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KORTE SAMENVATTING 

Dit document geeft een overzicht van wat de Vlaamse Overheid (Vo) verstaat als we het hebben over 

“het gebruik van het internet”. 

 

Verder  biedt het een overzicht van welke risico’s hiermee gepaard gaan en hoe de Vlaamse Overheid 

hiermee omgaat, en ook wat u als medewerker kunt doen om deze risico’s te beperken. 
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INHOUD VAN DIT DOCUMENT 

Situering van het document 

Dit document maakt deel uit van de begeleidende documentatie in context van het generieke 

informatieclassificatie initiatief van de Vlaamse overheid op initiatief van de Stuurorgaan Vlaams 

Informatie- en ICT Beleid. 

Doel van het document 

Dit document geeft een duidelijke definitie van wat de Vlaamse Overheid verstaat onder “gebruik van 

het internet” en hoe u als eindgebruiker hiermee om kunt gaan. Tegelijkertijd brengt het de risico’s die 

hiermee gepaard gaan in kaart en reikt het praktische oplossingen aan om hier het hoofd aan te 

bieden.  

Verspreiding van het document 

Dit document is voornamelijk voor intern gebruik en bevat informatie die mag gedeeld worden met 

personen verbonden aan de Vlaamse overheid en zijn diensten leveranciers. 

Het document mag gedeeld worden met derden onder de richtlijnen openbaarheid van bestuur van 

de Vlaamse regering. 

Vrijwaring 

Gelieve de auteur of de bevoegde project begeleiders te contacteren om zich ervan te vergewissen dat 

u de laatst gevalideerde versie van dit document in handen heeft. 

Eigenaar 

Beau Janssens | Security Officer | Het facilitair bedrijf (HFB) 

beau.janssens@vlaanderen.be 

Historiek 

 Datum Auteur Opmerkingen 

v.0.1 30 juli 2019 Beau Janssens Eerste versie 

v.0.2 14 augustus 2019 Beau Janssens Uitgewerkte versie 

v.0.3 26 augustus 2019 Beau Janssens 

Johan Smekens 

Verwerking feedback Johan Smekens 

Versie ter validatie 

v.0.4 21 oktober 2019 Beau Janssens Finale versie 

Bronnen en verwijzingen 

geen 
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WAT IS INTERNETGEBRUIK? 

Om te komen tot een redelijk begrip van wat internetgebruik inhoudt, moeten we eerst definiëren wat we 
hieronder verstaan. De apparaten die de Vo ter beschikking stelt aan haar personeel mag ze te allen tijde voor 
privédoeleinden gebruiken, wat extra complexiteit met zich meebrengt. Dit beperkt privégebruik krijgt in geen 
geval prioriteit op de risicobeperkende maatregelen die de Vo implementeert voor de bescherming van 
informatie. Het privégebruik is een gunst verleend aan de eindgebruiker en deze kan die eindgebruiker onder 
geen enkele omstandigheid afdwingen. Deze gunst kan de Vo toepassen op het volledige gebruikerstoestel of op 
het functionele aanbod van elk van zijn componenten. 

 

Onder de scope van dit document vallen alle activiteiten: 

 In een browser, zoals bijvoorbeeld , maar niet enkel Google Chrome 

 In elke software of applicatie (app) die met een corresponderende partij verbindt via een publieke 

dienstverlening, die niet onder controle of toezicht staat van de bevoegde instantie binnen de 

Vlaamse overheid, waaronder het internet 

 Op een (mobiel) apparaat (laptop, desktop, smartphone, tablet, etc.) dat hiervoor een verbinding 

maakt met een publiek netwerk 

 

En dit: 

 Op alle toestellen aangeboden door de Vo aan haar medewerkers in opdracht van hun taak binnen 

de dienstverlening aan de burger (Vlaamse overheid) 

 Met alle kanalen of netwerkverbindingen aangeboden door de Vo, bijvoorbeeld “VO Bezoeker” 
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KWALITEITSKENMERKEN BIJ INFORMATIEVERWERKING 

Informatieverwerking kent 3 kwaliteitskenmerken: Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid. 

De Vo heeft als doel om deze kwaliteitseisen te borgen in het kader van de informatieverwerking en 

de risico’s die daaraan verbonden zijn. 

 

Meer details over hoe de Vo deze kwaliteitskenmerken invult en welke maatregelen minimaal in plaats 

moeten zijn om ze te borgen, is te lezen in het document “Vo Informatieclassificatie - Organisatie”. 
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WAT ZIJN DE RISICO’S? 

Definitie 

Elke activiteit op, of zelfs maar verbinding met het internet brengt inherent risico’s met zich mee. Hier 

geven we een overzicht hoe deze risico’s invloed hebben op de Vertrouwelijkheid, Integriteit en 

Beschikbaarheid van data van de Vo, en voor uw privéleven. 

 

Vertrouwelijkheid van informatie/bij dienstverlening 

 Verlies/delen van informatie 

 

Heel wat websites en online diensten, zoals zoekrobotten en social media, verzamelen gegevens 

over u als persoon en als gebruiker. U verstrekt een groot deel van deze gegevens zonder dat u 

zich daar bewust van bent, of dat u er zelfs maar iets aan kunt doen. Zo beschikken heel wat 

mensen en organisaties over uw data. 

 

 Toegang door onbevoegden 

 

De bewaring en het gebruik van uw data kan onzorgvuldig zijn, of derden verkopen uw gegevens 

door waardoor u alle controle kwijt bent. 

Zo kunnen uw data onbedoeld een ander leven gaan leiden, of krijgen derden onbedoeld toegang 

tot apparaten waarop u persoonlijke informatie hebt opgeslagen. 

 

Het verzamelen en verkopen van data is immers een economische activiteit op zichzelf. 

Integriteit van informatie/bij dienstverlening 

 Niet-geautoriseerde wijzigingen/corruptie van informatie 

 

Voornamelijk bij het gebruik van onbetrouwbare websites en apps, of als uw apparaat een infectie 

oploopt, kunnen er problemen ontstaan rond de juistheid van uw gegevens. 

 

Bij een zogenaamde “man-in-the-middle” aanval plaatst een fraudeur zich tussen u en de service 

die u denkt te gebruiken, en verandert de data die u te zien krijgt, of de data die u doorstuurt. Dit 

leidt tot administratieve problemen, of zelfs het leeghalen van uw bankrekening. 

 

Dit is niet de enige methode om gegevens te manipuleren of te vervalsen. Ongeacht welke 

methode hackers gebruiken, het resultaat is hetzelfde: uw data zijn corrupt en niet meer 

betrouwbaar. 
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Beschikbaarheid van informatie/bij dienstverlening 

 Onbeschikbaarheid/performantie dienstverlening 

 

Als u een virus oploopt, kan de schade beperkt blijven tot uw eigen apparaten. Heel wat 

virussen en malware zijn echter ontworpen om een zo groot mogelijke impact te hebben en 

om zich zo snel en zo ver mogelijk te verspreiden. 

Met als gevolg een grootschalige onbeschikbaarheid van infrastructuur die ook kan overslaan 

op heel fysieke processen, zoals de vergrendeling van de gebouwen, het werken van de liften, 

etc. 

 

Elk incident dat u overkomt, kan publiek impact hebben. Ofwel op de diensten die wij aan de 

burger aanbieden, ofwel omdat het incident in de pers komt. 

 

Sommige fraudeurs of hackers zijn er zelfs specifiek op uit zijn om medewerkers van de Vo aan 

te vallen. U bent als medewerkers van een publiek orgaan een vanzelfsprekend doelwit. En 

van zodra publiek duidelijk is dat onze dienstverlening niet optimaal is, of zelfs maar dat we ze 

niet kunnen garanderen, verliezen we het vertrouwen van de burger. 

 

 Techniche corruptie van data (data corruptie, ongewenste versleuteling (door malware) 

 

Een vrij vaak gebruikt soort cyber aanval vandaag is de zogenaamde “ransomware”. Een 

kwaadwillige software installeert zich hierbij op uw apparaat en versleutelt uw data. Tegen de 

betaling van een som geld (de “ransom”) kunt u terug aan uw gegevens. Zolang u deze som 

niet betaalt, blijven uw gegevens uiteraard onbeschikbaar. Hoewel zelfs betalen geen garantie 

biedt om uw gegevens terug te krijgen. 

 

Financieel risico 

Uiteraard heeft elk van de hierboven besproken onderwerpen een financieel gevolg. Dit gaat van 

overwerk voor Vo-medewerkers om incident te beheren, over het vervangen van IT-middelen tot 

effectief puur financieel verlies. Deze indirecte en directe financiële impact moet de Vo in rekening 

brengen bij het behandelen van een security incident. 
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VERVOLGACTIES 

In deze sectie overlopen we enkele acties die leiden tot een risicoreductie. Ze zijn opgesplitst in twee 

groepen: dingen die Vo doet, of kan doen; en dingen die u als medewerker kunt doen, zowel privé als 

professioneel. 

 

 Acties voor de Vo1 

 

 De Vo filtert het verkeer om er zeker van te zijn dat er geen kwaadwillig verkeer is op het 

netwerk. Hiervoor bestaan verschillende technieken die er allemaal op neerkomen dat we elk 

stukje informatie naderbij bekijken en op basis van die analyse beslissen of de informatie door 

mag. Dit kan gaan om verkeer via een browser, maar ook data die applicaties uitwisselen. 

Concreet heeft de Vo deze maatregelen geïmplementeerd: 

o Firewalls filteren het verkeer op het algemene netwerk en specifiek op pc’s van 

eindgebruikers 

o De Vo checkt het verkeer via het internet over de verschillende publieke netwerken 

die de Vo aanbiedt 

o Inkomende e-mails en hun bijlages krijgen ook een controle 

 De Vo houdt op haar netwerk bepaalde content per definitie tegen. De twee meest evidente 

voorbeelden hiervan zijn porno- en gokwebsites. Deze zijn dan ook niet nodig om te werken, 

en kunnen wel een grote impact hebben op de werking van de Vo. 

 De Vo zorgt voor een Virtual Private Network-verbinding. Dit soort verbinding verzekert dat 

data enkel zichtbaar is voor de ontvanger en verzender van die informatie. Luistervinken op 

de lijn is met dit soort technologie (nagenoeg) onmogelijk aangezien de data versleuteld zijn. 

 De Vo stelt een basispakket van applicaties ter beschikking met de nodige 

licentieovereenkomsten. 

 De Vo zorgt voor regelmatige back-ups van data die centraal opgeslagen zijn. Dit is niet het 

geval voor data die u lokaal op uw machine opslaat. Dit helpt de medewerkers in geval van een 

“ransomware”-aanval om terug te gaan tot een (zeer) recente versie van hun data en dus zo 

min mogelijk werk te verliezen. Om de impact te minimaliseren, slaat u best al uw gegevens 

op een centraal op, zoals bijvoorbeeld met OneDrive. 

 Op alle desktops en laptops die de Vo onderhoudt, is standaard een antivirusprogramma 

geïnstalleerd, dat de Vo actief up-to-date houdt. 

 De Vo maakt het gebruikers onmogelijk om zelf apps te installeren op laptops en desktops. Dit 

houdt illegale software buiten en de virussen die daar soms mee gepaard gaan. 

 De Vo voorziet een helder en transparant inkoopproces voor al haar medewerkers, dat actief 

gebruik maakt van autorisaties en controles. Via een aanvraag aan uw management, is het 

mogelijk om licenties te verkrijgen op applicaties die professioneel nuttig zijn. In alle legaliteit. 

 Medewerkers van de Vo zijn per definitie geen administrator op de apparaten die de Vo hen 

ter beschikking stelt. 

 De Vo monitort het verkeer dat het netwerk binnen- en buitengaat, zodat ze altijd een beeld 

heeft van wat er op haar netwerk gebeurt. 

  

 
1 Maatregelen met een  zijn geïmplementeerd. Maatregelen met een  zijn (nog) niet geïmplementeerd. 
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 Acties voor de medewerker 

 

▪ Zorg er altijd voor dat al uw apparaten de meest recente updates hebben van antivirus en 

anti-malware programma’s. 

▪ Installeer enkel applicaties van vertrouwde bronnen, i.e. de officiële appstores (Google Play, 

Apple App Store, Samsung Galaxy Apps, etc.). 

▪ Pas altijd het goede huisvader-principe toe: spring met het materiaal dat de Vo u ter 

beschikking stelt even zorgvuldig om als was het uw eigen materiaal.  

▪ Zorg altijd voor een back-up van al uw data. Liefst is dit een offline kopie, die niet verbonden 

is met een online systeem. Dit kan bijvoorbeeld met een externe harde schijf die niet 

standaard met uw (mobiel) apparaat verbonden is. Een back-up via de cloud is ook altijd een 

optie, hoewel datook impact kan ondervinden van een virusbesmetting. 

▪ Als u een incident opmerkt, of het slachtoffer bent van een cyber aanval, contacteer dan 

onmiddellijk de helpdesk op servicedesk@vlaanderen.be of op 02 553 90 00, en uw manager. 

 

 

mailto:servicedesk@vlaanderen.be
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ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Volgende rollen en verantwoordelijkheden werden vastgelegd op basis van een klassiek RACI model. 

 
Uitvoeder 
(Responsible) 

Aansprakelijke 
(Accountable) 

Raadpleging 
(Consultable) 

Informeren 
(Informed) 

Toepassen van 
maatregelen 

Data eigenaar, lid 
van de organisatie. 

Leidend ambtenaar 
DPO(*) 
CSO(*) 

Leden van het 
Stuurorgaan Vlaams 

Informatie en ICT 
beleid 

DPO: Data Protection Officer 
CSO: Chief Security Officer 
(*) delegatie aan veiligheidsconsulent is mogelijk 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

TERM TERMINOLOGIE 
SYNONIEM(EN) 

GEBRUIK 

INTERNETGEBRUIK   Zie omschrijving op pagina 4. 

APP   Een app is een applicatie die u op een mobiel apparaat 
installeert. Deze zijn te downloaden vanop officiële 
app stores (AppStore op iOS-apparaten, Google Play 
van Google op Android-toestellen, etc.). 

TOEPASSING Applicatie  Hiermee bedoelen we programma’s die de Vo ter 
beschikking stelt en waarvoor de Vo het user access 
management regelt. 

RANSOMWARE   Zie omschrijving op pagina 5. 

PUBLIEK NETWERK   Elk netwerk dat niet onder controle of toezicht staat 
van de bevoegde instantie binnen de Vlaamse 
overheid, waaronder het internet. 

 


