
Introductie
Sinds 2016 geldt in Nederland de meldplicht datalekken. Organisaties moeten een overzicht van datalekken bijhouden en het datalek 
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de getroffen personen wanneer het datalek een hoog risico oplevert voor de 
persoonsgegevens. Deze rapportage geeft inzicht in het aantal en de soort datalekken die Justis in 2021 heeft afgehandeld.

Factsheet

Jaaroverzicht 
datalekken 2021

Aantal datalekken gemeld bij Autoriteit 
Persoonsgegevens en betrokkenen

20
Aantal meldingen 

111



Toelichting
In bovenstaande figuur zijn de 111 datalekken uit 2021 verdeeld 
naar type datalek. Het betreft onder meer datalekken als 
gevolg van verkregen onjuiste gegevens, door menselijke 
fouten en datalekken met een onduidelijke oorzaak. 

De 20 datalekken die bij de AP en bij betrokkene zijn gemeld, 
zijn verdeeld over de genoemde typen datalekken. Het gaat 
met name om gevallen waarin brieven met strafrechtelijke 
persoons gegevens mogelijk bij een derde terecht zijn 
gekomen. Daarnaast komt naar schatting 0,7% van het aantal 
afgegeven Verklaringen Omtrent het Gedrag niet per post 
aan bij de aanvrager. Dit kan verschillende oorzaken hebben, 
zoals een verhuizing, zoek raken bij PostNL, een fout in de 
adressering, etc.

Corrigerende maatregelen:
• Justis heeft derden gevraagd de e-mail te verwijderen of de 

brief te retourneren of te vernietigen.
• Justis heeft een brief met juiste gegevens verstuurd, of een 

brief verstuurd naar het juiste post- of e-mailadres.
• Justis is in gesprek gegaan met betrokkene om toelichting te 

geven en excuses aan te bieden.
• Justis heeft gecontroleerd wat het risico is van de gelekte 

gegevens.
• Justis heeft contact opgenomen met de gemeente die 

verkeerde gegevens bij de aanvraag heeft ingevoerd.
• Justis heeft het inlogaccount op de verloren laptop 

geblokkeerd.
• Justis heeft een zoekactie naar kwijtgeraakt dossier gestart.
• Justis heeft de verkeerde persoon verwijderd uit het systeem 

voor inzage zaak.

Preventieve maatregelen:
• Justis wijst medewerkers op het belang van zorgvuldigheid en 

controle.
• Justis bespreekt de casus op de afdeling om herhaling te 

voorkomen.
• Justis communiceert dat contactpersonen voor een mailing 

altijd moeten worden vermeld in ‘BCC’, niet in ‘Aan’.
• Justis geeft voorlichting op afdelingen om bewustwording te 

verhogen.
• Binnenkort start Justis met een pilot Robotic Automation 

Proces om adressen geautomatiseerd te laten controleren in 
de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) alvorens brieven  
met gevoelige informatie te verzenden.

• Justis heeft nieuwe afspraken gemaakt met de postkamer 
over aangetekend versturen.

• Probleem met digitale aanvraag is opgelost. 
• Automatische brievengenerator vermindert binnenkort de 

kans op tikfouten in adressen.
• Er hebben evaluaties van de computerstoring plaats 

gevonden.
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Type datalekken
 Typefout of verkeerd (e-mail)adres gebruikt: 49
 Meerdere brieven in een enveloppe: 10
 Per abuis verkeerde persoon gescreend: 6
 Enveloppe geopend retour terwijl adres klopt: 13
 Brief naar oud adres: 9
 Verkeerde bezorging brief door postbezorger: 5
  Door klant of ketenpartner onjuist doorgegeven (e-mail)

adres/telefoonnummer waardoor informatie bij een derde 
terecht komt: 4

 Teveel informatie verstrekt aan ketenpartner/klant: 4
  Klant krijgt bij digitale aanvraag gegevens andere persoon 

te zien: 4
 Kladblok en/of laptop (vergrendeld) verloren: 3
 Aanvraag of dossier niet meer gevonden: 1
 Brieven en cv’s op afdeling laten liggen: 1
  Verkeerde persoon in systeem geselecteerd voor inzage 

zaak waardoor dossiergegevens door deze persoon waren 
in te zien: 1

 Tijdelijke storing systemen: 1


	Introductie
	Type datalekken 
	Toelichting
	Corrigerende maatregelen
	Preventieve maatregelen
	Colofon
	Introductie
	Type datalekken
	Toelichting
	Corrigerende maatregelen:
	Preventieve maatregelen:
	Colofon



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		74368_Justis_FS Datalekken_TG.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Lars

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 30

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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