
Hoofdstuk 6. Gebruik elektronische communicatie middelen 

Regeling gebruiksregels elektronische communicatiemiddelen
 
Artikel 1 Doel

Het vastleggen van (persoon- en verkeers)gegevens van het gebruik van de 
elektronische communicatiemiddelen heeft de volgende doeleinden:

a. het verkrijgen van inzicht in de mate van gebruik van de elektronische 
communicatiemiddelen;

b. het voorkomen van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische 
communicatiemiddelen;

c. het beveiligen van het gemeentelijk systeem en het netwerk.

Artikel 2 Scope

1. Deze gebruiksregels zijn van toepassing op het verwerken van (persoon)gegevens 
inzake het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Deze gebruiksregels 
geven de wijze aan waarop in de gemeente wordt omgegaan met elektronische 
communicatiemiddelen en omvat regels ten aanzien van verantwoord gebruik 
hiervan en regels over de wijze waarop controle hiervan plaatsvindt.

2. Deze gebruiksregels gelden voor gebruikers in dienst van de gemeente en 
personen die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de gemeente 
verrichten, anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst met de gemeente.

3. Deze gebruiksregels zijn van toepassing ongeacht de locatie waar de 
werkzaamheden in het systeem of het netwerk worden verricht.

Artikel 3 Definities
Definitie Omschrijving
Algemeen directeur/ 
gemeentesecretaris

De secretaris als bedoeld in Titel II, 
hoofdstuk VII, paragrafen 1 en 2 van de 
Gemeentewet.

AVG Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

Gebruiksregels Gebruiksregels elektronische 
communicatiemiddelen

Gemeente De Gemeente Weert
AP Autoriteit Persoonsgegevens
Gebruiker(s) Degene die:

a. werknemer is in de zin van artikel 1.1 
onder w. van de Cao Gemeenten bij 
de gemeente;

b. werkzaamheden (betaalde of niet-
betaalde) voor de gemeente 
verricht, anders dan op basis van 
een arbeidsovereenkomst

Directieteam De algemeen directeur/gemeentesecretaris 
en de concerndirecteuren

Elektronische 
Communicatiemiddelen

E-mail- en/of internetfaciliteiten, vaste 
telefonie, mobiele telefonie en andere 
draadloze ICT-communicatiemiddelen

Systeem Het geheel aan computer hardware, 
computersoftware en 



gegevensverzamelingen die beschikbaar en 
benaderbaar zijn via het netwerk

Netwerk (gemeentelijk) systeem voor communicatie 
tussen elektronische 
communicatiemiddelen

E-mailfaciliteiten De door of namens de gemeente aan 
gebruikers ter beschikking gestelde e-
mailfaciliteiten

Internetfaciliteiten De door of namens de gemeente aan 
gebruikers ter beschikking gestelde 
internetfaciliteiten

Gegevens Gegevens die direct of indirect gebruikt 
worden bij elektronische communicatie

Vaste telefonie De door of namens de gemeente aan de 
gebruikers ter beschikking gestelde 
telefonie, die plaatsvindt via het vaste 
telefonie netwerk

Mobiele telefonie en andere 
draadloze elektronische 
communicatiemiddelen

De door of namens de gemeente aan de 
gebruikers ter beschikking gestelde mobiele 
telefonie en andere mobiele 
communicatiemiddelen, die plaatsvindt via 
het mobiele netwerk en wifi netwerken

Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon 
(conform artikel 4, AVG). Als 
identificeerbaar wordt beschouwd een 
natuurlijke persoon die direct of indirect* 
kan worden geïdentificeerd. Met name aan 
de hand van een identificator zoals een 
naam, een identificatienummer, 
locatiegegevens, een online identificator of 
van een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, 
fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit 
van die natuurlijke persoon.
Gegevens van overleden personen of van 
organisaties zijn géén persoonsgegevens, 
en vallen dus ook niet onder de AVG. 
Persoonsgegevens dienen ruim opgevat te 
worden. Dus niet alleen NAW-gegevens, 
email adres, BSN, postcode en 
huisnummer, IP-adres, maar ook 
combinaties van gegevens: bijvoorbeeld 
leeftijd, geslacht, postcode, (huur)huis, 
gezinssamenstelling. 

Verwerken van 
persoonsgegevens

Het verzamelen, vastleggen, ordenen, 
structureren, opslaan, bijwerken of 
wijzigen, opvragen, inzien (raadplegen), 
gebruiken, verstrekken (doorsturen, 
verspreiden), combineren, afschermen, 
wissen of vernietigen van 
persoonsgegevens, dit al of niet 
geautomatiseerd of gedigitaliseerd en of 
wel op papier, digitaal als mondeling. 
(conform artikel 4, AVG)



S.O.P. Standaard Operatie Procedure. SOP 408 
(Accountbeheer & Autorisaties) beschrijft 
welke stappen worden gevolgd bij het 
aanvragen, wijzigen of verwijderen van een 
account. De in deze procedure beschreven 
maatregelen zijn afgeleid van de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO).  

Verantwoordelijke De rechtspersoon gemeente Weert.
Uitvoeringsorganisatie De organisatie die (samen met de 

gemeente) functioneel en technisch zorg 
draagt voor het onderhoud en het 
functioneren van de elektronische 
informatiesystemen

Onrechtmatig gebruik dan 
wel misbruik van de 
elektronische 
communicatiemiddelen en 
andere draadloze 
communicatiemiddelen

Het doen of nalaten in strijd met deze 
gebruiksregels of andere wet- en 
regelgeving.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden

1. Door de verantwoordelijke worden de nodige maatregelen getroffen opdat 
(persoon)gegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en 
nauwkeurig zijn.

2. Door of namens de verantwoordelijke worden bij de uitvoeringsorganisatie passende 
technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer opgedragen om 
(persoon)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking.

3. Door de uitvoeringsorganisatie worden twee of meerdere ICT-beheerders 
aangewezen die belast zijn met het beheer van de bestanden. Deze ICT-beheerders 
zijn, op grond van artikel 9 van de Ambtenarenwet 2017, verplicht tot 
geheimhouding van de (persoon)gegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens 
voor zover zij hiervoor een opdracht ontvangen, enig wettelijk voorschrift hen tot 
mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

Artikel 5 Gebruik elektronische communicatiemiddelen

1. De elektronische communicatiemiddelen worden door de gebruiker primair en 
hoofdzakelijk gebruikt voor het uitvoeren van de aan hen door de gemeente 
opgedragen taken. 

2. Incidenteel privégebruik van de elektronische communicatiemiddelen door gebruiker 
is toegestaan mits het gebruik in overeenstemming is met de gebruiksregels en het 
gebruik in geen geval storend is voor dan wel ten koste gaat van het uitvoeren van 
de aan hem door de gemeente opgedragen taken.3.

3. Het is gebruiker niet toegestaan met behulp van de door de verantwoordelijke ter 
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen kettingbrieven te 
versturen of pornografisch materiaal te versturen of op te vragen, dan wel 
aanstootgevende, dreigende, lasterlijke, seksueel intimiderende, onzedelijke, 
racistische of discriminerende opmerkingen te maken. Evenmin is het gebruiker 
toegestaan met behulp van de e-mail- en/of internetfaciliteiten illegale software te 
verzenden of op te vragen. Bovendien is het niet toegestaan bestanden te verzenden 
of op te vragen waarvan gebruiker redelijkerwijs moet of kan aannemen dat deze te 
omvangrijk zijn, zonder daarbij gebruik te maken van de door de 
uitvoeringsorganisatie speciaal hiervoor beschikbaar gestelde middelen.



4. Het is gebruiker niet toegestaan met behulp van de elektronische 
communicatiemiddelen bewust internetsites te bezoeken die pornografisch, dan wel 
racistisch materiaal bevatten of die naar algemeen maatschappelijke maatstaven als 
lasterlijk, beledigend, aanstootgevend, onzedelijk of oneervol worden beschouwd, 
mee te doen in chat - sessies, online te gokken, online aan – of verkoop activiteiten, 
illegale software te downloaden. Bovendien is het niet toegestaan bestanden te 
downloaden waarvan gebruiker redelijkerwijs moet aannemen dat deze te 
omvangrijk zijn, zonder daarbij gebruik te maken van de door de 
uitvoeringsorganisatie speciaal hiervoor beschikbaar gestelde middelen.

5. Indien gebruiker met gebruik van de elektronische communicatiemiddelen 
handelingen verricht die als e-mailtoepassingen zijn te kwalificeren of hiermee 
uitingen doet op social media, dan zijn de bepalingen van dit artikel, tweede en 
vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

6. Gebruikers zullen bij het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen de 
nodige zorgvuldigheid betrachten en de integriteit en goede naam van de gemeente 
waarborgen. Hierbij wordt het bepaalde in de gedragsregels voor het gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen in acht genomen.

Artikel 6 Algemene controle persoonsgegevens

1. Algemene controle door de verantwoordelijke op het gebruik van de elektronische 
communicatiemiddelen vindt slechts plaats in het kader van de onder de hieronder a. 
t/m c. genoemde doeleinden. Deze doeleinden stellen beperkingen aan de omvang 
en wijze van controle.

a. Controle ter verkrijging van inzicht in de mate van gebruik van de 
elektronische communicatiemiddelen wordt beperkt tot de verkeersgegevens 
(tijd, hoeveelheid, omvang en dergelijke).

b. Controle ter voorkoming van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de
elektronische communicatiemiddelen wordt zo beperkt mogelijk gehouden in 
die zin dat deze in redelijke verhouding staat tot het doel waarvoor deze 
wordt aangewend. Daarnaast vindt de controle in beginsel geanonimiseerd en 
steekproefsgewijs plaats. De opdracht hiertoe wordt gegeven door het hoofd 
van de afdeling Informatie na een besluit hiertoe door het Directie Team.

c. Controle in het kader van het beveiligen van het systeem en het netwerk voor 
het tegengaan van virussen en andere schadelijke programma's vindt op 
geautomatiseerde wijze plaats.

2. Controle vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens die niet 
herleidbaar zijn tot individuele personen. Controle ter verkrijging van inzicht in de 
mate van het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen kan echter ook op 
gebruikersniveau plaatsvinden. Indien een gebruiker of een groep gebruikers wordt 
verdacht van het overtreden van regels, kan gedurende een vastgestelde (korte) 
periode gerichte controle op de inhoud plaatsvinden.

3. Controle beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik van de 
elektronische communicatiemiddelen.

4. Bij zwaarwegende redenen vindt er controle op de inhoud plaats.
5. De controle op de inhoud vindt plaats naar aanleiding van gerechtvaardigde 

vermoedens dan wel constatering van onjuist gebruik als bedoeld in deze 
gebruiksregels. Gericht onderzoek heeft als hoofddoelen:

a. het vaststellen van oneigenlijk gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen;

b. het controleren van gemaakte afspraken over het (verboden) gebruik;
c. het controleren of de inhoud voldoende wordt beschermd en niet openbaar 

wordt of is gemaakt;
d. het waarborgen van de integriteit van de Gemeente en de gebruikers;
e. het voorkomen van negatieve publiciteit over de Gemeente.



6. De resultaten van het onderzoek worden door de leidinggevende besproken met de 
algemeen directeur/gemeentesecretaris, die – indien het onderzoek daartoe 
aanleiding geeft - het besluit neemt tot verdere maatregelen. 

7. De gebruiker wordt achteraf mondeling geïnformeerd over het feit dat er een 
onderzoek heeft plaatsgevonden en over de resultaten van het onderzoek. Dit wordt 
schriftelijk bevestigd.

8. Indien de resultaten geen aanleiding geven tot verdere maatregelen wordt het 
schriftelijk verslag van het onderzoek vernietigd.

9. Onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen 
wordt zo veel mogelijk softwarematig onmogelijk gemaakt.

Artikel 7 Controle gebruikers 

1. De controle op de inhoud vindt plaats – op aangeven van een leidinggevende - na 
schriftelijke opdracht hiertoe door het hoofd van de afdeling Informatie en wordt 
uitgevoerd door de uitvoeringsorganisatie die functioneel en technisch zorg draagt 
voor de elektronische informatiesystemen. De leidinggevende dient hierbij 
gemotiveerd aan het hoofd van de afdeling Informatie aan te geven waarom het 
onderzoek plaats vindt en waarom - voor zover dit aan de orde is - de gebruiker pas 
achteraf van het onderzoek op de hoogte wordt gesteld. Indien geconstateerd wordt 
dat een gebruiker deze gebruiksregels overtreedt, dan wordt de betrokken gebruiker 
zo spoedig mogelijk hierop (schriftelijk of mondeling) aangesproken door de 
leidinggevende.

2. Voordat het hoofd van de afdeling Informatie de schriftelijke opdracht aan de daartoe 
uitvoeringsorganisatie verstrekt, legt hij de opdracht gemotiveerd ter instemming 
voor aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

3. Het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen door OR- leden, LO - leden, 
bedrijfsartsen en andere gebruikers met een vertrouwensfunctie zijn in beginsel 
uitgesloten van controle. Dit geldt niet voor de controle op de veiligheid van het 
elektronische verkeer.

Artikel 8 Bewaring en verwijdering persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens, gerelateerd aan de elektronische communicatiemiddelen, worden 
maximaal zes maanden bewaard. Gegevens die ouder zijn dan zes maanden worden 
automatisch verwijderd, tenzij er bijzondere redenen zijn, bijvoorbeeld een 
zwaarwegend vermoeden van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de 
elektronische communicatiemiddelen, om de gegevens langer te bewaren. Dat moet 
dan expliciet kunnen worden gemaakt en worden gemeld aan de AP.

2. Indien de uitvoeringsorganisatie om technische redenen persoonsgegevens, 
gerelateerd aan de elektronische communicatiemiddelen, niet kan verwijderen, wordt 
onder verwijderen verstaan het niet meer verstrekken van deze gegevens voor de in 
artikel 6, lid 1 geformuleerde doeleinden.

Artikel 9 Rechten van de gebruiker: verbeteren, aanvullen, verwijderen of 
afschermen persoonsgegevens.

1. Aan de gebruiker die daarom aan verantwoordelijke verzoekt, wordt een overzicht 
verschaft van de hem betreffende persoonsgegevens die worden verwerkt.

2. De gebruiker kan de verantwoordelijke verzoeken zijn persoonsgegevens te 
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk 
onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter 
zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden 
verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.



3. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen één maand na ontvangst (met een 
mogelijke verlenging tot 3 maanden) van het in het tweede lid genoemde verzoek 
schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Een weigering is met 
redenen omkleed. 

4. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, 
aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 10 Tijdelijke blokkering gebruik

1. In geval van een ernstig vermoeden van een integriteitsschending door een 
gebruiker kan de algemeen directeur/gemeentesecretaris op grond van 
zwaarwegende redenen besluiten tot het tijdelijk blokkeren van het gebruik van één 
of meerdere door of namens de gemeente ter beschikking gestelde elektronische 
communicatiemiddelen.

2. De tijdelijke blokkering van het gebruik als bedoeld in lid 1, vindt maximaal voor de 
duur van 3 maanden plaats waarbij tussentijds getoetst wordt of de noodzaak voor 
het handhaven van de tijdelijke blokkering nog aanwezig is.

Artikel 11 Sancties

1. Op basis van het bepaalde in artikel 7.611 BW kan bij overtreding van de 
gebruiksregels door gebruikers in dienst of werkzaam bij de gemeente dit 
resulteren in sancties.

2. Overtreding van de gebruiksregels kan voor gebruikers die werkzaamheden 
voor de gemeente verrichten, resulteren in:

a. een schriftelijke waarschuwing;
b. maatregelen waardoor deze gebruikers, al dan niet tijdelijk, geen 

beschikking meer hebben over (een deel van) de elektronische 
communicatiemiddelen;

c. maatregelen die leiden tot ontbinding van de overeenkomst die de 
grondslag vormt voor het verrichten van werkzaamheden bij de gemeente.

3. Bij strafbare feiten kan door of vanwege de gemeente aangifte worden gedaan.

Artikel 12  Schade

Schade die is ontstaan doordat een gebruiker in strijd met deze gebruiksregels heeft 
gehandeld, kan door de verantwoordelijke op die gebruiker worden verhaald.

Artikel 13 Onvoorziene omstandigheden

In de gevallen waarin de gebruiksregels niet in redelijkheid voorzien of bij twijfel over de 
toepassing van de gebruiksregels, beslist de verantwoordelijke.

Artikel 14. Openbaarmaking 

De gebruiksregels worden verstrekt of ter beschikking gesteld aan alle gebruikers die, 
direct of indirect, de beschikking krijgen over elektronische communicatiemiddelen en 
zijn opgenomen in het vigerende personeelshandboek dat gepubliceerd is op OCTO.



Artikel 15. Slotbepaling

1. Onverminderd het bepaalde in de gebruiksregels, zal op het verwerken van 
persoonsgegevens de AVG van toepassing zijn.

2. Op het gestelde in de gebruiksregels dan wel de gedragsregels zijn de (aanvullende) 
bepalingen zoals vermeld in een SOP per de datum van het van toepassing zijn van 
de betreffende SOP, van toepassing.



Richtlijnen voor mobiele devices en mobiele informatie

Het toenemende gebruik van mobiele devices biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar 
daarmee nemen ook de risico’s toe. In deze richtlijn staan de maatregelen beschreven 
die gehanteerd kunnen worden ter bescherming van de informatie die we ook buiten de 
beschermde kantooromgeving bij ons hebben.

Algemeen
Wees bewust van de gevoelige informatie op je device. Denk hierbij ook aan bijlagen die 
je via de mail of de agenda ontvangt.

Het gebruik van ICT-faciliteiten
- Er mogen alleen gegevensdragers (zoals smartphones, tablets, cd/dvd, USB-

stick, geheugenkaart, Blu-ray) en laptops gebruikt worden waarvoor toestemming 
is gegeven vanuit de verantwoordelijke. Het is niet toegestaan om zonder 
toestemming van de verantwoordelijke gegevensdragers en of laptops te 
gebruiken voor de opslag van zakelijke informatie. Het gebruik van privé 
smartphones en tablets (zoals Android, iPhone, iPad) is zonder toestemming 
alleen toegestaan met het gebruik van de door de uitvoeringsorganisatie 
beschikbaar gestelde middelen voor toegang tot mail, agenda en de 
werkomgeving van de gemeente.

- De aan de gebruiker ter beschikking gestelde en geaccordeerde ICT-faciliteiten 
zijn bedoeld voor zakelijk gebruik van e-mail, internet, intranet en de 
werkomgeving. Dit wil zeggen: voor gebruik ten behoeve van de uitvoering van 
voor de gemeente relevante werkzaamheden en activiteiten. Iedere gebruiker 
maakt verantwoord gebruik van internet, intranet en e-mail. Privégebruik is 
alleen toegestaan als dit de dagelijkse werkzaamheden niet negatief beïnvloedt 
en niet schadelijk is voor de (prestaties van) ICT-faciliteiten van de gemeente.

- De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de aan hem beschikbaar 
gestelde (mobiele) apparatuur, gegevensdrager, de data die daarop staat, 
programmatuur, gegevensbestanden, documentatie en het gebruik van de 
beschikbaar gestelde apps voor gebruik van de werkomgeving en wordt geacht 
hier zorgvuldig mee om te gaan. Hij zorgt ervoor dat deze niet beschadigd 
worden of kwijtraken, en dat gegevens niet verminkt raken, in verkeerde handen 
vallen, of anderszins verkeerd gebruikt worden.

- Gebruik voor het verzenden van e-mails met persoonsgegevens, het 
werkgerelateerd uploaden en downloaden van grote bestanden alleen beveiligde 
(mail-)toepassingen zoals die worden aangeboden door de uitvoeringsorganisatie 
(op dit moment Zivver).

- Het is niet toegestaan andere gebruikers met behulp van de ICT-faciliteiten 
onheus te bejegenen of lastig te vallen.

- Openbare wifipunten mogen niet worden gebruikt voor zakelijke doeleinden 
zonder een beveiligde (VPN) verbinding.

- Verlies of diefstal wordt altijd gemeld conform de incidentenprocedure.

Dossiers en zaken 
- Papieren en digitale dossiers mogen alleen in een formeel archief bewaard 

worden. 
- Papieren dossiers worden als het dossier niet meer nodig is, zo snel mogelijk 

bezorgd aan het archief. Het transport moet op een veilige manier plaatsvinden. 
Uitgangspunt is dat altijd duidelijk is wie het dossier heeft. Het is niet toegestaan 
om (delen van) originele klantdossiers zonder dat daar toestemming voor is 
gegeven buiten het stadhuis mee te nemen.

- Papieren dossiers mogen door gebruikers alleen mee buiten het stadhuis worden 
genomen na uitdrukkelijke toestemming van het afdelingshoofd, en voor de 
uitoefening van hun vak.



- Papieren dossiers dienen buiten het stadhuis altijd zorgvuldig te worden bewaard. 
De gebruiker zorgt ervoor dat deze niet beschadigd worden of kwijtraken, en dat 
gegevens niet verminkt raken, in verkeerde handen vallen, of anderszins 
verkeerd gebruikt worden.

- Digitale dossiers (zaken) worden aangeleverd in het zaaksysteem. (Dit kan via 
een koppeling met het zaaksysteem (door in een backoffice-systeem te werken) 
of door de informatie in het zaaksysteem onder een juist proces vast te leggen.) 

- Digitale dossiers (zaken) worden niet opgeslagen op een netwerkschijf, dit is niet 
een archiefsysteem. 

- Opslag van digitale dossiers (zaken) dient altijd in een informatiesysteem te 
gebeuren dat voldoet aan de vereisten van een archiefsysteem. 

- Alle elektronische communicatie van belang voor het dossier (de zaak) wordt 
digitaal opgeslagen in het dossier (de zaak). 

- Alle elektronische communicatie van belang voor het dossier (de zaak) mag niet 
daarnaast op een schijf in de verkenner worden opgeslagen 

Smartphones en tablets

Toegang
- Jailbreak of root nooit je device.
- Maak gebruik van een sterk wachtwoord of een andere sterke methode 

(biometrisch) om in te loggen op je device.
- Schakel de Simkaart vergrendeling in.
- Maak gebruik van de mogelijkheid om je device te blokkeren bij het veelvuldig 

verkeerd invullen van het wachtwoord.
- Maak gebruik van de mogelijkheid om je device terug te vinden (Find my device) 

en de mogelijkheid om je device op afstand te wissen.
- Maak gebruik van de mogelijkheid om je device af te sluiten na een periode van 

inactiviteit.
- Schakel privé modus in op de browser.
- Schakel cookies accepteren uit.
- Schakel beveiligingswaarschuwingen weergeven in.

Applicaties
- Alleen in de beheerorganisatie (mobiel device management omgeving) 

ingeschreven smartphones en tablets mogen gebruik maken van de 
werkomgeving.

- De door de gemeente beschikbaar gestelde apps worden beheerd door een 
mobile device management systeem door de uitvoeringsinstantie ICTNML.

- Gebruik voor de werkomgeving alleen de door ICTNML beschikbaar gestelde apps 
uit de Weerter appstore

- Download daarnaast alleen applicaties uit een app store. Applicaties vanaf 
internet zijn niet gecontroleerd en de kans is groter dat deze kwaadaardige code 
bevatten.

- Let goed op de rechten die je geeft aan een applicatie (zoals, camera toegang, 
locatiegegevens, etc. ).

- Applicaties up-to-date houden.
- Let goed op of je gebruik maakt van de back-up faciliteiten (denk aan Google 

back-up en de ICloud). Een back-up kan in Amerika of een ander niet EU-land 
geplaatst worden. Het opslaan van persoonsgegevens buiten de EU en de 
specifiek aangewezen vertrouwde landen is niet toegestaan.


