
 
 
 

 

 
 

Persbericht, 28 november 2017 
 

GDPR CheckUp: Data Protection deel van het DNA van je organisatie! 
 

Op 25 mei 2018 is het zover, dan wordt de nieuwe wetgeving rond privacy, nl. de GDPR – 
General Data Protection Regulation - van kracht. Voor ondernemingen werkzaam in de EU 
luidt al een tijdje de alarmbel. Op het internet kan je heel wat interessante informatie 
vinden over GDPR, echter zoveel dat het voor velen niet meer mogelijk is om het bos door 
de bomen te zien.  
 

Wat is nu echt belangrijk voor een organisatie die GDPR compliant wil zijn? En hoe kan 
je nagaan hoe ver je organisatie staat met de voorbereidingen? De Cyber Security 
Coalition en het Centrum voor Cyber Security België helpen KMO’s en kleinere 
organisaties op weg met het uitbrengen van de GDPR CheckUp.  
 

GDPR CheckUp 
 

De GDPR CheckUp biedt in slechts 20 minuten een duidelijk zicht op hoe ver je organisatie 
staat in de GDPR-voorbereidingen. De belangrijkste begrippen rond GDPR komen aan bod 
in een korte video. Daarnaast is er een CheckUp die je helpt om zelf de diagnose te stellen in 
hoeverre je organisatie klaar is om GDPR correct toe te passen. 
 

“Data is intussen een van de meest waardevolle middelen van een bedrijf, Data Protection 
moet echt een deel worden van het bedrijfs-DNA. Alle Belgische bedrijven, van de grootste 
tot de kleinste, zullen vanaf 25 mei moeten kunnen aantonen dat ze GDPR-compliant zijn. 
De risico’s bij een inbreuk zijn gekend”, aldus Jan De Blauwe, voorzitter Cyber Security 
Coalition. Miguel De Bruycker, Directeur Centrum voor Cybersecurity België: “Ook 
overheidsinstanties ontsnappen er niet aan en zijn op dit moment druk bezig met de nodige 
voorbereidingen rond GDPR. De CheckUp komt voor hen ongetwijfeld van pas om een 
eerste status te geven.” 
 

Gratis download 
 

De GDPR CheckUp is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en kan gratis worden 
gedownload via www.cybersecuritycoalition.be . 

  

Over de Cyber Security Coalition: 
De “Cyber Security Coalition” brengt securityspecialisten uit overheidsorganisaties, bedrijven en 
academia samen met het oog op een efficiëntere verdediging van de overheid, het bedrijfsleven en de 
burgers tegen cybermisdaad in België. De Coalition rekent hiervoor op de uitwisseling van ervaringen 
tussen de leden, evenals publicaties met adviezen voor bedrijven en bewustwordingscampagnes naar 
het grote publiek. De Coalition zal tevens de overheid en het bedrijfsleven adviseren bij het opstellen 
en uitwerken van de nodige beleidslijnen inzake cybersecurity. 
 

http://www.cybersecuritycoalition.be/


 
 
 

 

 
 

Perscontact 
Sofie De Moerloose - Tel: 0478/78 96 07 
E-mail: info@cybersecuritycoaliton.be 

 

Over het Centrum voor Cybersecurity België: 
Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is het nationale centrum voor cyberveiligheid in België. 
Het CCB stelt tot doel het superviseren, het coördineren en het waken over de toepassing van de 
Belgische strategie betreffende cyberveiligheid. Door het optimaliseren van de informatie-uitwisseling 
zullen de bevolking, de bedrijven de overheid en de vitale sectoren zich gepast kunnen beschermen.  
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