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Mission statement 

Het GO! wil de nieuwe informatie- en communicatietechnologie  toegankelijk en beschikbaar maken 
voor iedereen, met respect voor privacy, de specifieke wet- en regelgeving en conform haar 
pedagogisch project. Daarom moet de beschikbare informatie op een veilige manier behandeld 
worden. 

Informatieveiligheid is meer dan het implementeren van technische oplossingen; zij steunt vooral op 
het bewust maken van alle personeelsleden binnen het GO! zodat zij dit beleid begrijpen, steunen en 
toepassen. 

In die zin streeft het GO! naar een geïntegreerde systeemaanpak, met als resultaat dat de risico’s voor 
de confidentialiteit, de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid   van de informatiebronnen en –
systemen tot een minimum beperkt blijven. 

Het GO! zal zijn veiligheidsbeleid ontwikkelen in overeenstemming met de ISO27000 normen en de 
richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap. 

Voor de uitwerking van dit beleid verwijzen we naar de beleidsverklaring voor informatieveiligheid 
van het GO! die wordt opgevolgd door de beleidsinstanties van het GO! en gecoördineerd door de 
informatieveiligheidsconsulent. 
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0. Inleiding 

 Situering 0.1.
Dit document beschrijft het informatieveiligheidsbeleid van het GO! Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap.  Dit is van toepassing op de informatiesystemen die rechtstreeks door het GO! beheerd 
worden en op de systemen die door de leveranciers en hun eventuele onderaannemers worden 
beheerd. 

Dit document zet de doelstellingen en de algemene organisatie van de veiligheid van de 
informatiesystemen van het GO! uiteen. 

De naleving van de in dit document beschreven principes vormt een voorwaarde om zich toegang tot de 
informatie te verschaffen (informatica en andere), zowel voor het statutaire en contractuele personeel 
in de centrale administratieve diensten, de scholen en scholengroepen, de CLB’s en andere instellingen 
van het GO! Dit geldt ook voor de werknemers gebonden door een ander statuut (leveranciers, 
onderaannemers, consultants, …). 

Gegevens worden meer en meer uitgewisseld en gedeeld door allerlei organisaties en diensten, denken 
we maar aan de nieuwe gegevens uitwisseling  tussen onderwijsinstellingen en de onderwijsdiensten 
(DISCIMUS,…). Deze uitwisseling bevordert de dienstverlening naar de burger, maar creëert tevens 
nieuwe risico’s  voor de privacy en de bescherming van de gegevens. 

Om de haverklap verschijnen in de media berichten over vertrouwelijke informatie die verloren is 
gegaan of die openbaar werd gemaakt. Vooral de toegenomen mobiliteit van data door middel van 
mobiele dragers( laptops en tablets) en het gebruik van internet  brengen grotere risico’s met zich mee.  
Het is voor het GO! dan ook van het grootste belang dat het zijn visie op beveiliging duidelijk omschrijft, 
en bepaalt wie toegang heeft tot welke data en welke beveiligingsmaatregelen daarvoor genomen 
moeten worden. 

Tevens heeft het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een belangrijke voorbeeldfunctie naar 
haar leerlingen toe. Het gebruik van internet, sociale media, het gebruik van tablets en smartphones, en 
andere communicatietechnologieën  zijn zeer nuttige instrumenten binnen de opvoeding. Helaas zijn er 
ook risico’s aan verbonden. Het veilig leren omgaan met informatie kadert dan ook volledig in het 
pedagogisch project van het GO! 

Dit kan enkel als het Informatieveiligheidsbeleid geldt voor alle processen van informatievoorziening en 
voor de hele levenscyclus van informatiesystemen. Het is onafhankelijk van de toegepaste technologie 
en de aard van de informatie. Het is meer dan een ICT aangelegenheid, het is vooral een 
managementstaak. 

In die zin streven we naar een geïntegreerde of systeemaanpak, met als resultaat dat de risico’s voor 
informatiebronnen en -systemen geminimaliseerd zijn tot een aanvaardbaar niveau, evenredig met het 
belang van de ondersteunde activiteiten.  
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 Enkele begrippen 0.2.
Informatie veiligheid betekent dat men de BESCHIKBAARHEID, INTEGRITEIT, AUTHENTICITEIT EN 
CONFIDENTIALITEIT van informatiebronnen en systemen evalueert, de risico’s bepaalt en er naar handelt. 

• DE BESCHIKBAARHEID van informatie moet steeds optimaal zijn.  
• DE INTEGRITEIT van informatie moet gevrijwaard worden tegen niet geautoriseerde, (on)opzettelijke 

wijziging of vernietiging.  
• DE AUTHENTICITEIT van informatie moet steeds ondubbelzinnig vast staan.  
• DE CONFIDENTIALITEIT van informatie moet verzekerd worden, waar relevant. Enkel bevoegde 

personen mogen over specifieke informatie beschikken, en onrechtmatige openbaarmaking dient 
voorkomen te worden.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het veiligheidsbeleid is niet het einddoel, maar de basis voor diverse operationele procedures en 
voorschriften om ICT diensten te implementeren. 

Informatieveiligheid situeert zich op het snijvlak van het technische, het juridische en het 
organisatorische. Er is dus geen IT-focus, maar wel een business-focus waarin de ondersteuning van 
kritische bedrijfsprocessen centraal staat. 

Verder dient het GO! rekening te houden met volgende aspecten binnen het informatie- 
veiligheidsbeleid: 

• VEILIGHEIDSCULTUUR: een ICT-veiligheidscultuur is meer dan het implementeren van technische 
oplossingen. Zij steunt vooral op het bewust maken van alle personeelsleden binnen het GO! zodat 
zij het beleid begrijpen, steunen en toepassen. 

• RISICOVERLAGING: de kans op incidenten volledig uitsluiten is onmogelijk, maar een significante 
risicoverlaging tot een aanvaardbaar niveau is het doel. Er wordt gestreefd naar een evenwicht 
tussen de grootte en impact van het risico, de werkbaarheid van de maatregel, en de kosten voor 
beveiliging. 

• WET- EN REGELGEVING: algemene en specifieke wet- en regelgeving leggen het GO! verplichtingen op 
het gebied van rechtspositie, deontologie, privacy en informatiestromen. 
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• GROEI EN INTEGRATIE: binnen het GO! zijn informatiesystemen niet langer geïsoleerd. De verandering 
in informaticasystemen is daardoor proportioneel toegenomen, terwijl de beschikbare tijd voor 
ontwikkeling en verandering afneemt. Uniformiteit in beveiliging moet daarom beheer en gebruik 
vereenvoudigen. 

• VOORBEELDFUNCTIE: het GO! wil de nieuwe informatie- en communicatietechnologie  toegankelijk en 
beschikbaar maken voor iedereen, met bijzondere aandacht voor veiligheidsrisico’s, conform het 
pedagogisch project van het GO! 

 

Eventuele inbreuken moeten bovendien steeds gedetecteerd kunnen worden, liefst onmiddellijk zo niet 
achteraf. Schadebeperkende maatregelen dienen voorts de gevolgen te beperken. 
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1. Informatieveiligheidsbeleid 

 Doelstelling 1.1.
DE KANSEN OP INBREUKEN OP DE AUTHENTICITEIT, DE INTEGRITEIT, DE CONFIDENTIALITEIT EN DE 
BESCHIKBAARHEID VAN DE INFORMATIE(BRONNEN) EN ICT SYSTEMEN VAN HET GO! TOT EEN MINIMUM 
HERLEIDEN. 

Informatieveiligheid wordt gekenmerkt als het verzekeren van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de 
beschikbaarheid van de informatie en de onweerlegbaarheid ervan wanneer de informatie afkomstig is 
van een betrouwbare en geauthentifieerde bron. Bijkomend zal de informatieveiligheid middelen 
aanreiken om vervalste informatie te weerleggen en weerlegging van legitieme informatie onmogelijk te 
maken. 

Meer algemeen heeft dit beleid als doelstelling het voorkomen van schade die kan worden toegebracht 
aan de goede werking van de informatiesystemen die door het GO! rechtstreeks of door haar 
dienstleveranciers onrechtstreeks worden beheerd. 

Concreet wordt dit bereikt door de implementatie van een reeks beleidsmaatregelen of controles 
(hardware- en softwarefuncties, processen, procedures, organisatiestructuren). Deze moeten 
uitgewerkt worden om de veiligheidsobjectieven van de organisatie in te vullen. 

Het veiligheidsbeleid moet steunen op een lagenmodel waar verschillende maatregelen complementair 
zijn. De veiligheid die kan bereikt worden met technische middelen is slechts één van de lagen.  
Deze middelen moeten aangevuld worden met een doeltreffend managementsysteem en de 
noodzakelijke processen.  

Cruciaal voor een goede informatiebeveiliging is de deelname vanwege alle personeelsleden van het 
GO!  Ook de bijdrage van de leveranciers, ouders, leerlingen en andere partners is belangrijk. Het zijn 
tenslotte de mensen die omgaan met deze middelen die bepalend zijn. Daarom moet het 
veiligheidsbeleid ook gericht zijn op bewustmakingsprocessen en attitudevorming. 

Bij het realiseren van onze doelstelling houden we rekening met: 

• Alle wettelijke bepalingen die relevant zijn voor informatieveiligheid, zoals de privacywetgeving of 
wetgeving op computercriminaliteit. 

• Alle voorschriften en eisen die derden ons opleggen betreffende uitwisseling van informatie, zoals 
normen opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 
Vlaamse toezichtscommissie. 

• Het ICT veiligheidscharter van de Vlaamse Overheid 
 

1.1.1. Wettelijke verplichtingen en minimale veiligheidsnormen 
In het kader van dit informatieveiligheidsbeleid moet ook aan een aantal wettelijke verplichtingen en 
minimale normen voldaan worden. De Vlaamse Toezicht Commissie (VTC) en de Commissie voor de 
Bescherming van de Private Levenssfeer (CBPL) spelen hierbij een grote rol. Belangrijke bepalingen 
worden vermeld in bijlage 1. 

1.1.2. Richtlijnen en leidraden binnen de Vlaamse overheid 
Bij het uitwisselen van persoonsgegevens speelt het VTC een bepalende rol. Het GO! wisselt gegevens 
uit met het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Deze geven uit richtlijnen uit waar het GO! de nodige 
aandacht moet aan besteden.   

Beleidsverklaring Informatieveiligheid GO! 10 



 

 Aanpak 1.2.

1.2.1. Methodologisch kader 
Het informatieveiligheidsbeleid van het GO! zal steunen op de ISO 27000 normen (2013). Meer specifiek 
bevat ISO27002 een lijst met aandachtspunten op het gebied van informatiebeveiliging. Aan elk van de 
14 rubrieken van deze norm wordt in dit document een hoofdstuk besteed. 

Risicobeheer is de stuwende kracht achter het beleid informatieveiligheid. Zonder een overkoepelend 
proces voor risicomanagement om deze risico’s te analyseren (risicoanalyse), kan men geen adequate 
maatregelen nemen om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren, en het vereiste 
risiconiveau te behouden. 

Bedreigingen evolueren in complexiteit mee met de geavanceerde technologie, en zijn niet gebonden 
aan enige logische of fysieke grenzen. De gevolgen kunnen desastreus zijn voor de werking van een 
organisatie overheid zoals onder andere: 

• Niet geautoriseerde toegang tot informatie 
• Niet geautoriseerd gebruik van informatie 
• Niet geautoriseerde vrijgave van informatie 
• Niet geautoriseerde verspreiding van informatie 
• Niet geautoriseerde wijziging van informatie 
• Niet geautoriseerde vernietiging van informatie 
• Niet geautoriseerd kopiëren van informatie 
• Niet beschikbaar zijn van informatie 

1.2.2. Structuur van de reglementering 
De reglementering geldt op strategisch, tactisch en operationeel vlak: 

 

• OP STRATEGISCH VLAK: de algemene richtlijnen over de 14 domeinen van de ISO27002 worden in dit 
beleidsdocument beschreven; 

• OP TACTISCH VLAK: meer gedetailleerde richtlijnen of “policies” beschrijven de te volgen procedures 
i.v.m. informatieveiligheid. Hieronder vallen ook gedragscodes voor het personeel. 

• OP OPERATIONEEL VLAK: de beveiligingsregels voor een specifiek informatiesysteem, vastgelegd in de 
gebruikershandleidingen en werkinstructies. 
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1.2.3. Uitwerking, goedkeuring en verspreiding van de reglementen 
Het ontwerpen van reglementen voor het strategische en het tactische niveau worden uitgevoerd door 
de eindverantwoordelijke  van de informatie, de  ICT-dienst en de informatieveiligheidsadviseur in 
onderling overleg. Dit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, normen en ”good practices”, 
rekening houdend met de behoeften en de specifieke situatie van het GO!. 

Ze worden formeel goedgekeurd door het management1 die ze beschouwt als een essentieel element 
van goed bestuur binnen het GO! en ze ter kennis brengt aan zijn medewerkers. 

Via de portaalsite van het GO! kan ook het publiek er kennis van nemen. 

In de aanbestedingen worden de punten vermeld die van toepassing zijn op de beoogde opdracht. 

 Evaluatie en aanpassing van het veiligheidsbeleid 1.3.
Jaarlijks wordt verslag uitgebracht aan het management en aan de Vlaamse Toezichtscommissie. In dit 
jaarverslag geeft men een overzicht van de actie en de vastgestelde incidenten en worden ook 
aanbevelingen gegeven aan het management om op korte termijn verbeteringen uit te voeren. 

Om de drie jaar wordt een strategisch meerjarenplan voorgelegd aan het management die de gepaste 
beslissingen neemt. Indien nodig wordt dan ook deze beleidstekst geactualiseerd. 

 Scope 1.4.
• Het is toepasselijk op alle ontwikkelde, operationeel gebruikte en te ontwikkelen informatiesystemen 

van het GO! 
• Het is toepasselijk op alle personeelsleden van het GO! 
• Het is toepasselijk op externe krachten die tijdelijk of voor onbepaalde duur bij het GO! 

tewerkgesteld zijn (vb, onderaannmers, consultants, leveranciers, …). 
  

1 Onder management wordt bedoeld de Raad van het GO!, het directiecomité(DIRA) de algemene 
directeurs, de directies van de diverse instellingen, naar gelang de impact van de beslissingen (zie ook 
hoofdstuk 2)  
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2. Veiligheidsorganisatie 

Dit hoofdstuk omschrijft de veiligheidsorganisatie en specifieke rollen en verantwoordelijkheden.  

 Doelstelling 2.1.
EEN DUIDELIJK KADER CREËREN Het informatieveiligheidsbeleid initiëren en continue verbeteren door een 
organisatiestructuur uit te werken waar alle niveaus in vertegenwoordigd zijn. 
SAMENWERKING STIMULEREN Door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden de samenwerking 
stimuleren tussen alle betrokkenen, met als doel het verantwoord omgaan met informatie die in 
overeenstemming is met de visie binnen het GO! 

 Interne Organisatie 2.2.
Het GO! is gestructureerd in verschillende niveaus met elk hun verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Vermits het GO! één rechtspersoonlijkheid is, is het wettelijk voldoende om één 
veiligheidsconsulent in dienst te hebben. In de praktijk is dit echter niet haalbaar en ook niet wenselijk 
vermits diverse beslissingsbevoegdheden liggen op het mesoniveau (scholengroepen) en op het niveau 
van de verschillende instellingen. 

2.2.1. Rollen en aansprakelijkheid 
Het management is verantwoordelijk voor het  bepalen van de te nemen maatregelen en blijft 
aansprakelijk voor de gevolgen. De informatieveiligheidsconsulent geeft daarbij ondersteuning en 
advies. 

Vermits het GO! georganiseerd is op 3 niveaus wordt deze aansprakelijkheid gedragen door de directeur 
op het niveau van de instelling, door de Algemene Directeur op het niveau van de scholengroep en door 
de afgevaardigde bestuurder wat de centrale ondersteunende diensten betreft. 

2.2.1.1. De informatieveiligheidsconsulent(IVC) 
Functioneel staat de informatieveiligheidsconsulent rechtstreeks onder afgevaardigde bestuurder, zoals 
bepaald in het BVR van 15 mei 2009 aan wie hij rechtstreeks rapporteert, of via de ICT manager. 
Belangrijke beslissingen worden genomen in de directieraad 

2.2.1.2. Lokaal aanspreekpunt 
De informatieveiligheidsconsulent is werkzaam voor alle geledingen binnen het GO!  
Op het niveau van de scholengroep wordt  een aanspreekpunt voorzien, die de algemene directeur 
adviseert inzake informatieveiligheid. 
Er zijn ook aanspreekpunten in de Centra voor Leerlingen Begeleiding (CLB) en de Centra voor 
Volwassenen opleiding (CVO).  
Deze aanspreekpunten krijgen  de steun van de informatieveiligheidsconsulent, dit zowel op het vlak 
opleiding,  het aanleveren van materiaal (richtlijnen, presentatiemateriaal,…) als ondersteuning ter 
plaatse. 

2.2.1.3. CAC ICT/COM 
De informatieveiligheidsconsulent is lid van deze adviescommissie. In deze commissie worden de 
punten voorbereid die voor de scholengroepen belangrijk zijn op het vlak van ICT en communicatie. Alle 
aspecten van de informatieveiligheid komen hier  ook aan bod. 

2.2.1.4. Lerend netwerk 
Dat zijn ‘regionale GO! 2020 kernteams’: vijf multidisciplinaire en bestuursniveau overstijgende teams, 
één per provincie. Ze worden samengesteld uit de scholengroepen die in eenzelfde provincie gelegen 
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zijn. Bij elk team worden op die manier vier tot zeven scholengroepen betrokken.  
De leden komen voornamelijk uit de scholengroepen en de centrale diensten, maar ook enkele 
directeurs (lokaal niveau) kunnen er deel van uitmaken. Afhankelijk van de agenda neemt de 
informatieveiligheidsconsulent deel aan deze vergaderingen. 

2.2.1.5. College van Directeurs 
Iedere scholengroep heeft op regelmatige tijdstippen een vergadering met alle directieleden. 
Belangrijke items in verband met informatieveiligheid worden daar geagendeerd en eventueel 
toegelicht door de IVC. 

2.2.1.6. Overleg met aanspreekpunten 
De IVC belegd minstens 2 maal per jaar een vergadering met alle aanspreekpunten. 

2.2.2. Functiescheiding – ontdubbeling 
Functies die aanleiding kunnen geven tot ongewild of opzettelijk misbruik van informatie moeten 
gedetecteerd worden. In die gevallen waar een veiligheidsrisico bestaat, worden de functies gescheiden 
om het risico te verminderen. 
Kritische functies moeten in de mate van het mogelijke ontdubbeld worden om de continuïteit te 
waarborgen in geval deze persoon wegvalt of lang onbeschikbaar is. 

2.2.3. Relaties met de overheid 
De centrale diensten van het GO! zijn vermeld in het decreet van 8 juli 2008 over het bestuurlijk 
gegevensverkeer. Daarin staan een aantal verplichtingen in, zoals het maken van een jaarverslag en het 
maken van meerjarenplannen.  
Daarnaast moeten alle uitwisselingen van persoonsgegevens tussen overheidsdiensten (en privé 
instellingen) goedgekeurd worden door het VTC en/of het CBPL. Hiervoor is overleg noodzakelijk. 
Het grootste deel van de gegevensuitwisseling tussen scholen en de centrale diensten over leerlingen en 
personeel is dus ook onderhevig aan  de bekendmaking en de goedkeuring van deze gegevensstromen. 
Dus is regelmatig overleg en rapportering noodzakelijk 

2.2.4. Relaties met andere  partners 

2.2.4.1. Tussen de diverse onderwijspartners (koepels en netten) 
Vermits scholen en andere onderwijsinstellingen (CLB’s, CVO’s, internaten,…) gegevens uitwisselen met 
de centrale administratie, en daar ook (gevoelige) persoonlijke informatie wordt gedeeld zijn de andere 
netten en koepels ook verplicht te voldoen aan de bepalingen van het VTC en/of het CBPL. Vandaar dat 
contacten tussen de informatieveiligheidsonsulenten is aan te bevelen, al dan niet gecoördineerd door 
de Vlaamse onderwijsadministratie. 
Vermits het GO! decretaal moet beschikken over een geaccrediteerde veiligheidsconsulent en het GO! 
beschouwd wordt als één organisatie moet de communicatie tussen het Departement Onderwijs en de 
scholen gebeuren via de veiligheidsconsulent. Op deze wijze is een geïntegreerde aanpak verzekerd. 

2.2.4.2. Andere organisaties 
Regelmatig contact onderhouden met andere organisaties in verband met informatieveiligheid is een 
vereiste om bij te blijven op dit gebied. Het regelmatig volgen van speciale  forums en het onderhouden 
van contacten met andere professionelen om de kennis bij te schaven en up to date te houden is een 
must. 

2.2.5. Informatieveiligheid in de projectwerking 
Bij het ontwikkeling van nieuwe projecten moet de informatieveiligheid vanaf het begin meegenomen 
worden. Het maakt dus integraal deel uit van de richtlijnen van goed projectmanagement binnen het 
GO!. Dit wil zeggen dat bij elk project een risicoanalyse wordt uitgevoerd die ook rekening houdt met de 
informatieveiligheid. 
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 Mobiele werken en telewerken 2.3.

2.3.1. Mobiele werking 
We leven in een maatschappij waar we bijna constant online zijn via het gebruik van tablets en 
smartphones. Dit betekent dus dat we tijds- en plaatsonafhankelijk kunnen werken.   
Er worden instructies gemaakt over hoe om te gaan met mobiele uitrusting (laptops, tablets, 
smartphones,…) die eigendom zijn van het GO! zowel op fysisch gebied (transport, bewaring, verlies,…) 
als op operationeel vlak, ook voor  fysieke informatiedragers zijn er instructies (papier, CD, 
memorysticks,..). 
Personeelsleden en leerlingen kunnen hun eigen toestellen gebruiken om draadloos op het internet 
en/of op het bedrijfs- of schoolnetwerk aan te loggen. Deze “Bring Your Own Device” (BYOD) trend is 
niet meer te stoppen en vraagt voor een aparte veiligheidsaanpak. Niet alleen wat het inbreken in 
netwerken betreft, maar ook dataverlies via verloren of gestolen toestellen.  
Daarom werkt het GO! een beleid uit rond mobiele werking (Mobile Device Management). 

2.3.2. Telewerken 
Bij de centrale diensten werd het gestructureerd telewerken ingevoerd. Op de scholen en 
scholengroepen wordt ook veel van thuis uit gewerkt, denken we maar aan het gebruik van 
elektronische leerplatformen zoals “Smartschool”. Dit vraagt om extra aandacht als het aankomt om de 
beveiliging van gegevens. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het beveiligen van 
persoonsgegevens, maar ook aan het beveiligen van toetsen, schoolresultaten, examenvragen en 
dergelijke. 

 Rollen en verantwoordelijkheden 2.4.
Rol Verantwoordelijkheid 

De centrale Raad (*) 
Afgevaardigde bestuurder  

Hebben de expliciete verantwoordelijkheid voor het uitwerken, 
introduceren en toepassen van het informatieveiligheidsbeleid 
binnen het GO! 

Algemeen directeur (*) 
Directeur 

Aansprakelijk voor de implementatie van een veiligheidsbeleid op 
de niveau van de scholengroep of van de instelling. 

ICT manager Het verzekeren van de uitwerking van de strategische 
veiligheidsbeleidslijnen 
Communicatie van het ICT veiligheidsbeleid 
Het ter beschikking stellen van de nodige middelen en/of de 
bepaling van toekomstige werkingmiddelen 
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Informatieveiligheidsconsulent(IVC) Algemene taken: 

• Ontwikkelen, uitvoeren, implementeren en coördineren van 
activiteiten in het kader van het veiligheidsbeleid. 

• Opvolgen van activiteiten in functie van het veiligheidsbeleid. 
• Communiceren en sensibiliseren van het veiligheidsbeleid  
• Opvolgen van activiteiten in functie van de externe 

samenwerking op het vlak van het veiligheidsbeleid.  
• Rapporteren naar de Afgevaardigde bestuurder in nauwe 

samenwerking met de ICT verantwoordelijke.  
Specifieke taken: 

• Zie verder functieprofiel (bijlage 3)  
Lokaal aanspreekpunt Contactpersoon tussen de IVC en de (algemeen) directeur. Geeft 

advies over de aanpassing van centrale richtlijnen aan de lokale 
situatie. 
Staat in voor de sensibilisering, vorming en het laten respecteren 
van de richtlijnen op lokaal niveau, op het vlak van de 
informatieveiligheid.  
Hij rapporteert lokale veiligheidsincidenten aan de IVC. 

CAC  ICT-COM Adviseren en bepalen van het strategisch veiligheidsbeleid, 
prioriteiten bepalen. 

Lerende netwerken 

College van directeurs 

Plaatselijk adviseren en verduidelijken van het veiligheidsbeleid. 

(*) worden in het vervolg aangeduid als “management”  
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3. Informatieveiligheid en human resources 

Dit hoofdstuk beschrijft het informatieveiligheidsbeleid in verband met het personeel en het verantwoord 
omgaan met informatie. 

 Doelstelling 3.1.
BEWUSTMAKING De personeelsleden bewust maken van hun verantwoordelijkheden in verband met het 
integer houden van de informatie die zij beroepshalve ter beschikking krijgen of zelf creëren en 
onderhouden.  
ALERT ZIJN in geval van een incident. Dit omvat zowel de melding van het incident als de handelingen die 
de gebruiker dient te doen om verspreiding en/of schade zoveel mogelijk te beperken.  
REGISTRATIE EN ANALYSE Het registreren en documenteren van veiligheidsovertredingen, incidenten en 
cruciale activiteiten (systeemadministratie, gevoelige bedrijfsactiviteiten) voor analyse en 
managementdoeleinden. 
VOORBEELDFUNCTIE Zelf verantwoord omgaan met informatie  moet ook een afstraling hebben naar de 
leerlingen toe. 

 Voor de tewerkstelling 3.2.

3.2.1. Screening 
Het personeelsbeleid houdt rekening met informatieveiligheid  door deze aspecten op te nemen in 
functiebeschrijvingen,  door het beschrijven van gedragscodes of dienstorders; conform het Decreet 
Rechtspositie van het personeel van het GO! (Hoofdstuk plichten art 6 t.e.m.12 quater). Er moet een 
inspanning geleverd worden om het veiligheidsbeleid in het personeelsstatuut te verankeren.  
Kandidaten worden gescreend aan de hand van de bestaande functieprofielen opgesteld door de HR 
verantwoordelijke.   
Voor kwetsbare functies worden extra controles uitgevoerd op de vereiste competenties en de 
integriteit van de persoon. 

3.2.2. Confidentialiteitsverklaring, geheimhoudingsplicht 
Alle personeelsleden binnen de centrale diensten van het GO! moeten een confidentialiteitsverklaring 
ondertekenen. Personeelsleden in de scholen(groepen) die in aanraking komen met het 
Rijksregisternummer moeten deze verklaring ook ondertekenen. 
Afhankelijk van de functie binnen het GO! zijn sommige personeelsleden ook gebonden door het ambts- 
of beroepsgeheim. 
Tijdelijk personeel en derden die niet al gedekt zijn door een bestaand contract (waarin sprake van 
confidentialiteit), zijn vereist een confidentialiteitsverklaring te ondertekenen alvorens ze toegang 
verleend worden tot informatiesystemen. 

 Tijdens de tewerkstelling 3.3.

3.3.1. Verantwoordelijkheid van het management 
Het management zal erop toezien dat alle werknemers en contractuele onderaannemers zich houden 
aan de geldende regels in verband met informatieveiligheid, door: 
• Te zorgen dat het personeel een opleiding krijgt alvorens om te mogen gaan met gevoelige 

informatie 
• Het personeel te motiveren om verantwoord om te gaan met informatie 
• Hun voorbeeldfunctie 
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3.3.2. Vorming, nascholing, bewustmaking 
Medewerkers moeten zich bewust zijn van de bedreigingen en het belang van informatiebeveiliging. Ze 
moeten daartoe de juiste middelen, kennis en vaardigheden tot hun beschikking hebben. Via vorming 
en nascholing kan de kennis en ervaring van de medewerkers bevorderd worden en wordt op deze wijze 
de risico’s van al dan niet opzettelijk menselijk handelen verminderd. 
Op regelmatige tijdstippen zullen bewustmakingscampagnes opgezet worden, in samenwerking met de 
communicatiedienst. 
Er zal speciale aandacht besteed worden aan informatiebeveiliging bij de opleiding en nascholing van 
(kandidaat) directeurs. 

3.3.3. Reageren op veiligheidsincidenten, fouten in software 
Elke medewerker heeft de plicht beveiligingsrisico’s en beveiligingsincidenten te melden via de gepaste 
kanalen. Ook fouten in softwarepakketten dienen vermeld te worden. Er moeten procedures worden 
uitgewerkt om incidenten, storingen en fouten te kwantificeren en te monitoren (type, aantallen, 
kosten,…).  
Deze informatie kan gebruikt worden voor het identificeren van incidenten of fouten die zich vaak 
herhalen, of die grote impact hebben. Dit kan een indicatie zijn voor de noodzaak aan versterkte en 
bijkomende controles, of om rekening mee te houden tijdens de revisie van het veiligheidsbeleid. 

3.3.4. Functieprofielen 
Bij het opmaken van de functieprofielen wordt rekening gehouden met aspecten rond 
informatieveiligheid; eventueel  in aparte gedragscodes.  

3.3.5. Sancties 
Er zijn formele procedures nodig voor personeelsleden die het informatieveiligheidsbeleid of de 
veiligheidsprocedures geschonden hebben, overeenkomstig de regels  beschreven in het decreet 
Rechtspositie. 
De sancties van toepassing op derden (consultants, onderaannemers,..) worden expliciet vermeld in de 
contracten. 

 Beëindigen of verandering van functie 3.4.
Taken en verantwoordelijkheden in verband met informatieveiligheid blijven geldig bij het verlaten van 
het GO! of bij verandering van functie. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden. Bij het beëindigen 
van de tewerkstelling blijven de confidentialiteitsverklaringen gelden.  
Samen met de HR dienst  wordt  toegezien dat de persoon die het GO! verlaat zonder dat de 
informatieveiligheid in gevaar komt (teruggave van materiaal, sleutels, informatiedragers,…) 

 Rollen en verantwoordelijkheden 3.5.
Rol Verantwoordelijkheid 

HR dienst • Opstellen van functieprofielen waar rekening gehouden wordt 
met informatieveiligheid 

• Laten ondertekenen van confidentialiteitsverklaring 
• Begeleiden uitdiensttreding 

Management Toezicht op het respecteren van de regels 

Informatieveiligheidsconsulent/ 
aanspreekpunt 

• adviezen over informatieveiligheid binnen HR management 
• Opleiding van personeel en management 

Personeelsleden Volgen de richtlijnen en procedures zoals bepaald door het 
management 
Melden van veiligheidsincidenten en risico’s  
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4. Beheer van activa 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de informatiemiddelen geïdentificeerd en beheerd worden gedurende 
volledige levenscyclus.   

 Doelstelling 4.1.
INVENTARISEREN De organisatie moet weten welke informatie(bronnen) zij beheert, wil men op een 
bewuste manier de informatie beveiligen. Het aantal personen met toegang tot gevoelige, cruciale en 
waardevolle middelen neemt sterk toe. De activiteiten die al deze personen uitoefenen om middelen te 
beheren vereist daarom een gecoördineerde en coherente aanpak om een effectieve en efficiënte 
beveiliging te realiseren. 
RESPONSABILISEREN Iedereen is verantwoordelijk voor de bescherming van de middelen die hem zijn 
toevertrouwd. Van alle gebruikers die in contact komen met gevoelige middelen wordt verwacht dat zij 
deze beleidslijnen voor de classificatie en het beheer van middelen kennen, en consequent toepassen in 
hun dagelijkse activiteiten. 
CLASSIFICEREN Gevoelige middelen worden op éénduidige wijze geclassificeerd steeds rekening houdend 
met het doel, namelijk vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie. Dit beleid 
geeft een houvast, en draagt bij tot een consequente beveiliging van middelen. 
PERMANENT VERNIETIGEN VAN INFORMATIE: Vooraleer informatiedragers weggegooid of vernietigd 
worden, moet de opgeslagen informatie eerst permanent en onherstelbaar verwijderd worden, 
rekening houdend met de wettelijke voorschriften rond bewaartijden en archivering. 

 Principes 4.2.

4.2.1. Het begrip "activa" 
Onder "activa" wordt verstaan: elk element met een (materiële of immateriële) waarde voor de 
organisatie dat te maken heeft met het informatiesysteem, bvb: 
• informatie: bestanden, databases, documenten, contracten,… 
• software: besturingssystemen, toepassingssoftware 
• fysieke middelen: hardware, informatiedragers, uitrusting,… 
• fysieke omgeving; gebouwen, elektrische voeding,…; 

4.2.2.  Het begrip "Need to know" 
De classificatie van de documenten hanteert het principe van "need to know" of "enkel wat men dient 
te weten". Dit betekent dat activa niet worden vrijgegeven aan een persoon, groep of organisatie 
zonder wettig bewijs of aantoonbare operationele reden om over de gevraagde activa te beschikken. 
Het management specificeert niet 'hoe' de beveiliging technisch moet geïmplementeerd worden, maar 
bepaald de classificatie waaruit de noodzakelijke maatregelen en controles volgen. 
De belangrijkste oorzaken van mogelijke risico's op dit vlak zijn: 
• gebrek aan, of onvoldoende identificatie en inventarisatie van de activa 
• ontbreken of niet gekend zijn van de business owner van een activa 
• ontbrekende classificatie voor gevoelige activa 
• onvoldoende bescherming door controlemaartregelen, overeenkomstig de classificatie van het 

activa. 
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 Verantwoord omgaan met activa 4.3.

4.3.1. Inventarisatie 
Alle activa van de dienst, of de instelling moet gekend en geïnventariseerd zijn op een 
gedocumenteerde  manier. Deze inventaris moet regelmatig bij gewerkt worden. 

4.3.2. Eigenaarschap 
Elke activa heeft een eigenaar. In d e meeste gevallen is dit het management, of het diensthoofd binnen 
de centrale diensten.  Deze eigenaar beheerd het activa gedurende zijn volledige levenscyclus. De 
eigenaar is verantwoordelijk en aansprakelijk voor: 
• de inventarisatie van de activa en het up to date houden ervan 
• de beveiliging en de classificatie van de informatie (zie 4.4) 
• de processen en de procedures voor het gebruik van de activa 
• toezien dat de activa op een verantwoorde wijze vernietigd worden op het einde van de 

levenscyclus. 

4.3.3. Toegestaan gebruik van de activa 
Interne en externe gebruikers moeten er zich van bewust zijn dat de activa op een verantwoorde manier 
moeten gebruikt worden en wat de consequenties kunnen zijn van een eventueel misbruik of verlies van 
data. Daarom worden het best richtlijnen opgemaakt die de gebruikers kunnen helpen in het 
verwerkingsproces. 

4.3.4. Teruggave van de activa 
Alle gebruikers en externe partners moeten bij het beëindigen van het contract of de tewerkstelling alle 
fysieke en elektronische activa terugbezorgen aan de instelling of de dienst. Dit maakt deel uit van de 
overeenkomst(zie ook 3.4).  
In geval dat de persoon specifieke informatie en/of bezit, moet voorzien worden dat deze informatie 
niet verloren gaat voor de dienst. 
Indien de persoon die de dienst verlaat weet heeft van geclassificeerde informatie kan het noodzakelijk 
zijn om een geheimhoudingsclausule op te stellen.  

 Classificatie  4.4.

4.4.1. Labeling/metadata 
Informatie, documenten en hun dragers zouden allen moeten gelabeld worden of voorzien van 
metadata. Voor gevoelige informatie moet zeker de classificatie opgenomen worden. Andere metadata 
kunnen voorzien worden om de opzoeking van de informatie te vereenvoudigen 

4.4.2. Classificatie 
Elk informatiesysteem moet een classificatie krijgen die rekening houdt met legale aspecten, de 
intrinsieke waarde en de gevoeligheid. Door middel van een business impact analyse worden de 
essentiële functies, systemen en processen geïdentificeerd. Bij deze analyse wordt rekening gehouden 
met: 
• de financiële impact 
• het niet naleven van wet- en regelgeving (privacy, openbaarheid van bestuur, intellectuele 

eigendom,….) 
• verlies van imago 
Classificatieniveaus worden in worden in eerste instantie gehanteerd voor informatie, maar kunnen ook 
gebruikt worden voor andere middelen. 
Classificatie wordt eveneens toegepast op externe aangeleverde informatie of informatie eigendom van 
derden, die duidelijk niet behoort tot publieke informatie. 
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Men moet er ook rekening mee houden dat het niveau kan wijzigen met de status van het document 
(bv. Een ontwerptekst kan zeer gevoelig zijn, maar eenmaal definitief kan het publiek worden). 
Voor het GO! worden volgende classificatieniveaus gehanteerd: 
 

Vertrouwelijkheid Toelichting 

G
ev

oe
lig

 

 

Uiterst gevoelig Uiterst gevoelig en extreem waardevol middel, niet-
geëigende aanwending heeft buitengewoon 
ernstige bedrijfsimpact. 

Voorbeelden: root certificaten, 
administratorwachtwoorden. 

Zeer gevoelig 

 

Zeer gevoelig en zeer waardevol middel, niet-
geëigende aanwending heeft ernstige 
bedrijfsimpact. 

Voorbeelden: CLBdossiers, leerlingvolgsystemen, 
gegevens uit het rijksregister, privé informatie. 

Weinig gevoelig 

 

Weinig gevoelig en waardevol middel, niet-
geëigende aanwending heeft een kleine 
bedrijfsimpact. 

Voorbeelden: telefoonlijsten, leerlingenaantallen, 

 

N
ie

t G
ev

oe
lig

 Publiek 

 

Er is geen bedrijfsimpact voor publieke middelen. 

Voorbeelden: publieke aankondigingen, 
gepubliceerde persberichten 

 

. 

4.4.3. Behandeling van informatieconform de classificatie 
Voor elk classificatie niveau zullen er procedures beschreven worden over hoe deze informatie moet 
behandeld worden en wie  gemachtigd is om het classificatieniveau te wijzigen 

 Beheer van media 4.5.

4.5.1. Beheer van verwijderbare media 
Gepaste procedures moeten worden gedefinieerd om documenten, opslagmedia (CD’s, DVD’s 
memorysticks,…), in- en uitvoergegevens en systeemdocumentatie te beveiligen tegen schade, verlies, 
diefstal en niet-geautoriseerde toegang.  
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4.5.2. Afvoer en vernietiging van informatie 
Met het oog op de naleving van de wettelijke bepalingen op de bewaring en het gebruik van 
gearchiveerde gegevens, moet bij elke afvoer of vernietiging van de informatie(infrastructuur)  
nagegaan worden of de gearchiveerde gegevens, de opslagmedia en de noodzakelijke applicaties nodig 
voor hun exploitatie, op elkaar afgestemd blijven. 
Media moeten steeds op een veilige manier verwijderd worden. Gevoelige informatie kan immers naar 
de buitenwereld lekken door het onzorgvuldig verwijderen van de opslagmedia. Dit risico moet beperkt 
worden door, rekening houdend met de classificatie van de informatie. 
Defecte fysieke dragers worden gewist of vernietigd voor ze de organisatie verlaten 

4.5.3. Bescherming van media bij gegevensoverdracht 
Gegevensoverdrachten tussen diverse interne of externe diensten die gevoelige  informatie bevatten 
moeten beschermd worden tegen ongeoorloofd gebruik of wijziging tijdens het transport (elektronisch 
of fysiek). De nodige afspraken dienen daarvoor genomen te worden, bvb beveiligen van bestanden met 
een wachtwoord en dit doorgeven via een andere weg; betrouwbare koerierdiensten gebruiken, 
aangetekende zendingen,… 
De uitwisseling  van persoonsgegevens met externe diensten moet aangevraagd worden bij de Vlaamse 
Toezichtcommissie (zie ook 14) 

 Rollen en verantwoordelijkheden 4.6.
Rol Verantwoordelijkheid 

Business Owner/ management 

 

Hij/zij is verantwoordelijk voor: 
• bepalen van het aangewezen classificatieniveau 
• autoriseren van de toegang tot de activa 
• opstellen van reglementaire en functionele vereisten 
• opstellen gebruiksregels en procedures  
Hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gevolgen van 
verkeerde afspraken in verband met bekendmaking, verkeerde 
classificatie, onvolledig onderhoud en herziening van maatregelen 
en andere ontbrekende veiligheidscontroles voor het activa 

Informatieveiligheidsconsulent/ 
aanspreekpunt 

Staat de business owner bij voor: 
• risicoanalyses 
• adviezen met betrekking op de classificatie, toegang en beheer 

van de activa(voor wat betreft de informatieveiligheid en 
openbaarheid van bestuur)  

Dienstverleners Is verantwoordelijk voor het aanbieden van diensten (en 
eventueel beheer), conform de contractuele overeenkomsten, in 
overeenstemming met de classificatie bepaald door de business 
owner.  
De dienstverlener is nooit eigenaar van het activa. Hij mag nooit 
de activa, concreter de informatie wijzigen, tenzij na toelating van 
de business owner 

Gebruikers Is iemand die door de business owner toegang gekregen heeft tot 
het activa. 
Hij/zij mag het activa niet aanwenden voor andere doeleinden 
dan gespecificeerd door de business owner. Zij hebben geen 
toelating om gevoelige informatie te kopiëren zonder de 
expliciete toestemming van de business owner 
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5. Toegangsbeveiliging 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe  de toegang tot de informatie en de bedrijfsprocessen beheerd en geregeld 
wordt op grond van de  zakelijke behoeften en beveiligingseisen. 

 Doelstelling 5.1.
TOEGANG TOT GECLASSIFICEERDE INFORMATIE: toegang tot informatie, geklasseerd als gevoelig, wordt enkel 
toegestaan door de eigenaar op basis van dit need-to-know-principe. Enkel op deze manier wordt het 
toekennen van buitensporige toegangsrechten beperkt. Toegang tot specifieke middelen, zoals 
hardware en software is beperkt tot de werkelijke bedrijfsnoden. 
IDENTIFICEREN, AUTHENTISEREN EN AUTORISEREN: Iedere gebruiker wordt uniek geïdentificeerd op basis van 
unieke kenmerken van de natuurlijke persoon. Het authentiseren betekent het valideren van de 
identiteit op basis van de gebruiker. Tijdens het autoriseren worden de respectievelijke bevoegdheden 
toegekend. 
Om de gecontroleerde toegang tot de informatie en mogelijk te maken beschikt iedere gebruiker 
daarom minimaal over een unieke gebruikersnaam en een persoonlijk paswoord om zich te 
identificeren. 
BASISTOEGANG: Standaard krijgen alle gebruikers toegang tot basismiddelen, concreet informatie en 
informatiemiddelen. Bv.: e-mail, intranet, toegang tot interne netwerk. De basistoegang kan variëren 
per entiteit afhankelijk van de bedrijfsvereisten. 
INTERCONNECTIE: Informatie-uitwisseling met interne (GO!)-  en externe netwerken gebeurt enkel via 
wederzijds goedgekeurde verbindingen met de nodige garanties voor de veiligheid van de 
respectievelijke netwerken.  
EXTERNE VERBINDINGEN: De toegang tot het interne netwerk vanaf een andere locatie (telewerken) 
gebeurt enkel via goedgekeurde verbindingen. 
De informatie en informatiesystemen die open staan voor het publiek via een internet  of een extranet 
worden continue bewaakt op wijzigingen of aanvallen van buitenaf, als van binnen uit. 

 Beleidsmaatregelen 5.2.

5.2.1. Toegangsbeleid 
De toegang van een gebruiker tot gegevens en functies (de gegevens en functies van andere 
organisaties inbegrepen) wordt toegestaan volgens de behoeften, in naleving van de voorschriften 
uitgevaardigd door de eigenaar en volgens een formele procedure. Het veiligheidsbeleid formuleert 
duidelijk de rechten en plichten van (groepen van) gebruikers. 
Het toegangsbeleid slaat zowel op de logische toegang tot informatie (via toegangsrechten) als ook op 
de fysieke toegang (tot bvb archieven; zie ook 7). 
Gebruikers en leveranciers moeten de nodige richtlijnen ontvangen, zodanig dat ze zich kunnen houden 
aan het toegangsbeleid. 

5.2.2. Toegang tot netwerken en netwerkservices 
Door de toenemende samenwerking tussen organisaties, en de stijgende vraag naar het delen van 
informatie, strekken netwerken zich meer en meer uit tot over de traditionele grenzen van de eigen 
organisatie. Deze nieuwe verbindingen met het eigen interne netwerk betekenen eveneens een 
verhoogd risico op niet geautoriseerde toegang tot bedrijfsinformatie. Afhankelijk van de gevoeligheid 
van informatie is extra bescherming noodzakelijk.  
Hier zal men het liefst beroep doen op de nieuwste technologieën op deze interconnectiveit optimaal te 
laten verlopen (webservices,…). Informatie-uitwisseling met interne (GO!)-  en externe netwerken 
gebeurt enkel via wederzijds goedgekeurde verbindingen met de nodige garanties voor de veiligheid van 
de respectievelijke netwerken. 
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 Gebruikersbeleid 5.3.

5.3.1. Registratie van gebruikers 
De toegang tot de informatiesystemen wordt beheerd aan de hand van formele processen voor 
gebruikersregistratie, waaronder creatie, wijziging, blokkering en verwijdering van toegang. Deze 
procedures zijn ook van toepassing op derden die toegang hebben tot het interne netwerk van het GO! 
of zijn instellingen. 
Het registratieproces houdt in dat gebruikers steeds kunnen verbonden worden met de door hen 
uitgevoerde handelingen en er ook aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. (‘individual 
accountability’). Natuurlijk steeds conform wet- en regelgeving.  
In principe worden enkel fysieke personen als gebruiker geïdentificeerd. Identificatie via een groep of 
instelling wordt enkel uitzonderlijk toegepast, en enkel als er geen alternatieven bestaan. 

5.3.2. Beheer van de toegangsrechten 
Het beheer van de toegangsrechten gebeurt in principe op basis van rollen, die gedefinieerd worden aan 
de hand van de functies van de gebruiker (bvb leerkracht, personeelsbeheerder, directeur,…) . Deze  
rollen moet gevalideerd worden door de eigenaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden  
toegangsrechten toegekend aan individuele gebruikers(zie 5.3.3). 

5.3.3. Beheer van speciale toegangsrechten 
Ingeval er speciale toegangsrechten moeten voorzien worden, zal dit geregistreerd worden en 
regelmatig  geëvalueerd. Dit na een nadrukkelijke toestemming van de eigenaar. 
De gebruiker zal een verklaring  ondertekenen dat men de voorwaarden voor toegang kent, begrijpt en 
toepast. 

5.3.4. Wachtwoordenbeleid 
In afwachting van de implementatie van veiliger systemen maken we nog gebruik van wachtwoorden 
om gecontroleerde toegang tot de informatie  en informatiesystemen te krijgen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met: 
• De wachtwoorden zullen beheerd worden aan de hand van een formeel proces. 
• Wachtwoorden zullen nooit in onbeveiligde vorm in een systeem opgeslagen worden. 
• Gebruikers worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het handhaven van een effectieve 

toegangsbeveiliging, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van wachtwoorden en 
beveiliging van gebruikersapparatuur 

• Wachtwoorden moeten individueel aan de gebruiker gecommuniceerd worden op een veilige wijze 
• Wachtwoorden mogen niet gemakkelijk te achterhalen zijn 

5.3.5. Evaluatie van de toegangsrechten 
De toegangsrechten van de gebruikers wordt op relmatige  basis geëvalueerd  en eventueel bijgestuurd. 
Deze bijsturing kan gebeuren op individuele basis (iemand heeft een andere functie) of op basis van 
gewijzigde bedrijfsprocessen. De informatieveiligheidsconsulent kan deze evaluatie ook opnemen in zijn 
audits. 

5.3.6. Verwijderen en aanpassen van toegangsrechten 
Toegangsrechten moeten verwijderd worden voor personeelsleden en leveranciers die de organisatie 
verlaten (zie ook 3.4). De toegangsrechten kunnen ook aangepast worden tijdens evaluaties (zie 5.3.5). 

 Verantwoordelijkheid van de gebruikers  5.4.

5.4.1. Gebruik van wachtwoorden 
Wachtwoorden zijn belangrijk voor de beveiliging van informatiesystemen en worden gebruikt om 
toegang te verlenen tot pc’s, netwerken, e-mail, persoonlijke gegevens, enz. In de mate van het 
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mogelijke  zal het GO! werken aan een Single Sing On systeem om het aantal te onthouden 
wachtwoorden tot een minimum te beperken 
Wachtwoorden mogen in geen enkele omstandigheid medegedeeld worden aan andere gebruikers. Een 
gebruiker mag anderen niet toelaten om met zijn toegangsrechten te werken, noch zelf gebruik te 
maken van de identificatiegegevens van een andere persoon. De gebruiker is (mede)verantwoordelijk 
indien er met zijn gebruikersnaam en wachtwoord inbreuken worden gepleegd 
Wachtwoorden zijn vaak de enige beveiliging van informatiesystemen, toepassingen of belangrijke 
informatie. Daarom is het essentieel dat iedereen de regels voor het gebruik van wachtwoorden kent en 
ze consequent toepast. Hier zal de nodige aandacht aan besteed worden bij opleidingen en 
bewustmakingsprogramma’s. 
Vergeten wachtwoorden moeten op een veilige manier terug kunnen geactiveerd worden, bvb via een 
eenmalige SMS code) 
Op termijn moet er geopteerd worden om over te schakelen op andere systemen dan het gebruik  van 
wachtwoorden; in de eerste plaats denken we hier aan het gebruik van de elektronische 
identiteitskaart. Dit zal systematisch ingevoerd  worden bij de invoering van nieuwe applicaties of bij 
grondige aanpassingen van bestaande applicaties. 

 Systeemtoegang 5.5.

5.5.1. Restricties tot de toegang 
Applicaties moeten rekening houden met de toegangsrechten van gebruikers, zeker wat betreft lees- en 
schrijfrechten en rechten om informatie   te verwijderen. Dit kan door middel van aanpassen van 
beschikbare functie in de menustructuren, controle van de toegang via andere applicaties, beperken van 
rapportage mogelijkheden,… 

5.5.2. Veilige inlogprocedures 
De toegang tot verschillende applicatie moet gecontroleerd verlopen. Daarvoor is de ontwikkeling 
gewenst van een Single Sign On systeem, waar met één login toegang verleend wordt aan alle 
applicaties die door het GO! beheerd en/of gebruikt worden. Hierbij moet in overweging genomen 
worden dat het gebruik van wachtwoorden voor deze doelstellingen de risico’s van 
veiligheidsincidenten verhoogd. Daarom wordt best uitgekeken naar andere systemen zoals het gebruik 
van Smartcards( E-id), dubbele authenticatie via SMS,… (zie ook 5.4.1). 

5.5.3. Gebruik van speciale applicaties 
De toegang tot applicaties die invloed hebben op de netwerkomgeving (systeemsoftware, 
netwerkbeheersystemen, enz) of dienen om applicaties te maken (programmeersoftware) moeten 
zoveel mogelijk beperkt worden; rekening houdend met: 
• De kritische functies 
• De scheiding van functies 
• Logging van het gebruik van de programma’s 
• … 

5.5.4. Toegang tot sourcecodes 
De toegang tot de broncodes van programma’s moet strikt geregeld zijn, om ongewilde wijzigingen, 
kopiëren en verwijderen te verhinderen (zie ook 10. ) 
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 Rollen en verantwoordelijkheden 5.6.
Rol Verantwoordelijkheid 

Management 

 

Zijn verantwoordelijk voor: 
• Toegangsregels voor de diverse gebruikersprofielen 
• Registratie van de toegelaten gebruikers 
• Het gebruik van speciale privileges 
• Periodieke analyse en herziening van de toegangscontrole 

Informatieveiligheidsconsulent/ 
aanspreekpunt 

Staat het management bij voor: 
• Bepalen van toegangsregels. 
• toezien op de toepassing ervan 
• periodieke analyse 
• rapporteren en verbeteringsvoorstellen ten behoeve van het 

management 
Gebruikers • Gebruikers mogen het middel niet aanwenden voor andere 

doeleinden dan gespecificeerd door de business owner. 
• Gebruikers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle handelingen 

die gebeuren met hun eigen gebruikersidentificatie en 
wachtwoord, ook indien gebruikt door anderen. 

Externe gebruikers Respecteert de voorwaarden voor de toegang tot, en het gebruik 
van haar informatie en informatiesystemen, zowel op functioneel 
als op technisch vlak. 
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6. Cryptografie 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe  we eventueel gevoelige persoonsinformatie zullen beveiligen tegen 
schending van de confidentialiteit en de integriteit van de informatie. 

 Doelstelling 6.1.
BESCHERMING VAN DE PRIVACY: In sommige van onze instellingen (scholen, CLB’s) wordt omgegaan met 
gevoelige persoonlijke informatie (leerlingvolgsystemen, leerlingendossiers, personeelsdossiers,…). Het 
is van fundamenteel belang om deze informatie  op een veilige manier te beheren om het vertrouwen in 
de werking te behouden. 

 Cryptografisch beleid 6.2.

6.2.1. Cryptografisch beleid 
Web applicaties waarin persoonsgegevens verwerkt worden moet gebruik maken van beveiligde 
internetconnecties (HTTPS). Daarvoor dienen de nodige certificaten aangekocht en geïnstalleerd 
worden. Het is aanbevolen om dit ook te doen voor andere webapplicaties. 
Meer en meer diensten en instellingen binnen het GO! maken gebruik van openbare of private 
“cloudservices”. Deze diensten kunnen gaan van gegevens opslag, (zoals Google drive, Dropbox,..) tot 
het leveren van diensten (Office 365, Google Docs, …). Men geeft de informatieveiligheid door aan 
meestal buitenlandse (Amerikaanse) firma’s waar men geen controle over heeft.  
In deze optiek is het aangewezen om een risicoanalyse uit te voeren en gebruik te maken van 
encryptiesoftware om de gevoelige (persoons)informatie te beveiligen. 

6.2.2. Beheer van sleutels 
De nodige beheersmaatregelen moeten voorzien worden op certificaten en sleutels aan te kopen, te 
installeren, te inventariseren, te archiveren en/of te vernietigen gedurende de ganse levenscyclus. 

Rol Verantwoordelijkheid 

Business Owner/management 

 

Bepaalt of er versleuteling nodig is voor het bewaren van 
gevoelige gegevens. 

Informatieveiligheidsconsulent/ 
aanspreekpunt 

Adviseert het management over het gebruik van certificaten en 
sleutels  

ICT dienst Beheert de certificaten en sleutels,l 

Gebruikers Volgen de procedures voor de versleuteling, met zo weinig 
mogelijk hinder. Ze zijn geïnformeerd over de 
versleutelingstechnieken. 
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7. Fysieke beveiliging   

Dit hoofdstuk beschrijft het informatieveiligheidsbeleid in verband met de fysieke beveiliging van de 
informatie en van diegenen die er toegang toe hebben. 

 Doelstelling 7.1.
VEILIGE WERKOMGEVING: Een gebrekkige fysieke veiligheid kan alle overige inspanningen, geleverd ter 
beveiliging van informatie en informatiemiddelen, ondermijnen. De werkomgeving moet daarom 
beveiligd zijn tegen fysieke bedreigingen. 
FYSIEKE TOEGANG TOT GEVOELIGE INFORMATIE: het voorkomen van onbevoegde of onnodige fysieke 
toegang tot informatie en informatiesystemen (dit ter beperking van onbevoegde kennisneming, 
verminking of diefstal van informatie en informatiemiddelen) 
TOEGANG TOT CRUCIALE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR: Enkel expliciet aangewezen personen hebben 
toegang tot ruimtes waarin zich cruciale infrastructuur met geclassificeerde informatie bevindt.  
AANDACHT VOOR DE INFRASTRUCTUUR: De informatiesystemen moeten ook beveiligd zijn tegen diefstal, 
inbraak en eventuele calamiteiten te wijten aan falende nutsvoorzieningen. 
SAMENWERKING: In het kader van de fysieke beveiliging en de beveiliging van de omgeving dienen de 
veiligheidsconsulent, de preventieadviseur en de verantwoordelijke voor de infrastructuur nauw met 
elkaar samen te werken via regelmatig overleg 
 

 Ruimtelijke beveiliging 7.2.

7.2.1. Beveiligingsperimeters 
Het GO! beschikt over een grote diversiteit aan gebouwen. Het veiligheidsbeleid houdt rekening met de 
situering (verspreide ligging, integratie van diensten in andere gebouwen, …) van de gebouwen van het 
GO!, die het risico op onbevoegde toegang verhoogt. Tevens dient hier ook rekening gehouden te 
worden met de personen, die naast het eigen personeel toegang hebben tot de gebouwen (leerlingen, 
ouders, bezoekers,…).  
In de mate van het mogelijke worden de gebouwen en terreinen ingedeeld in vier zones: 
• Publieke ruimtes: ruimtes waar iedereen in toegelaten 
• Semi publieke ruimtes: waar een bepaald doelpubliek is toegelaten (bv. Klassen, vergaderzalen, ..) 
• Private ruimtes: enkel toegankelijk voor eigen personeel (burelen, keuken, interne vergaderzalen, ..) 
• Serviceruimtes: enkel toegang om dienstredenen (archieven, serverruimte, stooklokalen,…) 

7.2.2. Fysieke toegangscontrole 
In de diverse zones moet gecontroleerd worden of er zich geen onbevoegde personen bevinden, in de 
mate van het mogelijke. Voor de centrale diensten is dit eenvoudiger dan voor een school. De controle  
kan op diverse manier gebeuren, afhankelijk van de interne organisatie en de architecturale 
mogelijkheden. 
Registratie van bezoekers is aan te raden. 

7.2.3. Beveiliging van kantoren, zalen en serviceruimtes 
Kantoren en andere niet publieke ruimtes (klassen, servicelokalen, archief,…) moeten worden 
afgesloten.   

7.2.4. Beveiliging tegen rampen en andere externe factoren 
Bij de keuze en het ontwerp van een veilige ruimte wordt er rekening gehouden met mogelijke schade 
door brand, wateroverlast, explosies, ordeverstoringen en andere natuurlijke of menselijke rampen. 
Verder houdt men rekening met de bedreigingen vanuit aangrenzende locaties, bijvoorbeeld door 
waterlekkage. 
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De relevante wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek is ook een 
vereist aandachtpunt. 

7.2.5. Werken in beveiligde ruimtes 
Werken in de serviceruimtes moet geregeld zijn.  Deze ruimtes zijn enkel toegankelijk voor 
geautoriseerde personen en de toegang wordt geregistreerd. 

 Beveiliging van materiaal 7.3.

7.3.1. Beveiliging van materiaal 
De nodige voorzieningen moet getroffen worden om het materiaal t beschermen tegen diefstal en 
illegaal gebruik. 

7.3.2. Beveiliging nutsvoorzieningen 
Kritieke of gevoelige informatiesystemen moeten voorzien worden van de nodige basisuitrusting die 
nodig is voor de continuïteit te verzekeren, zoals: 
• stroomvoorziening (UPS) 
• klimaatregeling 
• brandbeveiliging 
• inbraakbeveiliging 
• bescherming  tegen de gevolgen van blikseminslag 
• bescherming tegen wateroverlast en vocht 

7.3.3. Bekabeling 
De plaatsing van verdeelsystemen voor het netwerk (switches) en de wijze van bekabeling moet op een 
veilige manier gebeuren. Speciale aandacht dient geschonken te worden indien men opteert voor 
draadloze technologie. 

7.3.4. Onderhoud van materiaal 
Materiaal moet onderhouden worden op een correcte manier door bevoegde personen. 

7.3.5. Gebruik van materiaal buitenshuis 
Indien materiaal of gevoelige informatie buitenhuis wordt gebruikt moet daar toestemming voor zijn 
van het management. Personeel die buitenhuis werkt, inclusief telewerkers, moeten verantwoord 
omgaan met het materiaal bij gebruik en transport. 

7.3.6. Uit dienst nemen van materiaal 
Bij verwijdering van computermateriaal en digitale informatiedragers moet men er voor zorgen dat de 
informatie permanent en onherstelbaar vernietigd is. Hetzelfde geldt voor apparatuur die hergebruikt 
zal worden door een andere dienst of gebruiker. 

7.3.7. Onbeheerd materiaal 
Gebruikers moeten bewust gemaakt worden over de risico’s om materiaal onbeheerd achter te laten, 
zowel op fysiek vlak(diefstal,..) als op vlak van informatielekken door ongeoorloofd gebruik door derden. 

7.3.8. Clear desk – clear screen 
Waar het relevant is moet een "clear desk policy" voor papieren en verwijderbare opslagmedia, en een 
"clear screen policy" voor informatiesystemen overwogen worden, om het risico op niet geautoriseerde 
toegang tot, verlies van, en schade aan informatie tijdens en buiten de normale kantooruren te 
verminderen. 
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  Rollen en verantwoordelijkheden 7.4.
Rol Verantwoordelijkheid 

Preventie adviseur/ 
verantwoordelijke infrastructuur 

Houden rekening met informatieveiligheid bij de planning en 
uitvoering van nieuwe projecten. 

Informatieveiligheidsconsulent • Stelt veiligheidsbeleidslijnen op het management, in 
samenwerking met de preventieadviseur en de infrastructuur 
verantwoordelijke 

• Ziet toe op de toepassing ervan. 
Gebruikers Hij/zij mag het middel niet aanwenden voor andere doeleinden 

dan gespecificeerd door het management.  

Lokaal aanspreekpunt Is verantwoordelijk voor het technisch toekennen en beheren van 
de fysieke toegangsrechten tot de gebouwen op lokaal niveau, in 
overleg met de directie. 
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8. Operationele veiligheid 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe op een veilige manier informatie  bediend en verwerkt wordt.  

 Doelstelling 8.1.
WIJZIGINGEN AAN DE INFORMATIESTROMEN EN –INFRASTRUCTUUR: Wijzigingen gebeuren op een 
gecontroleerde manier, zodanig dat de continuïteit en de beschikbaarheid gegarandeerd blijven. 
CONTROLE OVER DE INSTALLATIES: installaties van nieuwe hard- en software worden steeds uitgevoerd 
door bevoegde personen, zoals medewerkers van de ICT afdeling, dienstverleners en bevoegde 
gebruikers. 
DE INTEGRITEIT VAN DE INFORMATIE GARANDEREN: preventieve en schadebeperkende maatregelen worden 
genomen tegen algemeen voorkomende bedreigingen die een gevaar vormen voor de integriteit van de 
informatie, zoals computervirussen, hacking,…. 

 Processen en verantwoordelijkheden 8.2.

8.2.1. Gedocumenteerde operationele procedures 
Er worden gedocumenteerde procedures opgesteld zoals huisregels voor ICT- gebruik, briefwisseling, en 
andere (administratieve) processen  
Deze procedures bevatten volgende elementen: 
• De scope of doelstelling van de procedure 
• Definities van gebruikte termen, waarvoor het voor iedereen duidelijk is waarover het gaat 
• Op wie deze procedures van toepassing zijn 
• Duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
• Concrete richtlijnen voor het proces of de werking 
• Eventuele verwijzingen naar andere procedures en/of praktische richtlijnen. 

8.2.2. Wijzigingsbeheer 
Operationele software is onderworpen aan een wijzigingsbeheer (versienummers). Wijzigingen worden 
gedocumenteerd. Voor belangrijke  documenten wordt best gebruik gemaakt van versiebeheer. 

8.2.3. Capaciteitsplanning 
Om rekening te houden met de huidige systeemvereisten en de mogelijke toekomstige uitbreidingen, 
moeten de capaciteitsbehoeftes opgevolgd worden, en vervolgens vertaald worden naar een 
capaciteitsplanning. Deze inschatting houdt rekening met nieuwe bedrijfsvereisten en systeemvereisten, 
trends, en evolutie van de noden van de organisatie op het vlak van informatieverwerking. 
De informatie uit trendanalyses wordt gebruikt om potentiële knelpunten te signaleren en de juiste 
maatregelen voor te bereiden, zodat er geen capaciteitstekort ontstaat voor het informatiesysteem of 
voor de aangeboden diensten. 

8.2.4. Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgeving 
De systemen voor ontwikkeling, test en operationele exploitatie/productie worden gescheiden. De 
systemen die in onderaanbesteding werden gegeven, krijgen bijzondere aandacht. De installatie van 
nieuwe systemen (of van nieuwe versies van systemen) wordt onderworpen aan aanvaardingscriteria 
(met betrekking tot de performantie, de continuïteit, de dekking van de test, de opleiding en de 
veiligheid). 
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 Bescherming tegen malware 8.3.
Met het oog op de bescherming van de integriteit van software en informatie, worden maatregelen 
genomen om kwaadaardige software te ontdekken en de eventuele gevolgen ervan zo veel mogelijk in 
te perken.  
De besturingssoftware en de antimalware worden regelmatig  geüpdatet. Daarom wordt de actualiteit 
rond malware opgevolgd via gespecialiseerde organisaties 
Gebruikers moeten bewust gemaakt worden van de gevaren van kwaadaardige software, zoals 
keylogging, phising, enz inclusief valse meldingen (hoaxes).  

 Back-up 8.4.
Er dienen regelmatig back-ups te worden gemaakt van essentiële informatie en software om de 
integriteit en de beschikbaarheid van de diensten te waarborgen.  
Backups moeten op een veilige plaats bewaard worden. 

 Logging en monitoring 8.5.

8.5.1. Event logging 
Voor de kritische processen wordt voorzien dat de bewerkingen gelogd worden. Dit is een wettelijke 
vereiste indien men gebruik maakt van het Rijksregisternummer. Deze event-logs worden steeds 
bevatten: 
• Gebruikers-ID's. 
• Datum en tijdstip van aanloggen en afmelden. 
• Identiteit van het werkstation of de locatie, indien mogelijk. 
• Overzicht van geslaagde en geweigerde pogingen om toegang te krijgen tot een bronsysteem. 
• Overzicht van geslaagde, geweigerde en andere pogingen om toegang te krijgen tot gegevens of 

bronsystemen. 

8.5.2. Bewaren van de logs 
Bepaalde logs moeten wettelijk gedurende een bepaalde periode bewaard worden. Zij moeten op een 
veilige plaats bewaard worden en mogen niet gewijzigd worden. Indien ze moeten geconsulteerd 
worden dan moet dit gebeuren met respect voor de privacy. 

8.5.3. Systeemklokken 
Om de tijdregistratie en de communicatie tussen netwerken te vergemakkelijken moeten de 
systeemklokken gelijkgesteld worden met een refentietijd (atoomklok) 

 Controle op operationele software 8.6.
Installatie van nieuwe software, of het up to date houden van de software is geen verantwoordelijkheid 
van de eindgebruiker maar van de personeelsleden van de ICT dienst. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de licentieovereenkomsten.  
Indien de gebruiker zelf software kan installeren en onderhouden moeten richtlijnen gegeven worden 
over de verantwoordelijkheid en de bevoegdheden. 

 Technische kwetsbaarheden 8.7.
De bestaande activa en de gebruikte software moeten op regelmatige basis gecontroleerd worden op 
mogelijke kwetsbaar heden. Daarom is het noodzakelijk om zich te informeren bij de leveranciers, of op 
gespecialiseerde fora. Eventuele kwetsbaarheden moeten gecommuniceerd worden naar de ICT 
coördinatoren of de aanspreekpunten.  
De nodige acties dienen ondernomen te worden om deze kwetsbaarheden zo vlug mogelijk ongedaan te 
maken (update, voorlopig uit dienst nemen,….) 
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 Systeem audits 8.8.
Het is aan te bevelen om op regelmatige basis systeemaudits uit te voeren. Daarbij moet de scoop goed 
afgebakend worden en moet dit gebeuren met zo weinig mogelijk repercussies  op de normale 
gebruiker. 

 Rollen en verantwoordelijkheden 8.9.
Rol Verantwoordelijkheid 

Management (Dira, Algemene 
directeur, directeur) 

Zijn verantwoordelijk voor het opstellen en doen naleven van 
procedures inzake operationele processen. 

Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor de gevolgen van 
verkeerde afspraken, het niet naleven van de procedures en 
andere ontbrekende veiligheidscontroles 

Informatieveiligheidsconsulent Staat het management bij voor: 
• Helpt om procedures op te stellen rond deze operatonele 

processen. 
• adviezen met betrekking tot deze processen 
• toezien op de toepassing ervan 
• rapporteren en verbeteringsvoorstellen ten behoeve van de 

stuurgroep 
ICT dienst / ICT coördinatoren Staan in voor de uitvoering van de technische uitvoering 

Gebruikers Zij zorgen ervoor dat zij op de hoogte zijn van de operationele 
richtlijnen en passen ze plichtsbewust toe. 

  
  

Beleidsverklaring Informatieveiligheid GO! 33 



 

9. Beveiliging van de communicatie 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe op een veilige gegevens uitgewisseld worden tussen netwerken, maar ook 
tussen personen. 

 Doelstelling 9.1.
UITWISSELEN VAN INFORMATIE EN VERTROUWELIJKHEID: er dient op gelet dat men op een verantwoorde 
wijze informatie uitwisselt, onderling of met derden. Bij de elektronische uitwisseling van gegevens 
dient rekening gehouden te worden met de specifieke risico’s voor de vertrouwelijkheid.  

 Netwerkbeveiliging 9.2.

9.2.1. Netwerkbeveiliging 
De huidige moderne kantoorsystemen maken het snel verspreiden en delen van operationele informatie 
mogelijk via netwerken en het internet. Alle bedrijfsprocessen moet op dat vlak geanalyseerd 
worden(huidige werkwijze, risico’s) hoe men op dit ogenblik omgaat met informatie (“AS IS”)  en moet 
worden omgezet in een documentbeheerssysteem(“TO BE”), die de werkprocessen beter opvolgt en 
registreert (versie beheer, logging, workflow).   

9.2.2. Netwerkservices 
Speciale aandacht wordt besteed aan het handhaven van de beveiliging van informatie in netwerken en 
de bescherming van de onderliggende infrastructuur.  
Netwerkbeheerders moeten controles implementeren om de veiligheid van de informatie binnen het 
netwerk te garanderen, en om niet geautoriseerde toegang tot informatiesystemen verbonden met het 
internet  te voorkomen.  
Extra aandacht moet worden besteedt aan de internettoepassingen van de centrale diensten en de 
scholen. Deze publiek toegankelijke systemen moet voldoen aan de OWASP regels. 

9.2.3. Scheiding van netwerken 
Door de toenemende samenwerking tussen organisaties, en de stijgende vraag naar het delen van 
informatie, worden netwerken aan elkaar gekoppeld. Deze nieuwe verbindingen betekenen eveneens 
een verhoogd risico op niet geautoriseerde toegang tot bedrijfsinformatie. Afhankelijk van de 
gevoeligheid van informatie is extra bescherming noodzakelijk. Hier zal men het liefst beroep doen op 
de nieuwste technologieën op deze interconnectiveit optimaal te laten verlopen (webservices,…). 
Tevens moet rekening gehouden worden met de bestaande regelgeving in dit verband (zie 9.3.2) 

 Uitwisseling van informatie 9.3.

9.3.1. Procedures om informatie uit te wisselen 
Iedere gegevensuitwisseling  tussen interne of externe diensten geanalyseerd en vastgelegd in 
overeenkomsten. 
De fysieke dragers of het communicatieprotocol die tussen de organisaties worden uitgewisseld worden 
beschermd. 

9.3.2. Overeenkomsten met derden (en toestemmingen) 
Bij de uitwisseling van informatie tussen de organisaties worden de wettelijke bepalingen nageleefd en 
expliciete akkoorden opgevolgd.  
In het kader van samenwerking met derden dient ook rekening te worden gehouden met de 
consequenties van het decreet Elektronische Bestuurlijke Gegevensuitwisseling en de werking van de 
Vlaamse Toezichtscommissie. 
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9.3.3. Elektronische uitwisselingen 
Er wordt zeer veel gebruik gemaakt van email om intern of extern te communiceren. Daarbij wordt ook 
veel gebruik gemaakt van het verzenden van bijlagen. In de procesanalyses van de kantoorsystemen 
moet onderzocht worden of het versturen van mail en hun bijlagen nog steeds noodzakelijk zijn of 
kunnen vervangen worden door andere technieken zoals “cloud” toepassingen. 
Verder dient er op gelet te worden dat het personeel van het GO! verantwoord leert omgaan met het 
raadplegen en ontwerpen van websites en de deelname aan sociale media. 
De bestaande gedragscode moet op regelmatige tijdstippen  aangepast worden om op een 
deontologische manier  om te  gaan met deze nieuwe communicatie  technologieën. 

Een bijzonder aandachtspunt binnen het verhogen van het veiligheidsbewustzijn is het wapenen van 
medewerkers tegen “Social engeneering”.  Dit zijn technieken die tot doel hebben om, door misleiding,  
essentiële informatie te weten te komen, zoals wachtwoorden en andere gevoelige informatie. Dit kan 
zowel op elektronische manier zijn (bv. fishing), fysiek(indringing in gebouwen) als via andere 
communicatievormen (bv. zich telefonisch voor iemand anders laten voordoen). 

Het mailverkeer en de controle van het surfgedrag zijn beschermd door de wet op de privacy en de wet 
op de elektronische communicatie van 2005. Nochtans mag een werkgever in bepaalde gevallen 
controle uitoefenen en eventueel sanctioneren. Dit wordt opgenomen in een gedragscode. 

9.3.4. Confidentialiteitsverklaringen 
Zoals beschreven in 3.2.2. zijn personeelsleden voor sommige van hun taken gebonden aan een 
confidentialiteitsverklaring . 

Bij gegevensuitwisselingen kan het GO! als organisatie ook betrokken worden tot het naleven of laten 
naleven van een  “Non Disclosure Agreement”.Dit  is een contract dat er voor moet zorgen dat de ene 
partij de unieke onderdelen van een product of dienst die wordt toegelicht door een andere partij niet 
kan gebruiken voor eigen doeleinden en informatie die samenhangt met een product, dienst, of idee 
voor zich houdt en, behoudens medewerkers in het bedrijf zelf, geheimhoudt. 

 Rollen en verantwoordelijkheden 9.4.
Rol Verantwoordelijkheid 

Management (Dira, Algemene 
directeur, directeur) 

Zijn verantwoordelijk voor het opstellen en doen naleven van 
procedures inzake communicatie. 
Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor de gevolgen van 
verkeerde afspraken, het niet naleven van de procedures en 
andere ontbrekende veiligheidscontroles 

Informatieveiligheidsconsulent Staat het management bij voor: 
• Helpt om procedures op te stellen rond deze communicatieve  

processen. 
• adviezen met betrekking tot deze processen 
• toezien op de toepassing ervan 
• rapporteren en verbeteringsvoorstellen ten behoeve van de 

stuurgroep 
ICT dienst / ICT coördinatoren Staan in voor de uitvoering van de technische uitvoering 

Gebruikers Zij zorgen ervoor dat zij op de hoogte zijn van de operationele 
richtlijnen en passen ze plichtsbewust toe. 
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10. Aankoop, ontwikkeling en onderhoud van systemen 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de gebruikte systemen op een veilige manier kunnen geborgd worden 
gedurende de volledige gebruikscyclus. 

 Doelstelling 10.1.
LEVENSCYCLUS: de informatieveiligheid maakt integraal deel uit van de toepassing tijdens de gehele 
levenscyclus, vanaf de initiatie-, ontwikkel/aankoop-, implementatie-, operationele-, onderhouds- tot de 
vernietigingsfase. 
VEILIGE INTERNET TOEPASSINGEN: toepassingen die gebruik maken van publieke netwerken (internet) 
moeten gebruik maken van encryptie en/of certificaten om de integriteit en de vertrouwelijkheid te 
garanderen. 
GEBRUIK VAN SOFTWARE: informatiesystemen mogen enkel gebruik maken van software uit betrouwbare 
bronnen of dienstverleners. Andere software(shareware, public domain, open source,…) mogen niet 
ingezet worden zonder toestemming van de business owner 

 Veiligheidseisen voor IT systemen 10.2.

10.2.1. Aandacht bij analyse 
In de eisen ten aanzien van nieuwe systemen of uitbreidingen van bestaande systemen dienen de 
beveiligingseisen gespecificeerd te worden. Hier wordt voorafgaand een analyse uitgevoerd die de 
risico’s in kaart brengt De veiligheidsconsulent zal hiervoor procedure opgestellen.  
De ontwikkeling van web applicaties wordt rekening gehouden met de OWASP2 normen.  
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de uitwerking van documentatie bij de ontwikkeling van nieuwe 
en het onderhoud van bestaande systemen 

10.2.2. Beveiliging van de applicatie bij gebruik van publieke netwerken 
Webapplicaties die gevoelige informatie bevatten of verwerken moeten gebruik maken van certificaten 
om een beveiligde verbinding te garanderen (https). 
Applicaties zullen na hun indienstname of na grondige wijzigingen getest worden op hun beveiliging. 
Speciale aandacht zal geschonken worden aan die applicaties die gebruik maken van webservices van 
derde partijen. 

 Beveiliging van de ontwikkeling en het onderhoud 10.3.

10.3.1. Veilige ontwikkelbeleid 
Het ontwikkelproces wordt beschreven en op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. Wijzigingen 
van verwerkingsprocessen moeten op een formele manier worden bijgehouden en gedocumenteerd. 
Wijzingen van aangekochte software pakketten moeten afgeraden worden en tot een strikt minimum 
beperkt worden. 

10.3.2. Veilige ontwikkelomgeving 
Bij de ontwikkeling van software moet men beschikken over een beveiligde ontwikkelomgeving, 
gescheiden van de test- en productie omgeving. 
 
 

2 Open Web Apllication Security Programm (zie http://www.owasp.org) 
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10.3.3. Outsourcing van de ontwikkeling 
Indien software door een andere firma ontwikkeld wordt moeten volgende zaken overwogen worden: 
• Eigenaarschap van de broncode, ontwikkellicenties en intellectuele  eigendom 
• Contractuele verplichtingen voor het ontwikkelen en testen van veilige applicaties 
• Bewijs dat de ontwikkelaar zich hield aan de veiligheidseisen 
• Acceptatie testen en bewijzen dat de minimale vereisten werden gehaald in verband met de 

veiligheid en respect voor de privacy. 
• De nodige verstaanbare documentatie afleveren voor de volledige levenscyclus van de applicatie 
• De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de naleving van de wetten en reglementen, en de 

kwaliteitscontrole. 

10.3.4. Testing 
Nieuwe en geüpdatet  systemen moet getest worden op hun beveiliging, ook gedurende de 
ontwikkeling. In een eerste fase door het ontwikkelteam. 
Acceptatietesten zijn noodzakelijk en moeten formeel bekrachtigd worden vooraleer een nieuwe 
applicatie in productie wordt geplaatst. 

 Beveiliging van test data 10.4.
De keuze van de test data moet bewust geselecteerd worden. Deze data moeten ook beveiligd en 
gecontroleerd worden, met respect voor de privacy indien het persoonsgegevens betreft. 

 Rollen en verantwoordelijkheden 10.5.
Rol Verantwoordelijkheid 

Management Het formeel specificeren van de vereisten(inclusief de 
veiligheidsvereisten).  
Periodieke rapportage, analyse en eventuele bijsturing 

ICT manager Technische adviezen en ondersteuning van ICT projecten. Waken 
over het verloop van de ontwikkeling of het onderhoud. 

Informatieveiligheidsconsulent Voorstellen van informatieveiligheidsbeleidslijnen en toezien op 
de toepassing ervan. 
Evaluatie van nieuwe of gewijzigde toepassingen of het vlak van 
de informatieveiligheid 

Dienstverleners Is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling en/of 
onderhoud conform het afgesloten contract. 
Zorgt dat het gewenste veiligheidsniveau wordt behaald.  
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11. Relaties met leveranciers  

Dit hoofdstuk beschrijft hoe men op een veilige manier zijn informatiesystemen geheel of gedeeltelijk kan 
laten uitvoeren door derden. 

 Doelstelling 11.1.
CONTROLE OP DE OUTSOURCING: indien men beroep doet op externe firma’s om de informatie te bewaren, 
of te verwerken moet men zeker zijn dat dit op een veilige manier gebeurt want men blijft 
verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. 

 Veiligheidsbeleid t.a.v. leveranciers 11.2.

11.2.1. Veiligheidsbeleid leveranciers 
Binnen de centrale diensten of de instelling  moet er een overzicht bestaan van alle leveranciers en hun 
verantwoordlijkheden in verband met informatieverwerking.  

11.2.2. Veiligheidseisen in contracten met leveranciers 
In de contracten met onze leveranciers, of onderaannemers moeten clausules staan in verband met de 
beveiliging van de gegevensverwerking. Dit voor de ganse levensduur van de overeenkomst (vanaf de 
offerte tot einde contract). 

 Monitoring en evaluatie van leveranciers 11.3.
De contractuele verplichtingen moeten op regelmatige basis geëvalueerd worden en teruggekoppeld 
naar het management. Eventuele wijzigingen in de werkprocessen van de leveranciers moete getoetst 
worden aan eventuele risico’s die ze met zich meebrengen voor de informatie van de organisatie. 

 Rollen en verantwoordelijkheden 11.4.
Rol Verantwoordelijkheid 

Management Het formeel specificeren van de vereisten(inclusief de 
veiligheidsvereisten).  
Periodieke rapportage, analyse en eventuele bijsturing 

ICT manager Technische adviezen en ondersteuning. 

Informatieveiligheidsconsulent Voorstellen van informatieveiligheidsbeleidslijnen en toezien op 
de toepassing ervan. 
Evaluatie van nieuwe of gewijzigde toepassingen of het vlak van 
de informatieveiligheid 

Dienstverleners Is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling en/of 
onderhoud conform het afgesloten contract. 
Zorgt dat het gewenste veiligheidsniveau wordt behaald.  
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12. Veiligheidsincidenten beheer 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop incidenten zullen gemeld en geregistreerd worden met de 
bedoeling ze in het vervolg te vermijden.   

 Doelstelling 12.1.
RAPPORTAGE: alle gebruikers en dienstverleners moeten zich bewust zijn dat het melden van 
veiligheidsincidenten tot hun taak behoort. 
REGISTRATIE: ieder veiligheidsincident wordt geregistreerd en opgevolgd. Deze registratie maakt het 
mogelijk om het veiligheidsbeleid bij te sturen op geregelde tijdstippen. 
KWALITEITSVERBETERING: uit incidenten kan men leren en zo de kwaliteit van de informatie bevorderen 
en preventief incidenten vermijden.  

 Beheer van incidenten en verbeterprojecten 12.2.
Een veiligheidsincident is een evenement dat schade kan (of zou kunnen) berokkenen aan het GO! 
Voorbeelden van zulke evenementen zijn: 

• Verlies van materiaal, diensten of activa 
• Systeemfouten of systeemuitval 
• Menselijke fouten 
• Niet naleven van voorschriften 
• Slecht werkende hard- of software, virusinfectie,… 
• Anomalie bij toegangscontrole (zowel fysiek als logisch) 
• Informatie over een kwetsbaarheid dat een activa kan beschadigen, 
• … 

12.2.1. Verantwoordelijkheden en procedures 
Het personeel moet op de hoogte gesteld worden hoe men kan reageren op incidenten. 

Elk veiligheidsincident wordt onmiddellijk gemeld aan  de servicedesk die het registreert met een 
gepaste code en dit ook doorgeeft aan de informatieveiligheidsconsulent.   
De toegang tot deze documentatie wordt op restrictieve wijze beheerd. Het (ICT)management en de 
veiligheidsconsulent hebben volledige toegang tot de registratie. Anderen hebben enkel toegang tot de 
incidenten waarbij zij betrokken partij zijn. 

12.2.2. Rapportering van incidenten en zwakheden 
Het management krijgt op regelmatige tijdstippen een overzicht van de gemelde incidenten teneinde 
het beleid bij te sturen. Plaatselijke incidenten op niveau van de scholen(groep) worden ook 
doorgegeven aan de informatieveiligheidsconsulent, die alle incidenten centraliseert. 

De informatieveiligheidsconsulent vat de incidenten en hun gevolgen samen in een jaarverslag aan 
gericht aan de afgevaardigde bestuurder en de Raad. 

12.2.3. Reageren op incidenten 
Het management en de informatieveiligheidsconsulent evalueren de situatie en zoeken indien nodig 
naar oplossingen. Hierbij worden de mogelijke gevolgen ingeschat en hun impact op de werking. 
Ze kunnen daarbij ook beroep doen op het incident respons team.3Indien nodig worden de instanties 
verwittigd die ons verder kunnen bijstaan. 

3 Zie ook hoofdstuk 13 continuïteitsmanagement 
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Oplossingen worden geëvalueerd, getest en geïmplementeerd volgens de procedures van change 
management. 
Om soortgelijke incidenten in de toekomst te verhinderen worden andere geledingen van het GO! 
geïnformeerd om preventief hetzelfde soort incident te vermijden. 
 

12.2.4. Bewaren van bewijzen 
Bij veiligheidsincidenten die het gevolg zijn van opzettelijke daden moeten alle elementen bewaard 
worden die als bewijs kunnen dienen om een sanctie of een gerechtelijke actie te staven. 

 Rollen en verantwoordelijkheden 12.3.
Rol Verantwoordelijkheid 

Management 

 

Zoekt samen met de informatieveiligheidsconsulent naar de 
gepaste preventieve en/of curatieve maatregelen. 
Evaluatie en bijsturing van maatregelen  

Servicedesk - helpdesk Staat in voor het registreren (en melden) van 
veiligheidsincidenten aan het management en aan de 
veiligheidsconsulent 

 

Informatieveiligheidsconsulent Houdt de centrale registratie bij van alle incidenten 
Adviseert het management over de te nemen maatregelen 
Rapporteert naar het centraal management. 

Gebruikers Hebben de plicht om ieder veiligheidsincident waarvan ze kennis 
hebben te melden aan het management of via de helpdesk. 
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13. Continuïteitsbeheer  

Dit hoofdstuk beschrijft hoe men reageert op onderbrekingen van bedrijfsprocessen, het beschermen van 
kritieke informatie en het terug garanderen van een normale werking. 

 Doelstelling 13.1.
KRITIEKE ACTIVITEITEN: continuïteitsbeheer is niet enkel technisch van aard. Het omvat het begrijpen 
van de eigen kritieke processen en datgene wat noodzakelijk is om deze processen werkend te houden 
of te herstellen. 
PLANMATIG: Continuïteitsbeheer is een gedocumenteerd proces dat gebaseerd op risicoanalyses en 
een combinatie van preventieve en correctieve maatregelen bevat. Het wordt formeel goedgekeurd 
door het topmanagement. 
 

 Continuïteit  informatieveiligheid 13.2.

13.2.1. Algemeen 
Continuïteitsbeheer begint met het in kaart brengen van de kritische bedrijfsprocessen.  
Na de identificatie van deze processen wordt de impact bepaald op de bedrijfsobjectieven ten gevolge 
van verlies of storing. Dit moet gevolgd worden door een risicoanalyse om de incidenten te bepalen in 
termen van tijd, ernst van de schade en herstelperiode. 
Risico’s kunnen van diverse aard zijn zoals: 
• Verlies aan personeel 
• Verlies van gebouwen 
• Onderbrekingen in de stroomtoevoer, telecommunicatie, verwarming, … 
• Storingen in het ICT systeem 
• Imagoverlies 
• Niet halen van doelstellingen 
• Financieel verlies 
Deze risico’s kunnen veroorzaakt worden door: 
• Natuurlijke oorzaken/rampen: brand, overstroming, aardbeving,storm,… 
• Organisatorische onderbrekingen: wegvallen van stroom, water, toelevering van materiaal of 

diensten,… 
• Menselijke oorzaken: interne of externe fraude, menselijke fouten, stakingen, geweldpleging, 

bommeldingen, ongeoorloofde toegang, social engineering, … 
• Omgevingsfactoren: nabijheid van gevaarlijke bedrijven, zones met verhoogde criminaliteit,   

13.2.2. Planning en implementatie 
De nodige plannen moeten voorzien zijn om te garanderen dat de kritische processen zo vlug mogelijk 
terug kunnen functioneren.: 
• Disaster recovery plannen (DRP): deze plannen zijn eerder technisch van aard en voorzien in alle 

taken, procedures en middelen die door het eigen personeel of de dienstverlener moeten uitgevoerd 
worden om de kritieke bedrijfsprocessen te ondersteunen. 

• Business Continuity plannen (BCP): deze plannen hebben tot doel de weerbaarheid te vergroten in 
tijden van crisis. Dit door het menselijk leed te beperken, de verspreiding van de crisis te 
verhinderen, de dienstverlening te waarborgen en het imago in stand te houden. 

13.2.3. Testen, evalueren en bijsturen 
Deze DRP’s en BCP’s moeten regelmatig getest en bijgestuurd worden om te garanderen dat ze efficiënt 
en effectief blijven.  
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Het testen van ervan zorgt ervoor dat alle betrokkenen, zoals leden van het herstelteam en aangewezen 
stafleden op de hoogte zijn van de plannen, hun verantwoordelijkheid op het gebied van 
bedrijfscontinuïteit en informatieveiligheid kennen, en hun specifieke rol kennen wanneer het plan 
wordt uitgevoerd. 

 Redundantie 13.3.
Om de beschikbaarheid van informatieverwerkingssystemen te garanderen moet overwogen worden 
om eventuele systemen te ontdubbelen. 

 Rollen en verantwoordelijkheden 13.4.
Rol Verantwoordelijkheid 

Management 

 

Staat in voor het bepalen van de SLA’s zoals: 
• Aanvaardbare duur van onbeschikbaarheid 
• Aanvaardbaar percentage van verlies aan data 
bepalen van de te volgen procedures in geval de activa bedreigd 
worden of niet beschikbaar zijn en de eventuele alternatieve 
(manuele) processen. 
Plant op regelmatige tijdstip testen en oefeningen  

Informatieveiligheidsconsulent Adviseert de business owner over de te nemen maatregelen 
Reviseert de DRP’s, BCP’s en de testresultaten en stelt 
verbeteringen voor aan het management 

Gebruikers Is op de hoogte van de voor hem/haar relevante procedures en 
past ze consequent toe. 

Incident Response Team Het incident response team (IRT) heeft de verantwoordelijkheid 
gepast te reageren op veiligheidsincidenten. Dit team draagt zorg 
voor het minimaliseren van de schade die wordt veroorzaakt door 
beveiligingsincidenten en storingen, het monitoren van dergelijke 
incidenten en het invoeren van verbeteringen op grond van de 
opgedane ervaringen.  
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14. Naleving en controle 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe het GO! de wetten en verplichtingen naleeft met betrekking op de 
informatieveiligheid en hoe men het beleid op dat vlak zal controleren. 

 Doelstelling 14.1.
PRIVACY: informatie over personeelsleden, leerlingen en andere personen wordt beschermd. Zo wordt 
de informatie uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel, in overeenstemming met de 
privacywetgeving, het beroepsgeheim en andere interne voorschriften. 
AFDWINGBAARHEID: het informatieveiligheidsbeleid is verplicht voor alle instanties binnen de 
Vlaamse Overheid en wordt in sommige gevallen opgelegd door de Commissie ter Bescherming van 
Private Levenssfeer. De afdwingbaarheid behoort tot de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie. 
BETROUWBAARHEID: het GO! wenst zich te profileren als een betrouwbare partner te bij het 
uitwisselen van informatie met anderen. 
CONSISTENTE NALEVING: Het informatieveiligheidsbeleid bepaald door het GO! dient op een 
consistente manier nageleefd te worden. Dit zal op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden door 
interne of externe audits. 

 Naleving van wettelijke vereisten 14.2.
Voor alle toepassing en informatiesystemen moeten alle relevante wettelijke, contractuele of andere 
bindende verplichtingen worden nageleefd. Specifieke controles en verantwoordelijkheden om aan 
deze verplichtingen te voldoen zijn eveneens gedefinieerd en gedocumenteerd. 
Een aantal wetten zijn relevant voor om het even welke toepassing of informatiesysteem : 
• Wet op de bescherming van de privacy op verwerking van persoonsgegevens (8/12/1992) 
• Wet op de bescherming van privé (tele)communicatie (21/03/1992) 
• Wet op de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (11/12/1998) 
• Decreet betreffende het bestuurlijk elektronisch gegevensverkeer (18/07/2008) 
• Wet op de informaticacriminaliteit (28/11/2000) 
• Auteursrechtelijke bescherming  
• licentierechten  
• … 

 Inachtneming van standaarden en technische vereisten 14.3.
De toestand van het niveau van de beveiliging van de informatiesystemen zal regelmatig geëvalueerd 
worden en worden de risico’s in kaart gebracht.  Dit zal gebeuren door interne  audits of de 
verschillende niveaus; eventueel aangevuld met een externe audit. 
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 Rollen en verantwoordelijkheden 14.4.
Rol Verantwoordelijkheid 

Management 

 

Is verantwoordelijk om de wettelijke en reglementaire bepalingen 
na te leven en te doen respecteren die op zijn activa van 
toepassing zijn.  

Informatieveiligheidsconsulent Ziet toe op de toepassing van de veiligheidsbeleidslijnen en voert 
de interne audits uit. 

Gebruikers Worden verondersteld het informatieveiligheidsbeleid met 
betrekking op hun taken te volgen en de regelgeving te 
respecteren. 

Externe audits In opdracht van het management kan een onafhankelijke partij 
een audit uitvoeren om het informatieveiligheidsbeleid te 
evalueren.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: geldende wetten en reglementen 

INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN 
• Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 
• Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 
• Verdrag inzake de Rechten van het Kind, artikel 16 
• Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

artikel 8 
• Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 7, 8, 52 

 
INTERNATIONALE TEKSTEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
• Conventie 108 van de Raad van Europa van 28 januari 1981 voor de bescherming van individuen met 

betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens 
• OECD Guidelines on the ¬Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 
• Verordening (EG) Nr. 45/2001 van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen 
en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

• Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

• RICHTLIJN 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn 
betreffende privacy en elektronische communicatie) 
 
BELGISCH RECHT 

• Grondwet, artikelen 15, 29, 22 en 22bis 
• Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens 
• Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 
• Koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de 

samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

• Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 
• Koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de uitoefening van het recht op toegang en 

verbetering door de personen ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen 
• Koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot 

het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van 
de informaties 

• Koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de 
personen die ingeschreven zijn in het Rijks¬register van de natuurlijke ¬personen  

• Koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen 

• Koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven 

• Koninklijk besluit van 8 JANUARI 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de 
informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van 
een Rijksregister van de natuurlijke personen  

• KB van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die 
vastgesteld worden tussen de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen 
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en die van de registers bedoeld in artikel 2 van de wet 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen 

• Omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 
2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die vastgesteld worden 
tussen de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en die van de 
registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
de natuurlijke personen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2008 

• Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 

• Wet van 21 december 1998 Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, artikel 10 
• Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s 
• Wet 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective 
• Koninklijk besluit van 7 december 1999 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve 

arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de 
begrafenisondernemingen, betreffende de seropositieve werknemers 

• Koninklijk besluit van 20 september 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, 
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de 
camerabewaking op de arbeidsplaats 

• Koninklijk besluit van 12 juni 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de 
elektronische on-line communicatiegegevens 

• Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid 

• Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
• Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform   
• Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 

modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en 
houdende diverse bepalingen 

• Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek 
• Wet van 11 maart 2003 ¬betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 
• Wet van 11 maart 2003 ¬betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij 
• Wet van 10 augustus 2001 betreffende de centrale voor kredieten aan particulieren 
• Strafwetboek van 8 juni 1867, BOEK 2, Titel VIII, hoofdstuk VI: enige andere wanbedrijven tegen 

personen, artikel 458 en 458bis (beroepsgeheim) 
• Strafwetboek van 8 juni 1867, boek 2, Titel III, HOOFDSTUK IV, afdeling IIbis: valsheid in informatica, 

artikel 210bis 
• Strafwetboek van 8 juni 1867, boek 2, Titel IXbis Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en 

beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door -middel daarvan worden 
¬opgeslagen, verwerkt of ¬overgedragen, artikel 550bis en 550ter 

• Strafwetboek van 8 juni 1867, boek 2, Titel IX, Hoofdstuk II: Afdeling IIIbis – Informatica-bedrog, 
artikel 504quater 

• Wetboek van strafvordering van 17 november 1808, boek 1, titel VII, hoofdstuk I: over het centraal 
strafregister, artikelen 589 tot en met 602 

• Wetboek van strafvordering van 17 november 1808, boek 2, titel VII, hoofdstuk iv: Uitwissing van 
veroordelingen en herstel in eer en rechten in strafzaken, artikelen 619 tot en met 634 

• Wet van 8 augustus 1997 betreffende het centraal strafregister, artikel 27 en 28 

Beleidsverklaring Informatieveiligheid GO! 46 



 

• Wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix 
VLAAMS RECHT     

• Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 
• Besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 

2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.  
• Besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in 

artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 
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