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Laga Newsflash 
Een datalek, wat nu? 

 

 

Zoals u misschien heeft vernomen via recente berichtgeving in 
de media, werden sinds de inwerkingtreding van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) zes maanden 
geleden meer dan 27.000 datalekken gemeld bij de 
Europese Gegevensbeschermingsautoriteiten (GBA’s), waarvan 

300 in België.  
 

Het risico op een datalek loert bij iedere onderneming om de 
hoek, gaande van het versturen van een e-mail naar de 
verkeerde persoon of het verliezen van een USB-stick tot het 

grootschalig hacken en openbaar maken van 
persoonsgegevens van klanten. 

 
Indien preventieve maatregelen tekortschieten en de 
onderneming toch wordt geconfronteerd met een datalek, zijn 

strafbare wettelijke verplichtingen van toepassing. 
 

De verantwoordelijke voor de verwerking moet eerst 
evalueren of het datalek een risico inhoudt voor de rechten 
en vrijheden van de personen van wie de persoonsgegevens 

zijn aangetast. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien 
creditcardgegevens zijn verloren gegaan, maar ook wanneer 

andere (gevoelige) persoonsgegevens kunnen worden 
misbruikt (bijvoorbeeld informatie over afwezigheden wegens 
ziekte, etc.). 

 
Indien dergelijk risico bestaat, moet de verantwoordelijke voor 

de verwerking het datalek melden aan de GBA binnen de 
72 uur nadat zij daarvan kennis heeft gekregen. In het geval 
van een hoog risico moet de verantwoordelijke voor de 

verwerking ook de personen die getroffen zijn door het 
datalek zonder uitstel op de hoogte brengen. 

 



Het risico op sancties in geval van een overtreding is niet 
louter theoretisch, zoals blijkt uit recent gepubliceerde zaken. 

Die tonen aan dat GBA’s niet lichtzinnig omgaan met 
datalekken. De GBA’s kunnen in het kader van de AVG boetes 

opleggen die oplopen tot 4% van de jaaromzet van de 
onderneming of 20 miljoen euro (indien dat bedrag hoger is).  

 
Laga’s Data Protection team is onmiddellijk beschikbaar om u 
bij te staan bij het bepalen van de correcte handelswijze 

wanneer u wordt geconfronteerd met een datalek en bij het 
opzetten van interne procedures om (toekomstige) datalekken 

te voorkomen. 
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A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the 
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