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* Dit document mag slechts gelden als een voorbeeldmodel voor een aangifteformulier ingeval van 

datalek.  In afwezigheid van nationaalrechtelijke initiatieven, interpretatieve rechtspraak of uitspraken 

van de (hervormde) commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen aan dit doc-

ument geen rechten ontleend worden, noch kan dit document aanleiding geven tot enige aanspraken of 

(rechts-)vorderingen. Het gebruik en de gebeurlijke gevolgen ervan zijn geheel op eigen risico.     

 

 

Aangifteformulier Datalek                         

(Vertrouwelijk document) 

 

Dit document dient principieel binnen tweeënzeventig uur gericht te worden aan de commissie voor 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien de melding aan de toezichthoudende 

autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de vertraging.
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Contactgegevens:  

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 

+32 (0)2 274 48 35 

commission(at)privacycommission.be 

 

 

De in dit document opgenomen informatie inzake de inbreuk in verband met persoonsgegevens 

dient principieel onverwijld gericht te worden aan alle – geraakte – betrokkenen wanneer de 

inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van deze natuurlijke 

personen. 
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Deze melding is niet verplicht wanneer u 

 

- de passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft genomen om 

de inbreuk (datalek) te remediëren.  

- achteraf de nodige maatregelen genomen heeft om ervoor te zorgen dat het (verhoogde) 

risico n.a.v. de datalek t.a.v. de rechten en vrijheden van de betrokkenen zich niet meer zal 

voordoen.  

                                                 
1 Voor meer informatie: michael.meysman@ordevanvlaamsebalies.be  
2 Artikel 33 Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
3 Artikel 34 Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze informatie dient onverwijld bezorgd te worden in 

eenvoudige en duidelijke taal.   
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- Voldoende kan aantonen dat een individuele kennisgeving aan alle geraakte betrokken een 

onevenredige inspanning zou vergen t.a.v. de datalek. In dat geval dient u via een openbare 

mededeling of soortgelijke maatregel de geraakte betrokkenen afdoende te informeren.  

Aangifte: 

 

Naam Organisatie:  

Adres/zetel organisatie:  

contactadres en telefoon organisatie:  

 

Algemene gegevens   

Naam en Voornaam :  

functie:   

nummer computer :  

mailadres:   

Telefoonnummer:   

 

 

datum van aangifte:   

tijdstip van aangifte:   

datum van voorval:   

tijdstip van voorval:   

  

 

 

Korte omschrijving van het voorval/incident (inclusief, indien van toepassin, website naam, naam 

bestanden, mogelijke betrokkenen,…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was u zelf getuige van het 

incident  

 

 

 

waren er andere getuigen, zo 

ja, wie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

welk aspect was betrokken (duid aan)   

telefoon laptop  

kopieerapparaat vaste computer  

fax diefstal 

email fraude 

computer hardware  niet geautoriseerde toegang  

internet download gebruikers  

virus leden 

klanten  

andere   

 

 

 

Was er interne vertrouwelijke informatie bij betrokken?    

Was er gevoelige informatie bij betrokken (strafrechtelijke gegevens, gegevens 

van minderjarigen, gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het 

lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, 

biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, 

of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel 

gedrag of seksuele gerichtheid)?  

 

informeerde je volgende personen?   

Voorzitter  

(advocaat-) vennoten   

(advocaat-) medewerkers  

Secretariaat  

IT verantwoordelijke   

Diensthoofd  

andere:   

  

 

 

Had het datalek  gevolgen voor 

de betrokkenen 

  

 neen  



 

 

Had het datalek  gevolgen voor 

de betrokkenen 

  

 ja, omschrijf:   

 

 

 

 

 

Werden de betrokkenen 

geïnformeerd  

  

 ja wanneer 

 neen motivatie:  

 

 

 

 

  

Indien de betrokkenen niet 

geïnformeerd werden, welke 

alternatieve maatregelen of 

stappen werden ondernomen?  

  

 Ondernomen 

stappen:  

 

 

 

Op welke wijze was of werd de 

functionaris voor de 

gegevensbescherming in deze 

procedure betrokken?  

  

 ja Wanneer + wijze van betrokkenheid: 

 

 neen motivatie:  

 

 

 

 

 

Indien verplicht: Motivatie 

voor de vertraging van de 

melding   

  

 neen  

 ja motivatie:  

 

 

 

 

 

 

 naam  datum  

ingevuld door    



 

 

goedgekeurd door    

 


