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KORTE SAMENVATTING 

Dit document geeft een overzicht van: 

▪ situaties waarin medewerkers van de Vo (authenticatie)middelen met elkaar delen; 

▪ de risico’s die daaraan verbonden zijn; en 

▪ hoe de Vlaamse Overheid en haar medewerkers deze risico’s het beste kunnen mitigeren. 

 

Dit document reikt praktische en werkbare oplossingen aan die alle medewerkers kunnen toepassen. 

Ze geeft ook een overzicht van controles die de Vlaamse Overheid bijkomend kan implementeren om 

de risico’s verder 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 wil een summier overzicht bieden van de meest voorkomende problemen die zich 

voordoen met de praktijk van het delen van (authenticatie)middelen, zoals identiteitskaarten.  

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 13 augustus 2019 Beau JANSSENS Tweede versie na review Johan Smekens 

v.0.3 22 augustus 2019 Beau JANSSENS 

Johan SMEKENS 

Review 

v.0.4 26 augustus 2019 Beau Janssens Versie ter validatie 

Bronnen en verwijzingen 

geen 
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MIDDELEN OM U TE IDENTIFICEREN IN EEN SYSTEEM GEBRUIKT DOOR 

VERSCHILLENDE MENSEN 

Situatieschetsen 

 Samen met een collega werken jullie aan dezelfde taak binnen een proces, bijvoorbeeld in de 

facturatie. Als een van jullie op vakantie vertrekt, geeft u uw collega snel even uw wachtwoord 

van de betrokken toepassing zodat de dienst kan blijven draaien tijdens uw afwezigheid. Zo blijft 

er geen berg werk liggen tot wanneer u terug komt. 

 Of verschillende leden van hetzelfde team delen eID-kaarten en de bijbehorende pincodes. 

Hiermee melden ze zich aan in IT-toepassingen, of ondertekenen ze documenten. 

 Of u laat mensen binnen of buiten met uw toegangsbadge, of iemand doet dit voor u. 

 

Deze zaken gebeuren bewust en onbewust, of gewoon uit beleefdheid, te goeder trouw of uit de 

overtuiging dat dit de werking van de Vo vooruit helpt. 
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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 

Middelen om u te identificeren (u zegt wie u bent) of om u te authentificeren (het systeem valideert 

dat u bent wie u zegt dat u bent) zijn strikt persoonlijk en laten het systeem toe na te gaan wie het 

gebruikt.  

Het laat de Vo ook toe om na te gaan welke gebruiker welke actie ondernomen heeft. Heel wat risico’s 

die het delen van middelen met zich meebrengen, komen dan ook voort uit de verwatering van welke 

gebruiker actief geweest is. 

 

Vertrouwelijkheid van informatie/bij dienstverlening 

 Identiteitsfraude 

 

Dit is het belangrijkste risico met ook de grootste gevolgen voor u als privépersoon. 

Als u bijvoorbeeld uw e-ID-kaart, samen met de daaraan verbonden pincode, aan een andere 

persoon geeft, dan kan deze persoon zich als u voordoen. Zij kunnen zich dan aanmelden in 

systemen van de Vo of van lokale besturen. Zij kunnen legale documenten tekenen en 

administratieve stappen tegenover derden in gang zetten. 

Omdat de fraudeur uw e-ID én pincode heeft, gaat elke derde partij de fraudeur hierin geloven. 

De gevolgen van identiteitsfraude kunnen zeer verregaand zijn, en tot jarenlange juridische 

conflicten leiden.  

 

 Social engineering 

 

Bij social engineering proberen fraudeurs informatie te weten te komen die ze daarna kunnen 

gebruiken om aanvallen te plegen. Het kan hierbij gaan om financieel gewin, of om de verstoring 

van bepaalde dienstverlening.  

De dingen die ze meestal proberen te weten te komen, zijn wachtwoorden, details over 

bedrijfsprocessen en welke controles er wanneer plaats hebben. 

 

Door bepaalde middelen te delen met anderen hebben meer mensen toegang tot dezelfde 

informatie. Zo vergroot dit de actieradius van de fraudeur, want hij kan bij meer mensen dezelfde 

data te weten komen. En hoe makkelijker de info bij de fraudeur geraakt, hoe sneller de Vo 

slachtoffer is van een gerichte aanval. 
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Integriteit van informatie/bij dienstverlening 

 Aansprakelijkheid 

Het concept van aansprakelijkheid (“accountability”) is dat er altijd één enkele persoon 

eindeverantwoordelijk is voor het gebruik, het stellen van een daad, of het volgen van een proces. 

In de meeste gevallen, bent u dat zelf. En dit is zelfs mogelijk als u niet actief meegewerkt hebt. 

Dat wil dus zeggen dat de Vo u (in uitzonderlijke gevallen) aansprakelijk kan stellen voor misbruik 

of fouten bij uitvoering uw taken. De context van de betrokken incidenten bepaalt of uw rol 

binnen deze activiteiten actief of passief, vrijwillig of onvrijwillig, bewust of onbewust was. 

Één specifieke situatie waarbij u aansprakelijk bent, is het misbruik van uw identiteit, of wanneer 

u de identiteit van andere personen gebruikt. 

 

  Weet dat de diefstal van uw identiteit uw aansprakelijkheid kan opschorten. Dit is welteverstaan 

op voorwaarde dat u al het mogelijke gedaan hebt om uw identiteit te beschermen tegen 

ongeoorloofd gebruik. 

 

 

 IT-processen 

 

In heel wat IT-processen krijgen bepaalde personen taken toebedeeld via een (automatisch) 

proces, of zijn gebeurtenissen aan een persoon gelinkt. 

 

Als iemand zich als u kan voordoen, wil het ook zeggen dat die persoon in uw naam taken 

toegewezen kan krijgen, of dat de Vo u als bron van een activiteit of incident kan zien. Dit kan 

leiden tot een gebrekkige opvolging met impact voor de burger, of voor de interne 

dienstverlening. 

 

 4-ogen principe 

 

Voor heel wat processen is er een heel specifieke nood aan een extra validatie. Dit geeft onder 

andere extra zekerheid dat informatie op de juiste manier behandeld is. Het feit dat twee mensen 

onafhankelijk van elkaar dezelfde stap doorlopen, of dat één persoon het werk van iemand anders 

nakijkt en valideert, verkleint de kans op fouten. In processen met een financieel karakter beperkt 

het ook fraude. 

 

Gebruikt iemand anders uw ID, of u het ID van iemand anders, en vermijdt u daarbij een 4-ogen 

principe, bent u hier aansprakelijk voor. Ook in het geval van fraude of misbruik. 
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 Legale acties 

 

Een direct gevolg is het nemen van legale acties na onregelmatigheden. Omdat uw login-gegevens 

gebruikt zijn, bent u de logische persoon om een juridische procedure tegen op te starten. Puur 

technisch gezien bent u namelijk aansprakelijk voor de acties die onder uw gebruiker gebeuren. 

 

Beschikbaarheid van informatie/bij dienstverlening 

 Verlies van materiaal 

 

Van zodra meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor één ding, vervalt automatisch het 

verantwoordelijkheidsbesef. Als verschillende collega’s toegang hebben tot hetzelfde materiaal, 

kan er onduidelijkheid ontstaan over wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is. En dat kan leiden 

tot verlies of diefstal, bijvoorbeeld van een e-ID.  

 

De onbeschikbaarheid van het materiaal heeft een puur financiële kost (vervanging van het item), 

maar ook een operationele (bepaalde taken gebeuren tijdelijk niet). Deze leiden uiteraard tot een 

verminderde service aan de burger. 
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ADVIES 

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 logt activiteiten op het netwerk van de Vo en op toepassingen die de hele Vo gebruikt. 

Op bepaalde activiteiten monitort de Vo bijkomend: dit kan gaan van checks a posteriori om 

te analyseren wat er gebeurd is, tot real-time waarschuwingen wanneer er verdachte 

handelingen gebeuren. 

 De Vo maakt een inschatting van de gevoeligheid van de informatie volgens de geldende 

Informatieclassificatie. In lijn met die analyse, implementeert de Vo de nodige controles die 

de Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid van de informatie borgen.  

 De Vo richt een centraal aanmeldpunt op om security incidenten te melden. 

 Door middel van password managers hoeft u niet al uw wachtwoorden uit het hoofd te leren 

of ergens op een leesbare manier op te schrijven. De database die hierachter staat, is lokaal 

opgeslagen (enkel voor u toegankelijk) en tegelijkertijd versleuteld (encryptie). 

 

 Acties voor de medewerker 

▪ Deel als medewerker nooit uw aanmeldgegevens, of andere middelen die enkel en alleen voor 

u bedoeld zijn. 

▪ Zijn er bepaalde middelen zoals smartcards, actieve sessies, of iets anders dat u deelt met uw 

collega’s of met andere teams? Stop hier dan onmiddellijk mee. 

▪ Zijn er andere mensen op de hoogte van bijvoorbeeld uw wachtwoord? Verander het dan 

onmiddellijk en deel het nieuwe wachtwoord niet opnieuw. 

▪ Gebruik nooit uw identiteit van de Vo voor privédoeleinden, zoals bijvoorbeeld uw 

professioneel e-mailadres voor een privédienst of voor social media. 

▪ Gebruik nooit eenzelfde wachtwoord voor professionele en privé accounts of toepassingen. 

Als u dit op moment wel doet, wijzig dan uw wachtwoorden en maak een onderscheid. 

▪ Merk je iets verdacht op? Meld het dan aan servicedesk@vlaanderen.be. 

 
1 Maatregelen met een  zijn geïmplementeerd. Maatregelen met een  zijn (nog) niet geïmplementeerd. 

mailto:servicedesk@vlaanderen.be
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ROLLEN EN EVRANTWOORDELIJKHEDEN 

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

 
Uitvoeder 
(Responsible) 

Aansprakelijke 
(Accountable) 

Raadpleging 
(Consultable) 

Informeren 
(Informed) 

Identificatie en 
authenticatie van de 

eindgebruiker 

Het Facilitair Bedrijf Leidend ambtenaar CSO(*) Eindgebruiker 

Loggen en monitoren 
van activiteiten van 

de gebruiker 

Het Facilitair Bedrijf Leidend ambtenaar 
DPO(*) 
CSO(*) 

Eindgebruiker 

Inrichten van 
centraal meldpunt 

voor 
Veiligheidsincidenten 

Het Facilitair Bedrijf Leidend ambtenaar 
DPO(*) 
CSO(*) 

Eindgebruiker 
 

Service Desk 

Ter beschikking 
stellen van password 

manager 

Het Facilitair Bedrijf Leidend ambtenaar CSO(*) Eindgebruiker 

Toepassen van 
maatregelen 

Data eigenaar, lid 
van de organisatie. 

Leidend ambtenaar 
DPO(*) 
CSO(*) 

Eindgebruiker 

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

TERM TERMINOLOGIE 
SYNONIEM(EN) 

GEBRUIK 

IDENTIFICATIE -  Het principe waarbij u als persoon aangeeft wie 
u bent. In een IT-systeem kan dit gaan om een 
gebruikersnaam. 

AUTHENTIFICATIE -  Het principe waarbij een systeem controleert 
dat u bent wie u beweert te zijn. In een IT-
systeem kan dit op verschillende manieren 
gebeuren, bijvoorbeeld door de input en 
controle van een wachtwoord. 

AUTHENTIFICATIEMIDDEL -  Er zijn verschillende middelen om u mee te 
identificeren: 

 Iets wat u kent, zoals een 
gebruikersnaam en wachtwoord; 

 Iets wat u hebt, zoals een e-ID of een 
smartcard; 

 Iets wat u bent, zoals uw vingerafdruk 
of een retinascan. 

VERANTWOORDING/ 

AANSPRAKELIJKHEID 

-  Het principe dat er voor elke activiteit altijd één 
enkel persoon eindverantwoordelijk is. Deze 
persoon wordt daar ook effectief voor 
aansprakelijk gesteld. 

SOCIAL ENGINEERING -  Het proces waarbij hackers, of fraudeurs 
proberen informatie te ontfutselen die zij 
daarna kunnen misbruiken om schade te 
berokkenen. 

4-OGEN PRINCIPE -  Het principe waarbij twee personen over 
dezelfde taak gaan. De tweede persoon 
herhaalt de taak van de eerste als een blinde 
controle; of de tweede persoon controleert en 
valideert de input van de eerste. 

STERKE AUTHENTIFICATIE Multi Factor 
Authentication 

 Het principe waarbij we meerdere 
authentificatiemiddelen combineren. Daarbij is 
het principe dat naarmate men meer middelen 
combineert, de authentificatie veiliger is. 

 


