
Bijlage behorend bij het B&W-voorstel betreffende de wijziging van de Regeling gebruiksregels 
elektronische communicatiemiddelen

De voorgestelde wijzigingen betreffen:

Algemeen 
 Vervanging medewerker/werknemer/persoon door de term gebruiker. 
 Afdelingsnamen gewijzigd aan de hand van de huidige benamingen. 

Artikel 3 Definities.  
 Verwijderd Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet bestaat niet meer en is 

vervangen door de AVG. 
 Verwijderd medewerker. In plaats daarvan is de term gebruiker uitgebreid. 
 Toegevoegd definities algemeen directeur/gemeentesecretaris en Directie Team. 
 Toegevoegd aan definitie netwerk de term (gemeentelijk) systeem. 
 Toegevoegd wifi-netwerken aan definitie mobiele telefonie en andere draadloze 

elektronische communicatiemiddelen.
 Uitgebreid definitie van S.O.P. (Standaard Operatie Procedure). 
 Gewijzigd definitie van verantwoordelijke. Is niet meer het college als bestuursorgaan 

maar de Gemeente als rechtspersoon. 
 Toegevoegd aan de definitie van uitvoeringsorganisatie “die samen met de gemeente” 

(zorgdraagt voor onderhoud en het functioneren van de elektronische 
informatiesystemen).

Artikel 4 Verantwoordelijkheden
 Lid 2 “door de verantwoordelijke” gewijzigd in “door of namens de verantwoordelijke”.
 Lid 3 “systeembeheerders” vervangen door “ICT-beheerders”. 

Artikel 5 Gebruik elektronische communicatiemiddelen 
 Lid 3 en 4 toevoeging met instemming van de systeembeheerder(s)/ 

uitvoeringsorganisatie. Betreft opvragen, verzenden en downloaden van bestanden 
waarvan de gebruiker redelijkerwijs dient aan te nemen dat deze te omvangrijk 
zijn. Verdere tekstuele aanpassing aan huidige werkwijze.

 Lid 5 toevoeging met betrekking tot uitingen op social media.

Artikel 6 Algemene controle persoonsgegevens 
 In lid 1 voorafgaand aan "controle" het woord algemene toegevoegd. 
 Onjuiste vermelding naar artikel 3 aangepast. 
 In lid 4 is de passage "met uitzondering van de categorie mobiele telefonie" verwijderd. 

Betreft de controle op inhoud bij zwaarwegende redenen. Deze zinsnede is verwijderd 
omdat dit niet meer aansluit bij de praktijksituatie. Ook informatie op een zakelijke 
telefoon en zelfs op een privé telefoon indien het een bestuurlijke aangelegenheid betreft 
is, in het kader van de WOB opvraagbaar.  

 Lid 5 toegevoegd als hoofddoel voor controle op inhoud: d. Het waarborgen van de 
integriteit van de Gemeente en de gebruikers met vernummering van het oude lid 5 sub d 
in sub e. 

 Lid 6 gewijzigd. Vermeld was dat de leidinggevende de gebruiker schriftelijk informeert 
over de resultaten van het onderzoek. Nieuw lid 6 luidt: 
"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." 

 Nieuw lid 7 toegevoegd luidende (tekst eerder gedeeltelijk in lid 6): 
"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." 

 Nieuw lid 8 (tekst eerder in lid 6): 
"Indien de resultaten geen aanleiding geven tot verdere maatregelen wordt het schriftelijk 
verslag van het onderzoek vernietigd." 

 Vernummering oud lid 7 in nieuw lid 9. 



Artikel 7 Controle gebruikers 
 In lid 3 is de benaming GO-leden gewijzigd in LO-leden. De term GO bestaat niet meer. 

Georganiseerd Overleg is vervangen door Lokaal Overleg (Cao gemeenten). 

Artikel 8 Bewaring en verwijdering persoonsgegevens 
 In lid 2 is de onjuiste verwijzing naar artikel 3 gecorrigeerd. 

Artikel 9 Rechten van de gebruiker: verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen 
persoonsgegevens 
 In lid 3 is de termijn van 6 weken gewijzigd in één maand (op grond van bepalingen in 

AVG). De termijn van één maand kan verlengd worden tot uiterlijk 3 maanden.  
 In lid 3 is de zin "Een beslissing op een verzoek geldt als een besluit in de zin van artikel 

1:3 Algemene wet bestuursrecht" verwijderd. De bedoelde beslissing is door de invoering 
van de WNRA niet meer een besluit in de zin van de Awb. 

Artikel 10 Tijdelijke blokkering gebruik 
 Betreft een nieuw toegevoegd artikel luidend: 
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. 

 Dit artikel is toegevoegd omdat de huidige regeling niet voorziet in het tijdelijk blokkeren 
van het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel.  

Artikel 11 Sancties 
 Verwijderd in lid 1 "disciplinaire maatregelen". Oude terminologie uit de CAR/UWO die niet 

is opgenomen in de Cao gemeenten. 
 Toegevoegd in lid 2 onder a "een schriftelijke waarschuwing".  

Artikel 13 Openbaarmaking 
 Het college vervangen door de verantwoordelijke.

Vernummering laatste artikelen in verband met de toevoeging van een nieuw artikel 10.

Richtlijnen voor mobiele devices en mobiele informatie 
 Het gebruik van ICT-faciliteiten. De gemeente is gewijzigd in de verantwoordelijke. 
 Het gebruik van ICT-faciliteiten. Aanpassing aan huidige werkwijze. Blackberry’s 

verwijderd.
 Dossiers. Toegevoegd bepalingen over digitale dossiers. 
 Applicaties. Aangepast aan huidige praktijksituatie.


