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Dit artikel is geschreven in het kader van de PE-cyclus van de erkenningsregeling RMiA van de Stichting Assurantie Registratie. @ 

a ls · 
BEVEflG PERSOONSGEGEVENS, 
VOORKOM HOGE BOETES 

In 2021 steeg het aantal meldingen van cyberaanvallen in een jaar met 
een percentage van 88 procent. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
heeft inmiddels boetes opgelegd aan organisaties die geen adequate 
beveiligingsmaatregelen troffen voor de persoonsgegevens die zij 
verwerken. Nu persoonsgegevens vaker het doelwit van criminelen 
zijn, willen meer bedrijven de hiermee samenhangende risico's verze 
keren. Voor veel organisaties is er werk aan de winkel. Voor verzeke 
raars en hun tussenpersonen is oplettendheid raadzaam. 

van de beveiliging van persoonsge 
gevens de AP tot nog toe gewicht 
toekent. Hierbij komt ook een 
aantal voorbeelden van beveili 
gingsmaatregelen aan bod, die een 
organisatie kan helpen om aan haar 
wettelijke verplichtingen op dit punt 
te voldoen. Voor de verzekeraar 
en tussenpersoon is het uiteraard 
belangrijk om risico's te herkennen 
en in de polisvoorwaarden c.q. het 
advies hierop af te stemmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De gevaren en mogelijke boetes 
Vrijwel alle ondernemingen verwer 
ken persoonsgegevens (jouw bedrijf 
vermoedelijk ook). Deze onderne 
mingen zijn als 'verwerkingsverant 
woordelijke' verantwoordelijk voor 
een correcte omgang met dergelijke 
gegevens. In het bijzonder dient te 
worden voldaan aan de Algemene 
verordening gegevensbescherming 
(AVG). Een van de vereisten is 
het adequaat beveiligen van deze 
gegevens. 

Dit is bepaald in artikel 32 AVG. 
Organisaties dienen passende tech 
nische en organisatorische maat 
regelen te treffen die voldoende 
waarborgen bieden. Ook in veel 

gevallen waarin ondernemingen een 
beroep zullen willen doen op hun 
'cyberverzekering' is dit een relevant 
vereiste. Dit vereiste geldt overigens 
ook voor 'verwerkers' in de zin van 
de AVG (zoals softwareleveran 
ciers). 

De AP heeft voor een overtreding 
van dit wetsartikel inmiddels een 
aardig aantal boetes opgelegd. 
Die boete wil iedere ondernemer 
natuurlijk voorkomen, maar het 
is ook voor de verzekeraar of tus 
senpersoon belangrijk om zicht te 
hebben op waar het in de praktijk 
zoal misgaat. Hieronder gaan wij 
in op een aantal boetes van de AP, 
die laten zien aan welke elementen 

De meerfactorauthenticatie en 
medische gegevens 
Het Haga Ziekenhuis kreeg in 
2019 een boete van 460.000 euro. 
Tientallen medewerkers besloten 
onnodig het medisch dossier van 

een bekende Ne- 
e 

Persoonsgegevens steeds 
vaker doelwit van criminelen 

derlander in te 
zien. Dit bleek 
uit onderzoek 
van de AP, die 

het een kwalijke zaak vond dat een 
ziekenhuis de interne beveiliging 
van zijn patiëntendossiers niet goed 
op orde had. Het Haga Ziekenhuis 
bleek niet regelmatig te controleren 
wie inzage had in patiëntendossiers. 
Daarnaast paste het ziekenhuis geen 
meerfactorauthenticatie toe voor de 
toegang tot patiëntendossiers. Meer- 
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factorauthenticatie is een methode 
waarbij de gebruiker van software 
twee stappen succesvol moet 
doorlopen om ergens toegang toe te 
krijgen (bijvoorbeeld het invoeren 
van een SMS-code). De rechtbank 
heeft de boete uiteindelijk gematigd 
naar 350.000 euro, omdat het Haga 
Ziekenhuis in de periode van de 
boete tot de procedure behoorlijk 
wat maatregelen had genomen om 
een toekomstig 'datalek' te voorko 
men. 

Een soortgelijke boete werd op 26 
november 2020 opgelegd aan het 
OLVG Ziekenhuis. Ditmaal voor 
een bedrag van 440.000 euro. Ook 
dit ziekenhuis hield onvoldoende 
bij welke medewerkers toegang 
hadden tot persoonsgegevens en er 
werd wederom geen meerfactor 
authenticatie toegepast. Het OLVG 
voerde aan dat de ruimte waar de 
computers stonden fysiek werd 
afgesloten en dat die computers ver 
volgens weer met een wachtwoord 
vergrendeld waren. Hier had men 
alleen toegang toe met een daartoe 
bestemde personeelspas. Dit achtte 
de AP echter niet voldoende. Omdat 
het ziekenhuis medische persoons 
gegevens verwerkt, kwam de AP 
tot de conclusie dat meerfactorau 
thenticatie was vereist. Verder werd 
van belang geacht dat het OLVG 
Ziekenhuis zich zelfstandig had 
gecommitteerd aan bepaalde (NEN) 
beveiligingsnormen, terwijl het 
ziekenhuis hier niet aan voldeed. 
In de zorg zijn (onder andere) deze 
maatregelen wel de standaard. 

Controleer toegankelijkheid van 
persoonsgegevens 
Schoonmaakbedrijf CP&A kreeg op 
24 maart 2021 een boete van een 
wat lager bedrag (15.000 euro). De 
verzuimregistratie van het bedrijf 
was zonder enige vorm van authen 
ticatie via een openbaar Google 
Drive-document op het internet toe 
gankelijk. In deze verzuimregistratie 
waren gezondheidsgegevens van 
de medewerkers opgenomen. Dit 
zijn bijzondere persoonsgegevens 
waar alleen bevoegde medewerkers 
bij mogen. Daarnaast werd ook 
de reden van het ziekteverzuim 
opgenomen, terwijl dat wettelijk 
niet is toegestaan. Medewerkers die 
toegang nodig hebben tot deze per 
soonsgegevens voor de uitvoering 

van hun werkzaamheden, moeten 
daarnaast gebruikmaken van bij 
voorbeeld meerfactorauthenticatie. 

Zorg voor een versleutelde 
verbinding 
Een orthodontiepraktijk kreeg op 
4 februari 2021 een boete van 
12.000 euro, omdat persoonlijke 
informatie die door nieuwe pati 
enten aan de orthodontiepraktijk 

werd verstrekt 

Bij een organisatie werden 
in totaal negen datalekken 
gevonden 

via een niet 
versleutelde 
website - en 
dus onbevei 

ligde verbinding - werd verzonden. 
Hierdoor liepen gebruikers het 
risico dat bijvoorbeeld hun BSN 
in verkeerde handen terecht zou 
komen. Hier speelde mee dat het in 
veel gevallen ging om de persoons 
gegevens van kinderen, die als een 
extra kwetsbare groep worden ge 
zien. De AP heeft rekening gehou 
den met de financiële draagkracht 
van de orthodontiepraktijk bij het 
opleggen van de boete. 

Stem een juist 
beveiligingsniveau af 
In dit kader kreeg UWV op 31 mei 
2021 een boete van 450.000 euro. 
Bij de organisatie werden in totaal 
negen datalekken gevonden. UWV 
had de risico's van het verwer- 
ken van persoonsgegevens van 
werkzoekenden niet goed in kaart 
gebracht en hierop vervolgens geen 
juist beveiligingsniveau afgestemd. 
De maatregelen die het nam ter 
beveiliging van de genoemde per 
soonsgegevens werden onvoldoende 
gecontroleerd en geëvalueerd. UWV 
had de werkzoekendenomgeving 
niet goed beveiligd. Hierdoor kwa 
men bestanden met hun persoons- 

gegevens (waaronder het BSN) 
terecht bij de verkeerde ontvangers, 
deze kwamen namelijk terecht in 
de 'Mijn Werkmap'-omgeving van 
andere werkzoekenden. 

De AP heeft ook aan het ministerie 
van Buitenlandse Zaken een boete 
opgelegd van 565.000 euro. Het mi 
nisterie had de beveiliging van het 
aanvragen van visa niet op orde. Er 
was geen beveiligingsplan aanwezig 
en geen registratie van wie toegang 
had tot de aanvragen. Wanneer wel 
toegang werd verleend om bij de 
persoonsgegevens te komen, werd 
dit niet goed vastgelegd en werden 
er geen organisatorische maatrege 
len genomen. Ook had het ministe 
rie onvoldoende in kaart gebracht 
welke informatie al dan niet ge 
deeld werd met derden. Onbevoeg 
de medewerkers konden toegang 
krijgen tot de persoonsgegevens. 
Daarnaast controleerde het ministe 
rie niet voldoende, waardoor fouten 
en misstanden bij het verwerken 
van de persoonsgegevens mogelijk 
te lang onopgemerkt bleven. 

Maak geen gebruik van 
makkelijke wachtwoorden 
Transavia kreeg een boete van 
400.000 euro, omdat medewerkers 
makkelijke wachtwoorden gebruik 
ten en er geen gebruik werd ge 
maakt van meerfactorauthenticatie. 
Hierdoor kon een hacker eenvoudig 
toegang krijgen tot een aantal grote 
systemen van Transavia en had hij 
toegang tot persoonsgegevens van 
meer dan 80.000 passagiers. 

Melden van een datalek 
Mocht een organisatie eenmaal te 
maken krijgen met een datalek, dan 
moet deze dit in beginsel direct (en 

de Beursbengel I nr. 918 I oktober 2022 11 



················································· 

uiterlijk binnen 72 uur) melden 
bij de AP. Van een datalek is sprake 
wanneer onbedoeld toegang is ver 
leend tot het vernietigen, wijzigen 
of vrijkomen van persoonsgegevens 
bij een organisatie. Voor het te laat 
melden van een datalek heeft de 
AP een boete van 460.000 euro aan 
Booking.com opgelegd. Hier had 
den criminelen persoonsgegevens 
(waaronder creditcardgegevens) van 
4.000 klanten van Booking.com in 
handen gekregen, door het ontfut 
selen van inloggegevens middels 
phishing. Criminelen proberen bij 
phishing gegevens te verkrijgen door 
nagemaakte e-mails te versturen 
met daarin een link die leidt naar 
een vervalste website waarop je 
wordt gevraagd in te loggen. Zo 
kunnen criminelen toegang krijgen 
tot accounts of zelfs betaalgegevens, 
zoals het geval was bij Booking.com. 

Lessons learned 
Naar aanleiding van deze boete 
besluiten, geven wij het volgende 
mee: 

1. Om te beginnen blijft het natuur 
lijk relevant voor elke organi 
satie om na te denken over de 
persoonsgegevens die worden 
verwerkt. Dit dient herhaaldelijk 
te geschieden. Daarbij geldt dat 
alleen persoonsgegevens mogen 
worden verwerkt wanneer dit 
echt nodig is, voor bepaalde 
doeleinden. Bedenk dat persoons 
gegevens die niet zijn opgeslagen 
ook niet gestolen of versleuteld 
kunnen worden. 

I 
2. Er is altijd een verwerkingsgrond 

slag nodig voor de verwerking 
van persoonsgegevens (artikel 6 
AVG). Dit kan bijvoorbeeld zijn: 
- Het uitvoeren van een over 

eenkomst met de betrokken 
persoon; 

- Voldoen aan een wettelijke 
verplichting; 
Uitvoering van een publiek 
rechtelijke taak; 
Gerechtvaardigd belang van de 
organisatie (waarbij wel een 
nadere belangenafweging dient 
plaats te vinden). 

3. Het is belangrijk dat er een bevei 
ligingsplan is voor de persoons 
gegevens die worden verwerkt. 
In dat beveiligingsplan dient te 
worden afgestemd met welke 
beveiligingsrisico's de organisatie 
te maken heeft. Daarin moeten 
ook de 'bijzondere of gevoe- 
lige persoonsgegevens' worden 
gecategoriseerd, en wanneer er 
bijvoorbeeld 
medische 
gegevens, 
financiële 
gegevens of 

............................... 
Belangrijk: veiligheidsplan 
voor de persoonsgegevens 
die worden verwacht 

persoonsge- 
gevens van kinderen worden ver 
werkt, dan moeten aanvullende 
maatregelen worden getroffen. 
De organisatie moet het bevei 
ligingsplan ook implementeren, 
controleren en naleven. In het ka 
der van de beveiliging, hierbij ook 
de volgende tips (niet-limitatief): 

De verbinding waarmee 
persoonsgegevens worden 
verstuurd dient versleuteld 
en anti-virus te zijn, andere 
software moet up-to-date zijn. 
Hierbij is het raadzaam mo 
derne technieken te gebruiken. 
Het hebben van een adequaat 
back-upplan is belangrijk. 
Er dient slechts toegang tot 
persoonsgegevens te worden 
gegeven wanneer hiervoor een 
goede reden (en rechtsgeldige 
grondslag) is. Gebruik hierbij 
geheimhoudingsverklaringen in 
arbeidsovereenkomsten en voor 
de toegang meerfactorauthen- 

ticatie. Instrueer medewerkers die 
toegang hebben tot de persoons 
gegevens ook over de sterkte van 
wachtwoorden en zorg voor een 
controle hierop. Daarnaast is het 
aan te raden medewerkers in te 
lichten over het herkennen van 
phishing-mails en daarop controle 
uit te voeren, waarbij het geven 
van regelmatige privacy and 
cyberincidenten awareness-training 
raadzaam is. 

4. Wanneer blijkt dat ondanks het 
nemen van de nodige maatregelen 
een datalek is ontstaan, dient dit 
tijdig bij de AP (en soms bij de be 
trokkenen) te worden gemeld. Een 
organisatie doet er goed aan om een 
datalekkenprotocol en/of cyberin 
cidenten-responsplan op te stellen, 
zodat iedereen binnen de organi 
satie weet wat er moet gebeuren in 
zo'n geval en dat hiervoor bepaalde 
personen verantwoordelijk zijn. 

5. Voor verzekeraars geldt - wellicht 
ten overvloede - nog het volgende: 
zorg voor polisvoorwaarden waarin 
is opgenomen dat ondernemingen 
slechts zijn verzekerd tegen een 
'cyberaanval' wanneer zij gedegen 
(wellicht nader te specificeren) 
maatregelen hebben getroffen om 
de door hen verwerkte (persoons) 
gegevens te beveiligen en zij ook 
overigens conform de AVG hebben 
gehandeld. Wellicht kan een kosten 
begroting in geval van datalekken 
of andere incidenten vooraf worden 
aangeleverd. Zorg er ook voor dat 
de polisvoorwaarden bij actuele 
ontwikkelingen blijven aansluiten. 

Ten slotte 
Het treffen van maatregelen is helaas 
geen garantie dat de opgeslagen 
persoonsgegevens compleet bestand 
zijn tegen hackers. Beschouw het 
nemen van (beveiligings)maatregelen 
en onderzoek hiernaar echter als iets 
uiterst serieus. Niet alleen wegens de 
mogelijke boete van de AP voor het 
niet-treffen van passende maatregelen, 
maar ook voor de gevolgen die een 
mogelijke cyberaanval op de bedrijfs 
voering van een onderneming kunnen 
hebben. • 

Mr. N. (Nina) Witt en mr. A.V. (Anamika) Wilbrink 
De auteurs zijn werkzaam als advocaat IT & Privacy bij Ploum, 
Rotterdam Law Firm. 
(Het artikel is geschreven in juli 2022.) 
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