 

die in het telefoonboek te vinden zijn als geheime nummers. 

 

Samenvattend: als het beschikbaarheidsniveau of de mate van openbaarheid van gegevens 

door een inbreuk verandert, is er sprake van een vertrouwelijkheidsinbreuk en is kennisgeving 

verplicht (indien negatieve gevolgen voor de betrokkenen waarschijnlijk zijn). 

 

Hoe de betrokkenen in kennis te stellen als contactgegevens tekortschieten of 

ontbreken? 

Soms beschikt de aanbieder over onvoldoende gegevens om de betrokken eindgebruikers 

adequaat te informeren, zelfs als hij met hen een rechtstreekse contractuele overeenkomst 

heeft. Toch is hij ook in die gevallen verplicht al het nodige te doen om de betrokkenen 

individueel in kennis te stellen. De mogelijkheid van kennisgeving via advertenties in de 

media ontslaat hem niet van die plicht
13

. 

Weliswaar ligt de verplichting al het nodige te doen om kennisgeving mogelijk te maken bij 

de aanbieder, die alle redelijke maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat alle 

betrokkenen van de inbreuk op de hoogte worden gesteld, maar dit sluit voor hem de 

mogelijkheid niet uit de hulp in te roepen van andere aanbieders of voor verwerking 

verantwoordelijken die over meer contactgegevens beschikken. Dus in casus 4 zou de voor 

verwerking verantwoordelijke, die niet over de contactgegevens van de betrokken 

kaarthouders beschikt, zich kunnen richten tot de betalingsinstantie, die de betrokkenen 

                                                 
13  Overeenkomstig artikel 3, lid 7, van Verordening 611/2013 kan de aanbieder, wanneer hij ondanks 

redelijke inspanningen er niet in is geslaagd alle personen die waarschijnlijk negatieve gevolgen zullen 

ondervinden van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, te identificeren, deze personen binnen 

de voorgeschreven termijn hiervan op de hoogte brengen via advertenties in de grote nationale of 

regionale media in de betrokken lidstaten.  In hetzelfde lid is echter ook bepaald dat de aanbieder in dat 

geval al het nodige moet blijven doen om de betrokkenen te identificeren en hen zo spoedig mogelijk in 

kennis te stellen. 
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wellicht eenvoudig zou kunnen aanschrijven. In andere gevallen kan samenwerking met de 

bevoegde autoriteiten noodzakelijk zijn, die hoe dan ook moeten worden geïnformeerd als de 

aanbieder er niet in slaagt de betrokkenen individueel in kennis te stellen. 

 

Moeten betrokkenen van een inbreuk in kennis worden gesteld voor wie die inbreuk 

geen gevolgen heeft? 

Nee, mits betrouwbaar kan worden vastgesteld voor welke betrokkenen de inbreuk geen 

gevolgen heeft. Als bijvoorbeeld kan worden aangetoond dat een beveiligingsincident geen 

betrekking heeft op een bepaalde subgroep betrokkenen, dan hoeven die daarvan niet in 

kennis te worden gesteld. De voor verwerking verantwoordelijke moet echter alle 

waarschijnlijke negatieve gevolgen in aanmerking nemen. Afhankelijk van het soort inbreuk 

kan het niet ontvangen van een kennisgeving ook leiden tot onrust onder de betrokkenen. 


