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Deel 1: Data Pro Statement 

Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de 

verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van het bedrijf dat dit Data Pro Statement heeft 

opgesteld. 
 

Algemene informatie  

1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door de volgende data processor (verwerker): 

ddots B.V. 

Bredaseweg 63 

4844 CK 

Terheijden 

Nederland 

Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met: 

Gerard Nijboer 

g.nijboer@ddots.nl 

+31 6 1280 6548 

2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf: 19 augustus 2021 

Dit Data Pro Statement en de daarin omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om 

ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van 

nieuwe versies via onze website op https://ddots.nl/voorwaarden. 

3. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor: 

● Consultancy en productontwikkeling 

Het ontwerpen en ontwikkelen van softwaretoepassingen in opdracht van een opdrachtgever, inclusief 

het integreren en ontsluiten van data van andere randsystemen. 

4. Beoogd gebruik 

Deze dienst is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens mee te verwerken: 

● Identificatiegegevens 

● Financiële bijzonderheden 

● Persoonlijke kenmerken 

● Leefgewoonten 

● Samenstelling van het gezin 

● Vrijetijdsbesteding en interesses 

● Opleiding en vorming 

● Beroep en betrekking 

● Lidmaatschap van een vakvereniging 

Een uiteenzetting van deze gegevens bevindt zich in deel 3 van dit document. 

mailto:g.nijboer@ddots.nl
https://ddots.nl/voorwaarden
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De volgende categorieën van betrokkenen zijn van toepassing op de verwerkersovereenkomst: 

● Medewerkers 

● Leveranciers 

● Klanten 

● Prospects 

● Sollicitanten 

● Websitebezoekers 

Bij deze dienst is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of 

gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of door de overheid uitgegeven 

persoonsnummers. 

5. Data processor heeft bij het ontwerpen van het product privacy by design/privacy by default op de volgende 

wijze toegepast: 

Voor de autorisatie van gegevens wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de autorisatie die van 

toepassing is in bronsystemen zoals ERP-systemen. Vervolgens wordt binnen de te ontwikkelen applicatie 

vanaf het begin rekening gehouden met authenticatie en autorisatie van gegevens die in beoogde 

processen gebruikt worden.  

6. Data processor gebruikt de Standaardclausules voor verwerkingen, welke verwerkt zijn in de NLdigital 

Voorwaarden die van toepassing is op aanbiedingen en overeenkomsten van data processor.  

7. Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER. 

8. Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors: 

● Mendix Technology BV 

● AFAS Software B.V. 

9. Na beëindiging van de Overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert data processor de 

persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen 12 maanden op zodanige wijze 

dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible).  

Beveiligingsbeleid 

10. Data processor heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of 

dienst: 

Voor de ontwikkeling van een softwareapplicatie wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de 

mogelijkheden van het Mendix low-code softwareplatform en de beveiligingsmaatregelen die daarop van 

toepassing zijn. 

11. Data processor heeft zich geconformeerd aan het volgende Information Security Management System 

(ISMS): 

● NEN-ISO 27001 

12. Data processor heeft de volgende certificeringen: 
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● ISO 27001 

Datalekprotocol 

13. In geval er toch iets mis gaat, hanteert data processor het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat 

opdrachtgever op de hoogte is van incidenten: 

Data processor dient opdrachtgever onverwijld nadat data processor ervan kennis heeft gekregen, in kennis 

te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan 

hebben op de verwerking van persoonsgegevens, en zal data processor in ieder geval informatie 

verstrekken over het volgende: 

● de aard van de inbreuk; 

● de (mogelijk) getroffen persoonsgegevens; 

● de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de persoonsgegevens 

en de daarbij betrokken personen; en 

● de maatregelen die data processor heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen van de 

inbreuk te beperken. 

Data processor erkent dat opdrachtgever onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de 

beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de persoonsgegevens 

die data processor verwerkt, aan betrokkenen en/of autoriteiten te melden. Een dergelijke melding door 

opdrachtgever zal nimmer als tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of anderszins als 

onrechtmatige handeling worden beschouwd. Data processor zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om 

de (mogelijke) schade te beperken en opdrachtgever ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of 

autoriteiten. 
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Deel 2: Standaardclausules voor verwerkingen 

Versie: september 2019 

Vormt samen met het Data Pro Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de 

Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden. 

Artikel 1. Definities 

Onderstaande begrippen hebben in deze Standaardclausules voor verwerkingen, in het Data Pro Statement en in 

de overeenkomst de volgende betekenis: 

1.1 Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 

Avg. 

1.2 Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.  

1.3 Data Processor: partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als 

verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever.  

1.4 Data Pro Statement: statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking 

tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen, sub-processors, 

datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects.  

1.5 Data subject (betrokkene): een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

1.6 Opdrachtgever: partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever 

kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere verwerker. 

1.7 Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, op basis waarvan de 

ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst 

onderdeel vormt.  

1.8 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals 

omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen 

voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt. 

1.9 Verwerkersovereenkomst: deze Standaardclausules voor verwerkingen, die tezamen met het Data Pro 

Statement (of vergelijkbare informatie) van Data Processor de verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld 

in artikel 28, lid 3 Avg. 

 

Artikel 2.  Algemeen 

2.1 Deze Standaardclausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van 

Persoonsgegevens die Data Processor doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en 
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op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van 

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 Het Data Pro Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd 

door Data Processor worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Data Processor zal 

Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in redelijkheid niet 

akkoord kan gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van 

de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen. 

2.3 Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig 

de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever. 

2.4 Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de 

zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de 

verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld. 

2.5 Data Processor is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en 

de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder 

meer het gebruik van de Persoonsgegevens.  

2.6 Data Processor geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Standaardclausules voor 

verwerkingen, het Data Pro Statement en de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtgever om op basis van 

deze informatie te beoordelen of Data Processor afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen 

van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg 

voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende zijn gewaarborgd.  

2.7 Opdrachtgever staat er tegenover Data Processor voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn 

systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking 

van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.  

2.8 Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Data 

Processor. 

 

Artikel 3.  Beveiliging 

3.1 Data Processor treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in zijn 

Data Pro Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft 

Data Processor rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de 

beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd 

gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst 

uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van 

zijn producten en diensten mocht verwachten.  
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3.2 Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van Data Processor niet 

ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende 

strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten of door de overheid uitgegeven persoonsnummers.  

3.3 Data Processor streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door 

Data Processor beoogde gebruik van het product of de dienst.  

3.4 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend 

met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of 

verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.  

3.5 Data Processor kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn 

oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Data Processor zal belangrijke 

wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Pro Statement, en zal Opdrachtgever waar 

relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.  

3.6 Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Data Processor is 

niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Data 

Processor kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde 

wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde 

beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft Data Processor 

de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.  
 

Artikel 4. Inbreuken in verband met Persoonsgegevens  

4.1 Data Processor staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend 

zijn. Indien Data Processor een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 

Avg) ontdekt, zal hij Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren. In het Data Pro Statement 

(onder datalekprotocol) is vastgelegd op welke wijze Data Processor Opdrachtgever informeert over 

inbreuken in verband met Persoonsgegevens.  

4.2 Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever, of diens klant) om te beoordelen of de inbreuk 

in verband met Persoonsgegevens waarover Data Processor heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan 

de AP of Data subject. Het melden van inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van 

artikel 33 en 34 Avg moeten worden gemeld aan de AP en/of Data subjects, blijft te allen tijde de 

verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever of diens klant). Data Processor is 

niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de 

Betrokkene.  

4.3 Data Processor zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met 

Persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan 

Opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 Avg.  

4.4 Data Processor kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever 

tegen zijn dan geldende tarieven.  
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Artikel 5. Geheimhouding 

5.1 Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens 

verwerken een geheimhoudingsplicht hebben. 

5.2 Data Processor is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover 

verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een 

bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.  

5.3 Alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, 

informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door Data Processor aan Opdrachtgever 

verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het Data Pro Statement opgenomen technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden 

behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. 

Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven. 
 

Artikel 6. Looptijd en beëindiging 

6.1 Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende 

nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst 

en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.  

6.2 Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe 

of nadere overeenkomst tussen partijen. 

6.3 Data Processor zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van 

Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens binnen de in het Data Pro Statement opgenomen termijn 

verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn 

(render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen aan 

Opdrachtgever.  

6.4 Data Processor kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 6.3 gestelde in rekening 

brengen bij Opdrachtgever. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in het Data Pro 

Statement.  

6.5 Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of 

terugbezorgen van de Persoonsgegevens door Data Processor belet. In een dergelijk geval zal Data 

Processor de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn 

wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien Data Processor 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.  
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Artikel 7. Rechten Data subjects, Data Protection Impact Assessment (DPIA) en 

Auditrechten  

7.1 Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever 

die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien 

Data Processor direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar 

Opdrachtgever.  

7.2 Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn 

medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende 

voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.  

7.3 Data Processor zal zijn medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot het verwijderen van 

persoonsgegevens voor zover Opdrachtgever dit niet zelf kan uitvoeren. 

7.4 Data Processor kan desgewenst de naleving van zijn verplichtingen op grond van de 

verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of een daaraan ten 

minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke, 

deskundige, indien hij over een dergelijk certificaat of auditrapport beschikt.  

7.5 Data Processor zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen 

die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te 

tonen. Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van 

Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per 

jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het 

soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever 

hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de 

afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze 

Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij 

aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming 

van verplichtingen die Data Processor heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal 

een afschrift van zijn rapport aan Data Processor verstrekken. Data Processor kan een audit of instructie van 

de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een 

ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.  

7.6 Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de 

voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in 

redelijkheid kan worden verwacht. Data Processor zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor 

zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn 

product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het 

beoogd gebruik van het product of de dienst.  

7.7 Data Processor heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in 

rekening te brengen bij Opdrachtgever. 
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Artikel 8. Sub-Processors 

8.1 Data Processor heeft in het Data Pro Statement vermeld of, en zo ja welke derde partijen (sub-processors of 

subverwerkers) Data Processor inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens.  

8.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan Data Processor om andere sub-processors in te schakelen ter 

uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

8.3 Data Processor zal Opdrachtgever informeren over een wijziging in de door de Data Processor 

ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een aangepast Data Pro Statement. Opdrachtgever heeft 

het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Data Processor. Data Processor draagt ervoor 

zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten 

aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan Data Processor 

jegens Opdrachtgever is gebonden op grond van het Data Pro Statement.  

 

Artikel 9.  Overig 

Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Pro Statement een integraal 

onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de 

van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van 

toepassing op de verwerkersovereenkomst.  
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Deel 3: Overzicht type persoonsgegevens 

1. Identificatiegegevens 

● Persoonlijke identificatiegegevens (naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer 

(privé, werk), identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke) 

● Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid 

(identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, nummerplaat) 

● Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten) 

2. Financiële bijzonderheden 

● Financiële identificatiegegevens (identificatie en bankrekeningnummers, nummers van krediet of debet 

kaarten, geheime codes) 

● Financiële middelen (Inkomsten, bezittingen, investeringen, totale inkomsten, beroepsinkomsten, 

spaargelden, begindatum en einddatum van beleggingen, investeringsinkomsten, lasten op de activa) 

● Schulden, uitgaven (totale uitgaven, huurgelden, leningen, hypotheken en andere vormen van krediet) 

● Solvabiliteit (beoordeling van de inkomsten, van het financieel statuut, van de solvabiliteit) 

● Bijzonderheden betreffende de verzekeringen (aard van de verzekering, bijzonderheden betreffende de 

gedekte risico’s, verzekerde bedragen, periode gedurende welke de risico’s zijn gedekt, vervaldatum, al 

dan niet uitgevoerde of ontvangen betalingen, stand van de overeenkomst) 

● Bijzonderheden betreffende het pensioen (datum waarop men deel gaat uitmaken van het 

pensioensysteem, aard van het systeem, datum waarop men geen deel meer uitmaakt van het systeem, 

ontvangen en uitgevoerde betalingen, opties, begunstigden) 

● Financiële transacties (bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft 

betaald, toegekend krediet, wisselborgstelling, betalingswijzen, overzicht van de betalingen, deposito’s 

en andere waarborgen) 

● Beroepsactiviteiten (Beroepsactiviteiten van de persoon die in het bestand is opgenomen: aard van de 

activiteit, aard van de goederen of diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen 

worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties) 

● Vergunningen (In het bezit zijnde vergunningen) 

3. Persoonlijke kenmerken 

● Persoonlijke bijzonderheden(leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, 

nationaliteit) 

● Fysieke gegevens 

● Fysieke beschrijving (grootte, gewicht, haarkleur, kleur van de ogen, onderscheidende kenmerken) 

4. Leefgewoonten 

● Bijzonderheden betreffende de reizen en verplaatsingen (inlichtingen betreffende de vroegere verblijven 

en verplaatsingen, reisvisa, werkvergunningen) 

● Sociale contacten (vrienden, vennoten, andere betrekkingen dan die met naaste verwanten) 

● In het bezit zijnde openbare mandaten (functies op het niveau van de gemeente, de provincie, het 

gewest of de gemeenschap of op federaal niveau, deelname aan overheidscomités of werkgroepen of 

bezinningsgroepen) 

5. Samenstelling van het gezin 
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● Huwelijk of huidige vorm van samenleven (naam van de echtgenote of partner, meisjesnaam van de 

echtgenote of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen) 

6. Vrijetijdsbesteding en interesses 

● Vrijetijdsactiviteiten en interesses (hobby’s, sport, andere interesses) 

7. Opleiding en vorming 

● Academische curriculum (overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de 

gevolgde cursussen, beoogde diploma’s, examenresultaten, overige behaalde diploma’s, beoordeling 

van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt) 

● Financieel overzicht van de studies (inschrijvingsgelden en betaalde kosten, financieringsbronnen, 

betalingswijzen, overzicht der betalingen) 

● Beroepsbekwaamheid (getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties) 

● Professionele ervaring (beroepsinteresses, onderzoeksinteresses, academische interesses, 

specialisatieonderwerpen, onderwijservaring, raadplegingen) 

● Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties (bijzonderheden betreffende de betrokken 

groeperingen, comités of commissies, uitgeoefende functies, bijzondere interesses en 

deelnameoverzicht) 

8. Beroep en betrekking 
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● Huidige betrekking (werkgever, titel en beschrijving van de functie, graad, datum van aanwerving, 

werkplaats, specialisatie of type onderneming, arbeidsmodaliteiten en voorwaarden, vroegere functies 

en voorafgaande ervaring bij de huidige werkgever) 

● Aanwerving (datum van aanwerving, methode van aanwerving, bron van de aanwerving, referenties, 

bijzonderheden betreffende de proefperiode) 

● Beëindiging van de betrekking (datum van vertrek, reden van het vertrek, gegeven opzegtermijn, 

beëindigingsvoorwaarden) 

● Loopbaan (vorige betrekkingen en werkgevers, periodes zonder betrekking, dienstplicht) 

● Aanwezigheid en discipline (overzicht van de aanwezigheid, redenen van de afwezigheden, disciplinaire 

maatregelen) 

● Bedrijfsgeneeskunde (% invaliditeit ten gevolge van een arbeidsongeval, getuigschrift voor het toedienen 

van eerste hulp) 

● Loon (betalingen en afhoudingen, salaris, commissielonen, boni, uitgaven, toelagen, voordelen, 

leningen, ingehouden belastingen, pensioenafhoudingen, vakbondsbijdrage, betaalwijzen, datum van de 

laatste salarisverhoging) 

● Activa die het personeelslid bezit (wagen, werktuigen, wisselstukken, naslagwerken, andere voorwerpen 

die de bediende in bezit heeft) 

● Organisatie van het werk (huidige verantwoordelijkheden, projecten, gefactureerd uur percentage, 

uurregeling, gepresteerde uren) 

● Evaluatie (evaluatie van de prestaties, mogelijkheden) 

● Vorming tot de functie (bijzonderheden betreffende de vorming die de functie vereist en de gekregen 

vorming, en de bekomen kwalificaties en bevoegdheden) 

● Beveiliging (paswoorden, veiligheidscodes en niveaus waarop de machtiging wordt verleend) 

● Gebruik informaticamiddelen (Evaluatie van het gebruik van de informaticamiddelen (internet, e-mail, 

mobiele telefonie) 

9. Lidmaatschap van een vakvereniging 

● Lidmaatschap van een vakbond (Lidmaatschap van een vakbond of een gelijkaardige groepering 

vervulde functies) 
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Heb je vragen? 

Onze juristen kunnen je voorzien van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op.  

NLdigital organiseert ook verschillende juridische workshops en bijeenkomsten. Houd 

hiervoor de agenda op onze website in de gaten. Leden van NLdigital kunnen hier 

kosteloos aan deelnemen. Ben je nog geen lid en wil je ook profiteren van deze en vele 

andere mogelijkheden van het lidmaatschap? Bekijk de voordelen! 

 

mailto:juristen@nldigital.nl
https://www.nldigital.nl/actueel/?filter-type=event
https://www.nldigital.nl/actueel/?filter-type=event
https://www.nldigital.nl/lid-worden/

