
 
MINIMALE VEILIGHEIDSNORMEN 
De Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) verplicht een lokaal bestuur om als verwerker 
alle  passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een efficiënt 
veiligheidsniveau te kunnen waarborgen. De verplichting geldt in het bijzonder wanneer het gaat om 
gevoelige gegevens, zoals medische gegevens. 
 
In het kader van deze verplichting, die ook door de Vlaamse Toezichtcommissie Persoonsgegevens 
(VTC) aangehaald werd in haar advies over het ontwerp van besluit tot toekenning van de subsidie, 
vragen we u om aandacht te hebben voor de volgende minimale veiligheidsnormen: 
 
 
o Uw organisatie beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (DPO). 

 
o Uw organisatie heeft de risico’s en veiligheidsbehoeften geëvalueerd die eigen zijn aan uw 

organisatie en die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens. 

 

o Uw organisatie beschikt over een schriftelijke versie van het veiligheidsbeleid, waarin de 

bescherming van persoonsgegevens is opgenomen, die tevens up-to-date is. 

 

o De dragers (databanken, bestanden) met persoonsgegevens zijn geïdentificeerd. 

 
o Alle interne en externe medewerkers die in contact komen met persoonsgegevens zijn op de 

hoogte van de wettelijke en organisatiegebonden privacyrichtlijnen. 

 

o Uw organisatie beschikt over een actuele lijst van personen die gemachtigd zijn de 

persoonsgegevens te creëren, te raadplegen, te wijzigen, of te vernietigen. 

 

o De toegang tot de informatiesystemen van uw organisatie is zodanig beveiligd dat alleen 

bevoegde personen de persoonsgegevens kunnen raadplegen of bewerken. 

 

o De informatiesystemen van uw organisatie registreren permanent wie toegang heeft gehad tot 

de persoonsgegevens (logging). 

 
o Uw organisatie heeft veiligheidsmaatregelen genomen om: 

o zowel niet-gemachtigde als onnodige fysieke toegang tot persoonsgegevens te 

voorkomen; 

o elke blootstelling van de persoonsgegevens aan fysieke schade te voorkomen; 

o de netwerken en de apparatuur die de persoonsgegevens bewerken te beschermen; 

 

o Uw organisatie controleert geregeld de veiligheidsmaatregelen van de informatiesystemen op 

het vlak van geldigheid en doeltreffendheid. 

 

o De veiligheidsmaatregelen voor informatiesystemen zijn gedocumenteerd en up-to-date. 

 
o Uw organisatie beschikt over een datalekprocedure, indien zich incidenten voordoen waarbij 

persoonsgegevens betrokken zijn. Als onderdeel van deze procedure wordt de DPO van het 

Agentschap Zorg en Gezondheid geïnformeerd. 

 

 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/VTC/VTC_A_W_2021_29_advies.pdf


 

Indien u hierover verdere vragen heeft, dan kan u steeds contact nemen met het Agentschap Zorg en 

Gezondheid via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be.  
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