
Hoe gevoelig is jouw informatie?

Verandert de context van je informatie? Herhaal dan de oefening.
Heb je in één geheel verschillende informatieklassen voor vertrouwelijkheid (dit geldt ook 
voor integriteit of beschikbaarheid)? Neem dan de hoogste klasse.
Kom je er niet uit? Voor persoonsgegevens geldt klasse 3 of 4 (bijzondere persoonsgegevens).
Definitief uitsluitsel? Contacteer je veiligheidsconsulent/CISO of DPO.

Gaat het om 
persoons-
gegevens?

Mag je de informatie zonder 
restricties met iedereen delen?

Mag je de informatie zonder 
restricties delen binnen je eigen 

organisatie?

Kan/mag je de informatie publiek 
delen op verzoek (bvb via 

openbaarheid van bestuur)?

neen

Is de informatie beperkt tot een grote 
groep gebruikers? Is potentiële schade 

bij vrijgeven van de informatie beperkt?

Is de informatie beperkt tot een 
kleine groep gebruikers? Is 
potentiële schade groot?

Is de informatie beperkt tot een selecte groep 
gebruikers? Is potentiële schade zeer groot of 

bedreigend voor het voortbestaan van de 
organisatie?

Gaat het om 
bedrijfs-

informatie?

Gaat het om professionele 
contactgegevens?

Gaat het om bijzondere 
persoonsgegevens?

neen

neen

neen

neen

neen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

neen

ja

ja

  



Lijst met bijzonderheden en voorbeelden. Opgelet, deze lijst is niet exhaustief! 

Bijzonderheid/voorbeeld Minimale 
informatieklasse 
vertrouwelijkheid 

Voor bedrijfsinformatie  

Is de informatie onderhevig aan geheimhoudingsplicht?  

Zijn het verslagen van een confidentieel overleg?  

Is de informatie uitdrukkelijk als vertrouwelijk bestempeld, bvb in een 
vertrouwelijkheidsovereenkomst? 

 

Is de informatie van economisch, financieel of commercieel belang (bvb met het oog 
op bestrijding van handel met voorkennis)? 

 
Gaat het om informatie over internationale betrekkingen of onze relatie met andere 
overheiden? 

 
Gaat het om ondernemingsgegevens (die de overheid niet mag delen in het kader 
van Openbaardheid van bestuur)? 

 
Gaat het om informatie die de overheid ter beschikking moet stellen in een 
rechtsgeding, en tegen de overheid kan gebruikt worden? 

 

Heeft de informatie betrekking tot administratieve handhaving, een audit in 
uitvoering of politieke besluitvorming? 

 
Bevat de informatie details over de openbare orde en veiligheid?  

Gaat de informatie over de bescherming van het milieu, met mogelijks indirecte 
schade voor individuen? 

 
Voor persoonsgegevens  

Gaat het om persoonsgegevens? 

 
Gaat het om bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, medische gegevens, 
lidmaatschap vakbond, biometrische gegevens)? 

 

Is het de beschrijving van tuchtmaatregelen aan het adres van een bepaald individu?  

 


