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 Transavia beboet vanwege slechte informatiebeveiliging 

 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Transavia een boete van 400.000 euro opgelegd 
vanwege het tekort schieten van de beveiliging van persoonsgegevens. Hierdoor kon een 
hacker in 2019 de systemen binnendringenen toegang krijgen tot de bedrijfssystemen 
waarin de hacker gegevens van 25 miljoen mensen had kunnen inzien. Voor zover is 
vastgesteld zijn van 83.000 mensen daadwerkelijk persoonsgegevens gedownload. 
Hieronder ook medische gegevens. 
 
De tekortkomingen die de AP heeft geconstateerd: 

- Gebruik van simpele dus makkelijk te raden wachtwoorden (in de trant van 
"123456", "Welkom"); 

- Geen gebruik van een tweede factor bij de systeemtoegang; 
- De toegang van de (gehackte) accounts was niet beperkt tot alleen de noodzakelijke 

systemen. Daardoor had de hacker direct toeggang tot andere systemen.   

De AP heeft de overtreding als zeer ernstig gekwalificeerd. Verder heeft ze bij de vaststelling 
van de hoogte van de boete rekening gehouden met de omvang van het datalek en het feit 
dat Transavia geen opvolging heeft gegevens aan interne controles. De boete is gematigd 
omdat Transavia daarna veel verbeteringen heeft doorgevoerd. 
 
Meer informatie:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-beboet-transavia-om-slechte-
beveiliging-persoonsgegevens 
 
 

 Wel of geen coronatoegangspas op de werkvloer? 

Wij zijn nog niet van corona af. En er wordt nog altijd veel discussie gevoerd over het wel of 
niet mogen vragen naar vaccinaties. Inmiddels heeft het kabinet aangekondigd het met 
wetgeving mogelijk te maken dat hiernaar gevraagd wordt. De vakbonden zijn hier op tegen, 
maar ook werkgevers staan niet te springen. Zij vrezen dat controle op de werkvloer zal 
leiden tot “verzuurde” relaties. Werkgevers hopen dan ook dat het geen verplichte controle 
gaat worden. Alleen in die situaties waarin er geen passende alternatieve maatregelen te 
bedenken zijn, moet het voor werkgevers mogelijk te zijn om hiervoor te kiezen.  
 
Verder lezen:  
https://privacy-web.nl/nieuws/werkgevers-willen-niet-vragen-naar-qr-code-werknemers/ 
 
 

 Sollicitaties op straat 

Ik hoor wel eens de opmerking dat de arbeidsbemiddelingssector niet zo interessant is voor 
hackers. Maar dat is natuurlijk onzin. Veel aanvallen zijn ongericht. Iedereen kan geraakt 
worden. Daarnaast richten hackers zich vaak juist op toeleverende bedrijven om zo binnen 
te kunnen komen bij grotere bedrijven. Uitzendbureaus maar ook softwarebureaus zijn 
hierdoor juist een extra kwetsbaar. Tenslotte worden er veel en gevoelige 
persoonsgegevens verwerkt. Er valt dus wel wat te halen. 
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Onlangs heeft een criminele hacker toegang gekregen tot de database van Homerun 
dat een sollicitantenplatform exploiteert. Hierin zijn honderdduizenden cv's en brieven van 
sollicitanten, inclusief privégegevens zoals namen, e-mailadressen, woonadressen, 
telefoonnummers en vacatureopdrachten opgeslagen. 
 
De hack was mogelijk omdat er door Homerun geen tijdige update was gemaakt van een 
bepaalde server. Homerun heeft - na dreiging van de hacker om de gegevens te  
openbaren - losgeld betaald. 
 
Opvallend was dat veel van de sollicitatiegegevens te lang bewaard werden. In principe is dit 
de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat gebruik maakt van de diensten van Homerun. 
Homerun kent wel functies hiervoor maar vaak worden die niet gebruikt. Ze overweegt nu 
deze vrijheid te beperken. In het kader van privacy by design, dataminimalisatie en 
beveiliging lijkt me dit een logische afweging. 
 
Meer info:  
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5265734/homerun-hack-sollicitaties-cvs-
datalek 
 

 
 Keurmerk AVG arbeidsbemiddeling 

 

Op grond van de AVG moet je als bedrijf kunnen aantonen dat je de AVG naleeft en dat je 
dus op de juiste en een veilige wijze omgaat met de persoonsgegevens van je medewerkers 
en klanten. In de AVG is opgenomen dat je deze naleving kan aantonen met een 
certificering. De Stichting AVG Garant heeft een certificeringsnorm opgesteld die gebruikt 
kan worden bij zo’n certificering. Bureau Cicero is het eerste auditbedrijf dat gebruik maakt 
van deze norm. Aan de hand van deze norm wordt nagegaan of bedrijven beschikken over 
alle relevante AVG procedures en documentaties, of deze worden nageleefd, en of wordt 
voldaan aan de beginselen van de AVG. Voor meer informatie kunt u bij AVG Garant 
terecht: info@avggarant.nl of bij Bureau Cicero: info@cicero.nl. 
 
Op dit moment is het overigens nog niet mogelijk om een AVG certificaat te ontvangen. Dit 
omdat de norm nog moet worden goedgekeurd door de AP. Deze maand is een nieuwe 
versie bij de AP ingediend en is het goedkeuringsproces in een ver gevorderd stadium 
geraakt. Tot die tijd ontvangt u een keurmerk, welke omgezet kan worden in een certificaat 
als de AP de norm heeft goedgekeurd. 
 
Meer info: www.avggarant.nl 
 
 

 Het belang van 2FA 

 
Met een wachtwoord kan je toegang tot email of internetaccounts beveiligen. Maar omdat 
deze vaak makkelijk te achterhalen zijn adviseert o.a. de AP om voor toegang een tweede 
factor toe te voegen. Hierover schreef ik een artikel voor Flexnieuws. 
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