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Graag informeren wij u in detail. Vraag er zeker uw 
relatiebeheerder naar. 

Een Autoriteit met tanden die hoge boetes 
kan uitdelen
Vanaf 1 januari 2016 kan de Autoriteit  
persoonsgegevens voor overtreding van vrijwel alle 
verplichtingen uit de Wbp boetes uitdelen die kunnen 
oplopen tot wel € 820.000 of, indien dat geen passende 
bestraffing is, zelfs 10% van de internationale jaaromzet.
 
Bijvoorbeeld in geval van gegevensverwerking 
zonder legitiem doel, op onzorgvuldige 
wijze of zonder adequate beveiliging.

Wet Bescherming Persoonsgegevens & Data lekken

Wijziging WPB
Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) gewijzigd. De meest 
besproken wijziging ziet op de forse aanscherping 
van de zogenaamde meldplicht bij datalekken. 
Maar voor de praktijk misschien nog wel veel 
belangrijker: de boetebevoegdheden van de 
toezichthouder (vanaf 1 januari 2016: Autoriteit 
Persoonsgegevens) worden aanzienlijk uitgebreid.

Sinds 1 januari kent de Wpb ook een actieve meldplicht 
voor datalekken. Bij een datalek is veelal sprake van een 
inbreuk op de beveiliging, waardoor persoonsgegevens 
worden blootgesteld aan verlies of onrechtmatige 
verwerking. Onder een datalek valt onder andere 
het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens en 
allerlei vormen van onrechtmatige verwerking. 
Voorbeelden van datalekken zijn een kwijtgeraakte 
USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen 
laptop of een inbraak in een databestand. 
De meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden 
en andere organisaties die persoonsgegevens 
verwerken datalekken moeten melden aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens, en in bepaalde gevallen 
ook aan de betrokkene. De betrokkene is diegene 
van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het gaat 
hierbij om datalekken waarbij er kans is op verlies of 
onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Datalekken

Bent u klaar voor de Wpb-eisen?
Veel MKB-ondernemers realiseren zich niet altijd 
de eisen die de wet aan hun onderneming stelt. Het 
onderwerp staat veelal niet hoog op de agenda van 
het management team. Toch zijn de risico’s groot 
en zal ook uw onderneming actie moeten nemen.

Wij zijn graag behulpzaam om via een Quick Scan 
de ‘Informatie Risicogebieden’ in kaart te brengen. 
Deze Quick Scan vormt een prima basis om te komen 
tot een plan van aanpak om de 
gesignaleerde risico’s aan te pakken.

Wij nemen hierbij de erkende 
ISO27001 uitgangspunten 
als basis voor onze aanpak. 
Een plan van aanpak zetten 
we op volgens de PDCA-cycle 
wat voor uw onderneming 
betekent dat het onderwerp 
vaste aandacht zal krijgen.


