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52. De algemene meldplicht data
lekken en de cyberverzekering
ElisabEth tholE, CharlottE Gräfin zu solms-sonnEnwalDE En Carl moll

De gigantische datalekken bij het supermarktconcern target en de vreemdgangerssite ashley madison zijn 
exemplarisch voor de bedreigingen waarmee organisaties en betrokkenen tegenwoordig wereldwijd te 
maken hebben. in nederland komt er, vooruitlopend op de verwachte komst van de EuPrivacy Verordening, 
per 1 januari 2016 een algemene meldplicht datalekken voor alle organisaties die voor eigen doeleinden 
persoonsgegevens verwerken.1 in deze bijdrage gaan wij in op deze meldplicht en ook staan wij stil bij de rol 
van de cyberverzekering daarbij.2

M edio augustus werd bekend dat het de Amerikaanse 
supermarktgigant Target gelukt is om een deal te 

sluiten met VISA over de in 2013 gelekte creditcardgege-
vens van 40 miljoen Target klanten. Vrijwel tegelijkertijd 
kwam in het nieuws dat ruim 37 miljoen klantgegevens van 
de Canadese vreemdgangerssite Ashley Madison online 
zijn gezet door hackers. E-mailadressen, wachtwoorden, 
creditcardtransacties en zelfs ook gegevens over de seksuele 
voorkeuren van de gebruikers van deze site zijn op internet 
beland. Daar zaten ook ongeveer 600 Nederlanders bij. De 
impact van de hack moet nog worden bezien, maar dat dit 
veel verder gaat dan het leed van de betrokken echtgenoten 
is nu al duidelijk.
Met de toenemende verwerkingen van gegevens zijn 
datalekken een ‘fact of life’ geworden. Een datalek kan 
ontstaan door een hack van buitenaf, maar ook door 
gebruik van verouderde software. Gegevens kunnen 
eveneens verloren gaan door een simpele menselijke fout, 
zoals een kwijtgeraakte USB-stick of een wachtwoord 
geschreven op een post-it als geheugensteuntje. Van de 
meeste datalekken hoor je nooit iets. Het zijn vooral de 
meest serieuze gevallen die in het nieuws komen, zoals de 

1 Stb. 2015, 230 en Stb. 2015, 281.
2 Zie in Bb 2015/54: D.A. Korteweg, ‘Cybersecurity: overzicht huidig regel-

gevend kader’; M. Goudsmit, ‘Wet meldplicht datalekken en uitbreiding 
boetebevoegdheid CBP’; en C.M.C. van Tetterode, ‘Het verzekeren van Cy-
bersecurity’. Zie verder: E.M.I. Wolper, ‘Privacyrisico’s verzekerd’, P&I 2015, 
pp. 2-5; W.C.T. Weterings,  ‘Verzekering van cyberschade en –aanspra-
kelijkheid. Voorziet de cyberverzekering (voldoende) in een behoefte 
van organisaties?’, AV&S 2015/2, pp. 4-14; J.A.N. Baas, ‘(Cyber)security en 
compliance – een passend beveiligingsniveau’, TvCo  2014/5, pp. 292-298; 
P. Hartman, ‘Organisaties nog onvoldoende bewust van gevolgen cyber-
risico’s’, De Beursbengel, december 2013;  J.M. van Essen, ‘Een nieuwe 
meldplicht in privacyland’, P&I 2013, pp. 218-227; J.A.N. Baas / M.H.J. van 
Rest, ‘Informatie- en meldplichten bij datalekken en beveiligingsinbreu-
ken’, P&I 2012, pp. 260-268.

hacks bij Target en Ashley Madison. In Nederland heeft 
met name de DigiNotar affaire uit 2011 veel aandacht 
getrokken, en het dataverlies bij Ashley Madison deed ook 
een beetje denken aan het incident uit 2014 bij Second 
Love, eveneens een datingsite voor vreemdgangers. Alleen 
ging het daarbij niet om een hack, maar betrof het een pro-
grammeerfout. 
Om de risico's van dataverlies zoveel mogelijk te beperken, 
heeft de Nederlandse wetgever gemeend te moeten komen 
met een algemene meldplicht datalekken, als onderdeel 
van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 1 
januari 2016 riskeren organisaties een forse boete als zij de 
privacytoezichthouder en de gedupeerden in het ongewisse 
laten over ernstige beveiligingsincidenten. Een ontwikkeling 
die hierop aansluit, is de introductie van cyberverzekerin-
gen. Hierna bespreken wij wanneer organisaties voortaan 
tot melding van een datalek van persoonsgegevens over 
moeten gaan, en zullen wij nagaan waartoe het afsluiten 
van een cyberverzekering dient. We sluiten af met een 
overzicht van maatregelen ter voorkoming van een datalek 
en/of beperking van de gevolgen daarvan.

De algemene meldplicht datalekken

Een meldplicht voor dataverlies is op zichzelf niet nieuw. 
Al langer bestaan er sectorspecifieke meldplichten, zoals 
voor telecomproviders en banken.3 Anders dan deze 
meldplichten zal de kersverse algemene meldplicht van 
toepassing zijn op vrijwel alle organisaties, en daarmee 
een veel groter bereik kennen. Vanaf volgend jaar zullen 
zij ernstige datalekken van persoonsgegevens onverwijld 

3 Zie: Kamerstukken I, 33662, nr. C, MvA. Zie tevens: F.C. van der Jagt, ‘Iets te 
melden? De diverse datalekmeldplichten in kaart gebracht’, NJB 2012, pp. 
1713-1719.
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moeten melden zowel bij het College bescherming per-
soonsgegevens (CBP) als bij de betrokkenen. Tevens wordt 
de slagkracht van het CBP aanzienlijk vergroot, en wordt 
de naam van deze toezichthouder gewijzigd in Autoriteit 
Persoonsgegevens. Gemakshalve zullen wij hierna nog 
blijven spreken over het CBP. 

De AVGB
Met de gewijzigde privacyregelgeving anticipeert de 
Nederlandse wetgever op de komst van de Algemene 
Europese Verordening op het gebied van bescherming van 
persoonsgegevens (AVGB).4 Ter modernisering en verdere 

harmonisatie van de privacyregelgeving zal de AVGB de 
EU-Privacyrichtlijn uit 1995, waarop de huidige privacyre-
gelgeving van de EU-lidstaten – zoals de Wbp – gebaseerd 
is, vervangen.5 Anders dan de Privacyrichtlijn, heeft de 
verordening rechtstreekse werking, zodat een omzetting 
daarvan in de nationale wetgeving niet meer nodig zal 
zijn. De AVGB introduceert onder meer een algemene 
meldplicht datalekken voor alle EU-lidstaten. Ook krijgen 
de EU-privacytoezichthouders aanzienlijk meer handha-
vingsmogelijkheden. Vermoedelijk zal de AVGB begin 2016 
worden aangenomen, waarna een overgangstermijn van 
twee jaar ingaat. Met het wegvallen van de Privacyricht-
lijn verdwijnt de grondslag voor alle nationale EU-privacy-
wetten, waaronder de Wbp en zal ook deze wet ophouden 
te bestaan. Hoewel de Nederlandse meldplicht datalekken 
daarmee tijdelijk van aard is, achtte de Nederlandse 
wetgever het wenselijk om nu toch al te komen met de 
algemene meldplicht om het hoofd te bieden aan ernstige 
datalekken. 

Passende beveiliging
De algemene meldplicht datalekken kan niet los worden 
gezien van de bestaande beveiligingsplicht uit de Wbp. Per-
soonsgegevens moeten op een passende manier beveiligd 
worden door technische en organisatorische beschermings-
maatregelen. Per situatie moet gekeken worden wat een 
passende beveiliging is. Criteria die daarbij een rol spelen 
zijn de aard van de te beschermen persoonsgegevens, de 
stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoer-

4 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), 
COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD).

5 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens, Pb EG Nr. L 281.

legging. Omdat het voor de praktijk niet altijd helder is 
wat een passende beveiliging is, heeft het CBP in 2013 
richtsnoeren gepubliceerd voor de te nemen beveiligings-
maatregelen.6 Met behulp van deze richtsnoeren dienen 
organisaties steeds te verifiëren of hun beveiligingsbeleid 
(nog) op orde is, zodat datalekken zoveel mogelijk kunnen 
worden voorkomen. 

Op wie rust de meldplicht datalekken?
De meldplicht datalekken richt zich tot de zogenaamde ver-
antwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dat is degene 
(lees: de rechtspersoon of het bestuursorgaan) die het 
doel en de middelen van de gegevensverwerking vaststelt. 
Daarmee rust de meldplicht op vrijwel alle private en 
publieke organisaties die voor eigen doeleinden persoons-
gegevens verwerken. Alleen financiële instellingen en tele-
comproviders zijn uitgezonderd van de meldplicht omdat 
daarvoor de eerdergenoemde sectorspecifieke meldplichten 
gelden.
Als de gegevensverwerking is uitbesteed (bijvoorbeeld aan 
een salarisverwerkingsbureau), dan raakt de meldplicht ook 
de dienstverleners die hiervoor worden ingeschakeld. Met 
hen zullen afspraken gemaakt moeten worden over wat er 
van hen verwacht wordt in het kader van de meldplicht en 
de te nemen beveiligingsmaatregelen. 

wanneer moet een datalek worden gemeld?

De melding dient onverwijld aan het CBP te worden 
gedaan indien de ‘inbreuk van beveiliging’ leidt tot (een 
aanzienlijke kans op) ernstig nadelige gevolgen voor 
de bescherming van de persoonsgegevens.7 Zodra er 
sprake is van waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor 
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, moet 
de inbreuk ook onverwijld aan de betrokkenen worden 
gemeld. Met dit getrapte beslismodel heeft de wetgever 
de bandbreedte voor de beide genoemde meldplichten 
willen vaststellen. Enerzijds wilde men bagatel incidenten 
uitzonderen van de meldingsplicht (zoals het kwijtraken 
van een ledenlijst van een tennisvereniging), en anderzijds 
heeft men willen voorkomen dat (potentieel) ernstige 
datalekken buiten schot blijven.
Over het model is veel te doen geweest.8 Uiteindelijk zal 
per datalek moeten worden beoordeeld aan wie wanneer 
wat gemeld moet worden. Aspecten die een rol zullen 
spelen, zijn de aard en hoeveelheid van de gelekte gegevens 
(per betrokkene), en het aantal gedupeerden. Een melding 
aan de betrokkenen kan achterwege blijven indien de 

6 https://cbpweb.nl/nl/richtsnoeren-beveiliging-van-persoonsgege-
vens-2013.

7 De AVGB stelt een deadline van 72 uur. Volgens de Richtsnoeren meld-
plicht datalekken van het CBP (consultatieversie van 21 september 2015) 
moet de melding  ‘uiterlijk op de tweede werkdag na de ontdekking van 
het incident’ worden gedaan.

8 Zie: Kamerstukken II, 33662, nr. 6: nota naar aanleiding van het verslag, 
2013-2014, p. 12 (plus stappenplan blz. 19); nr . 11, nota naar aanleiding 
van het nader verslag, 2014-2015, pp. 13 en 14, en ten slotte het schema 
op pagina 13 van MvA van 19 mei 2015. 

organisatie passende technische maatregelen heeft getroffen 
ter bescherming van de persoonsgegevens waardoor de 
persoonsgegevens die bij de inbreuk betrokken waren 
onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn geworden voor 
onbevoegden, bijvoorbeeld door encryptie. In dat geval 
hoeft er alleen gemeld te worden aan het CBP, voor zover 
er is voldaan aan de daarvoor geldende criteria. Laat een 
verantwoordelijke na om de betrokkenen te informeren, 
terwijl hij wel daartoe verplicht was, dan kan het CBP 
verlangen dat dit alsnog gebeurt. 

Wat moet worden gemeld?
In de kennisgeving aan het CBP en de betrokkenen zal 
in elk geval de aard van de inbreuk, de instanties waar 
meer informatie kan worden verkregen en de aanbevolen 
maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk 
te beperken, moeten worden opgenomen. Bij door een 
betrokkene te nemen maatregelen valt te denken aan 
bijvoorbeeld het aanpassen van gebruikersnamen en 
wachtwoorden. De kennisgeving aan het CBP zal verder 
ook informatie van vooral technische aard moeten 
omvatten, zoals een beschrijving van de geconstateerde 
en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de 
verwerking van persoonsgegevens en de maatregelen die 
zijn getroffen of worden voorgesteld om de gevolgen te 
verhelpen. In de kennisgeving zal de organisatie ook haar 
contactgegevens moeten opnemen, zodat betrokkenen 
weten waar zij met hun vragen terecht kunnen. Als een 
functionaris voor de gegevensbescherming is aangesteld, 
zal ook gekeken moeten worden welke rol deze hierbij kan 
hebben. 

Protocolplicht
Organisaties moeten tevens intern een overzicht gaan 
bijhouden van alle bij het CBP gemelde datalekken. In 
dat overzicht moeten ten minste de feiten omtrent de aard 
van de inbreuk en de informatie die aan de betrokkenen is 
gestuurd, staan. De bedoeling is dat aan de hand daarvan  
organisaties leren van de datalekken die plaatsgevonden 
hebben. Men spreekt hierbij ook wel over de protocolplicht. 
Voor de dossieropbouw kan het overigens verstandig 
zijn om het overzicht niet te beperken tot de bij het CBP 
gemelde datalekken. Soms is pas later duidelijk dat een 
incident voorwerp van een melding is. Wanneer niet alle 
informatie van meet af aan beschikbaar is, kan het lastig 
zijn om te reconstrueren wat er gebeurd is. Organisaties 
dienen zich wel bewust te zijn van het feit dat het CBP 
inzage kan vorderen in het overzicht en/of een afschrift 
daarvan kan verlangen.

Wijze van melden
Vooralsnog is gekozen voor een vormvrije melding, maar 
hieraan kunnen nadere regels worden gesteld. Op zijn 
website zal het CBP komen met een webformulier voor 
de melding aan het CBP. Idealiter zou in onze visie elke 
melding aan het CBP langs beveiligde weg moeten kunnen 
worden gedaan, en gevolgd moeten worden door een 
onmiddellijke ontvangstbevestiging, zodat de tijdigheid 

van de melding vastligt. 
Multinationals zouden ook de keuze moeten hebben om 
de communicatie met het CBP in het Engels te kunnen 
doen.9 Hetzelfde geldt voor de protocolplicht, zodat alle 
documentatie in één taal binnen het concern eenvoudig 
toegankelijk blijft, alsmede dubbele en onvolledige 
administratie wordt voorkomen. 
De melding aan de betrokkenen moet op zodanige wijze 
worden gedaan dat, rekening houdend met de aard van 
de inbreuk, de geconstateerde en de feitelijke gevolgen 
daarvan voor de verwerking van persoonsgegevens, de 
kring van betrokkenen en de kosten van tenuitvoerleg-
ging, een behoorlijke en zorgvuldige informatievoor-
ziening gewaarborgd is. Per geval zal gekeken moeten 
worden wat de meest passende wijze van informeren zal 
zijn. De wetgever spreekt over een meldplicht aan ‘de 
betrokkene’, dus in enkelvoud. Dat brengt mee dat zelfs 
wanneer het datalek maar één betrokkene raakt, ook dan 
een meldplicht kan gelden. Denkbare communicatiekana-
len zijn: per email, telefoon, sms, de sociale media of brief. 
Ook zal de organisatie indien zij niet beschikt over alle 
daartoe benodigde contactgegevens van de betrokkenen, 
of wanneer niet alle betrokkenen traceerbaar zijn, in dat 
geval mogen volstaan met bijvoorbeeld een ingezonden 
mededeling in een daartoe geschikt medium (zoals een 
landelijk dagblad). Dat zal afhangen van zaken zoals de 
aard van het datalek en risico’s die daarmee gemoeid zijn, 
de actiemogelijkheden voor de betrokkenen om hun schade 
te beperken, de kring van betrokkenen, de locatie van de 
betrokkenen, de wijze waarop normaal gesproken met de 
betrokkenen gecommuniceerd wordt en ook de kosten die 
daarmee gemoeid zijn. Een goede media- en communicatie-
strategie is aan te bevelen. 
Op 21 september 2015 heeft het CBP zijn concept voor 
richtsnoeren voor de nieuwe meldplicht datalekken 
ter consultatie gepubliceerd.10 Nog voor het einde van 
het jaar zullen de richtsnoeren definitief vastgesteld 

dienen te worden. Voor deze richtsnoeren heeft het CBP 
aansluiting gezocht bij de ervaringen die zijn opgedaan 
met de nu al drie jaar oude meldplicht voor telecompro-
viders.11 Gerekend wordt op omstreeks 66.000 meldingen 
op jaarbasis.12 Vanwege de beperkte handhavingscapa-

9 De melding van de gegevensverwerking (op basis van artikel 27 Wbp) 
kan helaas nog altijd niet in het Engels worden gedaan.

10 https://cbpweb.nl/sites/default/files/atoms/files/richtsnoeren_meld-
plicht_datalekken.pdf.

11 Zie Kamerstukken I, 33662, nr. C (MvA van 19 mei 2015). Zie ook: de 
Uitvoeringsverordening van de Europese Commissie (611/2013) die per 
24 augustus 2013 in werking is getreden. Zie tevens de adviezen van de 
Artikel 29 Werkgroep, in het bijzonder WP 184, WP197 en WP 213.

12 Kamerstukken II 2012/13, 33662, nr. 2, p. 17. Zie ook de adviezen van de 
Artikel 29 Werkgroep. 

Vanaf 1 januari 2016 riskeren organisaties een forse 
boete als zij de privacytoezichthouder en de 
 gedupeerden in het ongewisse laten over ernstige 
beveiligingsincidenten.

Persoonsgegevens moeten op een passende  
manier beveiligd worden door technische en  
organisatorische beschermingsmaatregelen.

AlgeMene MeldplichT dATAlekken en cyberVerzekering 
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citeit van het CBP is het geen gegeven dat het CBP alle 
meldingen zal kunnen onderzoeken, laat staan daarop actie 
zal kunnen ondernemen. Uiteindelijk is het aan het CBP om 
zijn prioriteiten vast te stellen bij de aanpak van de gemelde 
incidenten. 

Juridische acties bij datalekken

Met welke acties kan een organisatie bij een datalek 
worden geconfronteerd? De betrokkene of een derde kan 
de organisatie die verantwoordelijk is voor het datalek in 
rechte aanspreken op basis van onrechtmatige daad wegens 
schending van een wettelijke verplichting (de beveiligings-
plicht), of in voorkomend geval schending van gemaakte 
contractuele afspraken. Aan de betrokkene komen ook alle 
rechten uit de Wbp toe, zoals een inzage- en correctierecht, 
alsmede een verbod tot het verwerken van zijn gegevens. Is 
de gegevensverwerking gebaseerd op de toestemming van 
de betrokkene, dan kan de betrokkene ook te allen tijde 
zijn toestemming intrekken. 
Is het datalek veroorzaakt door toedoen of nalaten van een 
dienstverlener, dan blijft de organisatie die als de verant-
woordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de 
Wbp wordt aangemerkt daarvoor jegens de betrokkenen 
aansprakelijk. De verwerking van de gegevens blijft immers 
altijd onder de verantwoordelijkheid van de betreffende 
organisatie plaatsvinden. Wel kan de organisatie mogelijk 
verhaal nemen op de dienstverlener. Wil de verantwoor-
delijke de dienstverlener kunnen aanspreken, dan zal 
de inhoud van de tussen hen (verplicht) gesloten bewer-
kersovereenkomst mede bepalend zijn. Daarnaast kan 
de dienstverlener zelfstandig aansprakelijk zijn voor zijn 
aandeel in de schade.
Het CBP kan naar aanleiding van een klacht, op verzoek van 
een belanghebbende of uit eigener beweging handhavend 
optreden. Daarbij kan het CBP een onderzoek instellen 
naar de genomen beveiligingsmaatregelen en de juistheid 
van de melding. Ook kan het CBP inlichtingen vragen, 
documenten opvorderen en kopiëren. Ter handhaving 
kan het CBP bestuursdwang toepassen of een last onder 
dwangsom opleggen. 
Van 1 januari 2016 kan het CBP organisaties ook een forse 
bestuurlijke boete opleggen, gelijk aan de zesde categorie 
van artikel 23 lid 4 van het Wetboek van Strafrecht. 
Momenteel is dat EUR 810.000, maar per 1 januari 2016 
geldt mogelijk een hoger bedrag. Is de organisatie een 
rechtspersoon, dan kan de boete bestaan uit 10 procent van 
de omzet uit het voorafgaande jaar. Het staat het CBP vrij 
om te kiezen welke van de twee vormen van boetes beter 
passend wordt geacht. Alleen na een bindende aanwijzing 
kan de boete worden opgelegd, tenzij de overtreding 
opzettelijk was of het gevolg was van ernstige verwijtbare 
nalatigheid. Dan geldt een lik-op-stuk beleid. Zodra de 
AVGB in werking treedt, kunnen de boetes oplopen tot 1 
miljoen euro of 2 procent van de wereldwijde jaaromzet 
van een onderneming (versie van 15 juni 2015).
Het CBP pleegt zijn uitspraken openbaar te maken, hetgeen 
tot reputatieschade kan leiden. 

Verzekeren van datalekken

Met het oog op het toenemende risico op een datalek, is 
er ook steeds meer aandacht voor het verzekeringsaspect 
daarbij. Aannemelijk is dat hoe gebruikelijker het afsluiten 
van een verzekering tegen datalekken wordt, hoe eerder 
van organisaties ook verwacht mag worden dat zij hun 
verzekeringsportefeuille daarop aanpassen.13 Wanneer een 
dienstverlener wordt ingeschakeld, ligt het eveneens voor de 
hand om van hem te verlangen dat hij zich marktconform 
verzekert. 

De cyberverzekering  
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn verzekeraars 
begonnen met het aanbieden van cyberverzekeringen. Dat 
is een trend die zich in Amerika voor het eerst heeft ingezet 
onder de noemer: Cyber Liability Insurance Cover (CLIC). 
Inmiddels zijn er steeds meer verzekeraars die dit soort ver-
zekeringsproducten aanbieden.14 
Onder cyberrisico’s vallen elk soort van schades en kosten 
veroorzaakt door en/of verband houdende met een be-
veiligingsincident of een datalek, zoals schade door be-
drijfsstilstand, gederfde winst en reputatieschade, alsmede 
herstelkosten, forensische en juridische kosten.15 Als 
onderdeel van de cyberverzekering kan een verzekeraar 
ook hulp bieden zodat incidenten sneller en effectiever 
kunnen worden opgelost en in de toekomst kunnen worden 
voorkomen.
Verzekeringstechnisch zijn twee hoofdtypen schadeverze-
keringen te onderscheiden: de aansprakelijkheidsverzeke-
ring bedrijven (AVB) en de beroepsaansprakelijkheidsver-
zekering (BAV). De AVB dekt in beginsel alleen zaak- of 
letselschade. Beroepsfouten zijn onder dit type verzekering 
uitgesloten. Daarvoor bestaat de BAV. Deze dekt de zuivere 
vermogensschade die uit een beroepsfout ontstaat. Bij een 
datalek kan sprake zijn van een beroepsfout, in welk geval 
de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid mogelijk 
gedekt is onder de BAV. De schade hoeft echter niet het 
gevolg te zijn van een beroepsfout. Dit maakt dat schade 
die ontstaan is door een datalek niet of niet altijd kan 
worden gedekt door een BAV, of door een AVB nu er veelal 
geen sprake is van zaak- of letselschade. Daarnaast betreft 
het bij datalekken, anders dan de schade die de AVB of 
BAV dekt, veelal ook schade aan de organisatie, naast de 
schade geleden door de betrokkenen, die zich lastig laat 
kwantificeren. Het is bijvoorbeeld moeilijk in te schatten 
wat de omvang is van reputatieschade. Ook de bedrijfsscha-
deverzekeringen — die verzekeren tegen het risico van be-

13 Zie over het verzekeringsaspect ten opzichte van mogelijke aanspra-
kelijkheidsgronden en het schadevergoedingsrecht onder meer: A.S. 
Hartkamp / C.H. Sieburgh, Asser 6–IV (2015), nr. 31 e.v.

14 Zie ook: Aon, ‘Cyberrisico’s onder controle. Risicomanagement in het digi-
tale tijdperk’, White paper Juni 2012, alsmede: Verbond van Verzekeraars, 
‘Virtuele risico’s, echte schade. Over het verzekeren van cyberrisico’s’, 
Position paper oktober 2013.

15 Zie ook: E.P.M. Thole / H. Gardeniers, ‘Het portret: Freek Warmelink 
directeur AON. De (On)mogelijkheid van het verzekeren van datalekken’, 
Privacy & Compliance 2013, pp. 36-38.

drijfsstilstand door brand of bliksem — zijn niet aangepast 
aan de nieuwe cyberrisico’s van bedrijven. Een organisatie 
die een virus ontvangt of gehackt wordt waardoor een 
datalek optreedt, zal haar schade daarom niet vergoed zien 
onder de traditionele bedrijfsschadeverzekering.  

First Party & Third Party Schade
Gebruikelijk is ook om onderscheid te maken tussen first 
party en third party schade. Onder de eerste soort schade 
vallen de eigen kosten van de organisatie indien zich een 
incident voordoet. Bij een datalek moet onder meer gedacht 
worden aan de kosten om de gegevens en het systeem te 
herstellen. Third party schade heeft betrekking op de kosten 
wegens aanspraken van derden, zoals de gedupeerden of 
klanten. Denk hierbij aan proceskosten, de advocatenkos-
ten en schadevergoedingen die aan betrokkenen moeten 
worden vergoed. 

Omvang van de dekking
Bij het aangaan van een cyberverzekering zullen organisaties 
steeds goed moeten kijken aan welke voorwaarden zij 
moeten voldoen om voor dekking van hun schade en kosten 
in aanmerking te komen, en welke schades eventueel onder 
een andere verzekering gedekt zijn, dan wel voor welke 
schadepost extra dekking nodig is. 
Lastig voor verzekeraars is dat de schade die verband 
houdt met een datalek veelal niet afgebakend en eenduidig 
is. Gegevens die worden verwerkt zijn niet fysiek maar 
digitaal, en bevinden zich vaak niet op één plek. Veel 
IT-systemen zijn afhankelijk van elkaar. Dit maakt dat een 
datalek in een bepaald systeem ook schadelijke gevolgen 
kan hebben voor een ander systeem. Hierdoor kunnen 
vragen ontstaan over wie de verantwoordelijkheid draagt, 
en welke verzekeraar de schade dient te dekken. 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de risico’s 
dienen verzekeraars door bedrijven op de hoogte te worden 
gesteld van het gehanteerde privacy- en beveiligingsbeleid. 
Verzekeraars zullen hierbij IT-experts moeten inschakelen 
die goed op de hoogte zijn van computerbeveiliging en 
proces- en risicomanagement.

Verzekeren van boetes
Klassieke verzekeringspolissen dekken meestal geen 
boetes in verband met datalekken. Er zijn echter cyber-
verzekeringen die deze post wel dekken. Op zichzelf is 
dit een lastige kwestie omdat het verzekeren van boetes 
in strijd kan worden geacht met de openbare orde nu de 
verzekering de prikkel van de boete wegneemt. Zodra een 
organisatie te maken krijgt met een datalek doordat het 
bijvoorbeeld wordt gehackt, terwijl toch alle redelijke be-
veiligingsmaatregelen waren genomen, zou het verzekeren 
van een (bestuurlijke) boete onder  omstandigheden toch 
aanvaardbaar kunnen worden geacht. 

Draaiboek voor datalekken

Ook met een cyberverzekering blijven organisaties 
verplicht om datalekken zoveel mogelijk te voorkomen en/

of de gevolgen te beperken. Een geïntegreerde multidisci-
plinaire aanpak van de privacy en IT aspecten, alsmede een 
adequate media- en communicatiestrategie in de vorm van 
een draaiboek voor datalekken is daarbij raadzaam.16  
De maatregelen zijn in te delen in drie fasen: de periode 
voordat een datalek plaatsvindt (preventieve maatregelen), 
de periode tijdens een datalek en de periode nadat het 
datalek zich voordeed (repressieve maatregelen). In de 
eerste periode is het van belang dat er zoveel mogelijk 
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat een 
datalek plaats zal vinden. Steeds meer partijen komen 
met diensten zoals Hacking as a Service (HaaS) op de 
markt, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om 
kwetsbaarheden in de beveiliging voor de organisatie op 
abonnementsbasis periodiek op te sporen en te verhelpen. 
Ook zijn er organisaties die ervoor kiezen om een 
Responsible Disclosure Policy op hun website te hanteren.17 
Daarmee willen zij friendly hackers uitnodigen om zwakke 
plekken in de gegevensverwerking op te sporen, veelal 
tegen betaling van een zekere beloning.  
Voordat persoonsgegevens worden verwerkt, zal door 
een privacy impact assessment (PIA) inzicht verkregen 
moeten worden in de risico’s die verwerking van de 
gegevens meebrengt en de privacyeisen waaraan voldaan 
moet worden. Daarbij zal een organisatie rekening moeten 
houden met de aard en hoeveelheid van de persoonsgege-
vens die zij verwerkt. 
De ervaring leert dat de eerste 24 uur na een incident de 
cruciale face is voor damage control. Dit houdt in dat op dat 
moment direct herstel- en schadebeperkende maatregelen 

genomen moeten worden. Ook moet onmiddellijk worden 
beoordeeld of het datalek gemeld moet worden aan een 
toezichthouder. Verder moet worden bepaald welke 
boodschap naar buiten wordt gebracht. Voor deze acties 
is het verstandig om een vooraf ingesteld incidententeam 
stand-by te hebben. 
Nadat het datalek heeft plaatsgevonden moeten herstel-
maatregelen worden genomen. Hieronder valt bijvoorbeeld 
het inperken van de persoonsgegevens zodat het lek geen 
andere gegevens ‘infecteert’ en het maken van back-ups 
van het systeem waarop de gegevens opgeslagen stonden. 
Het incidententeam zal de oorzaak van het datalek nader 
moeten onderzoeken en na moeten gaan hoe herhaling kan 
worden voorkomen. Het is aan te raden om alle genomen 
stappen gedocumenteerd bij te houden. 

16 E.P.M. Thole, C. Stuurman en D.M. Wille, ‘Vier tips om cyberaanval te 
neutraliseren’, Automatisering Gids 15 juli 2015, pp. 26-27.

17 Zie ook de Leidraad van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie uit 2013.

AlgeMene MeldplichT dATAlekken en cyberVerzekering 

Een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak van de 
privacy en IT aspecten, alsmede een adequate  

media- en communicatiestrategie in de vorm van 
een draaiboek voor datalekken is daarbij raadzaam.
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afronding

Betrokkenen mogen verwachten dat organisaties 
zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan. Daartoe 
zullen organisaties alle beschikbare middelen moeten 
benutten bij de aanpak van datalekken, of nog liever 
het voorkomen daarvan. De ervaring moet leren of de 
algemene meldplicht daadwerkelijk tot meer privacybe-
scherming van de betrokkenen zal leiden. Hoe dan ook, 

zullen organisaties als onderdeel van hun risicobeperkings-
strategie de nodige maatregelen moeten treffen. Daartoe 
is het raadzaam om ook te kijken naar verzekerings-
portefeuille. Voor alle stakeholders zijn dit interessante 
ontwikkelingen, waarover de komende jaren nog veel te 
doen zal zijn. Daarvan kunnen we in ieder geval verzekerd 
zijn. 

aanbevelingen voor de praktijk

Iedere organisatie kan er op enig moment mee te maken 
krijgen. Het is niet meer een kwestie óf zich een datalek 
voordoet, maar veeleer wanneer. Soms leidt een hack, 
naast (reputatie)schade ook nog tot een forse boete, maar 
dat hoeft niet altijd zo te zijn. De juiste aanpak met dito 
begeleiding, en dat gedurende het gehele traject, kan 
veel leed besparen. Uiteindelijk biedt alleen een goed 
voorbereide organisatie die onmiddellijk op de situatie kan 
inspelen de beste waarborg dat de schade zoveel mogelijk 

beperkt blijft. Vooral de eerste 24 uur na een incident is 
de cruciale fase voor damage control. Op dat moment 
dienen direct herstel- en schadebeperkende maatregelen 
te worden genomen, maar ook moet worden beoordeeld 
of het incident gemeld moet worden, en zo ja aan wie: de 
toezichthouder, betrokkenen en ook eventuele contractpar-
tijen? Wat moet de boodschap zijn die naar buiten wordt 
gebracht? Het is belangrijk te weten dat de wettelijke 
deadlines voor het melden krap zijn. Is het stof eenmaal 
neergedaald, dan is het voor het vervolg van belang om de 
gang van zaken te evalueren ter voorkoming van nieuwe 
incidenten en ter verbetering van de strategie. Iedere 
organisatie doet er goed aan zich voortdurend bewust te 
zijn van alle risico’s die met datalekken gepaard gaan. Een 
praktisch hulpmiddel daarbij is een roadmap waarin staat 
hoe concreet daarmee moet worden omgegaan en op wie 
welke verantwoordelijkheden rusten. Ook is het raadzaam 
om vooraf de verzekeringsportefeuille te checken en voor 
een goede beoordeling juridische expertise in te18 schakelen.

18 Deze bijdrage werd afgesloten op 24 september 2015. Een Engelstalige 
bewerking van deze publicatie is verschenen in oktober 2015 in CRi.

Aannemelijk is dat hoe gebruikelijker het afsluiten 
van een verzekering tegen datalekken wordt, hoe 
meer van organisaties ook verwacht mag worden 
dat zij hun verzekeringsportefeuille daarop  
aanpassen.
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