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Bijlage bij vraag 6 van het e-etiquette spel  
www.avk.nl/spel & www.avk.nl/e-etiquette  

 

ICT- en internetreglement 

  

Een organisatie stelt haar medewerkers ICT-middelen en –voorzieningen zoals computers met software 

daarop, internettoegang en e-mail ter beschikking voor het uitoefenen van de functie. Om de 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie en de informatievoorziening te 

beschermen, is een vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid noodzaak.  Immers zonder de juiste 

afspraken zijn de verantwoordelijkheden van de medewerkers onduidelijk. Bijvoorbeeld de meldplicht 

datalekken is een van de argumenten om afspraken en duidelijke richtlijnen vast te stellen en 

communiceren.  

  

Beleid en technische maatregelen alleen zijn niet voldoende om de goede werking van de ICT-

middelen en -voorzieningen te waarborgen. Ongewenst gebruik kan grote hinder en schade 

opleveren. Het is raadzaam een ICT-gedragsprotocol vast te stellen dat kan voorzien in een aantal 

richtlijnen en geboden voor verantwoord gebruik van de ICT-middelen door de medewerker. 

  

Onderstaande aspecten kunnen onderdeel uitmaken van een reglement. Wij beperken ons hierbij 

uitsluitend tot e-mailgebruik. 

  

  

Juridische aspecten 

 Is er een ICT- en internetreglement opgesteld binnen jullie organisatie? 

 Het is lastig persoonlijk gebruik van e-mail te verbieden. Zijn er wel regels opgesteld voor het 

persoonlijk gebruik hiervan en zo ja, mag de werkgever hierop controleren? 

 Wie is verantwoordelijk voor registratie en archivering van belangrijke berichten? 

 Is het toegestaan vertrouwelijke of privacygevoelige informatie en/of documenten per e-mail 

te versturen? Zo ja, zijn hier speciale regels op van toepassing? 

 Zijn er afspraken over het recht van de werkgever om het e-mailgebruik van de 

(ex)werknemer in te mogen zien? Zijn de doelen van deze controle duidelijk omschreven? 

 Zijn er afspraken over de bewaartermijn van e-mailberichten nadat een medewerker uit dienst 

is getreden? 

 Zijn er sancties omschreven bij e-mailmisbruik? 

  

Technische aspecten 

 Is er automatische e-mailarchivering? 

 Is er een maximumlimiet afgesproken van de grootte van een e-mailbericht om hiermee het 

systeem niet te overbelasten? 

 Hoe kunnen zware bestanden naar externen worden verstuurd? 

 Is er een formele digitale handtekening binnen de organisatie? 

 Zijn medewerkers goed op de hoogte van de gevaren van ondermeer Phishing, Spoofen, 

virussen, spam en hacks? 

 Weten medewerkers hoe te handelen als zij een verdacht bericht, datalek of melding hebben 

ontvangen/constateren? 

 Zijn er afspraken over beveiligingsgewoonten zoals sterke wachtwoorden, uitloggen, 

geheimhouding wachtwoorden etc? 

 Is het toegestaan vertrouwelijke informatie buiten het organisatienetwerk te verzenden of op 

te slaan? 
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