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1. DIT DOCUMENT 

1.1. Situering 

Dit document maakt deel uit van de begeleidende documentatie in context van het generieke 
informatieclassificatie initiatief van de Vlaamse overheid op vraag van minister Homans, toenmalig 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Het informatieclassificatieraamwerk is uitgewerkt door Digitaal Vlaanderen en overgenomen door het 
Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Dit initiatief krijgt de steun van de Vlaamse 
toezichtcommissie. 

1.2. Doel 

Dit document beschrijft processen in relatie tot informatieverwerking binnen de verschillende Vlaamse 
overheidsniveaus zoals vastgelegd door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Het 
document beschrijft hoe men de kwaliteitskenmerken bij informatieverwerking benadert en de 
gerelateerde risico’s opvangt door het nemen van organisatorische en technische maatregelen op een 
uniforme wijze. Dit document geeft aan wie de aansprakelijkheid draagt, en wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de geïdentificeerde processen. 

Het doelpubliek van dit document is elke Vlaamse bestuursinstantie in lijn met het bestuursdecreet. 
Dit omvat de Vlaamse overheid, lokale overheden en andere instellingen met een publieke taak. Meer 
hierover: zie https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/is-uw-organisatie-een-vlaamse-
bestuursinstantie.  

1.3. Verspreiding 

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 wordt gedeeld volgens het decreet openbaarheid van bestuur van de Vlaamse regering. 

1.4. Vrijwaring 

Gelieve de auteur of de bevoegde projectbegeleiders te contacteren om u ervan te vergewissen dat u 
de laatst gevalideerde versie van dit document in handen heeft. 

1.5. Eigenaar 

Johan SMEKENS | Chief Information Security Officer | Digitaal Vlaanderen 

johan.smekens@vlaanderen.be 

1.6. Classificatie 

Dit document valt onder de vertrouwelijkheidsklasse 1 en mag als gevolg vrij gepubliceerd worden aan 
alle actoren waarmee de Vlaamse overheid samenwerkt. 
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Dit document valt onder integriteitsklasse 2. 

1.7. Historiek 

Deze sectie zal tijdens de publicatie verwijderd worden. 

 Datum Auteur(s) Opmerking(en) 

v.2.0 27 februari 2018 Johan Smekens Uniformisatie terminologie 

v.2.1 3 mei 2018 Johan Smekens Organisatie van de documentatie set 

Stapeling van minimale specifieke 
maatregelen 

v.3.0 17 april 2020 Beau Janssens Toevoegen Levenscycli van het 
informatieclassificatieraamwerk en van 
de Informatieclassificatie. 

Aanpassingen in formuleringen. 

v.4.0 16 juli 2020 Kristel Van Aken Integriteit toevoegen 

v.5.0 27 mei 2021 Kristel Van Aken Beschikbaarheid toevoegen 

1.8. Bronnen en verwijzingen 

Onderstaande bronnen werden gebruikt om de inhoud van dit document te verbinden met de 
toegepaste wetgeving: 

 VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD / 27 April 2016 
(GDPR/AVG) 

 AANBEVELING (BE) 06/2017 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE 
LEVENSSFEER / 14 juni 2017 (Toepassing register van de verwerkingsactiviteiten) 

 Informatieclassificatie/Standaard categorieën persoonsgegevens / 19 januari 2018 
 Bestuursdecreet: 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030009&datum=&geannoteerd=false&p
rint=false  
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3. INFORMATIECLASSIFICATIE 

Een Informatieclassificatie is essentieel voor een correct informatieveiligheidsbeleid. Het somt alle 
criteria, processen en maatregelen op, die binnen een organisatie beschikbaar zijn om op een correcte 
en veilige manier met diverse informatiebronnen om te gaan. 

3.1. Informatieclassificatie processen 

Het Informatieclassificatieraamwerk laat op een eenvoudige manier toe om de nodige maatregelen te 
identificeren die nodig zijn om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid op een coherente 
manier te ondersteunen. Dit gebeurt dan ook conform de regelgeving en in overeenkomst met de 
waarde van deze informatie voor de Vlaamse overheid. 

De processen in het Informatieclassificatieraamwerk zorgen ervoor dat: 

 er een evenwicht is tussen flexibiliteit in gebruik en een aanvaardbaar niveau van beveiliging van 
en controle op de betrokken informatieverwerking. Dit evenwicht is ook van toepassing op de 
achterliggende infrastructuur- en applicatiecomponenten. De nadruk ligt op het beschrijven van 
de toegepaste deelprocessen en in mindere mate op de technische ondersteuning. Het is uiterst 
belangrijk dat kleinere organisaties die over beperkte (financiële) middelen beschikken, deze 
processen ook kunnen gebruiken zonder in te boeten op niveau van informatieveiligheid; 

 we op correcte wijze invulling geven aan alle regelgeving die van toepassing is op het verwerken 
van informatie in het algemeen, en regelgeving met betrekking tot de specifieke aard van de 
verwerkte informatie, bijvoorbeeld GDPR; 

 we op eenvoudige manier een verband kunnen leggen tussen de informatieverwerking en de toe 
te passen maatregelen op basis van hun informatieklasse. 

Geïdentificeerde processen 

Volgende 3 processen zijn geïdentificeerd in context van de Informatieclassificatie: 

Het beheersproces 

Het beheersproces omvat alle organisatorische en regelgevende activiteiten die noodzakelijk zijn om 
van het Informatieclassificatieraamwerk een toepasbaar beleidsmiddel te maken. Dit bevat de 
criteria, processen en maatregelen, hun definities, structuur en de daaraan verbonden 
Informatieklassen en achterliggende maatregelen. 

De Informatieclassificatie toepassen 

De toepassing van de Informatieclassificatie op de verwerkte informatie gebeurt op basis van de 
informatieclassificatierichtlijnen die beschreven zijn door het beheersproces. 

Opmerking: Het resultaat van deze analyse is een set van minimaal toe te passen maatregelen. Naast 
deze oefening is een analyse en aanvaarding van de residuele risico’s noodzakelijk. 
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Uitvoeren van de maatregelen 

Na het toepassen van de informatieclassificatie, dit wil zeggen het concreet toekennen van een 
informatieklasse aan informatie, dataset en/of onderliggende structuren, krijgt men een overzicht van 
te nemen maatregelen. Het is belangrijk om deze maatregelen uit te voeren binnen de organisatie en 
op de technische componenten die de informatieverwerking ondersteunen. Als een leverancier deze 
activiteiten uitvoert, moeten we deze maatregelen duidelijk documenteren in een exploitatiedossier 
en moeten we een correcte opvolging van deze maatregelen verzekeren. 

Interactie tussen de processen (grafisch) 

 
Vereenvoudigde voorstelling van de interacties tussen de processen 

3.2. Rollen en verantwoordelijkheden 

 

 
Verantwoordelijke 

(Uitvoerder) 
Aansprakelijke Raadpleging Informeren 

 (Responsible) (Accountable) (Consulted) (Informed) 

Proces en raamwerk 
Digitaal Vlaanderen 
Projectmanager 
(Huidige context) 

Stuurorgaan Vlaams 
Informatie- en ICT-

beleid 

Leden van het 
Stuurorgaan Vlaams 

Informatie- en ICT-beleid 
Voorzitters college 

Informatie- 
classificatie 

Informatie eigenaar, lid 
van de organisatie 

Topmanagement 
(leidend ambtenaar of 

directeur) 

DPO (*) 
CSO (*) 

Leden van het 
Stuurorgaan Vlaams 
Informatie- en ICT-

beleid 

Toepassen van 
maatregelen 

Informatie eigenaar, lid 
van de organisatie. 
Uitbesteding aan 
externe leverancier 
mogelijk mits expliciet 
toezicht en controle 
door de organisatie 

Topmanagement 
(leidend ambtenaar of 

directeur) 

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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3.3. Informatieclassificatie en wetgeving 

Een organisatie verwerkt heel wat informatie van diverse aard. Grosso modo kunnen we spreken van 
twee soorten informatie: bedrijfsinformatie en persoonsgegevens. Het Informatieclassificatie 
raamwerk biedt een helpende hand wanneer het gaat over het beveiligen van beide soorten informatie 
omdat het een kader schept voor de beveiligingsmaatregelen die een organisatie kan nemen om haar 
informatie te beschermen.  

Maar er moet ook rekening worden gehouden met de wettelijke omkadering. Zo is voor de verwerking 
van persoonsgegevens de AVG van toepassing. De AVG voorziet heel wat technische en 
organisatorische maatregelen waaraan een verwerking van persoonsgegevens moet voldoen, 
bijvoorbeeld het vastleggen van de grondslag, het uitvoeren van een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling, enz. De steun die het informatieclassificatieraamwerk kan 
bieden, is beperkt tot het aanbieden van een raamwerk voor technische en organisatorische 
maatregelen voor informatiebeveiliging. Het geeft geen ondersteuning voor de andere vereisten van 
de AVG. Kort gezegd geeft het informatieclassificatieraamwerk enkel een handvat om de 
verplichtingen van artikel 32 (beveiliging van de verwerking) van de AVG af te dekken.  
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4. DOCUMENTATIE ORGANISATIE 

Om de organisatie van de documentatie set in goede banen te leiden gebruiken we binnen de 
informatieclassificatie onderstaande onderverdeling. We delen op in 4 categorieën van documentatie, 
elk met hun specifiek doel binnen de organisatie. 

4.1. Interactie tussen de verschillende documentatie sets 

 

Merk op: Het ‘Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid’ stuurt enkel de documentatie sets 
van het level 2 aan. 
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4.2. Documentatie levels 

Informatieclassificatie documentatie level 1 

Deze categorie van informatie bevat alle (referentie naar) documentatie die de regelgeving beschrijven 
en ondersteunen. Deze categorie van informatie gebruikt een organisatie binnen de Vlaamse overheid 
(Vo) als bron om de criteria binnen de informatieclassificatie te identificeren. 

Inhoud 

 Wetgeving waaronder de informatieverwerking van de Vo valt: 

 EU; 
 EU-lidstaat; 
 federale overheid; 
 regionale overheid; 
 ... 

 Regelgeving waaronder de informatieverwerking van de Vo valt: 

 machtigingen; 
 contractuele verbintenissen en voorwaarden; 
 generieke en specifieke Vo afspraken. 

Rollen en verantwoordelijkheden 

De regelgevende organisatie is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van 
deze documentatie. 

Informatieclassificatie documentatie level 2 

Deze documentatiecategorie bevat ‘het Vo Informatieclassificatieproces’ en de ‘minimale 
maatregelen’ met betrekking tot informatieverwerking binnen de Vo. Deze documenten formuleren 
de manier waarop we de verplichtingen zoals beschreven in de documentatie uit level 1, moeten 
interpreteren en beantwoorden. 

Inhoud 

 De unieke en uniforme manier waarop de Vo de informatie uit level 1 positioneert en 
beantwoordt. (Dit document) 

 De manier waarop we de informatieverwerking koppelen aan een reeks te nemen maatregelen, 
gegroepeerd op basis van informatieklassen. (Dit document) 

 De koppeling van organisatorische en technische maatregelen aan een informatieklasse. (De 
minimale maatregelen) 

 ‘Minimale algemene maatregelen’ op basis van ISO27001/-2 standaarden zorgen voor de 
basis van een veilig en gestructureerde informatieverwerking. 

 ‘Minimale specifieke maatregelen’ op basis van specifieke regelgeving (bijvoorbeeld GDPR, 
maar ook andere regelgeving is mogelijk) vervolledigen de ‘Minimale algemene 
maatregelen’. 

Rollen en verantwoordelijkheden 

De aansprakelijkheid voor het ter beschikking stellen van deze documentatie set, met de ‘Minimale 
algemene maatregelen’ en de ‘Minimale GDPR-specifieke maatregelen’ ligt bij het ‘Stuurorgaan 
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Vlaams Informatie- en ICT-beleid’. Dit beleidsorgaan zal op zijn beurt een verantwoordelijke 
identificeren om de begeleidende processen te ondersteunen in samenwerking met de Werkgroep 
Informatieveiligheid. 

Informatieclassificatie documentatie level 3 

Deze categorie van informatie bevat alle documentatie waarin de verschillende beleidslijnen van de 
informatieverwerker in context van zijn informatieveiligheidsbeleid zijn beschreven. Deze categorie 
van informatie bevat de aanpak van de organisatie in alle aspecten die in het documentatie level 2 zijn 
beschreven. 

Inhoud 

 Beleid voor de volledige keten van de informatieverwerking: 

 Voor informatieverwerking binnen de organisatie; 
 Voor informatieverwerkingsdiensten aangeboden aan derden; 
 (Een referentie aan de) documentatie level 3 van toepassing op informatie verwerkende 

diensten, afgenomen van derden. 

 Uitwerking 

 Contractuele afspraken 

 Inclusief bijhorende documentatie (addendum, verwijzingen,…) 

 Verwerkingsovereenkomsten 

 Inclusief bijhorende documentatie (addendum, verwijzingen,…) 

 Processen 

 Inclusief de richtlijnen (policy) die als raamwerk dienen om de processen van de volledige 
informatieverwerking te ondersteunen en structureren 

Rollen en verantwoordelijkheden 

 De aansprakelijkheid voor het ter beschikking stellen van deze documentatie set ligt bij: 

 de eigen organisatie, voor de informatieverwerking binnen de eigen organisatie; 
 de leverancier voor informatieverwerking buiten de eigen organisatie: 

 commerciële organisaties; 
 andere Vo-organisaties die informatieverwerking aanbieden. 

 De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze documentatie ligt bij de organisatie 
die de informatieverwerking organiseert of afneemt van derden. 
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Informatieclassificatie documentatie level 4 

Deze categorie van informatie bevat alle documentatie waarin de architectuur en uitwerking van de 
informatie verwerkende componenten worden beschreven. Deze beschrijving is beschikbaar per 
applicatie. 

Inhoud 

 Doel van de informatieverwerking 
 Architectuur 

 Processtromen 

 Processen, eigen aan de specifieke informatieverwerking (specifieke toepassing) 
 Externe processen 

 Gebruiksbeheer en applicatie toegangen 
 Beheerderstoegangen 

 Informatiestromen 
 Informatiebeschrijving 

 Noodzaak van de informatie-attributen binnen de informatieverwerking 

 Techniek 

 Technische componenten 

 Applicatie (inclusief externe componenten) 
 Beheer 

 Technische informatiestromen tussen de applicatie componenten 
 Toegangscontrole 

 Toepassing 
 Externe diensten en toepassingscomponenten 

 Genomen veiligheidsmaatregelen 

 Toepassing 
 Ondersteunende platformen 
 Beschikbare adviezen van leveranciers en de toepassing ervan 
 Netwerken 

 Firewall 
 IDS/IDP 
 … 

 Technische ‘baselines’ en technische ‘policies’ 

Rollen en verantwoordelijkheden 

 De aansprakelijkheid voor het ter beschikking stellen van deze documentatie set ligt bij: 

 de eigen organisatie, voor de informatieverwerking binnen de eigen organisatie; 
 de leverancier voor informatieverwerking buiten de eigen organisatie: 

 commerciële organisaties; 
 andere Vo-organisaties die informatieverwerking aanbieden. 

 De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze documentatie ligt bij de organisatie 
die de informatieverwerking organiseert of afneemt van derden. 
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5. HET INFORMATIECLASSIFICATIERAAMWERK 

5.1. Gebruikte terminologie 

Informatie 
Onder informatie verstaan we alle gegevens, ongeacht het medium waarop deze opgeslagen zijn en 
ongeacht de presentatie. 

Kwaliteitskenmerken 

Bij informatieverwerking onderscheiden we drie kwaliteitskenmerken: 

 Vertrouwelijkheid 
 Integriteit 
 Beschikbaarheid 

Toepassingsgebied 

Het informatieclassificatieraamwerk is van toepassing op alle informatie die de Vo (en haar 
dienstverleners) raadpleegt, verwerkt, opslaat of publiceert. 

Concreet gaat het over: 

 informatieverwerking waarvoor de organisatie aansprakelijk of verantwoordelijk is: 

 informatie van de organisaties binnen de Vo; 

 de maatregelen bij verwerking en gebruik van informatie binnen de organisatie: 
 informatie van andere overheden, burgers, bedrijven, partners en derden. 

Regelgeving 

Regelgeving is een algemene term die relevante wetgeving, organisatorische en commerciële 
afspraken die van toepassing zijn bij informatieverwerking, bundelt tot één begrip ter vereenvoudiging 
van de documentatie. 

Criteria 

Onder criteria verstaan we generieke en specifieke eigenschappen van toepassing op het verwerken 
van informatie, die leiden tot de identificatie van een informatieklasse. 

Maatregelen 

Maatregelen zijn de inzet van communicatie-, organisatorische, juridische en technische middelen die 
de optimale verwerking van informatie binnen de organisatie moeten garanderen. Hierbij moeten we 
rekening houden met internationale industrienormen rond informatiebeveiliging.  

  



 
 16 september 2021 

 

 

Dit document mag publiek gedeeld worden 
12 |41 

 

5.2. Beperkingen van het informatieclassificatieraamwerk 

Informatieclassificatie 

Het informatieclassificatie project omvat enkel het opstellen en onderhouden van het 
classificatiemodel en niet de toepassing ervan op de aanwezige informatie binnen de gebruiks- en 
informatieverwerking van de Vo. Zie RACI in de rubriek “Rollen en verantwoordelijkheden”. 

5.3. Basisprincipes van het informatieclassificatieraamwerk 

Het doel van de informatieclassificatie is om een objectief gestandaardiseerd beleid te voeren waarbij 
iedereen in de organisatie, inclusief zijn externe informatieverwerkers, dezelfde maatregelen toepast 
bij het ontsluiten van informatiebronnen. Het moet de organisatie toelaten om een uniforme 
nomenclatuur te gebruiken in context van informatiebeveiliging. 

Onderstaande principes werden gebruikt om de informatieclassificatie op te bouwen: 

Eenvoudig en rechtlijnig 

Het toepassen van de informatieklassen op de betrokken informatie moet relatief eenvoudig en 
rechtlijnig kunnen gebeuren op basis van identificeerbare criteria. 

Waarden en wettelijke eisen 

Informatie moeten we classificeren volgens de waarde van de informatie en de wettelijke eisen die 
erop van toepassing zijn. 

Verantwoordelijkheden en uitvoering 

Het informatieclassificatie project voorziet in het informatieclassificatieraamwerk dat de 
verantwoordelijkheden voor de diverse taken duidelijk gedefinieerd zijn. 
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Implementatieniveau 

De kwaliteitseisen van de individuele maatregelen hebben een directe relatie 
met de informatieklasse. Hierdoor kunnen maatregelen ogenschijnlijk 
gelijkaardig in verschillende klassen voorkomen, maar zullen kwaliteitseisen 
van de implementatie verschillen. In regel zal eenzelfde maatregel, gekoppeld 
aan hogere informatieklasse aan strengere kwaliteitseisen moeten voldoen. 

 Voorbeeld op basis van de encryptie maatregel: Hoe hoger de 
informatieklasse hoe sterker de sleutel en hoe strikter de toegepaste 
processen. 

We streven naar het toepassen van minimale klassen en de haar maatregelen 
zonder daarbij de restrisico’s te verwaarlozen. Het overschatten van deze implementatieniveaus leidt 
meestal tot overconsumptie van zowel financiële als humane middelen.  

Belangrijk: Overschatten van implementatie niveaus leidt, ondanks alle investeringen, tot een 
restrisico dat potentieel net groter wordt. 

 
- Uitholling van de basisprincipes en beveiligingsstandaarden 

 - Operationele risico’s en afgeleide schade 
 - Complexiteit in ondersteuning, onderhoud en gebruik 
 - Onnodige kosten  

Ondersteuning op infrastructuur  
De ondersteunende infrastructuur (Informatiesystemen en -diensten) neemt het beveiligingsniveau 
van de informatie met de hoogste klasse over, tenzij voor dat hogere niveau binnen het 
informatiesysteem voldoende specifieke mitigerende maatregelen zijn genomen. 

Belangrijk: Deze laatste context gebeurt steeds in combinatie met een expliciet specifieke audit naar 
de toepasbaarheid, efficiëntie en risico evaluatie van de informatieverwerkingscontext. 

Informatie levenscycli 

Elk informatie-element kan slechts één informatieklasse toegekend krijgen in een unieke fase van de 
informatie levenscyclus. 

Belangrijk: De informatieclassificatie wordt toegepast op de volledige levenscyclus van de 
informatie, inclusief archivering en gebruik voor wetenschappelijke doeleinden 
(statistieken, beleidsondersteuning, enz. …) 

Stapelen van beveiligingsmaatregelen 
Elke informatieklasse cumuleert alle minimale algemene maatregelen die zijn toegekend aan de 
informatieklasse zelf én de maatregelen van alle minimale algemene maatregelen in de onderliggende 
klassen. 

Opmerking: Deze regel is niet van toepassing voor specifieke en aanvullende maatregelen (zie ook 
hoofdstuk ‘maatregelen’). 
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‘De facto’ toekenning 

Informatie krijgt een ‘de facto’ klasse toegekend als er geen concrete informatieclassificatie is 
geïdentificeerd in het verleden. Het is aan de verwerker van de informatie om voor een correcte 
opvolging en rapportering te zorgen, zoals aangegeven in het RACI-model. 

5.4. Kwaliteitskenmerken 

Informatieclassificatie behelst drie kwaliteitskenmerken: 

 Vertrouwelijkheid; 
 Integriteit; 
 Beschikbaarheid. 

Vertrouwelijkheid 

Vertrouwelijkheid is een kwaliteitskenmerk van informatie. Met vertrouwelijkheid bedoelen we dat 
informatie alleen te gebruiken is door diegene die hiervoor gerechtigd is. De eigenaar van de 
informatie stelt dit recht en de motivatie tot verwerking vast. 

We moeten de vertrouwelijkheid van de informatie beschermen tegen verwerking door een niet-
geautoriseerde derde. Dit kan gaan om personen, overheden of organisaties. 

Integriteit 

Het begrip integriteit is een kwaliteitskenmerk van informatie. Het is een synoniem voor 
betrouwbaarheid. Betrouwbare informatie voldoet aan volgende integriteitskenmerken: 

Technische integriteit 

 We kunnen de informatie vanuit een betrouwbaar kanaal benaderen 
 Het heeft een betrouwbare bron 

Contextuele integriteit 

 De informatie is correct (rechtmatigheid is hier een kernbegrip) 
 De informatie is volledig 
 De informatie is tijdig (op tijd) 
 De informatie is geautoriseerd (aangemaakt of aangepast door een persoon of organisatie die 

gerechtigd is een aanpassing aan te brengen) 

Beschikbaarheid 

Beschikbaarheid geeft aan in hoeverre toepassing en de daaraan gerelateerde informatie toegankelijk 
is voor de geautoriseerde gebruikers. We maken een onderscheid tussen beschikbaarheid en 
bedrijfscontinuïteit: bedrijfscontinuïteit gaat erom dat kritieke dienstverlening geleverd kan worden 
ingeval van ramp. Beschikbaarheid gaat erom dat de dienstverlening geleverd wordt tijdens normale 
omstandigheden. Met dienstverlening bedoelen we het leveren van informatie en informatie 
verwerkende middelen aan burgers en organisaties. 
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Een voorbeeld om dit verschil duidelijk te maken: een disaster recovery site dient om in geval van een 
ramp de kritische componenten terug operationeel te maken binnen een afgesproken 
tijdsbestek. Overgaan naar zo’n disaster recovery oplossing vraagt veel werk en is niet 
iets wat je zomaar even in gang zet. Het is dan ook geen geschikte oplossing om alle 
componenten tijdens normale gang van zaken operationeel te houden. Anderzijds bieden 
vele technische oplossingen voor hoog-beschikbaarheid (‘high-availability’) zoals 
ontdubbelen van componenten geen oplossing voor rampscenario’s, bv. omdat ze op 
dezelfde site ingezet worden. Als zo’n site dan getroffen wordt, zijn alle componenten, 
ontdubbeld of niet, eveneens getroffen.  

We houden ook rekening met het aspect performantie: een verminderde of vertraagde werking van 
de performantie of een verminderde capaciteit heeft ook impact op de beschikbaarheid.  

Een ander deelaspect waar we aandacht aan besteden is herstelbaarheid: de mate waarin de 
dienstverlening bestaande uit informatie en de informatievoorziening, na onbeschikbaarheid hersteld 
kan worden. Herstel van informatie houdt in dat we op zoek gaan naar de meest recente versie van de 
informatie, maar ook naar de meest volledige informatieset.  

En ten slotte houden we ook rekening met kritische bedrijfsmomenten: het is best mogelijk dat 
informatie gedurende een groot deel van het jaar weinig beschikbaar moet zijn, maar op bepaalde 
momenten hoog beschikbaar moet zijn, bijvoorbeeld de salarisberekening is vooral cruciaal op het 
einde van elke maand. 

In de architectuur fase van een toepassing worden op basis van de eisen van de opdrachtgever de 
technische architectuur en de technische componenten gekozen om de gewenste beschikbaarheid te 
realiseren.  

Beschikbaarheid wordt beïnvloed door verschillende factoren. De belangrijkste is de uitval van de 
dienst. Daarbij zijn twee verschillende soorten uitval relevant: 

 gepland, bijvoorbeeld tijdens een gepland onderhoud of tijdens de implementatie van een 
project; 

 ongepland, bijvoorbeeld door een incident. 

Bij het bepalen van de beschikbaarheid wordt de geplande onbeschikbaarheid niet meegenomen. Dat 
wil zeggen dat het geplande onderhoud geen negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid die wordt 
gerapporteerd, tenzij de planning wordt overschreden. 

Een andere factor is de end-to-end beschikbaarheid en de beschikbaarheid van de tussenliggende 
componenten: door uitval van een tussenliggende component is de informatie onbeschikbaar. Ook al 
is de informatie en de toepassing beschikbaar, door falen van een component is het eindresultaat 
evenzeer een onbeschikbaarheid van informatie naar de burger of organisatie. Dit aspect wordt in de 
praktijk geregeld via OLA’s (Operational Level Agreement), dit zijn overeenkomsten tussen de 
dienstenleverancier en een ander deel van de organisatie.  

Beschikbaarheid van een dienst is afhankelijk van de beschikbaarheid van elk van de samenstellende 
delen. 

We vatten samen welke kenmerken we in overweging nemen als het gaat over beschikbaarheid: 

 de onverwachte uitval van één of meerdere componenten die deel uitmaken van het leveren van 
informatie en informatie verwerkende systemen aan de burger of organisatie; 

 een vermindering van de performantie; 
 de gehele of gedeeltelijke herstelbaarheid van informatie; 
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 de kritische bedrijfsmomenten waarop informatie of informatie verwerkende systemen niet 
mogen uitvallen. 

Volgende kenmerken maken geen deel uit van beschikbaarheid: 

 geplande werkzaamheden zoals gepland onderhoud, implementaties; 
 projecten (beschikbaarheid gaat enkel over de operationele omgeving); 
 rampscenario’s (hiervoor wordt het bedrijfscontinuïteitsplan ingeschakeld). 

De beschikbaarheidsschalen worden in de praktijk als een percentage gepresenteerd, waarbij een 
hogere waarde een positievere uitkomst is dan een lage waarde. In het kader van de dienstverlening 
worden deze waarden als vereisten opgenomen in de SLA (Service Level Agreement), dit is een 
overeenkomst tussen de aanbieder en de afnemer. De vertaalslag van de beschikbaarheidsschalen 
naar de SLA en de OLA maakt geen deel uit van dit document (maar wordt wel opgenomen in 
documentatie level 3), we geven wel een voorbeeld: 

Hoge beschikbaarheid wordt uitgedrukt in het aantal negens: 
2 negens: 99% dienst is 3,65 dagen per jaar niet beschikbaar 
4 negens: 99,99% dienst is 52 minuten per jaar niet beschikbaar 
6 negens: 99,9999% dienst is 31 seconden per jaar niet beschikbaar 
Wanneer verschillende componenten achtereenvolgens in een informatiesysteem worden gebruikt, 

wordt de beschikbaarheid bepaald door de beschikbaarheidsfactoren met elkaar te 
vermenigvuldigen. Combinatie van de twee componenten met een beschikbaarheid van 
resp. 2 en 4 negens betekent een totale niet-beschikbaarheid voor het systeem van 3,69 
dagen per jaar. 

5.5. Levenscyclus van het informatieclassificatieraamwerk 

Digitaal Vlaanderen bekijkt minstens jaarlijks, of bij significante wijzigingen in de regelgeving, dit 
informatieclassificatieraamwerk. Hierbij zoekt Digitaal Vlaanderend validatie bij het Stuurorgaan 
Vlaams Informatie- en ICT-beleid, dat aansprakelijk is voor het overkoepelende proces. 

De activiteiten van deze jaarlijkse herziening zijn: 

 evaluatie van de criteria op basis van gewijzigde regelgeving; 

 evaluatie van de maatregelen op basis van geïdentificeerde risico’s: 

> aanpassen; 

> vervangen; 

> verwijderen; 

> toevoegen. 

Enkele mogelijke gevolgen van deze oefening zijn: 

 een revaluatie van datasets bij wijziging van classificatiecriteria en/of maatregelen; 

 bijsturing van bestaande technische en organisatorische maatregelen. 
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6. INFORMATIEKLASSEN 

6.1. De basisrelaties van de klassen 

De informatieklassen geven de relatie weer met: 

 de gebruikte criteria die voorkomen in alle toepasbare regelgeving(en): 

 identificatie van de toe te passen regelgeving; 
 specificatie rechtstreeks identificeerbaar uit de regelgeving; 
 identificatie van contextrisico af te leiden uit de regelgeving; 
 identificatie van restrisico af te leiden uit risicoanalyse (vanaf klasse 3); 

 de achterliggende set van maatregelen. 

 

 Vertrouwelijkheid en integriteit hebben geen één-op-één relatie. Conform de opzet en structuur 
van de informatieklassen, bevatten de minimale algemene maatregelen de basis om aan 
vertrouwelijkheids- en aan integriteitvereisten tegemoet te komen. Op basis van specifieke 
regelgeving zullen deze minimale algemene maatregelen uitgebreid worden met minimale 
specifieke maatregelen. De eigenaar of verwerker van de informatie kan op basis van 
geïdentificeerde risico’s beslissen om bijkomend maatregelen te identificeren en in te richten. 

 Vertrouwelijkheids- en integriteitsklassen worden onafhankelijk van elkaar toegekend aan 
informatie. Het kan dus gebeuren dat informatie een bepaalde klasse voor vertrouwelijkheid 
toegekend krijgt – bv. 2 – en een andere voor integriteit – bv. 3. In dit geval moeten de minimale 
maatregelen voor klasse 2 voor vertrouwelijkheid en voor klasse 3 voor integriteit toegepast 
worden. Het komt vaak voor dat een maatregel zowel vertrouwelijkheid als integriteit bedient. In 
dit geval wordt de maatregel voor de hoogste klasse toegepast – in het voorbeeld klasse 3 
(integriteit). Een maatregel die uitsluitend vertrouwelijkheid of uitsluitend integriteit afdekt, hoeft 
aan deze regel niet te voldoen. 

Toepassing van de informatieklasse 

Op basis van een voorbeeld: GDPR-wetgeving 
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6.2. Impact en schade 

Definitie van de impactschalen 
We kennen een informatieklasse toe door na te gaan wat het (potentieel) gevolg kan zijn van een 
inbreuk op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. 

De impact is gebaseerd op de potentiële schade van een inbreuk. Deze impact schalen rangschikken 
we oplopend van lage tot onbestaande impact of schade in klasse 1, tot bedreigende impact of schade 
in klasse 5. Op deze manier worden deze impact of schade schalen uniek verbonden aan de 
kwaliteitsgraden in het informatieclassificatieraamwerk. 

Opmerking: De ‘waarschijnlijkheid’ van een inbreuk wordt enkel geëvalueerd bij de risicoanalyses en 
niet tijdens de impactanalyses. De identificatie van de informatieklassen gebeurt enkel 
op basis van impact. 

Impact op het onderwerp van de gebruikte criteria 

In het informatieclassificatiemodel gebruiken we deze criteria: 

 informatieveiligheidsstandaarden als basis (ISO27001/2); 
 regelgevingen, die leiden tot een vaste informatieklasse; 
 contractuele verbintenissen die leiden tot een vaste informatieklasse; 
 impact van potentiële inbreuken op basis van onderstaande impact schalen en hun referentie 

criteria. 

Het is hierbij belangrijk het onderwerp van de betrokken regelgeving (en/of contractuele verbintenis) 
correct te interpreteren.  

In specifieke regelgeving kan dit anders liggen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de GDPR-wetgeving 
die het individu beschermt tegen risico’s verbonden aan het verwerken van informatie door anderen 
dan de burger zelf. In GDPR-context is men verplicht om, naast de ’gevolgen van inbreuken voor de 
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organisatie’ ook, de ’gevolgen van inbreuken op het betrokken individu in kaart te brengen en te 
evalueren’. 

6.3. Inschatting van de impact op het onderwerp informatie 

Bij inbreuken waar schade ontstaat, maken we onderscheid tussen materiële en immateriële schade. 

Materiële schade 

Materiële schade is het meest ‘tastbaar’. Het heeft betrekking op schade waarbij de grootte van het 
nadeel relatief gemakkelijk monetair uit te drukken is. Doorgaans speken we hierbij over: 

 Fysische schade 

 Schade aan voorwerpen en goederen 
 Letselschade of schade aan personen beperkt in tijd die niet resulteren in immateriële schade 

 Financiële schade  
 Economische schade  

 Tijdelijke (technische) werkloosheid van het personeel 

 Verminderde dienstverlening aan burgers en/of bedrijven 

Voorbeelden van materiële schade: 
 Kosten bij aankoop vervangingsgoederen en diensten, inkomensverlies, pensioenschade, 

kosten van huishoudelijke hulp, ziektekosten (ziekenhuiskosten, kosten fysiotherapeut, 
kosten hulpmiddelen), kosten woningaanpassing, extra reiskosten, stijgende 
verzekeringspremie, telefoonkosten en juridische hulp 

  



 
 16 september 2021 

 

 

Dit document mag publiek gedeeld worden 
20 |41 

 

Immateriële schade 

Immateriële schade is minder makkelijk aanwijsbaar en is veel lastiger uit te drukken in geld. In de 
meeste gevallen is de compensatie van de schade erg hoog of erg moeilijk tot onmogelijk. We spreken 
hierbij over: 

 Geestelijke schade, pijn, trauma of smart, gemis, verdriet, verlies van levensvreugde, angsten 
 Vrijheidsbeperking: gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent 

 Verlies van fysieke vrijheid 
 Verlies van vrijheid van handelen 

 Verlies van beroep 
 Verlies van vrijetijdsbesteding 

 Fysische schade, gedeeltelijke of volledige onbeschikbaarheid van handelen, in extreme vormen 
bedreigend voor het voortbestaan van: 

 personen 
 organisaties 
 diensten 

 Sociale schade, verlies van sociale contacten 
 Reputatieschade verbonden aan: 

 personen 
 organisaties 
 producten 
 diensten 

Voorbeeld: Smaad of laster. Een kritisch artikel over iemands wangedrag kan volkomen rechtmatig 
zijn ook al schaadt het de betrokkene in zijn reputatie. 
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6.4. Levenscyclus van de Informatieclassificatie 

Eigenaars van informatie bekijken regelmatig of de informatieklasse nog steeds relevant en correct is. 
Topmanagement (leidend ambtenaar of directeur) verantwoordelijk voor de data eigenaar is 
aansprakelijk dat deze jaarlijkse evaluatie gebeurt. Aan de entiteiten wordt aangeraden deze activiteit  
te integreren in haar veiligheidsplan.  

De frequentie van deze oefening hangt af van de informatieklasse: 

 Informatieklasses 1, 2 en 3: 

 minstens jaarlijks.  

 Informatieklasses 4 en 5: 

 minstens jaarlijks, en bij significante wijziging van de criteria en/of maatregelen. 

Een mogelijk gevolg van deze oefening is het bijsturen van organisatorische en technische 
maatregelen op data die nu anders ingeschaald is. 

6.5. Impact schalen 

Generieke impact schalen 

Onderstaande impact schalen zijn generiek en hebben de organisatie als onderwerp: 

 Definities van impact op de organisatie 

 

Verwaarloosbare impact/schade 

 Geen impact op de organisatie. 
 Dienstverlening (het leveren van informatie en informatie verwerkende systemen 

aan de burger of organisatie) kan langere tijd (meer dan een maand) onbeschikbaar 
zijn zonder significante gevolgen voor de organisatie of voor de burger. 

 Er zijn geen kritische bedrijfsmomenten. 

 

Minimale impact/schade 

 Bijsturing van de criteria en/of maatregelen zijn aangewezen om de dienstverlening 
te ondersteunen. 

 Niet beschikbare dienstverlening langer dan één maand heeft significante gevolgen 
voor de organisatie of de burger. 

 Er zijn geen kritische bedrijfsmomenten. 

 

Belangrijke impact/schade 

 Bijsturing van de criteria en/of maatregelen zijn noodzakelijk om de dienstverlening 
te ondersteunen. 

 Het lopende werkingsbudget ondersteunt de financiële middelen. 
 Niet beschikbare dienstverlening langer dan één week heeft significante gevolgen 

voor de organisatie of de burger. 
 Er kunnen kritische bedrijfsmomenten optreden, waarop een onbeschikbaarheid 

van meer dan 24 uur significante gevolgen heeft voor de organisatie of burger. 
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Ernstige impact/schade 

 Bijsturing van de criteria en/of maatregelen zijn noodzakelijk op korte termijn, om 
de dienstverlening te ondersteunen. 

 Reservering van financiële middelen is noodzakelijk en hebben invloed op lopende 
en toekomstige werkingsbudgetten. 

 Niet beschikbare dienstverlening langer dan 72 uur heeft significante gevolgen voor 
de organisatie of de burger. 

 Er kunnen kritische bedrijfsmomenten optreden, waarop een onbeschikbaarheid 
van meer dan 12 uur significante gevolgen heeft voor de organisatie of de burger. 

 

Bedreigende impact/schade 

 Bijsturing van de criteria en/of maatregelen zijn noodzakelijk om het voortbestaan 
van de dienstverlening te garanderen. 

 Reservering van financiële middelen is noodzakelijk en overstijgen lopende en 
toekomstige budgetten. 

 Bedreigend voor het voortbestaan van de organisatie. 
 Niet beschikbare dienstverlening langer dan 24 uur heeft significante gevolgen voor 

de organisatie of de burger. 
 Er kunnen kritische bedrijfsmomenten optreden, waarop een onbeschikbaarheid 

van meer dan 2 uur significante gevolgen heeft voor de organisatie of de burger. 

 

Specifieke impact schalen voor persoonsgegevens (GDPR) 

Onderstaande impact schalen zijn specifiek gericht op de evaluatie van persoonsgegevens. De 
wetgeving heeft het individu als onderwerp: 

Opmerking: Onderstaande schalen gebruiken we als evaluatie van restrisico’s nadat de maatregelen 
gedetailleerd in de overeenkomstige specifieke maatregelen zijn genomen. 

 Definities van impact op het individu 

 

Verwaarloosbare impact/schade 

 Materiële schade 

 Geen tot verwaarloosbare financiële schade voor het individu 
 Geen aantoonbare impact op de levenskwaliteit 

 Immateriële schade 

 Geen tot minimale immateriële schade voor het individu 

 Eigenwaarde 
 Reputatie en stigmatisering 

 

Minimale impact/schade 

 Materiële schade 

 Minimale financiële schade voor het individu 
 Geen aantoonbare impact op de levenskwaliteit 
 Potentiële compensatie mogelijk zonder juridische dwangmaatregelen 

 Immateriële schade 

 Geen tot minimale immateriële schade voor het individu 

 Eigenwaarde 
 Reputatie en stigmatisering 
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Belangrijke impact/schade 

 Materiele schade 

 Belangrijke financiële schade voor het individu 
 Geen aantoonbare blijvende impact op de levenskwaliteit 
 Potentiële compensatie mogelijk op basis van juridische dwangmaatregelen 

 Immateriële schade 

 Geen tot minimale immateriële schade voor het individu 

 Eigenwaarde 
 Reputatie en stigmatisering 

 

Ernstige impact/schade 

 Materiële schade 

 Belangrijke financiële schade voor het individu 
 Aantoonbare blijvende impact op de levenskwaliteit 
 Compensatie mogelijk op basis van juridische dwangmaatregelen 

 Immateriële schade 

 Ernstige immateriële schade voor het individu 

 Eigenwaarde 
 Reputatie en stigmatisering 
 Gelijkheid 
 Integriteit van de persoon 
 Ongestoord leven 
 Autonomie 

 Fysieke integriteit 

 Verlies aan zelfstandigheid 
 Bewegingsvrijheid 

 

Bedreigende impact/schade 

 Materiële schade 

 Beëindigen financiële autonomie 
 Compensatie onmogelijk 

 Immateriële schade 

 Fysieke integriteit 

 Marteling en mishandeling met, al dan niet, blijvende fysieke of 
psychologisch trauma 

 Levensbeëindiging 

 

6.6. Vertrouwelijkheids- en integriteitsschalen 

Door de koppeling van de impactschalen aan de klassen van informatie, worden zowel voor 
vertrouwelijkheid als integriteit 5 klassen voorzien. Gebruik makend van deze 5 impactschalen kunnen 
de klassen van vertrouwelijkheid en integriteit geïdentificeerd worden: 

 

 

schaal Vertrouwelijkheid schaal Integriteit  
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Organisatie:  

 De informatie is consulteerbaar door 
iedereen.  

 Er is geen of verwaarloosbare impact 
als de informatie publiek is. 

 De dienstverlening blijft gegarandeerd 
als de informatie publiek is. 

Personen:  

 Er is geen tot minimale materiële 
schade (financiële schade, 
levenskwaliteit) voor het individu 
indien de betrokken 
persoonsgegevens publiek zijn. 

 Er is geen tot minimale immateriële 
schade voor het individu indien de 
betrokken persoonsgegevens publiek 
zijn. 

 
Organisatie:  

 Schending van de integriteit (foutieve 
informatie, wijziging door onbevoegden) 
heeft geen of verwaarloosbare impact op 
de organisatie. 

 De dienstverlening blijft gegarandeerd als 
de informatie gewijzigd wordt. 

Personen:  

 Er is geen tot minimale materiële schade 
(financiële schade, levenskwaliteit) voor 
het individu indien de betrokken 
persoonsgegevens foutief zijn. 

 Er is geen tot minimale immateriële schade 
voor het individu indien de betrokken 
persoonsgegevens foutief zijn. 

 
Organisatie:  

 De informatie is toegankelijk voor alle 
medewerkers van de organisatie. 

 Bijsturing van de criteria en/of 
maatregelen zijn aangewezen indien 
de vertrouwelijkheid geschonden is. 

Personen:  

 Er is materiële schade voor het 
individu indien de betrokken 
persoonsgegevens consulteerbaar zijn 
door onbevoegden: 

 minimale financiële schade; 
 geen aantoonbare impact op 

levenskwaliteit; 
 potentiële compensatie is 

mogelijk zonder juridische 
dwangmaatregelen. 

 Er is geen tot minimale immateriële 
schade voor het individu indien de 
betrokken persoonsgegevens 
consulteerbaar zijn door 
onbevoegden. 

 
Organisatie:  

 Minimale fouten in de informatie zijn 
toegestaan. 

 De organisatie heeft geen directe hinder 
indien de informatie gewijzigd wordt door 
onbevoegden. 

 Bijsturing van de criteria en/of maatregelen 
zijn aangewezen indien de integriteit 
geschonden wordt. 

Personen:  

 Er is materiële schade voor het individu 
indien de betrokken persoonsgegevens 
foutief zijn: 

 minimale financiële schade; 
 geen aantoonbare impact op 

levenskwaliteit; 
 potentiële compensatie is mogelijk 

zonder juridische dwangmaatregelen. 

 Er is geen tot minimale immateriële schade 
voor het individu indien de betrokken 
persoonsgegevens foutief zijn. 
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schaal Vertrouwelijkheid schaal Integriteit  

 
Organisatie:  

 De informatie is toegankelijk voor een 
grote groep gebruikers. 

 Bijsturing van de criteria en/of 
maatregelen zijn noodzakelijk indien 
de vertrouwelijkheid geschonden is, 
maar dit is nog mogelijk binnen het 
lopende werkingsbudget. 

Personen:  

 Er is materiële schade voor het 
individu indien de betrokken 
persoonsgegevens consulteerbaar zijn 
door onbevoegden: 

 belangrijke financiële schade 
voor het individu; 

 geen aantoonbare blijvende 
impact op de levenskwaliteit; 

 potentiële compensatie is 
mogelijk op basis van juridische 
dwangmaatregelen. 

 Er is geen tot minimale immateriële 
schade voor het individu indien de 
betrokken persoonsgegevens 
consulteerbaar zijn door 
onbevoegden. 

 
Organisatie:  

 Bijsturing van de criteria en/of maatregelen 
zijn noodzakelijk indien de integriteit 
geschonden wordt, maar dit is nog mogelijk 
binnen het lopende werkingsbudget. 

Personen:  

 Er is materiële schade voor het individu 
indien de betrokken persoonsgegevens 
foutief zijn: 

 belangrijke financiële schade voor het 
individu; 

 geen aantoonbare blijvende impact op 
de levenskwaliteit; 

 potentiële compensatie is mogelijk op 
basis van juridische 
dwangmaatregelen. 

 Er is geen tot minimale immateriële schade 
voor het individu indien de betrokken 
persoonsgegevens foutief zijn. 

 

Organisatie:  

 De informatie is toegankelijk voor een 
beperkte groep gebruikers. 

 Bijsturing van de criteria en of 
maatregelen zijn noodzakelijk op 
korte termijn indien de 
vertrouwelijkheid geschonden is en 
reservering van bijkomende financiële 
middelen is hiervoor noodzakelijk. 

Personen:  

 Er is materiële schade voor het 
individu indien de betrokken 
persoonsgegevens consulteerbaar zijn 
door onbevoegden: 

 belangrijke financiële schade 
voor het individu en/of; 

 aantoonbare blijvende impact op 
de levenskwaliteit; 

 potentiële compensatie is 
mogelijk op basis van juridische 
dwangmaatregelen. 

 

Organisatie:  

 Bijsturing van de criteria en of maatregelen 
zijn noodzakelijk op korte termijn indien de 
integriteit geschonden is en reservering van 
bijkomende financiële middelen is 
noodzakelijk. 

Personen:  

 Er is materiële schade voor het individu 
indien de betrokken persoonsgegevens 
foutief zijn: 

 belangrijke financiële schade voor het 
individu en/of; 

 aantoonbare blijvende impact op de 
levenskwaliteit; 

 potentiële compensatie is mogelijk op 
basis van juridische 
dwangmaatregelen. 

 Er is ernstige immateriële schade voor het 
individu indien de betrokken 
persoonsgegevens foutief zijn. 
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 Er is ernstige immateriële schade voor 
het individu indien de betrokken 
persoonsgegevens consulteerbaar zijn 
door onbevoegden. 

 De fysieke integriteit (zelfstandigheid, 
bewegingsvrijheid) van het individu 
wordt in zekere mate aangetast 
indien de betrokken 
persoonsgegevens consulteerbaar zijn 
door onbevoegden. 

 De fysieke integriteit (zelfstandigheid, 
bewegingsvrijheid) van het individu wordt 
in zekere mate aangetast indien de 
betrokken persoonsgegevens foutief zijn. 

 

Organisatie:  

 De informatie is toegankelijk voor een 
selecte groep gebruikers. 

 Bijsturing van criteria en/of 
maatregelen zijn noodzakelijk indien 
de vertrouwelijkheid geschonden is 
en dit vereist reservering van 
financiële middelen die de lopende en 
toekomstige budgetten overschrijden. 

 Schending van de vertrouwelijkheid 
bedreigt het voortbestaan van de 
organisatie. 

Personen:  

 Er is materiële schade aan het 
individu indien de betrokken 
persoonsgegevens toegankelijk zijn 
voor onbevoegden: 

 beëindigen van de financiële 
autonomie; 

 compensatie is onmogelijk. 

 De fysieke integriteit (zelfstandigheid, 
bewegingsvrijheid) van het individu 
wordt in grote mate aangetast indien 
de betrokken persoonsgegevens 
consulteerbaar zijn door 
onbevoegden. 

 

Organisatie:  

 Er worden geen fouten in de informatie of 
wijziging door onbevoegden getolereerd. 

 Bijsturing van criteria en/of maatregelen 
zijn noodzakelijk indien de integriteit 
geschonden is en dit vereist reservering 
van financiële middelen die de lopende en 
toekomstige budgetten overschrijden. 

 Het voorkomen van fouten in de informatie 
bedreigt het voortbestaan van de 
organisatie. 

Personen:  

 Er is materiële schade aan het individu 
indien de betrokken persoonsgegevens 
foutief zijn: 

 beëindigen van de financiële 
autonomie; 

 compensatie is onmogelijk. 

 De fysieke integriteit (zelfstandigheid, 
bewegingsvrijheid) van het individu wordt 
in grote mate aangetast indien de 
betrokken persoonsgegevens foutief zijn. 

Opmerking: Tot en met informatieklasse 3 beperkt de impact zich tot materiële schade. Vanaf klasse 
4 breidt de impact uit door insluiting van immateriële schade die moeilijk tot niet 
financieel kan gecompenseerd worden. 

6.7. Beschikbaarheidsschalen 

Beschikbaarheid wordt klassiek uitgedrukt in een percentage. Dit cijfer geeft de gewenste 
beschikbaarheid die overeenkomt met de behoeften gespecifieerd in de verwerkingsovereenkomst 
voor de betrokken toepassing of dienst. In deze overeenkomst zal het detail worden opgenomen hoe 
deze beschikbaarheid wordt berekend op basis van ongeplande onbeschikbaarheden. Naar analogie 
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met vertrouwelijkheid en integriteit maken we gebruik van de 5 impactschalen om de verschillende 
klassen van beschikbaarheid aan te duiden: 

Schaal Beschikbaarheid 

 

De dienstverlening kan meer dan een maand onbeschikbaar zijn zonder significante 
gevolgen voor de organisatie of de burger.  

En/of 

Er is geen kritische bedrijfsmoment waarop de dienstverlening beschikbaar moet 
zijn. 

En/of 

De onbeschikbaarheid treft weinig of geen gebruikers (bijvoorbeeld minder dan 5% 
van de doelgroep). 

En/of 

Niet-herstel van informatie heeft geen impact op de organisatie of de burger. 

En/of 

Performantieverlies heeft geen significante impact voor de organisatie of de burger. 

 

De dienstverlening mag niet langer dan een maand onbeschikbaar zijn. Is de 
dienstverlening langer dan 1 maand onbeschikbaar dan heeft dit significante 
gevolgen voor de organisatie of de burger. 

En/of 

Er is geen kritische bedrijfsmoment waarop de dienstverlening beschikbaar moet 
zijn. 

En/of 

De onbeschikbaarheid treft een minimaal aantal gebruikers (bijvoorbeeld minder 
dan 20% van de doelgroep). 

En/of 

Informatie moet minstens gedeeltelijk hersteld kunnen worden. 

En/of 

Maximaal 75% performantieverlies is toegestaan. 

 

De dienstverlening mag incidenteel uitvallen, tot een week. Is de dienstverlening 
langer dan één week onbeschikbaar dan heeft dit significante gevolgen voor de 
organisatie of de burger. 

En/of 

Tijdens kritische bedrijfsmomenten mag de dienstverlening niet langer dan 24 uur 
onbeschikbaar zijn. 

En/of 

De onbeschikbaarheid treft een significant aantal gebruikers (bijvoorbeeld tot 50% 
van de doelgroep) of enkele prioritaire gebruikers (minder dan 10%). Elke entiteit 
bepaalt zelf de criteria voor een prioritaire gebruiker. 

En/of 

Informatie moet volledig hersteld kunnen worden tot een zekere datum. 

En/of 

Maximaal 50% performantieverlies is toegestaan. 
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Schaal Beschikbaarheid 

 

De dienstverlening kan quasi niet uitvallen, maximaal 72 uur. Is de dienstverlening 
langer dan 72 uur onbeschikbaar dan heeft dit significante gevolgen voor de 
organisatie of de burger. 

En/of 

Tijdens kritische bedrijfsmomenten mag de dienstverlening niet langer dan 12 uur 
onbeschikbaar zijn. 

En/of 

De onbeschikbaarheid treft een groot aantal gebruikers (bijvoorbeeld tot 75% van 
de doelgroep), of meerdere prioritaire gebruikers (bijvoorbeeld tot 25%). 

En/of 

Informatie moet volledig hersteld kunnen worden tot een datum op korte termijn. 

En/of 

Maximaal 20% performantieverlies is toegestaan. 

 

De dienstverlening mag enkel zeer uitzonderlijk uitvallen, tot 24 uur. Is de 
dienstverleningen langer dan 24 uur onbeschikbaar dan heeft dit significante 
gevolgen voor de organisatie of de burger. 

En/of 

Tijdens kritische bedrijfsmomenten mag de dienstverlening niet langer dan 2 uur 
onbeschikbaar zijn. 

En/of 

De onbeschikbaarheid treft een zeer groot aantal gebruikers (bijvoorbeeld meer dan 
75% van de doelgroep) en meerdere prioritaire gebruikers (bijvoorbeeld meer dan 
25%). 

En/of 

Informatie moet volledig hersteld kunnen worden tot het moment van 
onbeschikbaarheid. 

En/of 

Maximaal 5% performantieverlies is toegestaan. 
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6.8. Samenvatting van de schalen voor informatieclassificatie 

 
Om het gebruik in documentatie te vereenvoudigen krijgt elke schaal een unieke code onder vorm van 
een cijfer <N>. Bovendien passen we een unieke kleurcode toe om de visuele herkenbaarheid te 
verbeteren. In de documentatie gebruiken we de terminologie informatieklassen om deze graden te 
groeperen. 

 Referenties naar Klasse 1, krijgt een blauwe kleur 
 Referenties naar Klasse 2, krijgt een groene kleur 
 Referenties naar Klasse 3, krijgt een oranje kleur 
 Referenties naar Klasse 4, krijgt een rode kleur 
 Referenties naar Klasse 5, krijgt een zwarte kleur 

 



 
 16 september 2021 

 

 

Dit document mag publiek gedeeld worden 
30 |41 

 

7. INFORMATIE OF SAMENGESTELDE DATA 

Informatie is in de meeste gevallen een samenstelling van verschillende datasets en/of een 
samenstelling van verschillende informatietypes. Met dit gegeven in het achterhoofd moeten we de 
structuur van de generieke informatieclassificatie toepassen om de correcte informatieclassificatie en 
achterliggende applicatie en infrastructuur componenten in zijn geheel te bepalen. 

7.1. Vereenvoudiging van de classificatie 

Het is niet altijd zo eenvoudig om een correcte classificatie te maken 
van informatie gezien de potentiële complexiteit van de verwerking 
en/of de toe te passen criteria. 

We benaderen dit op de spreekwoordelijke ‘eating an elephant’ manier. We verdelen de hap in 
verteerbare porties. 

Om de informatieclassificatie gemakkelijker toe te passen, breken we de informatie op in elementaire 
logische informatie-elementen of types. Deze elementaire informatie-elementen kunnen individueel 
gemakkelijker geëvalueerd worden. 

7.2. Begeleidende documentatie 

Als begeleiding zal er een gestandaardiseerde lijst van vooraf geklasseerde informatie types worden 
gepubliceerd om de uniformiteit binnen de Vo en de lokale besturen te faciliteren. Deze lijst bevat de 
minimale informatieclassificatie voor het betrokken informatie type waaraan de verwerkers van de 
informatie zich verplichten. 

(Zie bronnen) 

In stappen 

Stap 1: Identificatie van de individuele informatie types 

Opsplitsen van de informatie in individuele informatie-elementen of informatietypes. Dit kan een 
recursief proces zijn afhankelijk van het detailniveau dat men wilt bekomen. 

Stap 2: Evaluatie van de individuele informatie-elementen of informatietypes 

Men evalueert elk individueel informatie-element en/of type op basis van de impact of schade en kent 
een score toe met een impact/schade categorie. De maximale score zal hierbij weerhouden worden 
als score voor het geheel van de samengestelde informatie-elementen en/of informatie types. 

Stap 3: Evaluatie van de informatie 

Na het evalueren van de individuele impact of schade op basis van de verschillende schade types 
weerhouden we de hoogste score van de individuele evaluatie van de informatie-elementen en/of 
informatie types als score voor de volledige informatie set. 
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Grafisch overzicht van de vereenvoudiging 

Stap 1 & 2: Opdelen in data elementen en de detail evaluatie 

 

Stap 3: eindevaluatie 

Informatieclassificatie Impact of schade 
     

Informatie-element/type 1 Fysiek      
 Financieel      
 Economisch      
 Geestelijk      
 Vrijheidsbeperking      
 Fysische schade      
 Sociale schade      
 Reputatie schade      
 Evaluatie      
Informatie-element/type N Fysiek      
 Financieel      
 Economisch      
 Geestelijk      
 Vrijheidsbeperking      
 Fysische schade      
 Sociale schade      
 Reputatie schade      
 Evaluatie      
Informatie Eindevaluatie      
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Een voorbeeld 

De methodiek zal als begeleiding toegepast worden op een voorbeeld die ieder van ons kent: onze 
factuur voor mobiele gesprekken. Deze bevat naast een aantal juridische informatie-elementen ook 
tal van verschillende types van (gerelateerde) persoonsgegevens. 

Opmerking: We passen alleen de GDPR-wetgeving toe als uniek criterium in dit voorbeeld. 

 De juridische informatie-elementen op het document (de informatie set) zijn een wettelijke 
verplichting en worden beschouwd als [INFORMATIEKLASSE 1]. Deze wijzen op de rechten van het 
individu als klant en hebben geen directe of afleidbare relatie met de identiteit het individu. 

o De identificatie van de leverancier 
o Contact gegevens van de leverancier 
o Rechten en voorwaarden van het afgesloten contract/abonnement 

 
 De contactgegevens van de klant/het individu 

Deze werden in de context van de overeenkomst verzameld en gedeeld met de leverancier en 
kunnen enkel gebruikt worden in de context van de contractuele klantrelatie, afhankelijk van 
de contractuele voorwaarden om persoonsgegevens te onthullen aan de verwerkers. 

o Iedere juridische partij tussen het individu en de uiteindelijke bestemming van de 
persoonsgegevens (de leverancier inclusief) is op basis van de GDPR-wetgeving een 
‘verwerker’ of ‘verwerkingsverantwoordelijke’ 

o Elke verwerker/verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de noodzakelijke 
maatregelen te nemen om deze informatie op een correcte manier te verwerken 

o In geval dit een private overeenkomst is, zal deze informatie enkel beschikbaar mogen 
worden gesteld aan de leverancier voor administratief gerelateerde verwerking van 
het contract. In dit geval beschouwen we de informatie als [INFORMATIEKLASSE 3], gezien 
inzage beperkt moet worden tot de functionele behoefte van de verwerking. (Art. 5 
GDPR) 

o In geval dit een overeenkomst is vanuit de werkgeversorganisatie zal ook de 
werkgever deze informatie mogen inkijken, gezien er een functioneel verband is met 
de administratie van de werkgever 

De basis indicatoren voor deze classificatie in de Vo ligt bij het feit dat de afscherming niet 
gebeurt op basis van organisatorische motivatie (definitie van [INFORMATIEKLASSE 2]), maar op 
basis van een noodzakelijke afscherming op basis van functionele behoeften tijdens de 
verwerking van de gegevens. 

Artikel 5 ‘Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens’  
Persoonsgegevens moeten: 
 - worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk 

en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 
 - voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden 

verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare 
wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het 
algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden 
wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke 
doeleinden beschouwd („doelbinding”); 

 - toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”); […] 
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 De verbruiksgegevens binnen de contractuele overeenkomst op zich bevatten verschillende 
informatie types. Enkele belangrijke aspecten in de evaluatie van dit informatie-element: 

o Indien er geen indicatie is of de gesprekken van persoonlijke aard zijn, zullen deze 
gegevens altijd worden beschouwd als [INFORMATIEKLASSE 4] gezien ze aangeven: 

 het betrokken individu expliciet zijn toestemming moet geven tot de 
verwerking en akkoord moet gaan met de motivatie waarvoor ze verwerkt 
worden; 

 met wie, met welke frequentie en wanneer het individu contact heeft gehad; 
 ze onthullen vanuit welke locatie het gesprek werd gevoerd bij internationale 

gesprekken; 
 deze informatie mag niet ingekeken worden door derden. 

o In geval van contracten via de werkgevers/derden, zonder mogelijkheid tot ‘split 
billing’ en met expliciete randvoorwaarden die delen van gespreksinformatie met de 
werkgever/derde partij noodzakelijk maakt, kan gespreksinformatie gedeeld worden 
met de werkgever/ontvanger van de informatie. 

o In geval expliciet aangegeven kan worden welke gesprekken privaat zijn (bv. ‘split 
billing’) zal enkel informatie die niet van private aard is, verwerkt mogen worden door 
de werkgever/ontvanger van de informatie. 

o In elk van bovenstaande scenario’s moet artikel 5 van de GDPR gerespecteerd worden 
binnen de werkgever/derde organisatie. 

 Financiële gegevens, verbruikte eenheden (aantal) en (eenheids)prijzen, factuurbedrag, 
inclusief identificatie van het individu bij zijn financiële instelling (rekeningnummer) zijn 
conform de bepaling van artikel 5 van de GDPR minimaal onder te brengen in de 
informatieklasse [INFORMATIEKLASSE 3] (let wel, we passen in dit voorbeeld alleen de GDPR toe). 

Op basis van het Vo-classificatie model zal een factuur met aanduiding van private gesprekken 
beschouwd worden als [INFORMATIEKLASSE 4], de hoogste classificatie van de gemeenschappelijke 
informatie-elementen. 

 Juridische informatie [INFORMATIEKLASSE 1] 
 Contact informatie [INFORMATIEKLASSE 3] 
 Verbruiksinformatie [INFORMATIEKLASSE 4] 
 Financiële informatie [INFORMATIEKLASSE 3] 
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8. MAATREGELEN 

Opmerking: De details van de minimale maatregelen zijn niet opgenomen in dit document. Deze 
worden uitgewerkt per klasse en gekoppelde kwaliteitskenmerken. 

8.1. Categorieën van maatregelen 

De maatregelen verbonden aan de verschillende informatieklassen zijn onderverdeeld in twee 
categorieën. Deze documentatie wijkt af van de klassieke opdeling tussen organisatorische en 
technische maatregelen, door het gebruik van de termen juridische en communicatiemaatregelen.  

 Technische maatregelen moeten we nemen om de informatieverwerking op een economische en 
efficiënte manier uit te voeren. 

 Organisatorische maatregelen, zijn alle maatregelen, processen en controles die de 
informatieverwerking in goede banen moeten leiden. In deze categorie sluiten we ook volgende 
maatregelen in: 

 juridische maatregelen, die de juridische aspecten van de informatieverwerking in kaart 
brengen; 

 communicatiemaatregelen of bewustmaking aan de individuele werknemers binnen de 
organisatie (inclusief bij de verwerkers), om hen op een correcte manier te informeren en op 
te leiden om potentieel gevoelige informatie te herkennen en op gepaste manier te 
benaderen. 

8.2. Types maatregelen 

Maatregelen worden opgedeeld in volgende verschillende 5 types: 

Minimale algemene maatregelen 

Minimale algemene maatregelen zijn maatregelen die van toepassing zijn op alle 
informatieverwerking. Deze minimale maatregelen zijn rechtstreeks verbonden aan een unieke 
klasse. Ze vormen de baseline van de informatie veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen zijn 
gebaseerd op de ISO27001/2 standaard. 

Opmerking: De minimale maatregelen bevatten mogelijk maatregelen in relatie tot de toestand van 
de informatie. 

Opmerking: Maatregelen, op basis van andere standaarden, zijn mogelijk zolang het generieke 
maatregelen zijn. 
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Minimale specifieke maatregelen 

De minimale algemene beveiligingsmaatregelen worden uitgebreid met minimale specifieke 
maatregelen afhankelijk van vereisten die voortkomen uit specifieke regelgeving. Deze maatregelen 
hebben als oorsprong: 

 dezelfde IS027001/2 standaarden, indien toegepast op een hogere informatieklasse; 
 maatregelen uit andere standaarden (ISO27017, ISO27018, PCI, …); 
 als antwoord op specifieke vereisten in wetgeving en/of regelgeving, bijvoorbeeld GDPR. 

Opmerking: De specifieke maatregelen bevatten mogelijk maatregelen die niet zijn opgenomen in 
het informatieclassificatieraamwerk. 

 
 De vereisten die de GDPR-wetgeving stelt aan de verwerking van persoonsgegevens, zijn 

beantwoord via minimale (GDPR) specifieke maatregelen. Gezien de generieke context 
van deze wetgeving zal de set van minimale (GDPR) specifieke maatregelen uitgewerkt 
worden binnen de generieke informatieclassificatie. 

Aanvullende maatregelen 
Aanvullende maatregelen passen we toe op basis van: 

 de verplichte risicoanalyse in informatieklasse 3; 
 het gebruik van alternatieve mitigerende maatregelen ter vervanging van minimale algemene 

en/of specifieke maatregelen. 

Blijkt uit een risicoanalyse dat onaanvaardbare residuele risico’s aanwezig zijn en dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn om tot een aanvaardbaar restrisico te komen, dan is het aan de eigenaar van 
de informatie om voor een correcte opvolging en rapportering te zorgen. 

 Deze maatregelen zijn niet toegepast op de betrokken klasse op basis van de minimale 
maatregelen en specifieke criteria. 

 Aanvullende maatregelen komen voort uit een risicoanalyse. 

 In informatieklassen 1 en 2 werkt men enkel op basis van minimale algemene en minimale 
specifieke maatregelen. 

Maatregelen op basis van de toestand van de informatie 

Een deel van de maatregelen is genomen op basis van de context van verwerking of opslag van de 
informatie.  

Data at rest (DAR) of inactieve data: 

 opslagmedia: externe gegevensdragers, tapes en virtuele opslagmedia; 
 opslagvormen: bestanden, databases, archieven, off-site back-ups; 
 opslaglocaties: fysieke en virtuele servers, (mobiele) werkstations, mobiele toestellen, appliances. 

Data in motion (DIM) of Data in transfer: 

 data die via een privaat, publiek of bedrijfsnetwerk reist, onafhankelijk van de drager. 

Data in use (DIU) of actieve data: 

 data aanwezig in geheugen, tijdelijke opslag (technische caching) of tijdens de verwerking door 
een proces of toepassing. 
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Alternatieve maatregelen. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen minimale algemene en/of minimale specifieke maatregelen niet 
worden toegepast om organisatorische of technische redenen. Mits afspraken met de betrokken 
regulerende organisatie kunnen alternatieve maatregelen die de rest risico’s op gelijkwaardige manier 
afdekken, worden voorgesteld. Dit gebeurt altijd op basis van een risicoanalyse en met goedkeuring 
van topmanagement (leidend ambtenaar of directeur), aansprakelijk voor de informatie. 
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8.3. Stapelen van maatregelen 

Maatregelen worden gestapeld in het informatieclassificatieraamwerk. Dit betekent dat een 
maatregel als ‘minimale algemene maatregel’ verbonden is aan de laagste informatieklasse waarop de 
maatregel van toepassing is en dat in alle hogere informatieklassen deze maatregel hernemen. 

 

 

Belangrijk: Het toepassen van maatregelen is verplicht en elke afwijking ervan moet onderwerp zijn 
van een risicoanalyse, inclusief begeleidende kwetsbaarheid studie. Pas na een formeel 
akkoord met potentieel alternatieve maatregelen kan topmanagement (leidend 
ambtenaar of directeur) een afwijking toestaan. 
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Stapeling met minimale specifieke maatregelen 

De basis van de informatieveiligheid ligt in het toepassen van de ‘minimale algemene maatregelen’, 
aangevuld met eventuele ‘minimale specifieke maatregelen’. 

Het is belangrijk om te weten dat we ook ‘minimale specifieke maatregelen’ kunnen stapelen. Zo 
baseren de KSZ-informatieverwerkingsvoorwaarden zich op de ‘minimale algemene maatregelen’ en 
de ‘minimale GDPR-specifieke maatregelen’ uitgebreid met de ‘minimale KSZ-specifieke maatregelen’ 

Te nemen maatregelen: 

 basis informatieveiligheid (minimale algemene maatregelen); 
 persoonsgegevens (minimale GDPR-specifieke maatregelen); 
 KSZ verwerkingsovereenkomst (minimale KSZ-specifieke maatregelen); 
 specifieke maatregelen binnen een machtiging (waar van toepassing). 
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9. VERKLARENDE WOORDENLIJST 

TERM TERMINOLOGIE 
SYNONIEM(EN) 

GEBRUIK 

DAR ‘Data At Rest’ 

Data in rust 

Inactieve data 

 Definitie 
 Datatoestand gebruikt als selectiecriteria 

tijdens de evaluatie van 
encryptiemaatregelen 

DIM ‘Data In Motion’ 

Data in transit 

Data in beweging 

 Definitie 
 Datatoestand gebruikt als selectiecriteria 

tijdens de evaluatie van 
encryptiemaatregelen 

DIU ‘Data In Use’ 

Data in gebruik 

Actieve data 

 Definitie 
 Datatoestand gebruikt als selectiecriteria 

tijdens de evaluatie van 
encryptiemaatregelen 
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Vo VLAAMSE OVERHEID 

TOEPASSINGSGEBIED 

 ZIE HOOFDSTUK TOEPASSINGSGEBIED 

GDPR 
AVG 

General Data Protection 
Regulation 

Algemene Verordening  
Gegevensbescherming 

Criteria/Regelgeving 

 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad / 27 april 
2016 

 


