
 

 

TOELICHTING BIJ DE BIJLAGEN 1 EN 2 
 
Deze toelichting is bedoeld om de nodige informatie te verstrekken aan de werknemers van A.S.T.R.I.D. 

die in het kader van hun beroepsactiviteiten overheidsopdrachten moeten afsluiten. 

 
BIJLAGE 1) 0VERZICHT VAN DE OVEREENKOMST EN VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN  

A. Naam van de 
overeenkomst 

De naam van de opdracht tussen A.S.T.R.I.D. en de opdrachtnemer vermelden  

B. Voorwerp van de 
overeenkomst 

Het voorwerp van de overeenkomst vermelden. 

C. Duur van de verwerking  
De periode vermelden gedurende dewelke de verwerking(en) met betrekking 
tot de opdracht moeten worden uitgevoerd door de opdrachtnemer. 

D. Aard en doeleinden van 
de verwerking  

De aard en het/de doeleinde(n) vermelden van de verwerkingen die worden 
gedekt door de overheidsopdracht waarop de voorliggende overeenkomst 
betrekking heeft. 

Voorbeeld: A.S.T.R.I.D. roept de hulp in van een sociaal secretariaat voor het 
uitvoeren van de berekening en betaling van de lonen. 

E. Type van te verwerken 
persoonsgegevens  

Volgens de definitie die de AVG geeft: naam, een identificatienummer, 
locatiegegevens, een online identificator, of een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit. 

F. Types van bijzondere 
categorieën 
persoonsgegevens  

Volgens de definitie die de AVG geeft: genetische gegevens, biometrische 
gegevens, gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens. Alle 
persoonsgegevens die betrekking hebben op een kind maken deel uit van 
deze categorie gegevens.  

G. Categorieën van 
betrokkenen  

De categorieën personen zijn (maar niet beperkt tot): werknemers, 
leveranciers, klanten, personen die een beroep doen op de hulpdiensten.  

H. Locatie(s) waar er 
persoonsgegevens 
worden verwerkt  

Het/de adres(sen) vermelden waar de opdrachtnemer de verwerking(en) gaat 
uitvoeren die bepaald is/zijn in het kader van deze overheidsopdracht. 

I. Derden 

Vermelden of partijen (met hun volledige contactgegevens) die ten opzichte 
van de opdrachtnemer derden zijn, toegang mogen krijgen tot de in het kader 
van deze overheidsopdracht vermelde persoonsgegevens, en ze mogen 
behandelen en verwerken. 

J. Derde landen waarnaar 
de persoonsgegevens 
zullen worden 
doorgegeven  

Indien de verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte moeten 
gebeuren, de landen van bestemming van deze verwerkingen vermelden. 
 

 



 

 

 

BIJLAGE 2) TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Opmerkingen:  

• De selectie van de maatregelen moet specifiek voor het bestek in kwestie gebeuren en bij 

het bestek worden gevoegd; 

• Bij elke maatregel moet de aard ervan worden gekozen; de mogelijkheden zijn : 

 Verplicht 

 Optioneel 

 Niet vereist 

• Deze maatregelen zijn bedoeld voor de onderaannemer-inschrijver. 

 

Organisatorische maatregelen 

- Functionaris voor gegevensbescherming 
De verantwoordelijke voor de naleving van de 
AVG bij de verwerker. 

- Veiligheids- en risicoplan  

Proces voor het identificeren, evalueren en 
behandelen van de risico’s die verband houden 
met de bescherming van de gegevens en de 
veiligheid van de informatie. 

- Veiligheidsbeleid 

Het veiligheidsbeleid formaliseert wat er moet 
worden gedaan om de gegevens te beschermen 
en de informatie te beveiligen. 

- Bewustmaking van het personeel via 
informatieverstrekking en opleiding  

De leverancier zorgt voor regelmatige opleidingen 
voor zijn personeel wat informatieveiligheid en 
gegevensbescherming betreft. 

- Procedure voor het melden van fysieke / 
technische incidenten 

De leverancier heeft een proces opgezet voor het 
beheren en melden van fysieke of technische 
veiligheidsincidenten. 

- Informatieclassificatie 

De leverancier is overgegaan tot het definiëren 
en invoeren van een beleid en middelen die hem 
in staat stellen de informatie en gegevens te 
beschermen naargelang van hun belang. 
Voorbeeld van een classificatie: openbaar, 
beperkt, geheim en strikt vertrouwelijk. 

- Disciplinaire gevolgen bij niet-naleving van een 
van de maatregelen 

De leverancier heeft een proces opgezet voor het 
sanctioneren van zijn werknemers of derden in 
geval van inbreuk op zijn veiligheidsregels of zijn 
wettelijke vereisten, zoals de AVG. 

- Herstelplan, rampenplan of noodplan in geval van 
o.a. fysieke/technische incidenten  

De leverancier heeft een plan bepaald voor de 
hervatting van de activiteiten na een ramp. Dit 
plan moet de organisatorische, technische en 
menselijke middelen bepalen. 

- Continuïteitsplan 

Het (bedrijfs)continuïteitsplan bepaalt de 
strategie die de leverancier heeft ingesteld voor 
het optimaal waarborgen van de door A.S.T.R.I.D. 
verwachte dienstverlening. 

- Plan dat ervoor zorgt dat de doeltreffendheid van 
de organisatorische/technische maatregelen 

Dit plan stemt overeen met het plan voor audits 
van de kwaliteit van de organisatorische en 
technische maatregelen die de leverancier heeft 



 

 

regelmatig gecontroleerd/geëvalueerd wordt  ingevoerd voor het regelmatig controleren van de 
relevantie van zijn maatregelen voor de 
beveiliging en bescherming van de gegevens. 

- Maandelijkse controle van de geschiktheid van de 
verwerkingssystemen en diensten  

Met de maandelijkse controle wil de leverancier 
in zijn dagelijkse activiteiten nagaan of hij zijn 
maatregelen ter beveiliging en bescherming van 
de gegevens goed beheerst; het is zijn overzicht 
voor de opvolging van de gezondheid van zijn 
informatiesystemen. 

Technische maatregelen 

- Back-upsysteem 

Een back-upsysteem maakt het mogelijk om de 
eigen activiteiten vlot opnieuw op te starten na 
een incident (vb. verlies van gegevensbestanden) 
of een ramp (bv. het systeem voor gegevens-
opslag is vernietigd door een brand). Als de back-
up kwalitatief en relevant is, zal het herstel van 
de gegevens na een incident of een ramp dat ook 
zijn. 

- Maatregelen bij brand, inbraak of waterschade of 
fysieke/technische incidenten 

De omgevings-, fysieke en technische 
maatregelen zijn noodzakelijk ter voorkoming van 
alle types incidenten in verband met brand, 
overstroming, inbraak … 

- Toegangscontrole (fysiek en logisch) 

De maatregelen voor toegangscontrole maken 
het enkel voor uitdrukkelijk toegelaten personen 
mogelijk om toegang te krijgen tot een gebouw, 
een zaal, een informatiesysteem of informatie. 

- Authentificatiesysteem  

Alle personen die toegang krijgen tot een 
gebouw, een zaal, een informatiesysteem of 
informatie moeten duidelijk en eenduidig worden 
geïdentificeerd. 

- Beleid inzake wachtwoorden  

Het beleid inzake wachtwoorden bepaalt de 
regels voor het gebruik van wachtwoorden, PIN 
codes, enz. die worden gebruikt om toegang te 
krijgen tot de informatie en tot de 
informatiesystemen. Deze regels zijn bijvoorbeeld 
de lengte en complexiteit van een wachtwoord, 
de gebruiksduur ervan, wat te doen bij diefstal 
van een wachtwoord … 

- Beleid inzake gebruikersnamen  

Het beleid inzake gebruikersnamen bepaalt de 
wijze waarop men de gebruikers identificeert (bv. 
een code zoals AXOQZ, een drielettercode zoals 
JDO of een identificator zoals 
jan.janssens@bedrijf.com). 

- Loggingsysteem, toegangsdetectie en -analyse  

Het systeem voor identificatie, detectie en 
analyse van betreding maakt het mogelijk om te 
weten wie wanneer waar is binnengegaan of 
toegang heeft gehad tot wat. 

- Patching 

Patching bepaalt de wijze waarop een beheerder 
van informatiesystemen deze systemen 
operationeel en beveiligd houdt door het 
toepassen van de patches die worden verstrekt 
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door de verkoper van het informatiesysteem. 

- Antivirus 

Het antivirusbeleid bepaalt de wijze waarop een 
beheerder van informatiesystemen optreedt om 
zich te beschermen tegen bedreigingen van 
buitenaf (bv. virus, ransomware, enz.). 

- Firewall  

Met een firewall kan een informatiesysteem 
worden beschermd tegen aanvallen van buitenaf 
(bv. hacking) en kunnen de inkomende en 
uitgaande informatie- en gegevensstromen 
worden gecontroleerd. 

- Netwerkbeveiliging 

Het beleid inzake netwerkbeveiliging bepaalt alle 
middelen die door een beheerder van 
informatiesystemen worden ingezet om ervoor te 
zorgen dat deze systemen functioneren in een 
omgeving die een redelijke veiligheid waarborgt 
voor de informatie en gegevens die via dit/deze 
netwerk(en) worden verstuurd. 

- Bewaking, onderzoek en onderhoud van de 
systemen 

De bewaking, het onderzoek en het onderhoud 
definiëren de wijze waarop een beheerder van 
informatiesystemen toeziet op de gezondheid 
van zijn/haar systemen en op het onderhoud 
ervan met het oog op het verzekeren van 
optimale gebruiks- en veiligheidsvoorwaarden. 

- Encryptie van de persoonsgegevens  

Om elke onrechtmatige toegang tot de 
persoonsgegevens te verhinderen, moeten deze 
worden vercijferd met behulp van krachtige 
wiskundige algoritmes zoals AES-256, Blowfish, 
enz. 

- Pseudonimisering van de persoonsgegevens  

Pseudonimisering is het verwerken van 
persoonsgegevens op zodanige wijze dat de 
persoonsgegevens niet meer aan een specifieke 
betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder 
dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, 
mits deze aanvullende gegevens apart worden 
bewaard en technische en organisatorische 
maatregelen worden genomen om ervoor te 
zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon worden gekoppeld. 

 


