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Datalek bij pensioenfondsen 
Autoriteit Persoonsgegevens vereenvoudigt melding datalekken bij bulkpost,  

en hoe zit het met incidentmelding bij DNB? 

 

 

Sinds de meldplicht datalekken vorig jaar is ingevoerd, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

geconstateerd dat veel meldingen zijn gedaan van verloren postzendingen, met daarin 

persoonsgegevens, zoals iemands BSN. Recentelijk is de AP met een proef gestart om onder meer 

pensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om dat type datalekken in één keer als bulk te melden. Dit 

valt toe te juichen. Toch roept de aankondiging van de AP ook vragen op. Hoe kan aan alle 

voorwaarden voor de bulkmelding worden voldaan, en welke criteria gaat de AP hanteren om te weten 

of de proef succesvol blijkt te zijn? Een vraag van andere aard is wanneer pensioenfondsen een 

datalekk als incident moeten melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Lastige materie, maar wij 

helpen u graag met het opstellen van een Beleid Datalekken. 

 

 

Versoepeling meldplicht aan AP datalekken 

bij grootschalige postverzending 

 

Vooral pensioenfondsen doen vaak 

grootschalige postzendingen met daarin 

gevoelige persoonsgegevens. Meestal gaat 

dat goed. Vaak ook niet. Soms komen brieven 

niet aan bij de juiste ontvanger, worden ze 

geopend retour gezonden of raakt de post 

kwijt. Dat soort situaties zijn datalekken die tot 

voor kort steeds per verloren brief binnen 72 

uur moesten worden gemeld aan de AP. Daar 

heeft de AP verandering in willen brengen. Bij 

wijze van proef biedt de AP sinds februari 2017 

aan onder meer pensioenfondsen de 

mogelijkheid aan om meldingen in bulk te 

doen.  

 

Willen pensioenfondsen hiervan gebruik 

maken, dan zullen zij aan een aantal 

voorwaarden moeten voldoen. In de eerste 

plaats geldt de mogelijkheid om in bulk te 

melden alleen voor individuele poststukken en 

niet voor, bijvoorbeeld, een complete zending 

poststukken die door een derde ergens wordt 

aangetroffen. Het moet verder gaan om 

incidenten die inhoudelijk vergelijkbaar zijn. 

Deze incidenten moeten dan uiterlijk de 

overeenkomstige dag van de eerstvolgende 

kalendermaand na ontdekking worden gemeld. 

Niet alleen betekent dit dat de datalekken als 

bulk kunnen worden gemeld, maar ook dat er 

meer tijd wordt gegeven dan de normaal 

geldende 72 uur, zodat de incidenten 

verzameld kunnen worden. Om de bulkmelding 

te kunnen doen, moet een specifieke 

functionaris aangesteld zijn binnen de 

organisatie, die ook over een overzicht van de 

meldingen beschikt. Indien uw organisatie 

reeds een Functionaris voor 

Gegevensbescherming of privacyfunctionaris 

heeft aangesteld, ligt het voor de hand om 

deze persoon de bulkmelding te laten doen. 

De regeling is alleen bedoeld voor organisaties 

voor wie het melden van ieder vermist of 

geopend retour ontvangen poststuk een 

onredelijke administratieve last betekent. Bij 

constatering van misbruik zal de AP in eerste 

instantie de organisatie waarschuwen, maar zij 

kan vervolgens ook handhavend optreden. 

 

Hoe gaat de bulkmelding in de praktijk 

werken? 

 

Voor nu is voor u van belang dat u wanneer u 

ontdekt dat een poststuk de geadresseerde 

niet heeft bereikt, nagaat om welke zending 

het gaat, alsmede wat de inhoud en omvang 
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hiervan was. Daarna raden wij u aan om in 

kaart te brengen hoe aannemelijk het is dat 

nog andere incidenten zullen volgen die 

betrekking hebben op dezelfde bulkzending. 

Alleen wanneer door de aard en de omvang 

van de zending andere incidenten verwacht 

kunnen worden, kunnen deze worden 

opgespaard en in bulk worden gemeld. In alle 

overige gevallen moeten ernstige datalekken 

nog steeds binnen 72 uur worden gemeld. Het 

is verstandig om uw afwegingen zorgvuldig te 

documenteren zodat nadien kan worden 

aangetoond dat u terecht een beroep heeft 

gedaan op de uitzondering voor 

bulkzendingen. Overigens ziet de uitzondering 

voor melding in bulk alleen op de melding bij 

de AP, en niet op de meldplicht aan de 

betrokkenen.  

 
Datalek melden bij DNB 

 

Sommige datalekken moeten pensioenfondsen 

ook melden bij DNB. Dat is het geval als het 

datalek een incident is in de zin van artikel 19a 

Besluit FTK. Om daarvan sprake te zijn moet 

het gaan om een gedraging of gebeurtenis die 

een ernstig gevaar vormt voor de integere 

uitoefening van het bedrijf van een fonds. 

Zeker niet elk datalek voldoet daaraan. 

Daarom hoeft ook niet elk datalek gemeld te 

worden aan DNB. 

 

Als het gaat om verloren post, zal het 

pensioenfonds van zending tot zending 

moeten beoordelen of het een meldingsplichtig 

incident is. Wanneer bijvoorbeeld een deel van 

een algemene informatiemailing onbestelbaar 

retour wordt gezonden, is moeilijk vol te 

houden dat daardoor de integere 

bedrijfsvoering van het pensioenfonds in 

gevaar is gekomen. Maar het kan ook anders 

uitpakken. Dat zal mede afhangen van de 

inhoud van de verstuurde berichten. 

 

Let dus op: de meldplicht aan de AP staat los 

van de meldplicht aan DNB. Ook zijn de 

termijnen niet hetzelfde. Een incident zal een 

pensioenfonds onverwijld moeten melden bij 

DNB, ongeacht of dit volgens de AP valt onder 

de uitzondering voor bulk datalekken waarbij 

incidenten gedurende een maand kunnen 

worden opgespaard en dan pas hoeven te 

worden gemeld. 

 
Proefperiode en reikwijdte 

 

Deze bijdrage is gebaseerd op een brief van 

de AP van 23 februari 2017. In deze brief geeft 

de AP naast de voorwaarden voor de 

bulkmelding aan hoe u het webformulier moet 

invullen, indien u van de bulkmelding gebruik 

gaat maken. De AP stelt deze mogelijkheid in 

eerste instantie alleen gericht open voor 

organisaties die aangesloten zijn bij de 

Pensioenfederatie, het Verbond van 

Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging 

van Banken alsmede voor een beperkt aantal 

andere organisaties. Na afloop van ''een 

proefperiode", zonder de lengte en de criteria 

daarvoor overigens te definiëren, zal de AP 

besluiten om de mogelijkheid om datalekken 

bij grootschalige postverzending in bulk te 

melden eventueel breder open te stellen. 

Hierover zal dan nadere informatie op haar 

website volgen. Opvallend genoeg is de brief 

van 23 februari 2017 zelf niet te vinden op de 

website van de AP, maar bijvoorbeeld wel op 

de website van de Pensioenfederatie. Zie hier.  

 

De AP onderkent ook dat onderzocht moet 

worden wat er indien op 25 mei 2018 de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

eenmaal in plaats van de Wet bescherming 

persoonsgegevens treedt. Vanaf dat moment 

zullen er strengere drempels gaan gelden voor 

het melden van datalekken, en het is de vraag 

of dan nog steeds de mogelijkheid bestaat om 

een uitzondering te maken voor datalekken bij 

bulkzendingen.  

 

Stel een "Beleid Datalekken" op  

 

Hoe dan ook, doet u er goed aan om u zo 

goed mogelijk voor te bereiden op een 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020871/2016-11-02#Paragraaf8_Artikel19a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020871/2016-11-02#Paragraaf8_Artikel19a
https://www.pensioenfederatie.nl/artikelen/actueel/2017/openbaar/de-autoriteit-persoonsgegevens-akkoord-met-bulkmelding-datalekken
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eventueel datalek, en of u op de uitzondering 

voor de bulkmelding een beroep kunt doen, 

alsmede de vraag wanneer sprake is van een 

incident dat gemeld moet worden bij DNB. 

Daartoe raden wij u aan om een beleid op te 

stellen. Neem daarbij tevens de afspraken die 

u heeft met uw dienstverleners onder de loep. 

Ten slotte raden wij u meer het algemeen aan 

uw organisatie hoe eerder hoe beter voor te 

bereiden op de implicaties van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

 

 

 

Onze privacy specialisten hebben ruime ervaring in de ondersteuning van pensioenfondsen en andere 

organisaties op het gebied van beheersing van privacy risico's. In combinatie met onze kennis van de 

pensioensector kunnen wij pensioenfondsen adequaat preventief adviseren, bijstaan bij een datalek 

en ook bij de dialoog met of melding aan de AP of DNB. 

 

Meer weten? Neem contact op met Elisabeth Thole, Eva de Vries of Sijbren Kuiper. 

 

 

 

https://www.vandoorne.com/specialisten/a-e/elisabeth-thole/
https://www.vandoorne.com/specialisten/a-e/eva-de-vries/
https://www.vandoorne.com/specialisten/n-s/sijbren-kuiper/

