
 

Gemeentebestuur Oosterzele – Dorp 1 – 9860 Oosterzele – www.oosterzele.be – info@oosterzele.be 

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur – maandagavond van 18 tot 20 uur – dienst 
Burgerzaken is ook geopend op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en op maandagavond van 17.30 tot 
20 uur. U kan ook gebruikmaken van het digitaal loket op www.oosterzele.be  
Door de corona-maatregelen kan u enkel na afspraak terecht in het gemeentehuis. 

Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen – Dorp 1 -9860 Oosterzele 

 

 

 

uw kenmerk: ons kenmerk: bijlage(n):  datum:  
 2021/U2357 / 17 augustus 2021 
contact: 
Benjamin Naessens 

telefoon:  
09 362 50 09 

e-mail:  
secretariaat@oosterzele.be 

 

Betreft: Schriftelijke vraag van 10 augustus 2021 m.b.t. cyberveiligheid 

Geacht raadslid 

In reactie op uw e-mail van 10 augustus 2021 kunnen wij u volgende informatie bezorgen: 

1. Beheert het gemeentebestuur  zelf een eigen Exchange server? 

De gemeente beheert reeds geruime tijd geen Microsoft Exchange server meer. In plaats 

daarvan werken wij sinds enkele jaren volledig via Microsoft 365. Door dit systeem te 
gebruiken dienen wij zelf geen dure (lokale) infrastructuur meer aan te kopen en te beheren. 

Om deze reden zijn wij gelukkig dus ook zelf geen mogelijk slachtoffer geworden van dit 

veiligheidslek dat ontdekt is. 

2. Werden vóór vandaag reeds de nodige updates doorgevoerd? 

Aangezien we op het Microsoft 365 cloud platform werken krijgt dit platform automatisch 

steeds de laatste updates en veiligheid patches. 

Verdacht email verkeer kan steeds aan de ICT dienst gemeld worden. Ze bekijken waar nodig 

om maatregelen te nemen om bepaalde email adressen te blokkeren en zo nodig door te sturen 

naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming en Safeonweb.be. 

 

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht:  

 

Borchert Beliën Johan Van Durme 

Algemeen directeur Burgemeester 

 

      
 

 
Raadslid Filip Michiels Dhr. W. DE Moerloose 
Per mail verzonden Molenstraat 24 
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Alle mandatarissen zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die zij bij het beoefenen van 

het inzagerecht bekomen hebben. Zij zijn verplicht het beroepsgeheim en de wetgeving op de privacy in 

acht te nemen. De gebruikers van het hen toegekende inzagerecht kunnen burgerrechtelijk en 

strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het onverantwoord 

gebruik. 

  


