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Inleiding 
 

Deze handleiding, die uitgewerkt werd door de FOD BOSA, gidst u stap voor stap 

doorheen de creatie en het beheer van de GDPR-registers van uw organisatie met 

behulp van de tool “GDPR Portaalsite”. Deze gids richt zich in de eerste plaats tot de 

personeelsleden die met name betrokken zijn bij het beheer van deze activiteit.  
 

De hoofdstukken van deze handleiding zijn gerangschikt in de volgorde van de 

stappen die wij u aanraden om te volgen. 

De eerste actie bestaat eruit zich te authentificeren om toegang te krijgen tot 

de applicatie. Enkel de geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de applicatie. 

Eens u herkend bent door de tool, moet u het/de gecreëerde register(s), de 

betrokken organisaties en hun contacten benoemen. Vervolgens kunt u de gegevens 

betreffende het proces en de verwerkingen opnemen. 

De registers en de verwerkingen die samenhangen met een register zijn slechts 

publiceerbaar vanaf het moment dat alle verplichte informatie (cf. infra) volledig is en 

goedgekeurd is. Op het einde van deze handleiding leggen we de operaties uit die 

uitgevoerd moeten worden om de export van informatie goed te keuren. 

Wij hebben de invulling van de gegevensvelden in de mate van het mogelijke 

geautomatiseerd. Deze velden worden dan onmiddellijk vertaald in meerdere talen. 

Andere velden moeten echter nog wel ingevuld worden. Indien u meerdere versies 

van eenzelfde gegevensverwerking dient in te geven (bijv. in het Nederlands nadat u 

een versie in het Frans ingevuld heeft), tonen deze « vrije » velden de waarden die 

voordien ingevuld werden in de eerste gebruikte taal.  

De werklast verbonden aan het bijhouden van een register kan verdeeld 

worden over meerdere gebruikers. Wij hebben de, door het Europese reglement 

m.b.t. de gegevensbescherming, vastgelegde logica van de rollen overgenomen om 

deze te bepalen. Aan elk van deze rollen zijn specifieke permissies verbonden. Deze 

permissies bepalen welke acties de gebruikers al dan niet kunnen uitvoeren.  

Zo kunnen de verwerkingsverantwoordelijken, hun vertegenwoordigers en de 

DPO (in het Nederlands “functionaris voor gegevensbescherming“(FG)) gegevens 

creëren, lezen en bijwerken (importeren, een draftversie opslaan, een definitieve 

versie opslaan). Zij kunnen ook gegevens uitwissen of informatie exporteren. De 

assistenten van de DPO daarentegen kunnen geen definitieve versie opslaan, noch 

exporteren. Zij beschikken wel over een specifieke functionaliteit, namelijk: « voor 

bevestiging ». Met deze functionaliteit kunnen zij goedkeuring vragen aan een DPO 

om gegevens in te brengen (cf. deel « workflows»). Ten slotte hebben wij de rol van 

DPA (Data Protection Authority) gecreëerd. Deze rol wordt door uw organisatie op 

vraag toegekend aan de controle-autoriteit waanneer zij de definitieve versies van 

de ingebrachte verwerkingen wil controleren. 

 

Wij hopen dat u dit document nuttig en interessant vindt en staan tot uw beschikking 

voor alle bijkomende informatie.  
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1. Authenticatie 
 

 De authenticatie hangt samen met de toekenning van een specifieke rol 

(verwerkingsverantwoordelijke, functionaris voor gegevensbescherming, etc.). Het zijn 

de verantwoordelijken van uw organisatie die u - formeel – de adequate rol moeten 

toewijzen en deze informatie moeten doorgeven aan de toegangsbeheerders.  

 Als de toegangsbeheerders nog niet geïdentificeerd zijn, kunnen de 

verantwoordelijken van uw organisatie dit profiel maken door hier te klikken: 

 https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html 

 

 

 
 

 

 

Vervolgens, moeten de toegangsbeheerders u in de applicatie Mijn eGov-

rollenbeheer een (of meerdere) rol(len) toewijzen ((https://iamapps.belgium.be). 

 U dient enkel de rol te aanvaarden die u toegekend wordt.  

 

Hieronder hebben wij de rol van DPO (functionaris voor gegevensbescherming in NL) 

voor de organisatie Fedict gekozen: 

https://iamapps.belgium.be/rma/roleinvitation/accept 

 

 

https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
https://iamapps.belgium.be/
https://iamapps.belgium.be/rma/roleinvitation/accept
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Als deze operatie afgewerkt is, krijgt u een bevestigingsmail op het mailadres dat aan 

de toegangsbeheerder is gecommuniceerd: 

 

 

Vervolgens kunt u inloggen op de GDPR-portaalsite. 

 

Er zijn twee omgevingen:  

De eerste om te oefenen: https://gs.digital.belgium.be/gdpr-sandbox/ 

De tweede is de productie: https://gs.digital.belgium.be/gdpr-dashboard/ 

  

https://gs.digital.belgium.be/gdpr-sandbox/
https://gs.digital.belgium.be/gdpr-dashboard/
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2. Connectie 
 

In het voorbeeld hebben wij een « DPO » -profiel gebruikt om ons in te loggen.  

 

 

 

Als u op de knop « CSAM  Log in » klikt, wordt u verwezen  naar de site  die 

overgaat tot het valideren van uw account. Kies de procedure « Aanmelden met eID 

kaartlezer » of “Aanmelden via itsme”. 

 

Zodra uw pincode ingevoerd en gevalideerd is, bent u verbonden met de 

GDPR-portaalsite met de rol die u toegekend is in CSAM.  

Als u meerdere rollen heeft of actief bent voor meerdere organisaties, kunt u de 

parameters die hierop betrekking hebben, veranderen door hier te klikken: 
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De onthaalpagina is « Boordtabel » genoemd. Zoals de naam al doet vermoeden, 

vindt u op deze pagina een reeks interactieve tabellen die u informeren over de 

status van de opgenomen informatie. 
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Vanaf hier kunt u door alle delen van de tool navigeren. 

 

In de rest van dit document gaan we achtereenvolgens de verschillende elementen 

behandelen die in de navigatiebalk weergegeven zijn, namelijk: register, organisatie, 

contacten, proces, verwerking, import/export en stockage. 
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3. Creatie van een register 
 

Volgens de Europese wetgeving (artikel 30) moeten de 

verwerkingsverantwoordelijken een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten 

die onder hun verantwoordelijkheid worden uitgevoerd (dit geldt ook voor gevallen 

waarin uw organisatie als verwerker optreedt). 

Met behulp van deze toepassing kunt u dit register op verschillende manieren 

voltooien. Op de volgende pagina’s bespreken we de verschillende modaliteiten 

voor integratie van de gegevens (codering en import), alsook de functionaliteit 

“publicatie”.  

 

3.1 Identificatie van het register 
 

Bij de eerste connectie wordt u gevraagd een naam te kiezen voor het 

verwerkingsregister en zijn inhoud kort te beschrijven.   

U kunt de toegang tot het register beperken of het niet openbaar maken. 

Meerdere registers kunnen eventueel vermeld worden(elementen van het register). 

 

 

U kunt ook verwijzen naar sub-registers (ook wel registeritems genoemd) indien u het 

beheer van gegevensverwerking wilt onderverdelen.  

In alle gevallen moet ten minste één registerelement worden vermeld om de validatie 

uit te voeren (globaal register). 
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3.2 De identificatie van de organisatie(s) 
 

In de meeste gevallen heeft een register betrekking op slechts één organisatie. 

Het kan echter voorvallen dat hetzelfde register meerdere organisaties aanbelangt. U 

kunt bijvoorbeeld werken met verschillende verwerkers of informatie verzenden naar 

verschillende ontvangers. U moet ze wel identificeren. 

 

Het tabblad “Organisaties GDPR” laat toe om deze organisaties te beheren en 

allerlei acties uit te voeren.  

 

 

Als er nog geen organisatie geregistreerd is, moet er eerst eentje gecreëerd 

worden door te klikken op de knop hieronder. 

 

 

Dan komt u terecht op de volgende pagina: 
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Hier kunt u de gegevens van de organisatie in kwestie invullen. Om het intypen 

te vergemakkelijken is een verwijzing naar de Kruispuntbank van Ondernemingen 

(KBO) geïntegreerd. Indien uw organisatie daar opgenomen is, worden de velden 

automatisch ingevuld. Voor het voorbeeld hebben we de FOD BOSA genomen. 

Indien we “BOSA” in de zoekbalk typen, worden een of meerdere 

mogelijkheden getoond.  

 

 

Als meerdere organisaties dezelfde omschrijving hebben, volstaat het om op het juiste 

veld te klikken om de informatie te bevestigen. Afhankelijk van de talen die 

beschikbaar zijn in het KBO-register, wordt de informatie automatisch 

gereproduceerd. 
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Vervolgens dient men de referenties voor informatie (contactgegevens, vooral voor 

vragen met betrekking tot privacy1) aan te geven en dit alles te valideren. 

 

3.3 De identificatie van de contacten 
 

In het vorige gedeelte is vermeld dat verschillende organisaties op 

verschillende manieren zijn beïnvloed door de verwerkingen die in een register zijn 

opgenomen. De wetgeving vereist bovendien ook de identificatie van de betrokken 

personen.  

Met onze tool wordt de registratie en beheer van deze gegevens behandeld in het 

derde tabblad genaamd “contacten”. 

 

 

 

Als u op “contact maken” klikt, komt u in het onderstaande scherm:  

 

                                                 

1 Wij adviseren u om dit veld in te vullen voor zover dit door de regelgeving wordt vereist en 

dat we dit veld automatisch opnemen in pagina ‘gegevensverwerking’ (zie hieronder). 
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Nadat u de betreffende organisatie hebt geselecteerd (via de lijst die gemaakt is van 

de eerder ingegeven organisaties), moet u de namen van de betreffende 

contactpersonen invoeren (zie onderstaande afbeeldingen).  
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Na het valideren van de informatie, bent u weer terug op de contactpagina. Daar 

kun je alle geregistreerde organisaties en acteurs bekijken.  

 

 

 

De toegevoegde waarde van de tool ligt in het vermogen om eerder 

geproduceerde informatie te hergebruiken.  

Als u de rollen opgeeft die zijn toegegeven aan personen in contactpersonen, hoeft u 

deze niet opnieuw in te geven wanneer u de onderwerpen van een 

gegevensverwerking beschrijft.  
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4. De integratie van de gegevens 
   

De GDPR-portaalsite beschikt over verschillende modaliteiten om gegevens te 

integreren. We onderscheiden de 4 volgende gevallen: 

• de import van Excel-bestanden volgens de template van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, 

• de import en de export van gegevens met een Excel bestand (BOSA DT 

template) 

• het uploaden van bestanden (data-opslag), 

•  het intypen. 

 

4.1 De import 
 

Er bestaan twee importmechanismen: het eerste is gebaseerd op het model 

van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA); het tweede is op het BOSA DT model 

gebaseerd . Dit laatste maakt het mogelijk om opeenvolgende import- en 

exportoperaties uit te voeren. We hebben het "round trip" genoemd. 

 

4.1.1 De GBA template 

De GBA heeft een Excel-template gemaakt die bedoeld is om het typewerk 

voor registers te vereenvoudigen.   

Wij hebben deze template aangepast zodat u uw gegevens direct in onze tool 

kunt importeren.  

Deze template kunt u vinden via de “Import” pagina: 
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Deze template omvat een aantal velden die ingevuld moeten worden. De informatie 

die absoluut in het register moet worden vermeld, is in het rood gekleurd.  

De Excel bevat 3 tabbladen: 

o Tabblad "Register": het eigenlijke register waar de verschillende soorten 

gegevensverwerkingen worden ingevuld; 

o Tabblad "Lijsten»: lijsten  met voorbeeldwaarden als hulp bij het invullen van het 

register; 

o Tabblad "Handleiding register": hier wordt uitgelegd hoe u het register moet 

invullen. 

 

Bij de import wordt de informatie gerecupereerd die verbonden is met de 

identificatie van de  verantwoordelijke en met het register. Er moeten bepaalde 

voorwaarden gerespecteerd worden opdat deze operatie met succes kan worden 

afgerond. Deze voorwaarden worden uitgediept in bijlage 1. 

 

IMPORTPROCES VOLGENS DE GBA TEMPLATE 

 

Om te starten met de import, moet u klikken op het tabblad rechts bovenaan in de 

applicatie. 

 

 

 

Er wordt u gevraagd een taal  en een sub-register te selecteren  ((zoals uitgelegd in 

bijlage 1).  

   

 

Klik dan op “Zoek” om het gewenste bestand te selecteren. Op dat moment 

verschijnt het volgende venster: 
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Als deze operatie gevalideerd is (door te klikken op « Openen»), wordt het 

geselecteerde bestand opgenomen in de applicatie2. 

 

U hoeft dan alleen nog maar te klikken op « Import ».  U krijgt daarna een melding hoe 

de operatie is verlopen:  

 

Bij elke import zal een nieuwe « draftversie » van de gegevensverwerking 

gecreëerd worden. In het tabblad « Verwerking » krijgt deze versie de status 

« gestart ». 

Voor elke verwerking kan het import-proces meermaals herhaald worden. 

Indien echter in de interface wijzigingen zijn aangebracht tussen twee 

opeenvolgende imports van dezelfde taal, zullen deze verloren zijn. De import 

overschrijft alle vorige versies (‘overwrite all’). 

In de praktijk dient het proces « import » enkel als vertrekpunt gebruikt te 

worden (upload in bulk). Daarna dient de gebruikersinterface bij voorkeur gebruikt te 

worden om de gegevens te beheren. U kunt Excel gebruiken om achtereenvolgens 

de Franse en Nederlandse versie van dezelfde behandeling te importeren3. Dit is 

                                                 

2 Let op het “registerelement”, het bepaalt waar de gegevens worden toegewezen. 
3 Meng nooit talen binnen eenzelfde Excel (bijv. Nederlandse tekst in een Franse Excel, anders 

moet je de informatie later in de tool hercoderen). 
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handig voor niet-geautomatiseerde velden. Om deze versies te linken, gebruiken we 

een bijpassende sleutel. Deze is toevallig de identificatie van het register (zie bijlage 

1), deze code moet hetzelfde zijn (‘invariante taal’) in de twee Excel die voor de 

import worden gebruikt (de FR en de NL).  

 

4.1.2 BOSA DT template: ‘Round trip’ 

 

Zoals de naam al doet vermoeden, kunt u de gecodeerde informatie hergebruiken 

en zo vaak als u wilt laten "ronddraaien". 

In tegenstelling tot de andere beschikbare importtool, hoeft u niet meer Excels te 

gebruiken. Alle taalversies worden hier direct in aanmerking genomen voor alle sub-

registers. 

Er moeten ook bepaalde regels gerespecteerd worden opdat deze operatie 

met succes kan worden afgerond. Deze regels worden uitgediept in bijlage 2. 

 

IMPORTPROCES VOLGENS DE BOSA DT TEMPLATE 

 

Zoals in het vorige geval moet u naar het tabblad 'Importeren' gaan nadat u alle 

informatie in uw register heeft gecodeerd. 

 

 

Op deze pagina worden de twee beschikbare importmodaliteiten weergegeven 

(volgens het GBA-model en het BOSA-model). Hier moet u het tweede element 

selecteren. 



  

 

19 

 

 

Het kiezen van deze optie heeft twee gevolgen: het verschijnen van een 

informatiebanner en het verdwijnen van informatie met betrekking tot de taal van de 

import. 

• De informatiebanner is een waarschuwing: de importlogica werkt door 

overschrijving. Dit betekent dat elke import alle eerder ingevoerde 

elementen verwijdert. De informatie wordt vervangen door de nieuwe 

elementen.  Op verzoek van het BOSA kunnen we tot twee keer 

terugkeren4.  

• Het verdwijnen van de elementen van de "importtaal" hangt samen met het 

feit dat de ‘roundtrip’ standaard meertalig is: het taal aspect is gekoppeld 

aan het andere importsysteem afkomstig van de GBA. 

Het pictogram 'downloadsjabloon' verwijst naar de eerste use case (het uploaden 

van gegevens vanaf het begin). In dit geval is het gebruik van het sjabloon vereist om 

de eerste import correct uit te voeren. 

Door op de knop 'Bladeren' te klikken, heeft u toegang tot uw browser. Selecteer 

gewoon het eerder geëxporteerde/gewijzigde/opgeslagen bestand en druk op de 

'import' knop. 

 

                                                 

4 We hebben deze limiet ingesteld om de beschikbaarheid van geheugenruimte te 

garanderen 
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Na deze bewerking verschijnt een informatievenster om u te informeren over het 

resultaat van de actie. 

 

 

4.1.3 Error report 

 

We hebben ook een functie voor importanalyse toegevoegd. Dankzij deze kun 

je de potentieel problematische elementen direct visualiseren. 

 

Er worden twee soorten informatie weergegeven. Ze betreffen: 

• Ontbrekende gegevens (wanneer sommige verplichte velden leeg zijn), 

• Gegevens die niet overeenkomen met de geautomatiseerde waarden die 

worden vermeld in de Excel-lijst (2e tabblad van het sjabloon). 

 

Wat het tweede geval betreft, hebben we het niet over fouten maar over 

waarschuwingen. Mogelijk hebt u geen standaardwaarde gevonden die aan uw 

behoeften voldoen. In dit geval is handmatig posten volkomen legitiem.  



  

 

21 

Het is echter ook mogelijk dat sommige zogenaamde geautomatiseerde 

waarden onjuist zijn gecodeerd. Via deze sectie kunt u de relevante elementen direct 

bekijken. 

Zoals te zien in de bovenstaande afbeelding, kunt u dit foutrapport afdrukken 

(of downloaden in een Excel-indeling). Dit document is vollediger dan de poster op 

het scherm (zie voorbeeld hierboven). Inderdaad, lijn voor lijn worden alle 

gediagnosticeerde elementen herhaald. 

 

4.2 Uploaden  
 

Het uploaden van een bestand gebeurt ook vanaf de pagina « Import ».  

Om deze operatie te realiseren, dient u hetzelfde schema te volgen als hiervoor 

beschreven is voor de import (behalve dat u hier de optie « Het Excel-bestand 

opslaan” moet kiezen in plaats van “Voer de Excel gegevens in onze applicatie”). 

 

 

Het opgeslagen bestand staat dan onder het tabblad “Opgeslagen bestanden”:  

 



  

 

22 

 

 

Het opslaan is alleen te gebruiken in 2 gevallen: het opslaan van informatie die 

complementair is aan een register en het opslaan van gegevensverwerkingen die de 

template van de Gegevensbeschermingsautoriteit niet volgen.  

 

Hier worden de gegevens niet overgedragen in de andere delen van de tool.  

Hierdoor is de publicatie van de informatie niet mogelijk.  

Deze optie is dus enkel bestemd om de nodige informatie te geven aan de 

controle-autoriteit die de bijgehouden registers komt controleren. 

 

4.3 De gegevens intypen 
 

Het intypen is de derde mogelijkheid voor de integratie van gegevens.  Dit 

element wordt hieronder verder uitgelegd5.  

Om uit te leggen hoe het werkt, zullen we beginnen met het uitwerken van de 

'entiteiten' die in een register zijn opgenomen. Dit is een voorwaarde voor het 

begrijpen van de logica van de tool. Daarna bespreken we het concept van het 

proces en tot slot zullen we het hebben over de codering van behandelingen. 

 

4.3.1 De entiteiten  

In de vorige paragrafen hebben we al gesproken over de concepten register 

en sub register (hierna "registerelement" genoemd). Om compleet te zijn, moeten we 

de partitionering nog steeds vermelden volgens processen en gegevensverwerking. 

                                                 

5 Het intypen kan gecombineerd worden met de import van gegevens. Wij komen 

hierop terug.  
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Schematisch is de "GDPR Portal" -tool gebaseerd op de volgende architectuur: 

 

 

Een behandeling kan al dan niet worden toegewezen aan een bepaald proces. In 

alle gevallen behoort het tot een sub register dat zelf is verbonden met de hoofdmap 

die "register" wordt genoemd (zie paragraaf 3.1). 

Voor het register van de SPF BOSA hebben we bijvoorbeeld verschillende sub registers 

(één per richting: Digitale Transformatie, Werving en Ontwikkeling, Begroting, ...). 

Voor de afdeling " Werving en Ontwikkeling " zijn er verschillende processen (werving, 

training, ...) inclusief een proces met de naam Prestatie beheer. Het bevat 

verschillende dataverwerkingen, zoals "management van functiebeschrijvingen", 

"competentiemanagement", "beheer van de evaluatiecyclus". 

Zoals je ziet, hebben we onderscheid gemaakt tussen processen en verwerkingen. We 

leggen de reden van dit verschil hieronder uit. 

 

4.3.2 De processen  

 

Het aantal verwerkingen dat moet worden geregistreerd varieert afhankelijk 

van de organisaties. De praktijk heeft ons echter laten zien dat dit cijfer groot kan zijn.  

Bovendien wordt gegevensverwerking zelden geïsoleerd. Meestal maakt het 

deel uit van een grotere reeks activiteiten. Daarom hebben we een "container" met 

de naam "proces" gemaakt om het sorteren en visualiseren van informatie te 

vergemakkelijken.  

 

Register

Sub register 1 

Process 1.1

Verwerking 
1.1.1

Verwerking 
1.1.2

Process 1.2
Verwerking 

1.2.1

Sub register 
2

Verwerking 
2.1
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Het tabblad “Proces” geeft u toegang tot de processen. 

 

 

 

Door op de knop « Creëer een proces » te klikken, komt u op de pagina waar u de 

naam en de eigenaar van dit proces kunt opgeven: 

 

 

De toevoeging van een proces gaat door het benoemen ervan.6 De velden FR 

en NL moeten worden ingevuld, zodat de toevoeging als geldig wordt beschouwd. 

U moet ook ten minste één eigenaar toewijzen aan elk proces, zodat het 

vervolgens wordt opgenomen als een groepeeroptie voor gegevensverwerking 

(vermeld onder het item "bedrijfsproces" van het tabblad "verwerking"). Zodra u deze 

informatie hebt gevalideerd, keert u automatisch terug naar de procespagina. In het 

onderstaande voorbeeld ziet u de verwerkingen die zijn toegewezen aan een 

specifiek proces en hun beheerders. 

                                                 

6 Standaard zijn alle gegevensprocessen gegroepeerd in het proces “andere”. 
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Ter informatie, de wijziging van een eerder gecodeerde (en toegeschreven) 

behandeling is direct toegankelijk door op de overeenkomstige behandelingstitel te 

klikken (zie afbeelding hierboven). 

Als een verwerking op zichzelf staat (d.w.z. als zij niet verbonden is met een proces), 

hoeft u deze pagina niet in te vullen en kunt u onmiddellijk naar het tabblad 

« Verwerkingen GDPR » gaan. 

 

4.3.3 De verwerkingen 

 

Wanneer u bij het tabblad 'Verwerkingen' komt, vindt u: 

• Een insert met het bijbehorende sub register, 

• Een zoekfunctie, 

• Een insert met de reeds gecreëerde verwerkingen (identificatiecode 

en naam van de behandeling), 

• Een poster van de taalversies, 

• Een reeks klikbare knoppen die verschillende acties activeren, 

• Een legende vat de voortgang van de gegevenscodering samen. 

 

Het bewerken van een reeds gecodeerde gegevensverwerking wordt 

geactiveerd wanneer u op een van de getoonde taalversies klikt. 

Afhankelijk van de toegewezen kleur, kunt u direct identificeren of de 

verwerking is voltooid, wordt bewerkt of wacht op een validatie (zie de sectie 

Workflows). 

Actieknoppen verwijzen naar weergave-, kopieer- en wisopties. 

De weergave van de gegevens kan worden aangepast en door op de 

koppen van de verwerkingsidentificatie te klikken, kunnen de gegevens alfabetisch 

worden gesorteerd. 
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Voordat we deze elementen in meer detail bespreken, zullen we ons 

concentreren op de belangrijkste functionaliteit van deze tool: het creëren van een 

verwerking. 

 

AANMAKEN VAN EEN VERWERKING 

 

Indien u een nieuwe verwerking moet creëren, dient u te klikken op de 

desbetreffende knop (rechts bovenaan). 

Om het best te kunnen uitleggen hoe deze operatie uitgevoerd moet worden, 

moeten we eerst de 2 volgende punten behandelen: de workflow en het beheer van 

de taalversies. 

DE WORKFLOWS 

 

Een verwerking is niet noodzakelijk in één keer afgewerkt en meerdere personen 

kunnen erop samenwerken (cfr. De DPO en verschillende assistenten).  De legende 

die op de pagina « Verwerkingen » staat, onderscheidt 3 verschillende toestanden:  

 

 

1. Gestart (in het zwart): de verwerking is nog steeds in de constructiefase, zij is niet 

goedgekeurd of gepubliceerd.   

2. Wachten op goedkeuring (in het oranje): de verwerking is afgewerkt en wacht op 

de goedkeuring van de DPO. 

3. Compleet (in het groen): de verwerking is goedgekeurd. Zij is beschikbaar voor 

consultatie. 
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Als de verwerking voltooid  is, kan zij eventueel geëxporteerd worden. Indien zij 

geëxporteerd wordt, worden het register of bepaalde delen ervan verspreid. Wij 

komen hierop terug in het deel Publicatie. 

De wijziging/ update van een verwerking komt overeen met een terugkeer naar de 

fase “gestart” of ”wachten op goedkeuring” (zelfs na een publicatie). 

DE TALEN 

 

Onze GDPR-applicatie laat toe om van de ene taal naar de andere over te 

schakelen tijdens de intypen van de verwerkingen. 

Al de schermen zijn beschikbaar in het  :  

• Nederlands,  

• Frans,  

• Duits,  

• Engels. 

 

De keuze voor een van deze taalversies bepaalt: 

•  de taal van de instructies die op het scherm komen,  

•  de taal van de geautomatiseerde waarden, 

•  de inhoud van de vrije tekstvelden: indien u de weer te geven taal in de loop 

van het gebruik verandert, zal de inhoud van een vrij tekstveld in eerste 

instantie weergegeven worden in de taal die u eerst gebruikt heeft. 

 

U kunt van de ene taalversie naar de andere gaan via de icoontjes links bovenaan.  

 

 

 

Wat betreft de verwerkingen: u kunt deze ook wijzigen in een bepaalde taal door op 

het corresponderende icoontje te klikken in de rubriek « Workflow ». 
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Dan komt u op de pagina voor de wijziging van een verwerking in de gewenste taal.  

Deze pagina is de weerspiegeling van de pagina  « Creëer een verwerking », maar 

met als verschil dat de informatie hier reeds ingevuld is (ofwel via import ofwel via 

intypen). 

Nu we uitgelegd hebben wat de workflow en het beheer van de talen inhouden, 

kunnen we ingaan op het creëren van verwerkingen zelf. 

 

HET INTYPEN VAN VERWERKINGEN  

 

Als u op de pagina « Verwerkingen GDPR » bovenaan rechts op de knop « Creëer een 

verwerking » klikt, 

 

 

dan komt u terecht op de pagina « Verwerking GDPR » (let op het verschil in de titel, 

waarbij “verwerking” in het enkelvoud staat in plaats van in het meervoud):  

 

Hier dient de gebruiker de informatie over de gegevensverwerking in te vullen. 
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Bij het invullen van uw register zijn bepaalde rubrieken verplicht en andere  facultatief.  

In de lijst hieronder verwijzen de elementen met een sterretje naar de velden die 

ingevuld moeten worden: 

• Identificatie van de verwerking (unieke identificatiecode in alle talen) * 

• Gegevensverwerking (naam van de verwerking)* 

• Gegevensverwerking beschrijving * 

• Doeleinde van de verwerking * 

• Verwerkingsgrond * 

• Categorie gegevens* 

• Categorie van  betrokkenen* 

• Bewaartermijn 

• Categorie(ën) van ontvangers  

• Protocollen & documenten passende waarborgen 

• Beschrijving van de beveiligingsmaatregelen 

• Informeren betrokken personen 

• Procedure uitoefenen rechten 

 

Als één van de verplichte elementen niet ingevuld is, wordt de verwerking niet 

opgeslagen als goedgekeurd.  

Er verschijnen dan geautomatiseerde rappels om u aan te geven welke velden niet 

ingevuld zijn.  

 

Als u op één van deze aanwijzingen klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het 

veld dat moet worden voltooid. 

 

OP ROLLEN GEBASEERDE CODERING 

 

Naargelang van de rollen zijn de workflows anders. Hieronder gaan we dieper in op 2 

gevallen: de creatie van een verwerking als:   

1) DPO  

2) assistent van de DPO 
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CREATIE VAN EEN VERWERKING ALS DPO 

 

U heeft 2 scenario’s bij de integratie van de gegevens die verbonden zijn aan 

een verwerking (ongeacht of dit gebeurt door import of door  intypen). Ofwel voert u 

dit werk  in één keer uit, ofwel doet u het in meerdere stappen. 

 

 

Als u het werk in meerdere stappen uitvoert, kunt u het voorlopige werk 

opslaan door te klikken op de knop « Draft versie » die onderaan de pagina 

« Verwerking » staat. 

U kunt deze functie zoveel gebruiken als u wilt. 

 

 

Als het werk gedaan is, volstaat het om te klikken op de knop « Bevestigen » opdat de 

verwerking beschouwd zou worden als  « compleet ».   

 

Het gebruik van draft versies is niet verplicht. U kunt ook alle informatie in één 

keer ingeven en op « Bevestigen » klikken als u meent dat alles volledig is. 

Naast deze 2 scenario’s zijn er ook de momenten die volgen op de bevestiging 

van een aangifte van verwerking. Dit is typisch het geval waarbij men a posteriori een 

fout ontdekt of wanneer een wijziging aan de verwerking is aangebracht terwijl u 

bezig bent. 
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In die gevallen gaat men van een bevestigde versie naar een andere 

bevestigde versie (dit is het geval als een « klein » element geüpdatet moet worden 

zoals bij een wijziging van de reglementering) of van een bevestigde versie naar een 

draft versie (als de opgedoken veranderingen meer werk vragen en men  niet alles in 

één keer kan doen). 

Op het niveau van de applicatie dient u enkel de verwerking in kwestie 

opnieuw te openen en opnieuw te klikken op « Bevestigen » of op « Draft versie ».   

Op het niveau van de pagina van de verwerkingen, zal de versie van de 

aangepaste verwerking « groen » blijven of « zwart » worden. 

Samengevat zijn er dus 4 gevallen mogelijk. Het schema hieronder herneemt al 

deze gevallen voor de integratie van gegevens.  

 

 

CREATIE VAN EEN VERWERKING ALS ASSISTENT VAN DE DPO  

 

Voor deze gebruiker zijn bepaalde scenario’s verschillend. De functionaliteit 

verbonden aan het opslaan van draft versies blijft dezelfde, maar voor de bevestiging 

van het geleverde werk, dient de allereerst bevestiging van de DPO bekomen te 

worden.  

Net zoals een DPO, kan de assistent zijn werk in één keer afwerken of in 

verschillende stappen. In beide gevallen klikt hij op de knop  « bevestigen ». De 

applicatie zal de verwerking dan als « compleet » beschouwen. 
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In dit geval moet de ingevulde versie nog wel onderzocht en bevestigd worden.  

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

 

 

 

Als we terugkeren naar de pagina « Verwerkingen », kunnen we zien dat de 

verwerkingsversie « Wachten op goedkeuring » weergegeven is (in het oranje): 

 

 

 

Op dit moment weet de DPO dat een versie van een verwerking ingegeven is door 

één van zijn assistenten en dat deze versie nagekeken moet worden. 
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Om dit hoofdstuk af te ronden, vermelden we dat de assistent van de DPO ook kan 

terugkomen op werk dat reeds voltooid is (zoals in het geval van de DPO) om een 

wijziging/ een update van een verwerking door te voeren.  

In die gevallen kan hij wederom het werk in één keer doen of de functionaliteit « draft 

versie » gebruiken (« save draft » in het Engels) als hij de tijd niet heeft om alles in één 

keer aan te passen. 

 

 
 

Zoals men kan zien in het bovenstaande schema, is het verschil met de rol van DPO  

dat de geüpdatete /gewijzigde verwerking terug de status « Wachten op 

goedkeuring” door de DPO krijgt, net zoals bij de creatie van een verwerking. 

 

HET DUPLICEREN VAN EEN VERWERKING 

 

Er zijn situaties waarin de gegevensverwerking enigszins verschilt. In dit geval kan het 

handig zijn om een proces te dupliceren en alleen de betreffende onderdelen aan te 

passen in plaats van alles te overschrijven. 
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Klik hiervoor gewoon op "dupliceren" (zie hieronder), pas de verwerking aan7 en 

bewaar alles. 

 

 

DE RAADPLEGING VAN EEN VERWERKING 

 

Op elk moment kunt u uw behandelingen raadplegen. Om dit te doen, moet u op de 

volgende knop klikken: 

 

 

Dan verschijnt een drop-down menu. Daar selecteert u de gewenste taal. U vindt dan 

de verwerking met status “alleen-lezen”. 

 

DE VISUALISATIE VAN EEN VERWERKING 

 

Elke verwerking (en haar verschillende ingevoerde taalversies) kan visueel 

weergegeven worden in de vorm van een grafiek. Hiervoor dient u te klikken op de 

knop die hieronder aangegeven is: 

                                                 

7 Vergeet niet om een unieke identificatiecode in te geven. 
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Deze actie genereert automatisch een “relationele graph” (zie afbeelding). Om de 

taal van de visualisatie te veranderen, dient u op een van de opties te klikken die links 

bovenaan staan: 

 

 
 

 

HET WISSEN VAN EEN VERWERKING 

 

Een verwerking kan enkel verwijderd worden door de DPO (niet door de assistenten 

van de DPO). Door op het icoontje « vuilbak » te klikken, verwijdert u de reeds 

ingevoerde gegevens.  
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Deze functionaliteit werkt enkel voor verwerkingen in “draft versie”. Zij is niet meer 

beschikbaar vanaf het moment dat een verwerking goedgekeurd is in één van de 4 

voorgestelde talen. 

 

 

 

5. De publicatie van de gegevens 
 

Om deze handleiding af te ronden, bespreken we de functionaliteit « Publicatie».   

De applicatie "Portal GDPR" is gekoppeld aan een openbare site 

(www.gdpr.belgium.be.). De verwerkingsverantwoordelijken of de DPO's8 hebben de 

mogelijkheid om de gewenste informatie te exporteren naar deze site voor burgers. 

Er worden twee modaliteiten voorgesteld: exporteer een volledig register (en 

eventueel gemaakte sub registers) of exporteer een selectie van verwerkingen uit een 

register (die u besluit te publiceren). 

Selecteer in het eerste geval de optie "publiceerbaar" op het tabblad "Register". 

 

                                                 

8 Dit is echter niet mogelijk voor assistenten van de DPO 
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Als u besluit uw gegevensverwerking niet te publiceren, kiest  "Niet openbaar". 

 

Als u slechts enkele van uw gegevensverwerking wilt publiceren, bestaat de 

procedure uit twee stappen. 

Eerst selecteert u "Publicatie" op het tabblad "Register" en vervolgens kiest u de 

gewenste optie voor elke gegevensverwerking (zie afbeelding hieronder). 

 

 

 

 

Daarna komt u terecht op de pagina in kwestie. Daar dient u te klikken op de knop 

“Export”, waarna de gegevens verzonden worden naar de publieke GDPR-site. 
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Bijlage 1: import van gegevens (GBA template) 
 

Hieronder lichten wij enkele aanbevelingen toe met betrekking tot de import 

van Excel-bestanden (volgens de template van de GBA). Als u deze aanbevelingen 

volgt, spaart u tijd uit en wint u aan kwaliteit.  

 

Tabblad « Register »: beperkingen 
 

Het invullen van de informatie begint op lijn 21.  

Er kunnen meerdere verwerkingen geïmporteerd worden in één enkel bestand, 

maar u mag niet meer dan één verwerking op één lijn invullen (i.e. verwerking X: lijn 

21, verwerking Y: lijn 22, etc.) De verwerkingen zijn gekoppeld aan de sub registers van 

uw organisaties, dus u moet verschillende Excels gebruiken voor elke sub organisatie 

die u heeft aangemaakt. 

Aan elke gegevensverwerking dient ook een UNIEK identificatienummer (ID) 

toegekend te worden.  

Bij het opslaan van het Excel-bestand raden wij u aan om de volgende 

benaming te gebruiken voor de unieke identificatie: “”XXXXX_123_45678”  

XXXX= de waarde die overeenkomt met het betreffende sub register. 

123 = een uniek identificatiekenmerk (in cijfers) voor een proces 

45678 = een uniek identificatiekenmerk (in cijfers) voor een verwerking 

Als u optreedt als verwerker: de naam of het nummer bij de KBO van de 

verwerkingsverantwoordelijke  moet ingevuld worden na de code van de verwerking.  

 

Indien u meerdere taalversies van dezelfde verwerking wenst te importeren, 

moet u verschillende Excel-bestanden gebruiken en dezelfde ID hergebruiken. Als 

meerdere talen gemengd worden in de cellen van hetzelfde bestand (wat 

afgeraden wordt) dan zouden immers bepaalde stukken van de tekst opgeslagen 

kunnen worden in een verkeerde taal. Dit dient dan achteraf aangepast te worden.   

Het toegelaten formaat van de datum is het formaat voorzien door Excel (dat 

heeft zijn belang voor het begin en het einde  van de duur van een verwerking).  

De Booleaanse operatoren: er kunnen verschillende versies van Excel gebruikt 

worden, wat de zaken soms compliceert.  Bij deze binaire operatoren verwachten wij 

de volgende waarden: TRUE, FALSE (Excel in Engels), WAAR, ONWAAR (Excel in 

Nederlands), VRAI, FAUX (Excel in Frans). 
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Verschillende waarden kunnen in een cel worden vermeld, dit is meestal het 

geval voor gegevenscategorieën of categorieën van de ontvangers.  

Gebruik in dit geval de combinatie ALT + ENTER om de elementen binnen 

dezelfde cel te scheiden. 

Wanneer u uw behandelingen codeert in Excel, zijn er gevallen waarbij: 

• gegevens betrekking hebben op meerdere ontvangers of omgekeerd 

• meerdere gegevens betrekking hebben op meerdere ontvangers 

 

In dit geval moet u naast de ALT + ENTER de komma gebruiken om de gewenste 

relaties op te geven. Meer specifiek, als: 

o een gegeven betreft meerdere ontvangers of andersom: gebruik de komma 

om de relatie te specificeren, 

o verschillende gegevens hebben betrekking op meerdere ontvangers: gebruik 

ALT + ENTER & de komma (hier is de volgorde van de plaats van cruciaal 

belang). 

 

Bijvoorbeeld:  

Gegevens-

categorie  

(kolom W) 

Ontvangerscategorie  

(kolom X) 

Gedrag bij het importeren 

Aanwerving Werkgevers-of 

arbeidersrelaties van 

de geregistreerde 

persoon, openbare 

diensten 

De rekruteringsgegevens worden toegewezen 

aan beide ontvangers (dankzij de komma) 

Functionele 

training, 

academisch 

curriculum 

Werkgevers of 

arbeidsrelaties van de 

geregistreerde persoon 

De gegevens « training » en « curriculum » 

worden toegewezen aan de enige ontvanger 

(dankzij de komma) 

Functionele 

training, 

academisch 

curriculum, 

huidige baan, 

Persoonlijke 

identificatie-

gegevens 

Werkgevers of 

arbeidsrelaties van de 

geregistreerde persoon, 

openbare diensten, de 

geregistreerde persoon 

zelf 

De gegevens “training” en "Curriculum" worden 

toegewezen aan de werkgever (dankzij de 

komma), de huidige 

werkgelegenheidsgegevens worden aan de 

nutsbedrijven toegeschreven (dankzij ALT ENTER) 

en de identificatiegegevens gaan naar de 

geregistreerde persoon (altijd dankzij ALT ENTER) 

 

Let ook op het volgende: kolom K en kolom W gaan over hetzelfde object namelijk de 

gegevenscategorieën. Het verschil is dat kolom W de gegevens overneemt die 

buitenaf worden uitgewisseld (dat wil zeggen dat ze naar ontvangers worden 

verzonden), terwijl kolom K alleen de gegevens in de organisatie overneemt(ze zijn 

dus niet gekoppeld aan een ontvanger). Concreet is er geen noodzaak voor 

redundantie tussen de twee kolommen. De gegevens in kolom K zijn niet in kolom W 

te vinden. 
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Bijlage 2: import van gegevens (BOSA DT template) 
 

 

Inleiding 
De tool "round trip" is een tool voor het importeren en exporteren van gegevens in 

Excel-formaat. Zoals de naam al doet vermoeden, kunt u de gecodeerde informatie 

hergebruiken en zo vaak als u wilt laten "ronddraaien". 

In tegenstelling tot de andere beschikbare importtool, hoeft u niet meer Excels te 

gebruiken. Alle taalversies worden hier direct in aanmerking genomen. 

Dit document bestaat uit 18 pagina’s: 

1. Register (informatie met betrekking tot de naam van het register) 

2. Registeritem (onderverdeling van het register in verschillende deelregisters) 

3. Organizatie (alle relevante organisaties, in de hoedanigheid van  

verantwoordelijke/subcontractor/ontvanger) 

4. Contact (contacten binnen organisaties en hun functies met betrekking tot 

het bijhouden van een register) 

5. Business Process (businessprocessen vertegenwoordigen een bundeling van 

processen volgens een logisch domein) 

6. Business Process Owner (de eigenaars van deze "domeinen") 

7. Data treatment (coderingspagina met betrekking tot gegevensverwerking) 

8. Finality Secondary (in te vullen wanneer de verwerking andere doeleinden 

heeft) 

9. Involved party (de categorieën van personen die betrokken zijn bij een 

specifieke verwerking) 

10. Security Measure (de beveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn op 

een gegevensverwerking) 

11. Controller (de verantwoordelijke voor elke in blad 7 gespecificeerde 

verwerking) 

12. Processor (onderaannemers die betrokken zijn bij een bepaalde op blad 7 

vermelde verwerking) 

13. Data Treatment Part (de categorieën van gegevens die - indien van 

toepassing - buiten de organisatie worden verzonden) 

14. Data receiver generic (externe gegevensontvangers) 

15. Data receiver specific (voor gevallen waarin externe data-ontvangers 

specifiek moeten worden aangewezen) 

16. Data receiver specific contact (contacten met betrekking tot specifieke 

ontvangers) 

17. Data status (beheer van taalversies en status van de gegevensregistratie) 

18. Lists (referentietaxonomie) 

Het aantal pagina’s is groot. Dit is te wijten aan het feit dat we alle situaties 

behandelen. In de praktijk zijn volgende pagina’s de meest gebruikte:  
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- 7. gegevensverwerking,  

- 12. organisaties en contacten die als onderaannemer optreden, 

- 13. het " data Treatment Part " dat moet worden gebruikt wanneer 

informatie naar een of meer externe ontvangers wordt verzonden. 

In de volgende pagina's leggen we de logica van het gebruik van dit bestand en de 

te volgen regels uit. 

 

Gebruikslogica  
 

Algemene werking 
De basisregel van deze tool is dat er slechts één verwerking per lijn wordt vermeld, alle 

"meervoudige" elementen die van invloed kunnen zijn op deze unieke lijn (deze 

verwerking) zijn opgenomen in afzonderlijke bladen. 

In tegenstelling tot het andere importsysteem moet u geen scheidingsteken (meestal 

de "komma" of de toetsencombinatie "ALT+ ENTER") binnen een cel gebruiken. 

Verschillende informatie over hetzelfde object (bv. meerdere ontvangers voor één en 

dezelfde verwerking) moet op afzonderlijke regels worden gespecificeerd. Dit gedrag 

moet indien nodig op elk blad worden herhaald. 

Identifiers 
Bij het opstellen van een verwerkingsregister moet rekening worden gehouden met 

een groot aantal relaties (tussen de rubrieken van een verwerking, tussen de 

verwerkingen, tussen de belanghebbenden, etc.). Om naar objecten en hun relaties 

te verwijzen, gebruiken we identifiers (id's). Deze moeten uniek zijn wanneer ze een 

nieuw object kwalificeren en moeten als referentie worden gebruikt wanneer ze in 

een ander blad worden opgenomen.  

Concreet betekent dit dat als u de identifier '1' toekent aan een gegevensverwerking 

( blad 7), u deze code '1' drie keer moet hergebruiken als referentie als u drie 

ontvangers van de gegevens heeft voor deze verwerking (te vermelden op blad 14). 

De gegevensverwerking identifier "1" zal dus worden toegewezen aan de "ontvanger" 

identifiers 1, 2, 3. 

De formules  
Om de verwarring te verminderen die verband houden met het manipuleren van 

gelijksoortige nummers van ene pagina naar ene andere, hebben we 'standaard' 

formules toegevoegd. Deze formules stellen u in staat om de informatie die u eerder 

hebt gecodeerd, op te halen. Verwijzend naar het bovenstaande voorbeeld, heeft u 

op de pagina 'Ontvanger' de naam van de gegevensverwerking naast het 

identificatienummer '1' (in alle talen die u hebt genoemd).  

Het 'Lijsten' blad bevat alle elementen die we hebben kunnen codificeren voor 

automatisering.  Wanneer codes kunnen worden gebruikt in de andere bladen (niet-
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tekstuele waarden), hebben we ze via formules gekoppeld aan de pagina 'Lijsten'. De 

kennis van de code maakt de automatische (en meertalige) weergave van de 

gewenste informatie mogelijk. Het is daarom nuttig om naar deze bladzijde te 

verwijzen. 

Tot slot hebben we waar nodig ook een formule toegepast om typefouten te 

beperken. Elke identifier die volgt op het nummer '1' krijgt standaard de waarde '2'. 

Te respecteren regels 
De Europese richtlijn bepaalt dat sommige velden moeten worden ingevuld om een 

registratie van de verwerking als voldoende te beschouwen.  

Dit 'verplicht' / 'optioneel' karakter is opgenomen in de Excel door middel van 

kleurcodes. De groen gekleurde cellen geven aan dat de te vermelden elementen 

verplicht zijn, terwijl de oranje cellen aangeven dat de te vermelden elementen 

facultatief zijn; de elementen in het roze  zijn alleen beschikbaar voor 

informatiedoeleinden (dit zijn de elementen die betrekking hebben op de formules, er 

is niets te coderen).  

 

Use Case 
 

De heen- en terugreis (‘roundtrip’) is een functie die alleen voor DPO's beschikbaar is. 

De 'DPO assistenten' hebben ze niet. Voor zover persoonsgegevens in een 

onversleutelde vorm openbaar worden gemaakt, dient de gebruiker zich ervan 

bewust te zijn dat hij of zij met bepaalde vertrouwelijke informatie te maken kan 

hebben, waardoor hij of zij verplicht is deze als zodanig te behandelen en de 

toepasselijke wetgeving na te leven. 

 Er kunnen twee use cases worden gemaakt: 

- ofwel is er geen gecodeerde informatie en de DPO wenst alle elementen in één keer 

te importeren, 

- ofwel heeft de DPO reeds een aantal elementen gecodeerd (de naam van het 

register, de verantwoordelijke organisatie, een gegevensverwerking, etc.) en wenst 

de reeds aanwezige informatie aan te vullen. Om dit te doen, exporteert hij/zij de 

gegevens, vult de nieuwe informatie in Excel in en (her)importeert alles.  

 

Op applicatieniveau gebeurt dit via de volgende tabbladen. 

 

Als voorbeeld nemen we het tweede geval, omdat dat geval het meest voorkomt. 
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Export van gegevens 
 

Om deze actie uit te voeren, gaat u gewoon naar het tabblad 'Exporteren' en klikt u 

op de knop 'Downloaden'. 

 

Er verschijnt dan een banner: 

 

U moet de Excel openen en de informatie invullen. 

 

Hieronder vindt u het eerste tabblad van dit document: 

 

Zoals hierboven vermeld, zijn de roze elementen informatief, de groene elementen 

verplicht en de oranje elementen optioneel. De volgorde van invulling van de bladen 

is belangrijk, wij raden u aan de gepresenteerde logica te respecteren. 

Wanneer u naar het tweede tabblad (registeritem) gaat, moet de informatie van het 

IdRegister worden opgenomen als de DPO subregisters wil aanmaken (onderstaande 

afbeelding). Door de waarde '1' (van de vorige pagina) in kolom C in te brengen, 



  

 

44 

wordt automatisch de naam van het register (kolom D) gegenereerd met behulp van 

de hier beschreven formule. 

 

Nadat alle informatie met betrekking tot een verwerking is ingebracht, bespaart het 

gebruik van de kopieer- en plakfunctie veel tijd. 

Om deze gids niet omslachtig te maken, zullen we niet alle bladen in deze Excel 

bekijken. We zullen stoppen met blad 17, omdat het minder afhankelijk is van de 

kennis van de AVG-verordening en meer verband houdt met de werking van de tool. 

 

 

 

De AVG Portal is een meertalige tool, dus er zijn vier versies beschikbaar (FR,NL, DE, 

EN). Elk van deze kan in een andere staat van vooruitgang zijn (NOT STARTED, 

STARTED, WAIT_FOR_APPROVAL, COMPLETED). 

De status 'WAIT_FOR_APPROVAL' geeft het geval aan waarin de DPO-assistent alle 

noodzakelijke informatie al heeft ingevoerd. Hij/zij wacht op de validatie van de DPO. 

Als u deze status wilt wijzigen na het controle van de gecodeerde informatie, kunt u 

dit element eenvoudigweg wijzigen door de status COMPLETED' voor de gewenste 

taal of talen te selecteren. 
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Let wel, als u een federale organisatie bent en beslist om de informatie in FR en NL te 

valideren, zullen de gespecificeerde verwerkingen automatisch beschikbaar zijn op 

onze AVG publieke website https://gdpr.belgium.be/fr 9. 

 

Het opslaan van de gewijzigde gegevens is een klassieke opslag:  u hoeft het Excel 

bestand alleen maar op te slaan op de plaats waar u wilt. De recuperatie van deze 

gegevens voor de import wordt in de paragraaf 4.1.2 toegelicht. 

 

                                                 

9 Voor zover de betrokken verwerkingen en het register de status "openbaar" hebben (fiches 1 

en 7). 


