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Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 21.45 uur. 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VAN 17 OKTOBER 2019 

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden 
onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld 
overeenkomstig artikelen 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid 
heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van 
de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor 
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin 
aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige 
vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd. 

 

De voorzitter leidt het punt in. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 



Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277§1 en 278§1 

 

Motivering 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de 
raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die 
zin aangepast. 

De de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van 
de zitting van donderdag 17 oktober 2019. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 17 
oktober 2019 worden goedgekeurd. 

Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per 
elektronische drager te verzenden aan de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

2.  INTERNE ZAKEN - VASTSTELLEN VAN DE ICT-CODE/E-POLICY VOOR HET  
OCMW PERSONEEL 

De huidige ICT-code werd tegen het licht gehouden en aangepast aan nieuwe 
tendensen en vergeleken met goede praktijken uit andere besturen alsook 
besproken in de informatieveiligheidscel en het managementteam. Deze code voor 
ICT biedt een algemeen kader met waarden en principes die de personeelsleden van 
de organisatie moeten respecteren bij het dagelijks gebruik van ICT. Hoewel de 
meeste mensen ICT dadelijk in verband brengen met technische aspecten, brengt 
deze code vooral de sociale en morele aspecten van ICT onder de aandacht. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77 en 78.  

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 217 tem 220 inzake de 
organisatiebeheersing. 

Leidraad Audit Vlaanderen voor Lokale Besturen, thema organisatiecultuur en 
thema ICT 

Besluit van de OCMW raad van 28 november 2017 betreffende de goedkeuring 
actualisatie arbeidsreglement (bijlage 10: ICT-code) 

 

Vormvereisten 

Het ontwerp van de vernieuwde ICT-policy werd tijdens de managementteam 
vergadering van 9 oktober 2019 en op het syndicaal overleg van 28 oktober 2019 
behandeld en goedgekeurd. 

 

Motivering 

De huidige ICT-code werd tegen het licht gehouden en aangepast aan nieuwe 
tendensen en vergeleken met goede praktijken uit andere besturen alsook 
besproken in de informatieveiligheidscel. 

De goede werking van de organisatie is sterk afhankelijk van de vlotte en 
doeltreffende werking van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en de 
manier waarop de gebruikers ermee omgaan. De actualisering van de bestaande 
ICT-policy is daarom noodzakelijk. Het is raadzaam om naast de algemene afspraken 
die in de deontologische code zijn opgenomen, ook af te spreken vanuit welke 
waarden en normen het personeel omgaat met ICT en welk gedrag daaraan voldoet.  

Deze code voor ICT biedt een algemeen kader met waarden en principes die de 
personeelsleden van de organisatie moeten respecteren bij het dagelijks gebruik van 
ICT. Hoewel de meeste mensen ICT dadelijk in verband brengen met technische 
aspecten, brengt deze code vooral de sociale en morele aspecten van ICT onder de 
aandacht. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De OCMW raad keurt de vernieuwde ICT-Code/ E-policy, als bijlage bij dit 
besluit, integraal goed. 

 

BIJLAGE 

 

1. Inleiding  

1.1. Waarom deze ICT-code? 
De goede werking van de organisatie is sterk afhankelijk van de vlotte en 
doeltreffende werking van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en de 
manier waarop personeelsleden ermee omgaan. Daarom is het raadzaam om naast 



de algemene afspraken die in de deontologische code zijn opgenomen, ook af te 
spreken vanuit welke waarden en normen het personeel omgaat met ICT en welk 
gedrag daaraan voldoet. 

Deze code voor ICT biedt een algemeen kader met waarden en principes  die de 
personeelsleden van de organisatie moeten respecteren bij het dagelijks gebruik van 
ICT. Hoewel de meeste mensen ICT dadelijk in verband brengen met technische 
aspecten, brengt deze code vooral de sociale en morele aspecten van ICT onder de 
aandacht. 

Deze code geldt als basisnorm. Decentraal opgestelde dienstvoorschriften over het 
gebruik van de ICT-middelen dienen er mee in overeenstemming te zijn.  

Deze code is ontstaan naar aanleiding van volgende behoeften: 

- Een zorgvuldig en duurzaam beheer van ICT-middelen: naast het zorgvuldig en 
vooruitziend hanteren van ICT-middelen is een duurzaam beheer van deze middelen 
van groot belang. Bij het omgaan met ICT-middelen speelt de leidinggevende een 
belangrijke voorbeeldrol. Een degelijk beheer van ICT-middelen blijft niet binnen de 
grenzen van de werkomgeving, maar geldt ook bij het plaatsonafhankelijk werken 
(zie punt 2 hieronder). 

- Het belang van het beveiligen en beschermen van bedrijfsinformatie en 
persoonsgegevens die niet vallen onder de openbaarheid van bestuur. De beveiliging 
van ICT-middelen tegen virussen en internetcriminaliteit is ook een belangrijk 
aandachtspunt (zie punt 3 hieronder). 

- De behoefte aan een etiquette voor respectvol communiceren: de kern van de 
etiquette bestaat erin dat rekening wordt gehouden met de gevoelens van anderen 
en met de gebruiken in een organisatie, in alle situaties waarin mensen met elkaar 
omgaan. Door sociale media ontdekken personeelsleden nieuwe mogelijkheden en 
toepassingen van communiceren, maar dat houdt ook nieuwe risico’s in (zie punt 4 
hieronder). 

- Preventie van misbruik en controle van gebruik van ICT : de maatregelen op dat vlak 
vloeien voort uit de teksten en aanbevelingen van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot cybersurveillance (zie punt 5, 6 
en 7 hieronder). 

1.2. Voor wie is de ICT-code bestemd? 
De code geldt voor alle personeelsleden en externen die toegang hebben tot de 
elektronische communicatiemiddelen van de gemeente of OCMW, hierna genoemd 
de gebruiker. 

1.3. Wat zijn ICT-middelen? 
De organisatie biedt haar personeelsleden, bepaalde werknemers van andere 
organisaties en vrijwilligers die bij de organisatie een opdracht uitvoeren een aantal 
informatie-, communicatie- en technologiemiddelen voor de uitoefening van hun 
taken. 

Enkel de ICT-middelen die door de organisatie worden aangeboden, worden door de 
dienst ICT van de organisatie beheerd. Het is niet toegelaten om ICT-middelen, die 
niet voldoen aan de door de dienst ICT vooraf vastgelegde standaarden aan te 
sluiten op het bedrijfsnetwerk.  

De ICT-middelen kunnen opgesplitst worden in: 

- ICT-systemen (hardware en software); 



- informatie op ICT-systemen. 
Hardware en software zijn bijvoorbeeld: 

- e-mail, netwerk- en internetfaciliteiten; 
- Pc’s of Personal Computers, zoals desktops, laptops, tablets;  
- servers 
- printers en kopieermachines 
- telefoons, gsm’s, smartphones  
- opslagmedia (bijvoorbeeld een map op server, lokale schijf van een Pc, USB-sticks) 
- tekstverwerkingsprogramma’s en rekenbladen 
- toepassingen voor financiën, bevolking, notulering, zorg, tijdsregistratie, …  
De informatie op de ICT-systemen behoort ook tot de ICT-middelen. De afspraken 
over het beheer van die informatie vindt u in het hoofdstuk over veiligheid (zie punt 
3.4 hieronder). 

1.4. Toewijzing en intrekking van ICT-middelen 
De organisatie heeft de ambitie om de gebruikers te voorzien van de meest 
geschikte ICT-middelen voor de uitoefening van hun taken. 

De toewijzing van ICT-middelen wordt bepaald volgens het takenpakket van de 
medewerker, aan de hand van gebruikersprofielen, die door het managementteam in 
samenspraak met de dienst ICT worden vastgelegd. 

Bij het verlaten van de organisatie, vervalt het gebruiksrecht op ICT-middelen van 
de organisatie. Hard- en software worden onmiddellijk teruggegeven aan de dienst 
ICT en toegangsrechten worden ingetrokken volgens vooraf vastgelegde procedures.  

Bij interne mobiliteit, waarbij de gebruiker een andere functie krijgt, wordt de 
toewijzing van ICT-middelen opnieuw geëvalueerd aan de hand van 
gebruikersprofielen volgens vooraf vastgelegde procedures.  

Ook bij langdurige afwezigheid (vanaf 2 maanden of op verzoek van de algemeen 
directeur) kan aan de medewerker gevraagd worden om de toegekende ICT-
middelen (bijv. laptop, gsm, dienstabonnement, toegangsrechten) in te leveren. (zie 
5) 

1.5. Externen 
De leidinggevende van de dienst waarvoor externen (zoals o.a. consulenten, 
jobstudenten, stagairs, vrijwilligers, …) een opdracht uitvoeren, verzekert een 
correcte naleving van deze gedragscode door de externen en volgt de acties van de 
externen nauwlettend op. 

Externen krijgen standaard enkel de toegangsrechten tot de ICT-middelen die strikt 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun opdracht. 

In principe krijgen externen geen toegang tot vertrouwelijke informatie van het 
gemeentebestuur of OCMW van Oosterzele. Wanneer ze dit toch nodig hebben voor 
de uitoefening van hun opdracht, moeten ze een confidentialiteitsverklaring of 
verwerkingscontract ondertekenen. Hierbij is het belangrijk om duidelijke 
afspraken te maken wat er met de informatie mag gebeuren en wat niet.  

De toegangsrechten worden slechts toegekend voor de periode noodzakelijk voor de 
uitvoering van de opdracht. (zie 3.4) 



2. Hoe omgaan met ICT-middelen? 

2.1. Zorgvuldig beheer van ICT-middelen 
Met de ICT-middelen die gebruikt worden tijdens het werk gaat u om als een goede 
huisvader. Dat principe houdt in dat u zich gedraagt als een vooruitziend en 
zorgvuldig persoon. 

- “Vooruitziend” betekent dat u de nadelige gevolgen van uw handelen redelijk 
probeert in te schatten, dat u er met andere woorden op probeert te anticiperen. 

- “Zorgvuldig” houdt in dat u die nadelige gevolgen probeert te voorkomen door 
gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen. 

Daarnaast bent u bereid verantwoording af te leggen over het gebruik van 
middelen. De middelen dienen om het algemeen belang na te streven, dus u gebruikt 
de middelen met het oog op zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit.  

Hier gelden de specifieke afspraken voor het omgaan met ICT-middelen vanuit de 
deontologische code.  

- Gebruik ICT-middelen in overeenstemming met de doelstellingen uit hoofde van uw 
functie. 

- Op de meeste softwareproducten rusten auteursrechten. Voor het installeren van 
nieuwe software, neemt u contact op met de dienst ICT. 

- Ga kostenbewust om met ICT-middelen. Voor toestellen zoals gsm’s, tablets en 
smartphones houdt u zich aan de gemaakte afspraken bij uw entiteit.  

- Als u spamberichten in uw mailbox ontvangt, waarschuw dan de dienst ICT.  
- Spring voorzichtig om met uw wachtwoorden (zie 3.2). 
- Beveilig de informatie die u zelf door middel van ICT gebruikt en deel de informatie 

met anderen volgens de afspraken die gelden in uw entiteit.  
- Laat geen ICT-middelen onbeheerd achter en geef ze niet mee met personen die u 

niet kent en/of die niet kunnen bevestigen dat ze hiertoe gemachtigd zijn.  
- Laat de computer niet te lang stand-by staan. Schakel uw computer dus regelmatig 

uit, ook als u een uurtje pauze neemt. Stel de computer zo in dat die automatisch op 
stand-by schakelt als die een korte periode niet worden gebruikt. Dit kan worden 
afgedwongen door de ICT dienst  

- Print alleen wanneer het nodig is, druk zoveel mogelijk dubbelzijdig (automatisch 
duplex) en beperk het gebruik van kleur. 

2.2. Ongeoorloofd gebruik van ICT-middelen 
Uiteraard mogen er geen laakbare handelingen worden gesteld door de 
personeelsleden. Zo is het verspreiden van discriminerende boodschappen (van 
welke aard ook zoals racistische en seksistische boodschappen) via e-mail, 
nieuwsgroepen, intranet, internet en dergelijke, niet geoorloofd. De auteur van 
racistische boodschappen kan bovendien strafrechtelijk worden vervolgd op grond 
van de wet van 30 juli 1981. 

Daarnaast moeten ook andere rechtsregels gerespecteerd worden, zoals de 
wetgeving op het auteursrecht (zie 4.6) en de privacy. 

Onwettige activiteiten zijn bijvoorbeeld gokactiviteiten, hacking, surfen naar sites 
kinderpornografisch materiaal of het bezit ervan enzovoort. Onwettige informatie is 
bijvoorbeeld hacking software. 

Ongeoorloofd gebruik is ruimer dan onwettig gebruik en omvat onder meer ook het 
gebruiken van ICT-middelen voor handelingen of feiten die ingaan tegen de 



deontologische code of handelingen die de werking van ICT-middelen kunnen 
verstoren of in gevaar brengen.  

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor misdrijven die door de personeelsleden 
tijdens de uitoefening van hun taken worden gesteld. 

Deze niet-limitatieve lijst geeft een aantal voorbeelden: 

- Gebruik de ICT-middelen niet om laakbare, onwettige, ongeoorloofde of 
schadelijke activiteiten te verrichten. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten die onder 
andere:  

o zich tegen de grondbeginselen van de democratie en de rechtstaat keren;  
o strijdig zijn met de openbare orde, de deontologische code, de goede 

zeden of die een gevaar voor verslaving vormen; 
o het imago, de morele of economische belangen van het gemeentebestuur 

of OCMW van Oosterzele kunnen schaden;  
o zowel materiële als immateriële schade kunnen toebrengen aan anderen, 

met inbegrip van pesten, stalken en spammen;  
o aanstootgevend, beledigend, discriminerend, kwetsend, lasterlijk, 

obsceen, racistisch of xenofobisch zijn;  
o het privéleven van iemand aantasten; 
o die de ICT-infrastructuur kunnen overbelasten; 
o private of commerciële doeleinden hebben; 
o die aanzetten tot het boven- of onder vermelde; 
o … 

 
- Gebruik de ICT-middelen niet om laakbare, onwettige, ongeoorloofde of 

schadelijke informatie te creëren, te verkrijgen, op te slaan of te verspreiden. Dit 
zijn bijvoorbeeld bestanden, gegevens of gegevensdragers, websites en andere 
digitale communicatiekanalen die onder andere:  

o onwettige informatie bevatten, zoals hacking software; 
o een inbreuk vormen op de auteurswet zoals muziekbestanden, films, 

software die u op een illegale manier verkregen hebt; 
o aanzetten tot laakbare, onwettige, ongeoorloofde of schadelijke 

activiteiten; 
o … 

 
- Het is niet toegelaten om handelingen te stellen die de veiligheid, de 

performantie (bijv. verwerkingssnelheid, rekenkracht, betrouwbaarheid of 
beschikbaarheid) of de goede technische werking van de ICT-systemen van het 
gemeentebestuur of OCMW kunnen verstoren. Bijvoorbeeld: 

o de veiligheidsmaatregelen, die door de dienst ICT worden genomen, uit te 
schakelen, te omzeilen of op de proef te stellen, te ondermijnen of schade 
toe te brengen; 

o programmatuur te installeren of te gebruiken waarvoor de dienst ICT geen 
toestemming heeft verleend of waarvoor er geen afdoende licentie is;  

o de wetgeving over het auteursrecht en andere intellectuele rechten te 
schenden (zoals bv. programmatuur te kopiëren tenzij dit door de licentie 
van de leverancier of door de wet is toegestaan); 

o een valse identiteit aan te nemen op het netwerk; 



o om, buiten de gevallen van de normale bedrijfscommunicatie, massaal 
ongewenste of ongevraagde elektronische post (zoals o.a. spamming of 
phishing) of kettingbrieven (zoals o.a. hoaxen) te verspreiden. Als u een 
virus of valse virusmelding ontvangt, waarschuw dan de dienst ICT; 

o om via ongeoorloofde manieren (zoals o.a. phishing, sniffing) 
gebruikersgegevens en wachtwoorden van derden te verkrijgen;  

o het netwerk af te luisteren; 
o schadelijke programmatuur (zoals o.a. trojaanse paarden, virussen, 

wormen) op de systemen van het gemeentebestuur of OCMW te 
ontwerpen, te verkrijgen, op te slaan, te verspreiden of te installeren 
en/of andere gebruikers aan te zetten deze programmatuur te gebruiken;  

o ongeëigende en ongeoorloofde toegang te forceren tot systemen waartoe 
men niet gerechtigd is; 

o om andere gebruikers willens en wetens te storen bij het uitoefenen van 
hun activiteiten of pogingen te ondernemen om eender welke dienst, 
netwerk of computer te verstoren (zoals o.a. een netwerk of computer 
overbelasten, pogingen om een systeem te doen falen);  

o om o.a. systeeminformatie, -instellingen, -wachtwoorden, toepassingen of 
bestanden te wijzigen, te verwijderen of door te geven aan derden, indien 
u daarvoor uit hoofde van uw functie niet toe bent gerechtigd; 

o om ICT-apparatuur die geen eigendom is van het gemeentebestuur of 
OCMW en die niet voldoet aan de beveiligingsregels in dit document, aan 
te koppelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de dienst 
ICT; 

o om intern ontwikkelde programmatuur, die deel uitmaakt van het 
patrimonium van het gemeentebestuur of OCMW, te commercialiseren 
voor persoonlijke doeleinden of handelingen te stellen die het verder 
gebruik of de exploitatie van de programmatuur kunnen hinderen; 

o … 

2.3. Voorbeeldrol leidinggevende 
Als leidinggevende heeft u een faciliterende rol en een voorbeeldrol op het vlak 
van het gebruik van ICT. 

- U denkt zorgvuldig na over de meest gepaste ICT-middelen en de toegangspolitiek 
tot systemen die in uw entiteit wordt gevoerd. 

- U zorgt ervoor dat uw personeelsleden de geschikte vorming volgen om de ICT-
systemen op een passende manier te gebruiken.  

- U bespreekt mogelijke risico’s van het gebruik van ICT met uw personeelsleden.  
- U hebt de verantwoordelijkheid om problemen rond ICT-gebruik aan te pakken en/of 

aan te kaarten bij de dienst ICT, het managementteam of de 
informatieveiligheidscel. 

2.4. Telewerken/ tijds- en plaatsonafhankelijk werken 
Door de toename van het tijds- en plaatsonafhankelijk werken en de moderne 
informaticamogelijkheden zijn de grenzen tussen privé en werk vaak minder 
duidelijk. Als u documenten en materiaal mee op verplaatsing neemt (bijv. naar 
huis), treft u de nodige maatregelen om die informatie te beschermen, zowel thuis 
als onderweg. Respecteer de bestaande afspraken in uw organisatie, zowel de 



algemene afspraken als de afspraken binnen uw entiteit. Hierbij verwijzen we naar 
de omzendbrief van 16 mei 2014 betreffende plaats- en tijdsonafhankelijk werken 
van de Vlaamse overheid en het interne afsprakenkader rond telewerken.  

2.5. Schade, verlies of diefstal van ICT-middelen 
ICT-middelen die op oordeelkundige wijze worden gebruikt (normale 
omstandigheden, gebruikt en beheerd als een goede huisvader) en die gestolen, 
verloren, versleten of defect raken, worden hersteld of vervangen zonder kosten 
voor de gebruiker. 

Anderzijds komen de herstellings- en vervangingskosten van toestellen die op 
onoordeelkundige wijze worden gebruikt ten laste van de gebruiker.  

Onder onoordeelkundig of slordig gebruik wordt verstaan: 

• ermee hardhandig omgaan 

• aanleiding geven tot misbruik of diefstal 

• zich onvoldoende of niet inzetten om op professionele wijze met het toestel 
om te gaan (opleiding, handleiding raadplegen, ...).  

Verlies of diefstal dient steeds aangegeven bij de politiediensten en bij de dienst ICT.  

Aangifte van verlies of diefstal houdt in dat de rechtmatige houder van de ICT-
middelen toestemming geeft tot het van op afstand verwijderen of onbruikbaar 
maken van de informatie die zich in het toestel bevindt. De dienst ICT zal het nodige 
doen (in de mate van het mogelijke) om te voorkomen dat iemand op onterechte 
wijze toegang verkrijgt tot de werkomgeving van uw organisatie.  

3. Veiligheid 

3.1. ICT-veiligheidsbeleid 
In de onderstaande gevallen moet u onmiddellijk contact opnemen met de dienst 
ICT: 

- uw wachtwoord is gekraakt; 
- er staat een virus op uw computer;  
- u bent het slachtoffer geworden van internetfraude of social engineering (zie 3.3). 
Schakel ook meteen uw computer uit of haal hem weg uit het netwerk (door de 
netwerkkabel uit te trekken of Wifi uit te schakelen).  

Gemeentebestuur en OCMW hebben de ambitie om met de beleidsdocumenten i 
informatiebeveiliging structureel naar een hoger niveau te brengen en daarop te 
houden door de organisatie van de beveiligingsfunctie en het 
informatiebeveiligingsbeleid duidelijk te beschrijven en vast te stellen.  

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om de fysieke en digitale 
maatregelen te voorzien om de ICT-middelen van de organisatie te beveiligen. 
Fysieke maatregelen zijn bijvoorbeeld badges en sleutels, digitale maatregelen zijn 
bijvoorbeeld wachtwoorden en VPN-verbindingen. Het is de plicht van de 
gebruikers om deze maatregelen te gebruiken. 

Als gebruiker van ICT-middelen, is het uw verantwoordelijkheid om alle 
handelingen of gebeurtenissen die de veiligheid van de ICT-systemen kunnen 
beïnvloeden te melden aan uw leidinggevende, de dienst ICT of een lid van de 
informatieveiligheidscel. 



3.2. Zorgvuldig omspringen met wachtwoorden 
Gebruikers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle handelingen die worden 
uitgevoerd met hun eigen gebruikersidentificatie/wachtwoord, eID kaart of token.  

Deel daarom nooit een wachtwoord mee aan anderen (lijnmanagement, collega’s, …) 
en scherm het wachtwoord af van onrechtmatig gebruik: wachtwoorden zijn 
persoonlijk en vertrouwelijk. Log dus ook niet aan met het account van uw 
collega’s. Schrijf een wachtwoord nooit op en laat uw eID kaart of token niet 
onbewaakt achter. 

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor veiligheid, en het lijnmanagement heeft 
bovendien een voorbeeldrol. Het lijnmanagement zal dus  niet vragen naar de 
wachtwoorden van de medewerkers. Voor het verzekeren van de continuïteit van 
de dienstverlening adviseert het lijnmanagement veilige oplossingen te gebruiken 
zoals bijvoorbeeld het werken met een beveiligde gedeelde schijf of document 
managementsysteem. 

Ook de medewerkers van de dienst ICT zullen niet vragen naar de wachtwoorden 
van de medewerkers. 

Hoe langer uw wachtwoord is, hoe veiliger. Gebruik best een wachtzin: die is langer 
dan een gewoon wachtwoord, waardoor het veilig en makkelijk te onthouden is. 
Voeg in de zin nog hoofdletters, cijfers en leestekens en speciale tekens toe en u hebt 
al een sterk wachtwoord. Bijvoorbeeld “Hoera!2keerWeekend.”  

Wijzig uw wachtwoord regelmatig. 

Om het gebruik van veilige wachtwoorden te garanderen, zal de dienst ICT een 
aantal minimumvereisten instellen op de servers, Pc’s en andere ICT-middelen waar 
mogelijk. 

Meer informatie over het veilig gebruik van wachtwoorden vindt u op 
www.safeonweb.be 

3.3. Malware (virussen) en internetcriminaliteit 
Malware is de verzamelnaam voor alle “kwaadaardige software” (“Malicious 
Software”) zoals virussen, Trojaanse paarden en spyware. 

De verspreiding van malware gebeurt nog vaak via e-mail, ofwel als bijlage ofwel als 
link naar iets wat u kunt downloaden met de browser, zoals een “gratis” programma.  

De bedreiging van internetcriminaliteit bestaat in vele vormen en neemt steeds 
toe. Het is belangrijk waakzaam te zijn tegen gerichte aanvallen zoals internetfraude 
of phishing, een vorm van oplichting waarbij men hengelt naar persoonlijke 
informatie zoals uw creditcardnummer, wachtwoord en accountgegevens. Soms 
nemen criminelen ook persoonlijk contact op met de gebruiker, per e-mail of per 
telefoon, en proberen ze de gebruiker te overhalen om bepaalde handelingen uit te 
voeren (“social engineering”). 

Hieronder vindt u richtlijnen om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van 
internetcriminaliteit: 

- Laat de veiligheidsmaatregelen op uw computer intact (o.a. firewall en 
antivirussoftware). 

- Vertrouw nooit blindelings afzendergegevens in e-mailberichten. 
- Denk na over de context van het bericht: “Klopt het dat ik dit bericht ontvang van 

deze organisatie?”. 

http://www.safeonweb.be/


- Open geen verdachte e-mails en beantwoord ze vooral niet. Open zeker niet de 
bijlage en bezoek ook niet de links die erin staan. Bij twijfel, kunt u het best 
(telefonisch) contact opnemen met de afzender van het bericht.  

- Wees alert als iemand die u niet kent, contact met u opneemt (bijvoorbeeld per e -
mail of per telefoon). Geloof niet zomaar alles wat men u vertelt en wees op uw 
hoede als men u probeert te overhalen om een handeling uit te voeren.  

- Vermoedt u dat uw computer door malware is getroffen of dat men u heeft 
proberen te benaderen als onderdeel van een aanval, neem dan onmiddellijk contact 
op met de dienst ICT. 

3.4. Beheer van informatie 

3.4.1. Openbaarheid van bestuur versus vertrouwelijke informatie 
Onze organisatie beschikt over een grote hoeveelheid aan informatie. Veel van die 
informatie stellen we ter beschikking van de burger in het kader van de 
openbaarheid van bestuur. 

Daarnaast is een groot deel van de informatie vertrouwelijk, omdat de belangen 
van de betrokkenen worden geschaad bij openbaarmaking van de informatie (zie 
het decreet bestuursdecreet van 7 december 2018): 

- belangen van natuurlijke personen, bijvoorbeeld gegevens die onder het medische 
geheim vallen, tuchtdossiers, dossiers met persoonsinformatie; gegevens van 
burgers 

- belangen van de organisatie, bijvoorbeeld het geheim van beraadslagingen van 
instanties die politieke beslissingen nemen, informatie over een interne audit;  

- belangen binnen gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld informatie m.b.t. 
gerechtelijke procedures of strafrechtelijke feiten waarbij de organisatie betrokken 
partij is; 

- zaken van maatschappelijk belang, bijvoorbeeld informatie die invloed kan hebben 
op de openbare orde en veiligheid of informatie die een economisch, financieel of 
commercieel belang kan schaden. 

U denkt na over het soort van informatie waarover u beschikt en u verspreidt de 
informatie alleen als u er zeker van bent dat het niet over vertrouwelijke gegevens 
gaat. Bij twijfel dient informatie als vertrouwelijk aanzien te worden, ongeacht of er 
al dan niet een vertrouwelijkheidslabel op aangebracht is. Raadpleeg de interne 
richtlijnen rond openbaarheid van bestuur en ook het inzagerecht. Bijkomend 
advies kan ingewonnen worden bij de eigenaar van de informatie of bij de 
informatieveiligheidscel. 

3.4.2. Verantwoordelijkheid voor beheer van informatie  
U bent als gebruiker verantwoordelijk voor de informatie die u beheert en voor de 
informatie die u opvraagt voor de uitvoering van uw taken. De toegang tot en het 
gebruik van deze informatie is beperkt tot wat voor de uitvoering van de 
professionele opdracht vereist is: dit is de toepassing van het zogenaamde “principle 
of least privilege” of POLP. Behoudens andere expliciete regels is de toegang tot de 
toepassingen en de gegevens op de computersystemen van het gemeentebestuur of 
OCMW individueel en niet overdraagbaar. 

Voor een papieren document is het vaak gemakkelijk om zelf de vertrouwelijkheid 
te garanderen. U kunt het document zelf op een veilige plaats wegbergen. Laat geen 
documenten achter op o.a. printers of in vergaderlokalen. Ook whiteboards en 



flipcharts worden na een vergadering best blanco achter gelaten. Wees op uw hoede 
indien zich onbekenden op de werkvloer bevinden, en verifieer of ze over de 
vereiste machtigingen beschikken, bijv. indien ze gegevens opvragen. In geval van 
twijfel, vraag advies aan uw diensthoofd of aan de informatieveiligheidscel.  

Voor elektronische bestanden geldt er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de 
dienst ICT als beheerders van de ICT-opslagmogelijkheden en uzelf als eigenaar van 
de informatie. 

- De ICT-beheerders garanderen in de mate van het mogelijke dat onbevoegden geen 
toegang krijgen tot de systemen. 

- Uzelf bent verantwoordelijk voor de juiste en meest veilige opslag van uw bestanden 
en voor uw eigen wachtwoord. (zie 3.4.4) 

- Toewijzing van gebruiksrechten tot bestanden en mappen gebeurt ook steeds onder 
gedeelde verantwoordelijkheid: de eigenaar van de informatie, dus het diensthoofd, 
dient steeds de toestemming hiervoor te verlenen. De ICT-beheerders van hun kant, 
stellen de benodigde toegangsrechten in de systemen in. 

De informatie-eigenaar moet erop toe zien dat de toegangsrechten correct ingesteld 
zijn en beperkt worden tot het strikt noodzakelijke, bijvoorbeeld door jaarlijks de 
lijst van personen en hun toegangsrechten na te kijken.  

Wanneer men merkt dat men toegang heeft tot informatie waarvoor men niet 
gemachtigd zou moeten zijn, moet de werknemer dit onmiddellijk melden bij de 
eigenaar van de gegevens en/of de dienst ICT zodat de toegangen aangepast kunnen 
worden. 

Het gebruik van ICT-beheersrechten (bijv. “super-users”) wordt naar behoren 
afgescheiden van de gewone, dagelijkse gebruiksrechten, ingeperkt tot bepaalde 
rollen of groepen, vastgelegd via logs en periodiek door het managementteam 
herzien. Deze procedures worden gedocumenteerd in een ICT-handboek dat beleids- 
en dienstvoorschriften en procedures voor de dienst ICT documenteert. 

3.4.3. Cloud-toepassingen 
Gedeelde verantwoordelijkheid geldt indien er een contract is met de beheerders. 
Een contract op maat is vaak niet mogelijk bij cloud-toepassingen. Cloud-
computing is het langs het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, 
software en gegevens, en kan zeer snel worden aangeleverd of vrijgegeven. De cloud 
staat voor het internet dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 
“wolk van computers vormt”. Bij cloud-computing draaien de computerprogramma’s 
niet op de computer van de gebruiker, maar op (een of meer) machines in die cloud. 
De gebruiker is geen eigenaar van de gebruikte hardware, software en gegevens en 
is niet verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. 

Indien u informatie op een cloud-platform onderbrengt, bent u dus onderworpen 
aan de voorwaarden van dat platform. Daarom betekent dit nog niet noodzakelijk 
dat de informatie daar veilig staat, zelfs indien het cloud-platform is afgeschermd 
met een login en wachtwoord. 

Bij cloud-toepassingen gelden daarom de volgende afspraken: 

- In samenwerking met de functionaris voor gegevensbescherming, evalueert de 
dienst ICT welke cloud-toepassingen voldoen aan de technische en wettelijke 
verplichtingen inzake informatieveiligheid (bijvoorbeeld KSZ-normen). Enkel de door 
de dienst ICT vooraf goedgekeurde cloud-toepassingen mogen gebruikt worden.  



- Sla alleen niet-vertrouwelijke en niet-kritische data voor de organisatie op in de 
cloud-toepassing, gelet op de beperkte zekerheid rond beveiliging. Bij voorkeur 
worden deze data versleuteld (“geëncrypteerd”). Sla geen persoonsgegevens op.  

- Weeg goed af of het nodig is of dat het een meerwaarde heeft om data op te slaan 
op een cloud-platform. Een toepassing die door de eigen organisatie wordt 
aangeboden, verdient steeds de voorkeur. 

- Zorg ervoor dat u het overzicht behoudt over welke informatie waar staat.  
- Vertrouw niet enkel op een cloud-platform voor de beschikbaarheid van data (cloud-

diensten komen en gaan, passen hun voorwaarden en financiering of kostprijs aan 
en zijn meestal niet aansprakelijk als de dienst een paar uur of enkele dagen niet 
beschikbaar is). 

3.4.4. Opslag en transport van informatie 
Over de opslag van informatie gelden de volgende afspraken: 

Kies steeds de meest geschikte en veilige opslag van uw bestanden. Dat wil zeggen 
dat u: 

- werk-gerelateerde bestanden opslaat in het gemeenschappelijk klassement in de 
juiste map. Zo kunt u informatie delen met uw collega’s en kan verlies van 
informatie worden vermeden door de centrale back-ups die de dienst ICT voorziet. 
De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze niet op de centrale 
bestandsservers opslaan. Het is niet de bedoeling om in mappen en documenten te 
snuisteren die niet relevant zijn voor de uitvoering van uw functie; 

- uw computer vergrendelt met een wachtwoord als u uw computer (voor korte tijd) 
verlaat:  

• ctrl - alt - delete -> “deze computer vergrendelen”/ “lock computer”, of  

• via de “Windows toets” en L combinatie  
- de schermbeveiliging instelt zodat u bij het hervatten opnieuw om een wachtwoord 

wordt gevraagd. (“Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten”)  
Bewaar geen bestanden die in strijd zijn met de bepalingen tegen ongeoorloofd 
gebruik van ICT-middelen. U mag dergelijke bestanden ook niet downloaden, 
opslaan of verder verspreiden. (zie 2.2)  

In principe mag geen vertrouwelijke informatie buiten het gemeentebestuur of 
OCMW bijgehouden worden (zoals bv. op een persoonlijke Pc, op ICT-middelen die 
geen eigendom zijn van het gemeentebestuur of OCMW, storage in de cloud, …). Het 
is wel toegestaan voor thuiswerk maar enkel gedurende de tijd dat dit strikt 
noodzakelijk is en wanneer de omstandigheden dit vereisen. Zodra niet meer 
voldaan is aan die voorwaarden moet die informatie, naar gelang van het geval, 
teruggebracht, verwijderd of vernietigd worden. 

Transport van vertrouwelijke gegevens (door bijvoorbeeld uw laptop mee te 
nemen) beperkt u tot situaties waarin dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering 
van uw werk. Het gebruik van verwijderbare media, zoals USB-sticks wordt 
afgeraden. U bent zich in een dergelijke situatie steeds bewust van het risico en 
versleutelt de gegevens. 



4. Communicatie 

4.1. Hoe communiceren? 
Als basisregel geldt “respectvol communiceren”, zowel bij interne als externe 
communicatie. 

In deze rubriek vindt u meer informatie over wat dat concreet betekent voor het 
communiceren met:  

- telecommunicatie; 
- e-mail; 
- extranet en internet; 
- sociale media. 
Daarbij respecteert u het auteursrecht (zie 4.6). 

4.2. Behoorlijk telecommunicatie gebruik 
Onder telecommunicatiegebruik valt het gebruik van gsm, smartphone, telefoon, fax, 
Skype enzovoort. Hoewel het gebruik van andere communicatiemiddelen 
(bijvoorbeeld e-mail, internet) groeit binnen de samenleving, blijft de telefoon een 
belangrijk contactmiddel. Een goede bereikbaarheid en een correcte 
dienstverlening blijven dan ook noodzakelijk. Volg zorgvuldig het vooraf 
vastgelegde protocol en etiquette rond telefonie. 

4.3. Behoorlijk e-mail gebruik 
E-mail is een populair, effectief en efficiënt communicatiemiddel binnen de 
organisatie.  

Toch is het gebruik ervan niet zonder risico’s, zeker omdat een e-mail van een 
gemeente- of OCMW-ambtenaar of –dienst door de geadresseerde (al dan niet 
verkeerdelijk) beschouwd zou kunnen worden als een officieel standpunt of een 
verbintenis vanwege het gemeentebestuur of OCMW. Daarom voegt de mailserver 
van het bestuur een disclaimer toe aan de uitgaande mails die naar externen worden 
verstuurd. 

Bovendien kan een verkeerd gebruik van e-mails een efficiënte communicatie net 
tegenwerken. Het volgen van onderstaande richtlijnen garandeert dat e-mail een 
goed hulpmiddel is en blijft voor ons werk.  

4.3.1. Gebruik en beheer van e-mail 
Hieronder vindt u adviezen voor een efficiënt gebruik en beheer van e-mail. 

- Kies het juiste communicatiemiddel: verkies persoonlijk contact boven telefonisch 
contact, daarna pas e-mail. Zeker als de collega voor wie u een vraag hebt dichtbij 
zit, kunt u hem of haar beter rechtstreeks aanspreken.  

- Gebruik e-mail nooit voor één op één gesprekken, overleg, discussies, 
meningsverschillen, emotioneel geladen boodschappen, dringende of complexe 
vragen. Gebruik hiervoor persoonlijk of telefonisch overleg en vat pas daarna via 
mail de overeengekomen oplossing samen. 

- Blijf beleefd en professioneel in uw online communicatie, voer geen verhitte 
discussies en pas op met cynisme en sarcasme. Geschreven berichten komen soms 
anders over dan bedoeld.  

- E-mailadressen zijn strikt persoonlijk; het gebruiken van het e-mailadres van een 
andere gebruiker is verboden, tevens is het niet toegelaten de handtekening, of 



indien mogelijk het reply-adres te wijzigen opdat geadresseerde zou denken dat hij 
een e-mail van een andere persoon ontvangt; 

- Geef steeds een duidelijke omschrijving in de onderwerpregel van het e-mailbericht. 
De onderwerpregel vat uw bericht samen zoals een krantenkop. 

- Wees spaarzaam met e-mail als intern communicatiekanaal (stuur geen e-mails naar 
“alle gebruikers” maar maak, in afspraak met de communicatiedienst, gebruik van 
het intranet of op de website); 

- Wees zuinig met cc (of “Carbon Copy”). Stuur het bericht uitsluitend naar personen 
die echt op de hoogte moeten zijn of die expliciet om een kopie van het bericht 
hebben gevraagd. 

- Vermijd het gebruik van “allen beantwoorden”. Vaak is het niet relevant dat alle 
geadresseerden bij de zaak worden betrokken. Stuur uw antwoord of bedenkingen 
in dat geval alleen naar de oorspronkelijke afzender.  

- Maak, alleen voor dringende berichten, gebruik van de mailbox-functie “prioriteit 
hoog”. De lezer van uw e-mail weet dan dat die e-mail dringend behandeld moet 
worden. 

- Beperk het gebruik van bijlagen zowel qua aantal als qua grootte, en definieer steeds 
duidelijk hun inhoud. Maak maximaal gebruik van de vooraf door de dienst ICT 
goedgekeurde uitwisselingsplatformen, zodat u links kunt doorsturen in plaats van 
bijlagen. 

- Hou werk en privémailverkeer zo volledig mogelijk van elkaar gescheiden. Gebruik 
bij voorkeur een privé-account voor persoonlijke e-mails en stuur geen werk-
gerelateerde mails met uw privé-account. Als dat niet mogelijk of gewenst is, is het 
aangeraden om alle verzonden en ontvangen persoonlijke e-mails te bewaren in een 
aparte map, waarvan de naam begint met “Persoonlijk”, bij voorkeur aangevuld met 
de naam van de betrokken werknemer. Deze scheiding dient om het privéleven van 
de medewerker zoveel mogelijk te beschermen bij eventuele controles die de 
werkgever mag uitvoeren (zie 6).  

- Ruim regelmatig uw mailbox op door oude of overbodige berichten te verwijderen. 
Die zorgen voor een onnodige belasting van de opslagschijven op de servers. Maak  
de map “verwijderde items” regelmatig leeg. 

- Stuur geen mails automatisch door naar een eigen externe mailbox (bijvoorbeeld 
Hotmail, Gmail, Telenet). De veiligheid van de berichten bij die aanbieders kan 
immers niet gegarandeerd worden.  

- Maak gebruik van vakantieboodschappen. Geef daarin aan vanaf wanneer mails niet 
meer en weer wel worden gelezen en bij wie de correspondent in de tussentijd 
terecht kan (eventueel voor welke thema’s) en vermeld de contactgegevens van die 
persoon, personen of generiek e-mailadres. 

4.3.2. Generieke e-mailadressen 
Hieronder vindt u ook enkele afspraken voor het beheer van generieke e-
mailadressen die bijvoorbeeld diensten gebruiken om e-mail te versturen en te 
ontvangen.  

- Officiële inkomende e-mail gebeurt overwegend en bij voorkeur op het generieke 
(algemene) adres van het bestuur, nl. info@oosterzele.be  of op het generieke 
(algemene) e-mailadres van de betreffende gemeentedienst;  

mailto:info@oosterzele.be


- Deze richtlijn heeft tot gevolg dat de diensten of personeelsleden melding maken 
van dit generieke of dienstadres op officiële correspondentie (op brieven, faxen, …); 
de secretariaatsdiensten als beheerder van de mailbox info@oosterzele.be en 
info@ocmw.oosterzele.be zorgen ervoor dat inkomende e-mail wordt doorgestuurd 
naar het e-mailadres van betreffende dienst(en); 

- Generieke email-adressen dienen steeds apart te staan van een persoonlijke inbox. 
Generieke aliassen naar persoonlijke inboxen worden zoveel mogelijk gemeden.  

- Bij het aanmaken van generieke e-mailadressen moet er grondig worden nagegaan 
of het zinvol is een generiek adres te creëren.  

- De diensten en personeelsleden moeten zich ervan bewust zijn dat een persoonlijk 
e-mailadres enkel door het personeelslid zelf kan worden geopend; bij langdurige 
afwezigheid van een personeelslid kunnen belangrijke e-mails in de persoonlijke e-
mail onbeantwoord blijven; 

- Een generiek e-mailadres wordt minstens elke dag eenmaal geopend. Als dat nodig 
is, wordt de mailbox frequenter geopend. 

- Bij ontvangst van belangrijke e-mail op het persoonlijk adres dient een cc (“Carbon 
Copy”) gezonden aan de generieke e-mailadres van de betreffende dienst; 

- Bij ontvangst van een belangrijke e-mail wordt een ontvangstbevestiging naar de 
afzender gestuurd (voor zover het een externe afzender betreft) en wordt 
aangegeven welk gevolg er aan de e-mail wordt of kan worden gegeven; het 
antwoord dient als louter ontvangstbevestiging; maak antwoorden niet nodeloos 
lang; niet beantwoorden daarentegen kan worden opgevat als negeren;  

- E-mails vanuit de generieke mailbox worden nooit anoniem verstuurd en geven altijd 
ook een telefoonnummer op, bij voorkeur het algemene nummer van een 
teamsecretariaat of afdeling. 

4.3.3. Inhoud van e-mail 
Over de inhoud van de e-mails gelden volgende afspraken. 

- Pas eerst en vooral tijdens de uitoefening van uw functie dezelfde basisprincipes toe 
voor e-mailberichten als bij de gewone briefwisseling of bij een telefoongesprek: 
communiceer correct en vermeld uw naam en contactgegevens.  

- Wees bewust van de mogelijke juridische gevolgen van een e-mail (iemand die een 
e-mail van een personeelslid ontvangt kan deze e-mail als bewijs gebruiken tegen 
het bestuur, net zoals een geschreven brief). 

- Gebruik enkel uw persoonlijke login en paswoord om e-mails te verzenden en 
gebruik geen andere handtekening dan de uwe. 

- Verstuur geen berichten die in strijd zijn met de bepalingen tegen ongeoorloofd 
gebruik van ICT-middelen. Verstuur dus neutrale berichten, geen berichten met een 
commercieel, politiek en/of religieus karakter. (zie 2.2) 

- Houd er rekening mee dat e-mail zich niet zo goed leent voor vertrouwelijke 
communicatie. Een kleine fout kan ervoor zorgen dat een bericht ongewenst bij de 
verkeerde personen terechtkomt. Zet geadresseerden die elkaars gegevens niet 
mogen kennen in bcc. 

- Verstuur geen kettingbrieven, echte of valse virusberichten of verhitte reacties. 
Meld een virus aan de juiste instanties. Als u twijfelt over de herkomst van een mail 
of als u vermoedt dat er een virusrisico bestaat, open dan de mail niet, en zeker niet 
de bijlagen, maar neem contact op met de helpdesk. (zie 2.2) 
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- Respecteer steeds het auteursrecht (zie punt 4.6 hieronder). 
- Houd het kort. E-mail is bedoeld voor snelle informatie-uitwisseling, begin daarom 

uw e-mail meteen met de conclusie of actie.  

4.3.4. E-mail filtering 
Binnen uw organisatie is de afspraak dat het e-mailverkeer gefilterd wordt op 
virussen en spam. 

4.4. Behoorlijk extranet- en internetgebruik 
De meeste collega’s hebben toegang tot het internet en het extranet. Dat biedt de 
mogelijkheid om veel nuttige informatie voor het werk op te zoeken. 

De organisatie verwacht van haar medewerkers de discipline en 
verantwoordelijkheid om het internet correct en efficiënt als werkinstrument te 
gebruiken. Luisteren naar de radio of tv-kijken met live streaming neemt 
bijvoorbeeld veel bandbreedte in. Dat vertraagt het netwerk en heeft dus gevolgen 
voor het werk van collega’s. Zorg daarom voor een redelijk, professioneel en zinvol 
gebruik van het internet tijdens het werk. 

De organisatie aanvaardt dat een personeelslid bij de uitoefening van zijn of haar 
arbeidstaak recht heeft op respect voor de persoonlijke levenssfeer en dat in 
beperkte mate privé-contacten mogen worden onderhouden met collega’s en met 
derden buiten de onderneming. Aldus is beperkt privégebruik van het internet 
toegestaan onder bepaalde voorwaarden: 

- voor zover het wordt toegestaan binnen de eigen eenheid; 
- als het de uitvoering van uw taken en uw productiviteit en die van uw collega’s niet 

in het gedrang brengt. (zie ook deontologische code) 
Het is echter niet toegestaan om bepaalde sites te bezoeken en bestanden voor 
privédoeleinden te downloaden. 

Bezoek geen websites of andere digitale communicatiekanalen die in strijd zijn met 
de bepalingen tegen ongeoorloofd gebruik van ICT-middelen. (zie 2.2) 

Als preventiemiddel kan de dienst ICT de toegang tot bepaalde internetsites 
blokkeren. (Bijv. Netflix) De organisatie verwacht immers van haar werknemers dat 
ze internet als werkinstrument gebruiken. Ook belasten bepaalde sites het netwerk 
onnodig (zie punt 5 hieronder). 

In sommige situaties kunt u zelf informatie op internet of extranet plaatsen. Als u 
die middelen gebruikt om zelf te communiceren, volg dan de algemene richtlijnen 
die van toepassing zijn op overheidscommunicatie en de regels rond spreekrecht, 
spreekplicht en zwijgplicht uit het personeelsstatuut en de deontologische code.  

Daarnaast respecteert u steeds het auteursrecht (zie punt 4.6 hieronder). 

4.5. Sociale media 
Bij de organisatie wordt een brede definitie van sociale media gehanteerd. Het gaat 
om interactieve internettoepassingen die een multimediale dialoog tussen 
gebruikers van het medium mogelijk maken. Cruciaal daarbij is dat de gebruiker niet 
alleen consumeert, maar ook gemakkelijk zelf inhoud aan het medium kan 
toevoegen. Het gaat dus om tweerichtingsverkeer. 

Veel personeelsleden van de organisatie gebruiken sociale media en dat geeft heel 
veel mogelijkheden: 

- u kunt er kennis mee delen; 



- u kunt uw professionele ideeën toetsen aan de realiteit; 
- u kunt in contact komen met andere medewerkers, experts in uw vakgebied, 

burgers, enzovoort. 
Tegelijk brengt dat ook een paar risico’s mee: hoe scheidt u werk en privé? Hoe let 
u op uw rol als ambtenaar? Die risico’s kunnen zowel voor uzelf als voor de 
organisatie gevolgen hebben. Dus “bezint eer ge begint!”  

Het is belangrijk dat u ook bij gebruik van sociale media de richtlijnen van de 
deontologische code in acht neemt, verantwoordelijk en loyaal bent en duidelijk 
maakt of u in eigen naam spreekt of vanuit de organisatie . Deelname aan sociale 
media is waarschijnlijk niet uw volledige taakinhoud. Vergeet de rest van uw werk 
niet en gebruik sociale media tijdens de werkuren alleen voor uw werk.  

Zorg dat u steeds over de juiste toestemmingen beschikt om afbeeldingen van 
personen, plaatsen, etc. te mogen maken, gebruiken of publiceren: het nemen van 
een afbeelding en het (verdere) gebruik van het beeldmateriaal is onderworpen aan 
de toestemming van de betrokken persoon. De toestemming om van iemand foto’s of 
videobeelden te nemen betekent niet noodzakelijk dat er toestemming is om deze 
afbeelding te publiceren of te verspreiden. Beide staan los van elkaar en moeten dus 
apart gevraagd worden. 

Daarnaast respecteert u steeds het auteursrecht (zie punt 4.6 hieronder). 

Hou hierbij rekening met de bepalingen tegen ongeoorloofd gebruik van ICT-
middelen. (zie 2.2) 

4.6. Auteursrechten 

4.6.1. Gebruik van materiaal en informatie door een werknemer 
Voor het gebruik van materiaal en informatie gelden de bepalingen van Boek XI van 
het Wetboek Economisch Recht zoals toegevoegd door de wet van 19 april 2014 
(“Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen”), in het bijzonder Titel 5 
(“Auteursrecht en naburige rechten”). Dat betekent onder meer dat u door derden 
gecreëerde teksten of afbeeldingen enkel mag verspreiden en gebruiken met de 
toestemming van de oorspronkelijke auteur .  

Wees zorgvuldig bij het publiceren van informatie en publiceer geen onwettige 
informatie of informatie die schade kan berokkenen aan derden. 

4.6.2. Productie van materiaal/informatie door werknemer 
Personeelsleden dragen in principe alle vermogensrechten aan de organisatie  
over op de werken die bij de uitoefening van hun functie tot stand zijn gebracht en 
waarvan ze de (mede)auteur zijn. 

Dat wil zeggen dat de auteursrechten op werken die niet bij de uitoefening van het 
ambt tot stand worden gebracht in principe aan het personeelslid blijven 
toebehoren. 

5. Preventiemiddelen van de werkgever 

De algemeen directeuren en diensthoofden treden eerst en vooral preventief op om:  

- in de mate van het mogelijke te vermijden dat controles en het opsporen van 
misbruiken uitgevoerd moeten worden;  

- het privéleven van de medewerker zoveel mogelijk te beschermen bij eventuele 
controles. (zie 6) 



De volgende preventieve en curatieve maatregelen kunnen genomen worden:  

- De toegang tot bepaalde sites kan geblokkeerd worden. De organisatie verwacht 
immers van haar werknemers dat ze internet als werkinstrument gebruiken. Het 
veelvuldig bezoeken van bepaalde sites (bijv. streaming) kan bovendien het netwerk 
belasten.  

- Bij het oplossen van technische incidenten (bijvoorbeeld een besmetting door 
malware of een hacking-aanval) kan de dienst ICT zelfstandig optreden en kunnen zij 
het netwerkgedrag van ICT-middelen op individueel niveau opvolgen zolang dit voor 
de oplossing van het incident noodzakelijk is. 

- Wanneer het voor de veiligheid en om de goede werking van het netwerk te 
waarborgen noodzakelijk is, kan de dienst ICT (sub)netwerken en andere toegangen 
(zoals bv. mailadressen, bestandsmappen, firewallinstellingen) onmiddellijk en 
zonder voorafgaandelijke waarschuwing afsluiten. 

- Wanneer noodzakelijk moet de medewerker op vraag van de dienst ICT de ICT-
middelen onmiddellijk loskoppelen van het netwerk. 

- Alle werk-gerelateerde bestanden worden bij voorkeur bewaard op opslagmedia die 
toegankelijk zijn voor de hiërarchische chef en de collega’s. Persoonl ijke bestanden 
op die opslagmedia worden duidelijk als “Persoonlijk” aangeduid.  

- Bij een geplande langdurige afwezigheid worden afspraken gemaakt over:  

• het doorsturen van e-mails; 

• het plaatsen van afwezigheidsboodschappen in e-mailaccounts; 

• het plaatsen van werk-gerelateerde bestanden op opslagmedia die door 
verschillende medewerkers worden gedeeld; 

• het inleveren van ICT-middelen (bijv. laptop, smartphone en 
dienstabonnement) aan de lijnverantwoordelijke of de dienst ICT.  

- Bij een onverwachte (en mogelijke langdurige) afwezigheid van een medewerker 
wordt er zo snel mogelijk gezorgd voor een afwezigheidsboodschap: het diensthoofd 
stelt het bericht op en contacteert de dienst ICT om deze boodschap in te stellen op 
de mailbox van de medewerker. Zo kunnen alle correspondenten van het afwezige 
personeelslid op de hoogte gebracht worden van diens afwezigheid en beschikken ze 
over de contactgegevens van andere medewerkers bij wie ze terecht kunnen. Ook in 
dit geval worden de vooraf bepaalde procedures uitgevoerd met betrekking tot het 
inleveren van ICT-middelen (zie 1.4) 

- Bij uitdiensttreding van een personeelslid zal de bestaande persoonlijke brievenbus 
zo snel mogelijk worden verwijderd in overleg met het personeelslid; indien hiervoor 
geen regeling mogelijk is zal de brievenbus gedurende twee maanden worden 
behouden en zullen de correspondenten hiervan worden verwittigd (automatisch 
antwoord via afwezigheidsassistent); personeelsdienst zorgt ervoor dat alle ICT-
middelen worden ingeleverd en verwittigt de betrokken diensten om erop toe te 
zien dat alle toegangsrechten worden opgeschort en dienstabonnementen worden 
opgezegd. Ook in dit geval worden de vooraf bepaalde procedures uitgevoerd met 
betrekking tot het inleveren van ICT-middelen (zie 1.4) 

6. Controlemiddelen van de werkgever 

6.1. Noodprocedure via het “break-the-glass principe” en motiveringsplicht 
Indien de toegang tot bepaalde en specifieke informatie verhinderd wordt door de 
onverwachte en/of langdurige afwezigheid van een medewerker en hierdoor de 



werking van het gemeentebestuur of OCMW ernstig verstoord wordt, kan de 
algemeen directeur aan de dienst ICT de opdracht geven om deze vergrendeling op 
te heffen zonder voorafgaande toestemming van de medewerker.  

Deze noodprocedure ontleent zijn naam aan de wijze waarop een brandalarm wordt 
geactiveerd door eerst het voorliggende glas te breken. Dit verhindert dat de 
noodprocedure te pas en te onpas wordt ingeroepen. 

Dit “break-the-glass principe” gaat dus gepaard met een motiveringsplicht van de 
werkgever: de werkgever moet kunnen verantwoorden waarom het noodzakelijk 
was om zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker deze gegevens te 
raadplegen.  

Ook moet de gebruiker geïnformeerd worden over welke gegevens dit gaat, wie de 
gegevens heeft geraadpleegd zonder voorafgaande toestemming, wat de reden 
hiervoor was, en waar hij een klacht hiertegen kan neerleggen (bijv. bij de Vlaamse 
Toezichtcommissie VTC) indien de inzage niet gerechtvaardigd kan worden.  

6.2. Recht om te controleren 
Het internet-, server- en e-mailgebruik van de personeelsleden mag onder toezicht 
van de algemeen directeur gecontroleerd worden. Daarbij moet het recht op het 
privéleven van de personeelsleden gerespecteerd worden. De controle moet getoetst 
worden aan: 

- het finaliteitsbeginsel: een controle is alleen mogelijk voor het nastreven van 
gerechtvaardigde doelen; 

- het transparantiebeginsel: er wordt open gecommuniceerd over de controles en de 
doelen en voorwaarden van de controles; 

- het proportionaliteitsbeginsel: de controle en het soort controle moeten in 
verhouding staan tot het doel van de controle. 

Die drie beginselen hebben als doel het evenwicht te houden tussen: 

- het recht van de werkgever op controle van werkmiddelen;  
- het recht van de werknemer op zijn/haar privéleven. 

6.3. Wat kan worden gecontroleerd? 
De controles kunnen inhouden:  

- het gebruik van e-mail;  
- het gebruik van internet; 
- het gebruik van andere professionele elektronische communicatiemiddelen zoals 

gsm, vaste telefonie, Skype; 
- het gebruik van toegangsrechten tot ICT-middelen, hardware, toepassingen, 

bestanden en mappen; 
- de informatie en bestanden die werknemers publiceren op het extranet en internet;  
- de informatie en bestanden die werknemers opslaan op verschillende opslagmedia 

(bijvoorbeeld mappen en bestanden op Pc’s, servers, document management - 
systemen) 

- de gegevens uit geografische opvolgingssystemen; 

6.4. Doel van de controle 
Controle is alleen mogelijk als een van de vijf volgende doelen worden nagestreefd:  



(1) het voorkomen en vaststellen van ongeoorloofde feiten, lasterlijke feiten of 
feiten die strijdig zijn met de deontologische code of de goede zeden of feiten die de 
waardigheid van een andere persoon kunnen schaden. Dat zijn feiten als:  

- het kraken van computers, waaronder het op illegale manier kennisnemen van 
persoonsgegevens of vertrouwelijke medische bestanden; 

- het verrichten van handelingen die de veiligheid, de performantie of de goede 
technische werking van de ICT-systemen van de organisatie kunnen verstoren 

- het raadplegen van sites of het versturen van e-mail of andere elektronische 
berichten, die in strijd zijn met de bepalingen tegen ongeoorloofd gebruik van ICT-
middelen (zie 2.2) 

(2) het beschermen van bepaalde informatie. De algemene regel bij de organisatie is 
“openbaarheid van bestuur”. Er zijn echter uitzonderingen op die regel, omdat 
bepaalde informatie niet geschikt is om algemeen gedeeld te worden. Een controle 
van de werkgever is mogelijk ter bescherming van die informatie als de belangen 
opgesomd in Artikel II.34 tot en met II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 
2018, worden geschaad. De werkgever kan ook controle doen op de praktijken die in 
strijd zijn met die belangen; 

(3) het verzekeren van de veiligheid, de performantie of de goede technische 
werking van de ICT-systemen van de organisatie. Hieronder vallen ook de controles 
op de bijbehorende kosten en de fysieke bescherming van de ICT-omgevingen 
(bijvoorbeeld installaties, server- en netwerk-lokalen) van de organisatie; 

(4) het te goeder trouw naleven van deze ICT-code en andere richtlijnen voor het 
gebruik van onlinetechnologieën; 

(5) het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening bij overlijden, 
onvoorziene afwezigheid of vertrek van een werknemer. 

De gegevens die verzameld en verwerkt worden moeten vanaf de opzet van de 
verwerking een of meerdere van deze vijf specifieke en welbepaalde doeleinden 
nastreven. 

Het is niet toegelaten om deze gegevens te hergebruiken voor doeleinden die niet 
verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden, behalve in uitzonderlijke 
gevallen voorzien of opgelegd door de wet. 

In dit geval, kan de algemeen directeur de gegevens voor een ander doel gebruiken, 
inkijken en herleiden tot een bepaald personeelslid. 

6.5. Hoe kan worden gecontroleerd? 
De manier waarop wordt gecontroleerd is afhankelijk van het doel van de controle.  

6.5.1. Een permanente algemene controle 
Een permanente algemene controle is het automatisch bewaken (“monitoring”) 
en/of bewaren (“logging”) van elektronische communicatiegegevens. Het gaat om 
niet-geïndividualiseerde gegevens: dit zijn gegevens die niet gelinkt worden aan 
individuele personen. 

ICT-systemen worden gecontroleerd om de veiligheid, de performantie en de goede 
technische werking te ondersteunen. Hieronder vallen ook de controles op de 
bijbehorende kosten en de fysieke bescherming van de ICT-omgevingen 
(bijvoorbeeld installaties, server- en netwerk-lokalen) van de organisatie. 



6.5.2. Een occasionele algemene controle 
Een occasionele algemene controle is het verzamelen en de inzage van algemene 
online communicatiegegevens (netwerkgegevens) die tijdens een beperkte periode 
werden gegenereerd en betrekking hebben op een groep van personeelsleden.  

De algemeen directeur kan voor de doelen 1 tot en met 4 een occasionele algemene 
controle doen. 

Bij een occasionele algemene controle kunnen de volgende zaken gecontroleerd 
worden. Deze lijst is een voorbeeld en is geenszins limitatief of exhaustief:  

- een lijst van de bezochte websites, de frequentie en het volume van de 
doorgezonden informatie, maar niet de identificatie van de betrokken 
personeelsleden die de sites hebben bezocht; 

- het aantal en het volume van de uitgaande e-mails (niet de binnenkomende 
berichten), maar niet de identificatie van de betrokken personeelsleden die ze 
hebben verstuurd. 

Een occasionele algemene controle kan niet slaan op in het verleden ontstane 
gegevens en is beperkt tot de tijd die nodig is om eventuele misbruiken te 
voorkomen of vast te stellen. 

6.5.3. Een individuele controle 
Bij een individuele controle wordt gecontroleerd:  

- wie, welke websites heeft bezocht, wanneer en voor hoe lang; 
- wie bepaalde e-mails heeft verzonden, de geadresseerden en het volume ervan. De 

algemeen directeur kan ook de verzonden werk-gerelateerde e-mails lezen als ze de 
medewerkers aanbeveelt persoonlijke e-mails te verzenden via een privé-account 
(Hotmail, Gmail …). Er wordt van uitgegaan uit dat alle e-mails verzonden met het 
account dat ter beschikking wordt gesteld door de organisatie, werk-gerelateerd 
zijn. 

Een individuele controle is toegestaan voor de volgende doelen en onder de 
volgende voorwaarden: 

- Uit een occasionele algemene controle blijkt dat een of meerdere personeelsleden 
uit de gecontroleerde groep de ICT-middelen niet hebben gebruikt volgens de 
afspraken van deze ICT-code of andere richtlijnen voor het gebruik van online-
technologieën. De individuele controle kan in die situatie alleen nadat de algemeen 
directeur: 

• de betrokken personeelsleden op een duidelijke en begrijpelijke wijze heeft 
ingelicht over het bestaan van een onregelmatigheid; 

• het personeel op de hoogte heeft gebracht dat de elektronische online-
communicatiegegevens geïndividualiseerd zullen worden als opnieuw een 
dergelijke onregelmatigheid wordt vastgesteld (= indirecte individualisering). 
Het personeelslid heeft de mogelijkheid om aanwezig te zijn en mag zich 
laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde. 

- Uit een occasionele algemene controle blijkt dat een of meerdere personeelsleden 
uit de gecontroleerde groep zich schuldig maken aan: 

• ongeoorloofde feiten, lasterlijke feiten of feiten die strijdig zijn met de goede 
zeden of die de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden (zie 
2.2); 



• het openbaar maken van vertrouwelijke informatie: bepaalde informatie mag 
immers niet algemeen gedeeld worden, namelijk als de belangen opgesomd 
in Artikel II.34 tot en met II.36 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 
betreffende de openbaarheid van bestuur, worden geschaad; 

• feiten die de veiligheid, de performantie of de goede technische werking van 
de ICT-systemen van de organisatie in het gedrang brengen. 

In die gevallen moet het betrokken personeelslid niet vooraf worden 
gewaarschuwd (= directe individualisering). 

- Er is een gegrond vermoeden dat een personeelslid zich schuldig maakt aan de 
feiten, vermeld in het vorige punt. In dat geval, kan de leidinggevende het 
internetgebruik en e-mailverkeer van dat personeelslid laten controleren. De 
algemeen directeur kan dat zonder zich te beroepen op gegevens die verzameld zijn 
in een eerder uitgevoerde occasionele algemene controle. Deze controle is beperkt 
in de tijd en kan niet slaan op gegevens die in het verleden zijn ontstaan . Het 
betrokken personeelslid hoeft niet op voorhand gewaarschuwd te worden (= directe 
individualisering). Met “gegrond vermoeden” wordt bedoeld dat er nog andere 
feitelijke elementen (bijvoorbeeld pestmails) zijn die erop wijzen dat een bepaald 
personeelslid zich schuldig zou maken aan de feiten vermeld in het vorige punt. De 
verantwoordelijkheid dat er een gegrond vermoeden is, ligt bij de algemeen 
directeur en diensthoofden. Zij moeten in voorkomend geval voor de rechter kunnen 
bewijzen dat er zo’n gegrond vermoeden was. Samengevat, betekent d it: als er een 
gegrond vermoeden bestaat, moet er geen voorafgaande verwittiging gegeven 
worden.  

- Een personeelslid is overleden of onvoorzien afwezig of heeft de dienst verlaten en 
kan niet worden bereikt. In dat geval kan het werk-gerelateerde e-mailverkeer en 
de werk-gerelateerde bestanden op de opslagmedia van het betrokken personeelslid 
geraadpleegd worden. Het doel daarvan is de continuïteit van de dienstverlening te 
garanderen. Als de medewerkers verplicht worden persoonlijke e-mails te verzenden 
via een privé-account (Hotmail, Gmail …), dan mag het ervan uitgaan dat alle e-mails 
verzonden met het account dat ter beschikking wordt gesteld, werk-gerelateerd zijn. 
Als een dergelijke verplichting niet bestaat, kan het e-mailaccount en de 
opslagmedia van het afwezige personeelslid ook persoonlijke – niet-werk-
gerelateerde – berichten en informatie bevatten. Dan gebeurt het raadplegen via 
een veiligheidsadviseur of een medewerker belast met integriteitszorg. Die kan dan 
nagaan welke berichten en informatie werk-gerelateerd zijn en dus mogen worden 
ingezien door de hiërarchische chef en welke persoonlijke zijn. 

- De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, verplicht de werkgever tot een onderzoek bij feiten van 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. De algemeen directeur is daarbij 
bevoegd om de verzamelde elektronische online communicatiegegevens te 
individualiseren. Het gaat daarbij zowel om de gegevens die werden verzameld bij 
een occasionele controle als de gegevens die werden verzameld bij de permanente 
controle. Met dat doel kunnen ook gegevens die in het verleden zijn ontstaan, 
worden geraadpleegd. 

- Er zijn ernstige indicaties van mogelijke onregelmatigheden. In dat geval kan Audit 
Vlaanderen een forensische audit (administratief onderzoek) instellen naar de 
aangelegenheid in kwestie. De bevoegdheid van Audit Vlaanderen op dat vlak is 



expliciet opgenomen in artikel 222-223 Decreet Lokaal Bestuur. Datzelfde artikel 
bepaalt ook dat Audit Vlaanderen voor het uitoefenen van zijn bevoegdheden 
toegang heeft tot alle informatie. Audit Vlaanderen is derhalve in het kader van de 
uitvoering van zijn forensische audits ook bevoegd om alle werk-gerelateerde e-
mailverkeer, werk-gerelateerde bestanden en elektronische 
communicatiegegevens te onderzoeken. Die onderzoeksmogelijkheid wordt niet 
beperkt door het moment waarop de e-mails, bestanden of gegevens zijn ontstaan. 
Het betrokken personeelslid hoeft niet vooraf gewaarschuwd te worden (= directe 
individualisering). Audit Vlaanderen kan dergelijke gegevens eveneens gebruiken in 
het kader van een detectieaudit, op voorwaarde dat wordt gewaakt over de 
vertrouwelijkheid van de onderzochte gegevens in de rapportering. 

- Uit een permanente of occasionele controle blijkt dat een gebruiker van de 
elektronische middelen de veiligheid, performantie en/of goede technische 
werking van de ICT-systemen in het gedrang brengt of de kosten abnormaal hoog 
doet oplopen. (Bijvoorbeeld, wanneer de dienst ICT vaststelt dat er pogingen zijn tot 
inbraak in het informatiesysteem of om de goede werking hiervan te verstoren.) In 
dat geval kan nagegaan worden wie de gebruiker is met een directe 
individualisering. 

7. Maatregelen bij ongeoorloofd gebruik 

Als een ongeoorloofd gebruik van de communicatiemiddelen is vastgesteld, kan de 
algemeen directeur optreden met alle gepaste middelen die volgens het 
personeelsstatuut gelden. Een tuchtstraf kan alleen worden opgelegd nadat het 
personeelslid werd gehoord en de kans kreeg het gebruik van de ICT-middelen te 
rechtvaardigen. 

Voor statutaire medewerkers geldt het tuchtsysteem van de overheid. Voor 
contractuele medewerkers gelden het private arbeidsrecht, de rechten en plichten 
en sancties die leidinggevenden kunnen opnemen in het arbeidsreglement en 
volgens de rechtspositieregeling. 

Als de algemeen directeur of een externe dienstverlener bij een occasionele of 
permanente controle onwettige activiteiten effectief vaststelt of onwettige 
informatie ontdekt, dan zal dit, via de algemeen directeur, gemeld worden aan de 
gerechtelijke autoriteiten. Bij twijfel is het de bedoeling dat Audit Vlaanderen op de 
hoogte wordt gebracht voor verder onderzoek. 

De bestraffing van misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid van informatiesystemen vindt u in het Strafwetboek van 8 juni 
1967. 

8. Maatregelen bij uitdiensttreding 

Voor zowel het gemeentepersoneel als de mandatarissen geldt dat: 

- alle toegangen naar informatiebronnen van de gemeente worden afgesloten;  

- alle persoonlijke informatie vooraf door het personeelslid of mandataris en moet 
verwijderd worden op de opslagbronnen van de gemeente; 

- informatie niet wordt meegenomen, bewaard, opgeslaan op persoonlijke 
informatiedragers of 

overgedragen naar een andere werkgever. 
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De algemeen directeur kan hiervoor specifiek om toestemming gevraagd worden.  

9. ICT-coördinator 

Voor ICT ondersteuning en vragen kan je terecht bij, helpdesk@oosterzele.be  

10. Functionaris voor gegevensbescherming 

De gemeente doet een beroep op de dienstverlening van de Provincie Oost- 

Vlaanderen, die te bereiken zijn op informatieveiligheid@oost-vlaanderen.be 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

3. VASTSTELLEN VAN WETTELIJKE EN BIJKOMENDE FEESTDAGEN DIE OP EEN 
ZATERDAG OF EEN ZONDAG VALLEN EN VASTSTELLEN VAN COLLECTIEVE 
VERLOFDAGEN 

Artikel 177§ 1 van de rechtspositieregeling voor het OCMW personeel voorziet als een 
feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag, deze dag vervangen wordt door een 
andere al dan niet vrij te kiezen dag, zoals bepaald door de raad. 

Aan de OCMW raad wordt voorgesteld om de feestdagen in 2020 die op een zaterdag of 
een zondag vallen  toe te voegen aan het verlof en om de collectieve sluitingsdagen vast te 
stellen. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder 
toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77 en 78.  

 

Juridische grond 

Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen 

Koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering 
van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen 

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden voor haar personeel en zijn uitvoeringsbesluiten 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 

De Rechtspositieregeling, hoofdstuk III, de feestdagen, artikel 176 tot en met 180 

 



Raad voor maatschappelijk welzijn 21 november 2019 - NOTULEN - 26 

 

Motivering 

De personeelsleden van het OCMW (behalve de medewerkers thuiszorgdiensten) hebben 
betaalde vakantie op volgende feestdagen in 2020. 

 

wo 1 januari  Nieuwjaar 

ma 13 april  Paasmaandag 

vr 1 mei  Feest van de Arbeid 

do 21 mei  Onze Lieve Heer Hemelvaart 

ma 1 juni  Pinkstermaandag 

za 11 juli  Feest Vlaamse Gemeenschap 

di 21 juli  Nationale feestdag 

za 15 augustus  Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 

zo 1 november  Allerheiligen 

ma 2 november  Allerzielen 

wo 11 november  Wapenstilstand 

zo 15 november  Feest van de Dynastie 

vr 25 december  Kerstmis 

za 26 december  2e Kerstmis 

 

De feestdagen 11 juli, 15 augustus, 1 november, 15 november en 26 december vallen 
respectievelijk op een zaterdag of een zondag en worden vervangen door een andere vrij 
te kiezen dag. Het aantal uren wordt aan het vakantiesaldo toegevoegd (conform 
uurroosters). 

De personeelsleden van de thuiszorgdiensten van het OCMW hebben betaalde vakantie op 
volgende feestdagen in 2020. 

 

wo 1 januari  Nieuwjaar 

ma 13 april  Paasmaandag 

vr 1 mei  Feest van de Arbeid 

do 21 mei  Onze Lieve Heer Hemelvaart 

ma 1 juni  Pinkstermaandag 

za 11 juli  Feest Vlaamse Gemeenschap 

di 21 juli  Nationale feestdag 

za 15 augustus  Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 

zo 1 november  Allerheiligen 

wo 11 november  Wapenstilstand 

vr 25 december  Kerstmis 

 

De feestdagen 11 juli, 15 augustus en 1 november vallen respectievelijk op een zaterdag 
of een zondag en worden vervangen door een andere vrij te kiezen dag. Het aantal uren 
wordt aan het vakantiesaldo toegevoegd (conform uurroosters).  



Raad voor maatschappelijk welzijn 21 november 2019 - NOTULEN - 27 

 

 

Er wordt voorgesteld om collectief verlof te nemen op volgende dagen:  

-vrijdag 22 mei (brugdag) 

-maandag 20 juli (brugdag) 

-donderdagnamiddag 24 december 

-donderdagnamiddag 31 december 

 

Het aantal uren collectief verlof wordt van het vakantiesaldo afgetrokken (conform 
uurroosters). 

 

Besluit: 

Artikel 1 : De feestdagen 11 juli, 15 augustus, 1 november, 15 november en 
26 december vallen respectievelijk op een zaterdag of een zondag en worden vervangen 
door een andere vrij te kiezen dag. Het aantal uren wordt aan het vakantiesaldo 
toegevoegd (conform uurroosters). 

 

Artikel 2 : Er wordt collectief verlof genomen op volgende dagen: 

-vrijdag 22 mei (brugdag) 

-maandag 20 juli (brugdag) 

-donderdagnamiddag 24 december 

-donderdagnamiddag 31 december 

Het aantal uren van collectief verlof wordt van het vakantiesaldo afgetrokken (conform 
uurroosters). 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

 

De voorzitter sluit de zitting om 21.50 uur. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
 
Algemeen directeur De voorzitter van de raad voor 
 
 maatschappelijk welzijn 
  

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 

 

 


