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BIJLAGE 3. “Procedure Meldplicht 
Datalekken”  
  

Tussen partijen zijn met betrekking tot de meldplicht datalekken de volgende afspraken gemaakt:  

  

1) VERWERKER registreert alle Beveiligingsincidenten;  

2) In geval van een beveiligingsincident informeert VERWERKER VERANTWOORDELIJKE binnen 

48 uur en zal de relevante informatie over het incident melden aan de hand van de hieronder 

opgenomen vragenlijst;  

3) VERANTWOORDELIJKE zal beoordelen of een melding verricht dient te worden bij de AP. 

VERANTWOORDELIJKE zal daarbij in overleg treden met VERWERKER;  

4) Voordat VERANTWOORDELIJKE de melding bij de AP verricht zal VERANTWOORDELIJKE de 

inhoud van de melding met VERWERKER bespreken;  

5) Indien VERANTWOORDELIJKE oordeelt dat tevens betrokkenen geïnformeerd dienen te 

worden, zal VERANTWOORDELIJKE de inhoud van die informatie met VERWERKER bespreken.  
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Vragenlijst beveiligingsincident – 
Procedure Meldplicht Datalekken   
  

De contactpersonen bij VERANTWOORDELIJKE voor de meldplicht datalekken zijn:  

[A + gegevens]  

[B + gegevens]  

VERWERKER zal bij een beveiligingsincident de volgende vragen beantwoorden:   

  

1. Geef een omschrijving van het Beveiligingsincident:  

  

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
(bijvoorbeeld “gestolen laptop met klantgegevens” of “een hack op systeem [X]” of “inloggegevens verstuurd naar ontvanger Y ipv X”)  

  

2. De persoonsgegevens van hoeveel personen zijn getroffen door het 

Beveiligingsincident?  

  

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
(geef een minimum en maximum aantal aan)  

  

3. Omschrijf de groep personen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.  

  

……………………………………………………………………………………………………………………....  
(bijvoorbeeld sollicitanten of cliënten van VERANTWOORDELIJKE)   

  

4. Omschrijf de groep personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben. 

  

……………………………………………………………………………………………………………………....   
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5. Datum en tijdstip van het incident:  

……………………………………………………………………………………………………………………....   
(kan een vast tijdstip zijn of een periode, als dit niet bekend is “onbekend” invullen)  

  

6. Wanneer is het beveiligingsincident ontdekt?  

 ……………………………………………………………………………………………………………………....    

7. Wat is de aard van de inbreuk? Omcirkel de antwoorden en vul in waar nodig  

 

a. Kan een onbevoegde de gegevens lezen:  

JA / NEE 

 

b. Kunnen/zijn de gegdfevens (worden) gekopieerd door een onbevoegde:  

JA / NEE  

 

c. Kunnen/zijn de (bron)gegevens (worden) gewijzigd (bijv. hack in het systeem): 

JA / NEE  

 

d. Kunnen/zijn de (bron)gegevens (worden) verwijderd of vernietigd (bijv. ransom ware 

of brand datacenter):  

JA / NEE   

 

e. Zijn de gegevens gestolen: 

JA / NEE 

 

f. Overig: ……………………………………………………………………………………………………………  

(invullen, of als de aard niet bekend is: “onbekend” invullen)  

  

8. Om welk type gegevens gaat het? Omcirkel de antwoorden en vul in waar nodig:  

 

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens:  

JA / NEE  

 

b. Telefoonnummer:  

JA / NEE 

 

c. E-mailadres of andere adres voor elektronische communicatie:  

JA / NEE  
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d. Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord, klantnummer of ander 

identificatienummer): 

JA / NEE, 

 

e. Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer):  

JA / NEE 

 

f. Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer:  

JA / NEE 

 

g. Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen:  

JA / NEE 

 

h. Geslacht:  

JA / NEE  

 

i. Geboortedatum en/of leeftijd:  

JA / NEE  

 

j. (Pas)foto:  

JA / NEE   

 

k. Geboorteland:  

JA / NEE 

 

l. Medische gegevens (waaronder ook medicijnen of medische hulpmiddelen):  

JA / NEE 

 

m. Biometrische gegevens (bijv. vingerafdruk, DNA):  

JA / NEE   

 

n. Gegevens over schulden/kredieten:  

JA / NEE  

 

o. Inkomensgegevens:  

JA / NEE 

 

p. Gegevens over iemands betalingsverkeer:  

JA / NEE  

 

q. Gegevens over wettelijke vertegenwoordiging (bewindvoerder/mentor):  

JA / NEE  
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r. Verslavingsgegevens: 

JA / NEE 

 

s. Gegevens over relationele problemen:  

JA / NEE 

 

t. Gegevens over (vermoeden van) mishandeling: 

JA / NEE 

 

u. Religie:  

JA / NEE  

 

v. Strafrechtelijke gegevens (ook bijv. straatverboden):  

JA / NEE  

 

w. Politieke overtuiging:  

JA / NEE  

 

x. Vakbondslidmaatschap:  

JA / NEE  

 

y. Seksuele voorkeur/geaardheid:  

JA / NEE  

 

z. Overige gegevens: ……………………………………………………………………………………. (invullen)  

  

9. Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de getroffen personen? Omcirkel de 

antwoorden en vul in waar nodig:  

a. Stigmatisering of uitsluiting:  

JA / NEE  

 

b. Schade aan de gezondheid:  

JA / NEE  

 

c. Kans op identiteitsfraude:  

JA / NEE  

 

d. Kans op financiële schade (bijv. fraude met creditcardgegevens):  

JA / NEE  

 

e. Blootstelling aan spam of phishing:  

JA / NEE  
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f. Andere gevolgen, namelijk: …………………………………………………………………………... (invullen)  

  

10. Omschrijf welke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de 

inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………....   

  

11. Zijn de gelekte persoonsgegevens beveiligd? Omcirkel de antwoorden en vul in waar 

nodig:  

a. Zijn de gegevens versleuteld:  

JA /NEE   

 

zo ja; welke versleuteling: ……………………………………………………………………………. (invullen)  

geldt deze versleuteling voor alle persoonsgegevens of voor een deel? Indien voor 

een deel, voor welk deel: ……………………………………………………………………………….…… 

(invullen)  

b. Zijn de gegevens gehasht:  

JA /NEE,   

 

zo ja; op welke wijze: …………………………………………………………………………………. (invullen)  

  

c. Kunnen de gegevens vanaf afstand worden gewist: 

JA /NEE, 

 

zo ja; is dat gebeurd en wanneer is dat gebeurd: ………………………………………(invullen)  

  

d. Zijn de gegevens op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt:  

JA /NEE,   

 

zo ja; op welke manier: ………………………………………………………………………………. (invullen)  

  

12.  Zijn er persoonsgegevens van personen in andere EU-landen getroffen door het 

Beveiligingsincident? Zo ja, welke uit welke landen:   

……………………………………………………………………………………………………………………....  


