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1. Inleiding  

De Aedes-groep (hierna 'Aedes') heeft een groot aantal maatregelen getroffen en 

procedures ingevoerd om te garanderen dat de nieuwe algemene verordening 

gegevensbescherming (hierna 'AVG') wordt nageleefd. Eén ervan is deze beleidsnota over het 

beheer van persoonsgegevens. Het stelt de essentiële eisen vast en licht toe hoe Aedes haar 

verplichtingen nakomt.  
 

2. Waarom is deze beleidsnota voor u van belang?  
 

2.1 Doelstelling  

Deze beleidsnota wil regels aanreiken die het personeel van Aedes moet volgen 

om te garanderen dat het zich houdt aan de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de algemene 

verordening gegevensbescherming - 'AVG').  

De AVG is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Ze vervangt Richtlijn 95/46/EG uit 1995 inzake 

gegevensbescherming. Het gaat niet om een revolutie, maar eerder om een evolutie in de 

Europese wetgeving inzake gegevensbescherming die zich aan de nieuwe online digitale 

omgeving aanpast. De AVG versterkt de rechten van personen wat betreft de bescherming 

van hun persoonsgegevens en legt strengere verplichtingen op aan organisaties die 

persoonsgegevens verwerken. 

 

Wat zijn de risico's bij niet-naleving?  

Volgens de AVG riskeren niet-conforme organisaties zware boetes tot maximaal 20 miljoen 

euro voor de ernstigste overtredingen, of 4 % van de totale jaarlijkse wereldwijde omzet van 

het vorige boekjaar, waarbij het hoogste bedrag in aanmerking wordt genomen.  

Dit komt bovenop mogelijke onderzoeken door nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, 

reputatieschade, het mogelijke verlies van het vertrouwen van het publiek en de mogelijkheid 

voor particulieren om een klacht in te dienen.  

 

2.2 Toepassingsgebied  

Deze beleidsnota is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door 

Aedes NV, Aedes IT Sarl ('Aedes IT') en de andere entiteiten van de groep (vermeld als Bijlage 

1), samen 'de Aedes-groep', 'Aedes' of 'wij' en individueel 'entiteit van de groep'). De AVG is 

op al deze entiteiten van toepassing.  

Toepasselijk recht  
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Hoewel de AVG wordt beschouwd als een van de strengste wetgevingen over 

gegevensbescherming, kunnen er aanvullende lokale wettelijke of administratieve 

verplichtingen zijn waaraan u moet voldoen. De AVG voorziet immers in een bepaald aantal 

domeinen met nationale wettelijke voorschriften voor specifieke lokale omstandigheden of 

aanvullende verplichtingen (met name op het gebied van human resources). In geval van een 

conflict tussen dit beleid en de toepasselijke nationale wetgeving (m.a.w. de Luxemburgse 

wetgeving voor Aedes IT en de Belgische wetgeving voor de rest van de Aedes-groep), heeft 

de wet voorrang. Voor zover de nationale wetgeving over gegevensbescherming een niveau 

van bescherming of conformiteit vereist dat lager is dan de normen in dit beleid, zijn echter 

de bepalingen van dit beleid van toepassing, naast de vereisten van het toepasselijke 

nationale recht op het gebied van gegevensbescherming. In die gevallen worden de specifieke 

toe te passen nationale bepalingen vermeld als Bijlage 2.  

 

2.3 Beginselverklaring  

We moeten niet alleen garanderen dat alle verwerkingsactiviteiten van 

persoonsgegevens conform zijn. We moeten onze organisatie ook aanpassen zodat we 

kunnen aantonen en documenteren dat we de wetgeving naleven.  

De Aedes-groep doet hiervoor een beroep op een programma voor het beheer van 

persoonsgegevens en op een duidelijk procedurekader. De AVG in acht nemen is een 

doelstelling voor het bedrijf die een welomschreven actieplan vereist, alsook de medewerking 

van alle werknemers van de Aedes-groep en van externe partners waarmee de Aedes-groep 

een contractuele werkrelatie onderhoudt voor wat de verwerking van persoonsgegevens 

betreft (werknemers, consultants, uitzendkrachten, studenten, stagiairs, freelancers, u of het 

'personeel van de Aedes-groep'). 

 

3. Wat zijn de belangrijkste vereisten van de AVG?   
 

3.1 Beginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens  

Wanneer de Aedes-groep persoonsgegevens verwerkt, moet Aedes voldoen aan 

verschillende belangrijke beginselen, zoals die in de AVG zijn vastgelegd:  

• rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie; 

• doelbinding; 

• minimale gegevensverwerking; 

• juistheid; 

• opslagbeperking gegevens; 

• integriteit en vertrouwelijkheid; 

• regels die moeten worden nageleefd bij doorgifte van gegevens naar een derde land. 



 

 

12/2020 5/15 
 

 

In het kader van uw arbeidsverhouding met de Aedes-groep moet u dit minimale aantal 

beginselen met betrekking tot gegevensbescherming in acht nemen wanneer u 

persoonsgegevens verwerkt. Deze beginselen zijn vastgelegd in de AVG en kunnen als volgt 

worden samengevat.   

 

Rechtmatigheid, 

behoorlijkheid en 

transparantie 

U moet ervoor zorgen dat u een wettelijke basis hebt om de 

persoonsgegevens van iemand te verwerken, zoals: zijn of haar 

toestemming. Als dit het geval is, moet u deze persoon een reeks verplichte 

inlichtingen verstrekken, zoals welke categorieën persoonsgegevens u wilt 

verzamelen, waarom u ze gebruikt, hoelang u de gegevens bewaart en met 

welke personen u deze informatie wilt delen.  

Doelbinding U mag persoonsgegevens slechts voor een of meer welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerken. U 

mag persoonsgegevens niet om onbepaalde doeleinden verzamelen. U mag 

persoonsgegevens later niet gebruiken op een manier die onverenigbaar is 

met de oorspronkelijke doeleinden.  

Minimale 

gegevensverwerking 

Persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot 

wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit 

betekent dat u alleen de gegevens mag verwerken die noodzakelijk zijn om 

de vastgestelde doelen te bereiken.  

Juistheid Wanneer u persoonsgegevens verwerkt, moet u ervoor zorgen dat deze juist 

en geactualiseerd zijn. Onjuiste gegevens kunnen tot verkeerde beslissingen 

leiden. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de 

persoonsgegevens die onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren.  

Opslagbeperking 

gegevens 

U mag de gegevens niet langer bewaren dan voor de doeleinden waarvoor 

de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. Zodra het doel is 

verlopen of niet meer van toepassing is, moet u ervoor zorgen dat de 

persoonsgegevens worden geanonimiseerd of gewist, tenzij de verdere 

verwerking gerechtvaardigd is door een wettelijke verplichting.  

Integriteit en 

vertrouwelijkheid 

Er moeten technische en organisatorische maatregelen worden getroffen 

om een veilige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Ze moeten 

onder andere ook worden beschermd tegen ongeoorloofde of 

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging. Maatregelen zoals pseudonimisering en versleuteling van 

persoonsgegevens en regelmatige beveiligingstests en -audits kunnen 

helpen om aan deze verplichting te voldoen.  

Regels voor de 

doorgifte van 

Persoonsgegevens mogen niet buiten de Europese Economische Ruimte 

(EER) worden doorgegeven1, tenzij de ontvangende landen een passend 

 
1  De EER-landen zijn: de landen van de EU (Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, 

Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen , Portugal, Tsjechië, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, 

Slovenië en Zweden), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.  
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gegevens naar 

derde landen 

beschermingsniveau bieden.2 Als dit niet het geval is, is de doorgifte van 

gegevens toegestaan op basis van een contract dat voldoet aan de 

standaardcontractbepalingen van de EU of wanneer er een specifieke 

afwijking of uitzondering is, inclusief wanneer de betrokkene met deze 

doorgifte heeft ingestemd.  

 

Raadpleeg ons 'ISR-AVG-vademecum' voor meer informatie over hoe u deze beginselen in de 

praktijk kunt omzetten.  

 

3.2 Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens  
 

Persoonsgegevens mogen enkel in de volgende gevallen worden verwerkt:  

• met toestemming van de betrokkenen;  

• voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de 

uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn 

getroffen;  

• om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van Europese of nationale 

wetgeving;  

• om de rechtmatige belangen van de organisatie te behartigen, tenzij de belangen of 

fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen;  

• om een taak van algemeen belang te vervullen;  

• om de vitale belangen van een individu te beschermen.  

Als verwerkingsverantwoordelijken moeten de entiteiten van de Aedes-groep erop toezien 

dat iedere verwerking van persoonsgegevens waartoe zij het initiatief nemen, 

gerechtvaardigd is door een van de hiervoor aangehaalde rechtsgrondslagen.  

 

3.3 Maatregelen over beveiliging en vertrouwelijkheidsmaatregelen in 

schriftelijke overeenkomsten  

Er moeten technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de 

beveiliging van persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en 

tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging te waarborgen. Deze maatregelen 

moeten passend zijn om een aan het risico aangepast beveiligingsniveau te garanderen.  

Als de door u verwerkte persoonsgegevens binnen de Aedes-groep blijven, volstaat het dat 

alle personeelsleden van de Aedes-groep zich houden aan het informatiebeveiligingsbeleid 

van de Aedes-groep (Bijlage 3). Wanneer de persoonsgegevens echter toegankelijk worden 

gemaakt voor derden of voor andere organisaties die in opdracht van de Aedes-groep werken, 

moeten onderaannemingscontracten worden gesloten. Gelieve contact op te nemen met de 

 
2 Een lijst met landen die een passend beschermingsniveau bieden, kunt u via de volgende link vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en. 
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functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op het e-mailadres DPO@aedesgroup.be om 

het te gebruiken modelcontract op te vragen.  

 

3.4 Informatieverplichtingen  

De Aedes-groep moet ervoor zorgen dat de betrokkenen worden geïnformeerd 

over het verzamelen en het gebruik van hun persoonsgegevens. Behoudens uitzonderingen, 

wordt deze informatie verstrekt op het moment dat deze gegevens worden verzameld. 

Artikels 13 en 14 van de AVG geven een volledige lijst met alle informatie die aan de 

betrokkenen moet worden verstrekt.  

Aedes verstrekt deze informatie via privacynota's, zoals:  

• privacynota's voor werknemers [F:\-- Acces Libre --\Acces Libre\GDPR];  

privacynota's bestemd voor externen (bv. gebruikers van websites van de Aedes-

groep) beschikbaar op de websites: www.aedessa.be; www.aedesvl.be; 

www.aedescorpus.be; www.insuranceacademy.be; www.aedesit.com; www.pvelo.be; 

www.votre-assurance-velo.be; www.uw-fiets-verzekering.be.  

 

3.5 Verzoeken van personen over hun persoonsgegevens  

Naargelang de omstandigheden kunnen personen op grond van de AVG de 

volgende rechten hebben:  

 

 

Op basis hiervan kunnen zij specifieke verzoeken bij de entiteiten van de groep indienen. Die 

moeten daarop binnen een redelijke termijn en in principe binnen een maand na ontvangst 

van het verzoek reageren. 

 

Recht op toegang

Recht op wissing

Recht op  rectificatie

Recht op verzet

Rect om u te verzetten tegen een individuele beslissing die gebaseerd is op geautomatiseerde 
gegevensverwerking

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Recht op verwerkingsbeperking

Recht om uw toestemming in te trekken

http://www.aedessa.be/
http://www.aedesvl.be/
http://www.aedescorpus.be/
http://www.insuranceacademy.be/
http://www.aedesit.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pvelo.be&data=02%7C01%7CVinciane.Ceusters%40aedessa.be%7C53953b3974134b5e04a308d75c4721fe%7C9ff5338e16a74da3b9721071807189ce%7C0%7C0%7C637079333879738705&sdata=Wknes40lQuEeLnmB2lGCynKaB6HbHbUm1gDWrmuPonQ%3D&reserved=0
http://www.votre-assurance-velo.be/
http://www.uw-fiets-verzekering.be/
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Dergelijke verzoeken kunnen bij de entiteiten van de groep worden ingediend 

(verantwoordelijken voor naleving van de AVG) door ieder personeelslid van de Aedes-groep 

of door personen die geen deel uitmaken van de organisatie.  

Alle dergelijke verzoeken worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming 

(DPO) van de Aedes-groep op DPO@aedesgroup.be. Wanneer het verzoek afkomstig is van 

een personeelslid van Aedes, verwijst de DPO naar de procedure die in de privacynota voor 

werknemers is beschreven.  

 

4. Hoe is Aedes georganiseerd?   

4.1 Nalevingsprogramma voor gegevensbescherming van Aedes 

Het doel van het programma voor persoonsgegevensbeheer van Aedes is het 

efficiënt organiseren van het nalevingswerk wat betreft het beschermen van de persoonlijke 

levenssfeer en de naleving van het verantwoordelijkheidsbeginsel waarborgen. De 

verplichting om verantwoording af te leggen is een vereiste van de AVG. Die bepaalt dat een 

organisatie niet enkel verantwoordelijk is voor de naleving van alle beginselen van 

gegevensbescherming en van alle wettelijke/materiële verplichtingen (zie punt 3 hiervoor), 

maar dat ze ook moet aantonen dat ze deze naleeft aan de hand van een aantal 

organisatorische maatregelen, waarvan sommige verplicht zijn.  

Het programma voor persoonsgegevensbeheer omvat drie stappen. De onderstaande tabel 

geeft een algemeen overzicht van elke stap:  
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1 
UITWERKEN 

2 
INVOEREN 

3 
HANDHAVEN 

   

o Register 

o Risicobeoordeling  

o Analyse van de 

rechtsgrondslagen en de 

rechten van personen 

o Stappenplan  

o Governance 

o Tools aanmaken:  

o Beleid 

o Modelcontracten  

o Nota's 

 

o Governance invoeren 

o Tools invoeren 

 

 

 

o Register bijhouden 

o Jaarlijkse controle en 

aanpassing van het 

stappenplan 

o Opleidingen 

o Aanpassing (indien nodig) 

van niet-conforme 

verwerkingen 

o Privacy by design (nieuwe 

verwerkingen)  

o Antwoorden aan 

betrokkenen die hun 

rechten uitoefenen (indien 

nodig) 

o Antwoorden aan 

overheden (indien nodig) 

o Inbreuken op de 

bescherming van 

persoonsgegevens 

aanpakken (indien nodig) 

  

 

4.2 Aedes-governance 

Om te voldoen aan artikel 24, lid 1 en 2 van de AVG en om effectief en efficiënt 

om te gaan met de bescherming van persoonsgegevens en de complexe 

regelgevingsomgeving, zijn een passende organisatiestructuur met duidelijk gedefinieerde 

taken en verantwoordelijkheden, alsook duidelijke richtlijnen over wat op elk niveau moet 

gebeuren, noodzakelijk.  
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Op basis van de organisatiestructuur van de Aedes-groep en een vergelijking met de beste 

praktijken is de volgende governancestructuur voor gegevensbescherming ingevoerd om de 

aanpassing van het programma voor het beheer van persoonsgegevens te vergemakkelijken 

en de doeltreffende invoering te steunen:  

 

 
Verwerkingsverantwoordelijke – Wettelijke verantwoordelijkheid 

Stuurcomité 

Interne verantwoordelijken – Primaire operationele verantwoordelijkheid 

Privacy Office – Ondersteuning interne verantwoordelijken – Uitvoering plichten 

DPO – Aedes-groep – Toezicht – Omschrijving plichten 

DPM – Aedes IT 

 

4.2.1 Functionaris voor gegevensbescherming (DPO/DPM)  

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) rapporteert aan het 

hoogste managementniveau van Aedes en speelt samen met het team belast met de 

bescherming van persoonsgegevens (Privacy Team) en de interne verantwoordelijken een 

cruciale rol om de Aedes-groep te helpen om aan haar verplichtingen op het gebied van 

gegevensbescherming te voldoen. De DPO is niet persoonlijk verantwoordelijk voor de 

inachtneming van de gegevensbescherming. Elke entiteit van de Aedes-groep is als 
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verantwoordelijke voor gegevensverwerking de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor 

de naleving van de AVG.  

 

De DPO moet:  

• de Aedes-groep en haar interne verantwoordelijken over hun verplichtingen 

informeren en adviseren.  Daarom wijst de functionaris voor gegevensbescherming het 

personeel op zijn plichten op het gebied van gegevensbescherming en organiseert hij 

of zij hierover opleidingen;  

• samen met het 'Privacy Team' een stappenplan uitwerken, dat ieder jaar wordt 

bijgewerkt;  

• nagaan of de AVG en de nationale wetgeving worden nageleefd;  

• advies verstrekken over de effectbeoordelingen van de gegevensbescherming; hij of 

zij moet ook nagaan of die worden uitgevoerd;  

• optreden als aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteiten voor vragen over 

verwerkingen en voor verzoeken van particulieren die hun rechten uitoefenen;  

• een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten voor de entiteiten van de Aedes-

groep.  

In elke entiteit beschikt de DPO over een DPM die als contactpunt voor de DPO fungeert.  

 

4.2.2 Stuurcomité  

Het stuurcomité legt de doelstellingen en prioriteiten van het programma voor het 

beheer van persoonsgegevens vast en keurt die goed, alsook het beleid, de maatregelen en 

procedures die nodig zijn om aan de conformiteitseisen voor gegevensbescherming te 

voldoen. Het ziet toe op de uitvoering van het programma en waakt over de toepassing ervan. 

Daarnaast verleent het bijstand en geeft het advies over belangrijke kwesties.  

In het comité zetelen de functionaris voor gegevensbescherming van AEDES NV, de 

afgevaardigde bestuurders van de ondernemingen van de AEDES-groep. De afgevaardigde 

bestuurder van AEDES NV is voorzitter van het comité.  

Hoe vaak het stuurcomité vergadert, hangt af van de werkdruk. Het Comité rapporteert 

rechtstreeks aan de raad van bestuur.  

Om de DPO in staat te stellen zijn rol te vervullen, moet het stuurcomité:  

• erop toezien dat de functionaris voor gegevensbescherming passend en tijdig 

betrokken is bij alle kwesties die met gegevensbescherming verband houden;  

• de DPO steunen bij het uitvoeren van zijn/haar taken door hem/haar de middelen te 

geven die noodzakelijk zijn om deze taken naar behoren uit te voeren en om zijn/haar 

gespecialiseerde kennis op peil te houden;  
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• erop toezien dat de DPO geen instructies krijgt over de uitvoering van zijn/haar taken.  

 

4.2.3 Privacy Team  

De DPO wordt bijgestaan door het 'Privacy Team'. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van 

het personeel van Aedes die nauw betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens 

en die over de volgende vaardigheden beschikken:  

1. Juridische afdeling;  

2. IT-afdeling; 

3. HR-afdeling;  

4. Marketingafdeling.  

 

4.2.4 Interne verantwoordelijken  

Interne verantwoordelijken nemen het initiatief om persoonsgegevens te 

verwerken en dragen dus de primaire operationele verantwoordelijkheid wat de naleving van 

de gegevensbescherming betreft.  

Interne verantwoordelijken worden aangeduid door managers of afgevaardigde bestuurders, 

mits goedkeuring van het stuurcomité. Het gaat om diensthoofden.  

Zij moeten de verwerkingsactiviteiten documenteren waarvoor ze verantwoordelijk zijn, deze 

documentatie bijwerken en de DPO of hun DPM  op de hoogte brengen van iedere nieuwe 

verwerking waartoe ze het initiatief hebben genomen.  

 

4.3 Interne gegevensbeschermingsprocedure voor nieuwe projecten vanaf 

het ontwerp ervan  

De verantwoordelijkheid om erover te waken dat van bij de aanvang passende beveiligings- 

en privacymaatregelen worden genomen, ligt bij alle interne verantwoordelijken die : 

• van plan zijn een nieuw product aan te schaffen (computertoepassing of 

geautomatiseerde service); 

• nieuwe software ontwikkelen of implementeren (voor intern of extern gebruik van 

Aedes); 

• een bestaand product gebruiken op een manier die een wijziging van de bestaande 

verwerking(en) van persoonsgegevens impliceert (bv. voor een ander doel of met 

andere/aanvullende gegevens) ; 

• werken aan het ontwerp of de uitvoering van een nieuwe activiteit of een commercieel 

procedé  die de verwerking van persoonsgegevens met zich brengen (bijvoorbeeld het 

verzamelen van gegevens bij derden; het profileren van een persoon; het delen van 

persoonsgegevens met partners voor nieuwe doeleinden). 
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➢➢ Daartoe moet de interne verantwoordelijke vanaf de ontwerpfase de volgende stappen 

van de veiligheids- en gegevensbeschermingsprocedure in acht nemen. 

 

Stap 1: een verwerkingsfiche invullen binnen TPO MAP. Gelieve minstens de hoofdstukken 1, 

2, 3, 4, 8 (kolommen 2-3), 10, 11 en 12 in te vullen en de DPO hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Stap 2: Als een van de producten die voor de verwerking worden gebruikt NIET is opgenomen 

in de keuzelijst in hoofdstuk 4, contact opnemen met de verantwoordelijke voor de 

gegevensbeveiliging en hem/haar alle productgerelateerde informatie geven waar hij/zij om 

zal vragen.  

 

Stap 3: Ervoor zorgen dat alle noodzakelijke beveiligings- en/of privacymaatregelen die door 

de verantwoordelijke voor gegevensbeveiliging en de DPO als gevolg van het bovenstaande 

proces zijn vastgesteld, naar behoren worden uitgevoerd.  

 

Stap 4: Ervoor zorgen dat het verwerkingsformulier regelmatig wordt bijgewerkt (bijvoorbeeld 

op het niveau van de ontvangers van de gegevens) en minstens op tijd voor de jaarlijkse 

controlevergadering met de DPO die toezicht moet houden op het register voor 

gegevensverwerkingsactiviteiten van AEDES.  

 

5. Wat kan er gebeuren bij niet-naleving?   
 

5.1 Uitvoering  

In het kader van de AVG heeft elke EU-lidstaat haar eigen toezichthoudende autoriteit 

voor de bescherming van persoonsgegevens. Toezichthoudende autoriteiten zijn 

onafhankelijke openbare instanties die toezicht houden op de toepassing van de wetgeving 

over gegevensbescherming door onderzoeks- en correctiebevoegdheden uit te oefenen. Ze 

hebben de bevoegdheid om klachten van particulieren te behandelen, onderzoeken uit te 

voeren, administratieve boetes op te leggen of om een tijdelijke of definitieve beperking op 

te leggen, met inbegrip van een verwerkingsverbod.  

Toezichthouders zijn daarom het belangrijkste aanspreekpunt voor aangelegenheden met 

betrekking tot gegevensbescherming. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten is 

momenteel beschikbaar op het volgende adres: http://ec.europa.eu/justice/article-

29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. 

Voor grensoverschrijdende gegevensverwerking is de Belgische 

gegevensbeschermingsautoriteit (hierna 'GBA') normaal gesproken het belangrijkste 

aanspreekpunt voor de Aedes-groep wat de naleving van de AVG-bepalingen betreft, 

aangezien dit de 'leidende toezichthoudende autoriteit' is. De GBA werkt zelf met de overige 

betrokken nationale gegevensbeschermingsautoriteiten samen, met name met de 

Luxemburgse toezichthoudende autoriteit, de CNPD, die het aanspreekpunt is voor AEDES IT 
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voor verwerkingen die niet als grensoverschrijdende verwerkingen worden beschouwd (zie de 

contactgegevens van de CNPD als Bijlage 2).  

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat/Rue de la Presse 35 

1000 Brussel, België 

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 

 

5.2 Audits en sancties  

In zijn jaarverslag vermeldt de DPO eventuele lacunes in de naleving en de 

noodzakelijke maatregelen om hieraan te verhelpen.  

Bovendien gaat de interne audit na of deze beleidsnota over het beheer van 

persoonsgegevens in acht wordt genomen.  

Tegen het personeel van de Aedes-groep dat zich niet aan deze richtlijnen en aan de 

uitvoeringsprocedures houdt, kunnen tuchtmaatregelen worden genomen.  

 

5.3 Herziening van het beleid  

Deze beleidsnota is een dynamisch document dat zo nodig wordt aangepast en 

herzien, mits goedkeuring door de functionaris voor gegevensbescherming (DPO). Gelieve 

geregeld het intranet te raadplegen : F:\-- Acces Libre --\Acces Libre\GDPR  voor de meest 

recente versie.  

 

5.4 Contactpunten  

Om de interne samenwerking te vergemakkelijken, werd een centraal e-mailadres 

privacy@aedesgroup.be  aangemaakt voor alle vragen over dit beleid en om contact op te 

nemen met het Privacy Team van de Aedes-groep.  

U (als medewerker van de Aedes-groep) kunt ook contact opnemen met de DPO voor vragen 

over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens of om uw rechten in het kader van de 

AVG uit te oefenen (zie punt 3.5 hiervoor). De DPO is gebonden door de geheimhoudingsplicht 

bij de uitvoering van zijn taken, maar kan een beroep doen op andere Aedes-diensten als hij/zij 

dat nodig acht. Contactgegevens: DPO@aedesgroup.be.  

 

Gelieve voor meer informatie over de privacynota, richtlijnen en wetten over de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer contact op te nemen via  privacy@aedesgroup.be.  

 

 

mailto:privacy@aedesgroup.be
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6. Bijlagen  

6.1 Bijlage 1: Lijst van entiteiten in de groep  

- Aedes NV 

- Aedes Corpus 

- Aedes IT 

- Aedes Academy 

- Aedes Immo 

- Aedes Services 

 

6.2 Bijlage 2: Specifieke nationale bepalingen  
 

Voor niet-grensoverschrijdende verwerkingen is de nationale 

gegevensbeschermingsautoriteit voor verwerkingen door AEDES IT:  

Commission nationale pour la protection des données (CNPD)  

1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 

Tel. : (+352) 26 10 60 -1 

 

6.3 Bijlage 3: Informatiebeveiligingsbeleid  

Zie afzonderlijk document. 

 

 


