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Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht;

gelet op,
het feit dat de Veiligheidsregio Utrecht aan degenen die bij haar organisatie werkzaam
zijn mobiele communicatiemiddelen met internettoegang ter beschikking stelt om met
behulp daarvan hun functie uit te oefenen;
het feit dat regels over het recht op en gebruik van mobiele communicatiemiddelen zijn
vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht;
de wenselijkheid een reglement vast te stellen waarin regels zijn opgenomen ten aanzien
van de mate waarin dat gebruik wordt vastgelegd en gemonitord;
het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;
de instemming met dit Privacyreglement mobiele communicatiemiddelen door de
Ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Utrecht;

besluit:
vast te stellen:
het reglement voor de omgang met persoons - e n v e r k e e r s g e g e v e n s rond
mobiele communicatiemiddelen binnen de Veiligheidsregio Utrecht;

Ş 1 D E F I N I T I E S , R E I K W I J D T E EN D O E L E I N D E N
Artikel 1

Definities

In dit Privacyreglement wordt verstaan onder:
1. Bestand: elk, al dan niet geautomatiseerd, gestructureerd geheel van
persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of
verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wij ze, dat volgens bepaalde
criteria toegankelij k is en betrekking heeft op verschillende personen;
2. Betrokkene: gebruiker van de mobiele communicatiemiddelen op wie een
persoonsgegeven betrekking heeft en die aan te merken is als: a. medewerker in
dienst van de VRU; b. persoon die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor
de VRU verricht, anders dan in ambtelij k dienstverband;
3. Mobiele communicatiemiddelen: de door of namens de VRU aan betrokkenen ter
beschikking gestelde mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons, smartphones en
tabiets, inclusief sim kaart of andere vormen van aansluiting met alle daarbij
behorende goederen (accessoires);
4. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon in de zin van de Wbp;
5. Reglement: Privacyreglement mobiele communicatiemiddelen VRU
6. Variabele kosten: de kosten van het gebruik van (alle toepassingen van) de mobiele
communicatiemiddelen, met uitzondering van de vaste abonnementskosten.
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7. Verantwoordelijke: het dagelijks bestuur van de VRU, zijnde het bestuursorgaan dat
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
8. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen
met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere
vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
9. VRU: de Veiligheidsregio Utrecht;
10. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens;
Artikel 2
1.

Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens inzake het
gebruik van mobiele communicatiemiddelen.

2. Dit Reglement geldt voor medewerkers in dienst van de VRU en personen die
(betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de VRU verrichten, anders dan ín
ambtelijk dienstverband.
Artikel 3

Doeleinden

1. Voor de verwerking van persoonsgegevens inzake het gebruik van de mobiele
communicatiemiddelen is tot doeleinde gesteld dat:
a. de organisatie in staat is om te sturen op een kostenefficiënt en doelmatig
gebruik van mobiele communicatiemiddelen;
b. de gebruiker zich houdt aan het doel waarvoor het mobiele
communicatiemiddel verstrekt is;
c. de gebruiker zorgvuldig om gaat met het mobiele communicatiemiddel.
2. De doelen, gesteld onder b en c in het vorige lid, zien op het voorkomen van
onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de mobiele communicatiemiddelen.
Daarmee wordt gedoeld op een doen of nalaten in strijd met het bepaalde in
hoofdstuk IX van de UVRU, het gebruikersreglement mobiele
communicatiemiddelen, dit reglement of andere wet- en regelgeving,
3. De omvang van de controle ter voorkoming van onrechtmatig gebruik dan wel
misbruik van de mobiele communicatiemiddelen als bedoeld in het eerste lid sub b
en c, wordt zo beperkt mogelijk gehouden, in die zin dat deze in redelijke
verhouding staat tot het doel waarvoor deze wordt aangewend.
S 2 V E R A N T W O O R D E L I J K H E D E N EN B E H E E R
Artikel 4
1.

V e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en b e h e e r

Door de verantwoordelijke worden de nodige maatregelen getroffen opdat
persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en
nauwkeurig zijn.

2. Door de verantwoordelijke worden passende technische en organisatorische
maatregelen ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
3. Door de verantwoordelijke worden één of meerdere systeembeheerders aangewezen
die belast zijn met het beheer van het (de) bestand(en). Deze systeembeheerders
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zijn, op grond van artikel 125a, derde lid, Ambtenarenwet, verplic ht tot
geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens
voor zover enig wettelijk voorsc hrift hen tot mededeling verplic ht of uit hun taak de
noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Ş 3 GEBRUIK MOBIELE COMMUNICATIEMIDDELEN
Artikel 5
1.

Gebruik mobiele c ommunic atiemiddelen

Betrokkenen gebruiken de mobiele c ommunic atiemiddelen primair voor het
uitvoeren van de aan hen door de VRU opgedragen taken.

2. De wijze waarop betrokkenen gebruik mogen maken van de mobiele
communicatiemiddelen is vastgelegd in hoofdstuk IX van de UVRU en het
Gebruikersreglement mobiele c ommunic atiemiddelen.
Artikel 6

Voorkomen onrec htmatig gebruik dan w e l misbruik

De VRU neemt maatregelen in tec hnisc he zin ter voorkoming van onrec htmatig gebruik
dan wel misbruik van de mobiele c ommunic atiemiddelen.
5 4 V A S T L E G G I N G , B E W A R I N G , V E R W I J D E R I N G EN V E R S T R E K K I N G
PERSOONSGEGEVENS
Artikel 7
1.

Vastleggen en b e w a r e n

Elektronisc h vastleggen van persoonsgegevens gesc hiedt (automatisc h) door de
door de VRU ingezette middelen.

2. De vastlegging beperkt zic h tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de
doeleinden van de verwerking als bedoeld in artikel 3 van dit reglement, te weten:
a. Voor het verkrijgen van inzic ht in de mate van gebruik van de mobiele
communicatiemiddelen alsmede het sturen daarop, worden stroom- en
soortgegevens vastgelegd. Zulks zoals bepaald in artikel 9 lid 1 van dit
reglement onder a en b.
b. Voor het voorkomen van ondoelmatig of onrec htmatig gebruik dan wel
misbruik van de mobiele c ommunic atiemiddelen wordt het gebruik van de
mobiele c ommunic atiemiddelen op individueel niveau vastgelegd. Zulks
zoals bepaald in artikel 9 lid 2 van dit reglement onder a en b.
3. De vastgelegde gegevens worden maximaal 13 maanden bewaard, tenzij de
Archiefwet anders bepaalt.
Artikel 8

Soort p e r s o o n s g e g e v e n s

In de in artikel 7 genoemde vastlegging worden ten hoogste de volgende
persoonsgegevens opgenomen:
a. gebruikersidentific atie, naam, voornaam of voorletters van de betrokkene;
b. het zakelijke telefoonnummer van betrokkene;
c.

naam en/of c odering van de dienst, afdeling waaronder de betrokkene
valt;

d. variabele kosten van het abonnement van betrokkene;
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e. onderverdeling van de variabele kosten in tekstberichten, belminuten,
dataverbruik, kosten voor bellen naar en in het buitenland, kosten voor
bellen naar betaalde nummers;
f.

Artikel 9
1.

de details van de rekeningen, inhoudende de gebelde nummers, de
nummers waar tekstberichten naar zijn gestuurd, momenten van
(data)verbruik.
P e r s o n e n aan w i e p e r s o o n s g e g e v e n s w o r d e n verstrekt

De vastgelegde persoonsgegevens worden, na bewerking, in gevallen genoemd
onder artikel 7, lid 2 onder a, verstrekt aan:
a. de directeur Bedrijfsvoering om inzicht te verkrijgen in de mate van
gebruik van de mobiele communicatiemiddelen. Het betreft hier dan
slechts de gegevens als bedoeld in artikel 8, eerste lid, sub d en e in
geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare v o r m ;
b. de leidinggevende van betrokkene. Het betreft hier dan de gegevens als
bedoeld in artikel 8, eerste lid, sub a tot en met e.

2. De vastgelegde persoonsgegevens worden, na bewerking, in gevallen genoemd
onder artikel 7, lid 2 onder b, verstrekt aan:
a. de leidinggevende van betrokkene en de verantwoordelijke, indien een
redelijk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik
van de mobiele communicatiemiddelen. Het betreft hier dan de gegevens
als bedoeld in artikel 8.
b. degene(n) die op verzoek van de verantwoordelijke is (zijn) belast met of
leiding geeft (geven) aan onderzoek naar onrechtmatig gebruik dan wel
misbruik van de mobiele communicatiemiddelen. Het betreft hier dan de
gegevens als bedoeld in artikel 8.
Artikel 10

Wijze v a n controle

1. Ten behoeve van de sturing, genoemd onder artikel 7, lid 2 onder a, vindt een
gesprek plaats tussen leidinggevende van betrokkene en betrokkene. In dat
gesprek:
a. bespreekt de leidinggevende met de betrokkene de relevante gegevens
zoals vermeld in artikel 8, eerste lid, sub a tot en met e;
b. krijgt de betrokkene de gelegenheid hierop te reageren.
c.

Krijgt betrokkene bij een afdoende verklaring de gelegenheid om het
opvallende gebruik ín de toekomst aan te passen.

2. In geval het voorgaande lid onvoldoende verklaring oplevert of in het geval reeds
sprake is van een situatie als genoemd in artikel 7, lid 2 onder b, vindt een gesprek
plaats tussen leidinggevende van betrokkene en/of de directeur bedrijfsvoering en
betrokkene. In dat gesprek:
a. confronteert de leidinggevende of de directeur de betrokkene met de
relevante gegevens zoals vermeld in artikel 8, eerste lid;
b. krijgt de betrokkene de gelegenheid hierop te reageren.
3. Het in het tweede lid bepaalde vindt pas plaats nadat de leidinggevende de concrete
aanleiding van het verzoek heeft voorgelegd aan een adviseur van de afdeling
Personeel en Organisatie.
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4. Overtreding van de regels voor het gebruik van mobiele telefonie kan voor
medewerkers in dienst van de Veiligheidsregio resulteren in disciplinaire
maatregelen als bedoeld in de UVRU in samenhang met de CAR-UWO.
5. Overtreding van de regels omtrent het gebruik van mobiele communicatiemiddelen
kan voor personen die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de
Veiligheidsregio verrichten, anders dan in ambtelijk dienstverband, resulteren in:
a, maatregelen waardoor deze personen, al dan niet tijdelijk, geen
beschikking meer hebben over (een deel van) de mobiele
communicatiemiddelen.
b. het ontzeggen van de toegang en/of het verblijf van de kantoren,
werkplaatsen of andere arbeidsterreinen.
5 6 OPENBAARMAKING, I N W E R K I N G T R E D I N G
Artikel 11

Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit
Reglement beslist het dagelijks bestuur.
Artikel 12
1.

Openbaarmaking en inwerkingtreding

Dit Reglement wordt verstrekt of ter beschikking gesteld aan al degenen die, direct
of indirect, de beschikking krijgen over mobiele communicatiemiddelen.

2. Dit Reglement treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die
van de vaststelling.
Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht
op 6 juni 2014.
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T O E L I C H T I N G OP P R I V A C Y R E G L E M E N T M O B I E L E C O M M U N I C A T I E M I D D E L E N
Steeds vaker wordt door lokale overheden gebruik gemaakt van mobiele
communicatiemiddelen. Om het gebruik hiervan in goede banen te leiden, worden
gedragscodes en gebruiksregels opgesteld. Deze codes en regels worden gehandhaafd
vía controle. Deze controle raakt het terrein van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer; de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is derhalve van toepassing.
Controle van telefonie, e-mail en internet is op zichzelf niet verboden. De werkgever is
bevoegd voorwaarden te stellen aan het gebruik of bepaalde soorten van gebruik te
verbieden. Wel dient de werkgever de doeleinden te bepalen waarvoor hij controle
noodzakelijk acht. De maatregelen dienen in een redelijke verhouding te staan tot de
belangen van de werknemer. Tevens mogen de controlemiddelen niet meer inbreuk
maken op de belangen van de werknemer dan strikt noodzakelijk.
Het controleren van telefonie, e-mail- en internetgebruik is te classificeren als een
personeelsvolgsysteem. Voor de invoering van een dergelijk systeem en een
privacyreglement is instemming van de OR vereist. De OR heeft deze instemming
verleend.
De doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens zijn verwoord in artikel 3:
o

de organisatie in staat is om te sturen op een kostenefficiënt en doelmatig
gebruik van mobiele communicatiemiddelen;

o

de gebruiker zich houdt aan het doel waarvoor het mobiele
communicatiemiddel verstrekt is;

o

de gebruiker zorgvuldig om gaat met het mobiele communicatiemiddel.

Lid 2 stelt, dat de omvang van de controle zo beperkt mogelijk is, dat wil zeggen in
redelijke verhouding staat tot het doel waarvoor het wordt aangewend.
Artikel 5 zegt iets over het gebruik van de mobiele communicatiemiddelen. Deze zijn
uiteraard primair voor het werk. De regels over gebruik zijn apart vastgesteld in
hoofdstuk IX van de UVRU en het gebruikersreglement mobiele communicatiemiddelen.
Zoals in het Gebruikersreglement mobiele communicatiemiddelen is bepaald, is
incidenteel privégebruik toegestaan mits het gebruik niet storend is voor dan wel ten
koste gaat van het werk. Het privégebruik op het werk is hiermee dus duidelijk begrensd.
Voorts zijn een aantal gedragingen expliciet verboden. Gebruikers zullen zich bewust
moeten zijn bij het privégebruik van de mobiele communicatiemiddelen; duidelijk is dat
de omvang van het privégebruik beperkt moet zijn en dat bepaalde gedragingen ondanks het feit dat ze niet expliciet verboden zijn- achterwege dienen te blijven. Het
veelvuldig bellen naar (buitenlandse) familie of het constant bekijken van YouTube
filmpjes op de telefoon is duidelijk niet toelaatbaar.
De afdeling I & I beheert de telefoniecontracten en verzorgt overzichten aan
leidinggevenden. Het is voor een medewerker trouwens altijd mogelijk om zijn eigen
gegevens op te vragen, zoals bepaald in de wet en de Algemene privacyregeling VRU. De
manier waarop dat kan, is bekend bij de afdeling I & I .
Artikel 7 bepaalt dat de gegevens 13 maanden worden bewaard. Dat heeft twee redenen.
De eerste reden is dat de mobiele aanbieder de gegevens gedurende deze termijn
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opslaat. Hieraan kan niets worden veranderd. Ten tweede wil de VRU vanuit het oogpunt
van bedrijfsvoering jaarrapportages kunnen maken. Die rapportages kunnen worden
gebruikt om te sturen op kostenefficiënt en doelmatig gebruik, zoals vastgelegd in artikel
3 van dit reglement.
Aan de leidinggevenden wordt een overzicht geleverd van:
«

«

De hoogte van de telefoonrekeningen van werknemers binnen afdelingen aan de
leidinggevenden van die afdelingen. Op die manier heeft de leidinggevende een
beeld van het belgebruik op zijn afdeling. Hij kan dan eventuele uitschieters of
excessen signaleren en daar bijtijds op sturen; daartoe krijgt de leidinggevende
eventueel aanvullende informatie.
Een gemiddelde of een trend van alle telefoonrekeningen aan de directeur
bedrijfsvoering. Die kan op basis van analyse van die gegevens op tijd
maatregelen uit oogpunt van kostenbesparing of efficiency nemen.

Bij een redelijk vermoeden van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik kunnen gegevens
over het gebruik van de mobiele communicatiemiddelen op individueel en inhoudelijk
niveau worden verstrekt aan daartoe aangewezen personen. Dit soort acties mogen niet
lichtvaardig ondernomen worden. De gegevens worden op grond van artikel 9 verstrekt
aan:
«
»
«

de leidinggevende van de betrokkende;
de verantwoordelijke of de door hem gemandateerde functionaris;
degene die belast is met het onderzoek naar onrechtmatig gebruik dan wel
misbruik van de mobiele communicatiemiddelen.

De cruciale vraag is natuurlijk, wanneer is er sprake van een redelijk vermoeden van
onrechtmatig gebruik dan wel misbruik. Het is een begrip dat niet kan worden
"dichtgetimmerd". Er zullen echter wel aanwijzingen moeten zijn dat daar sprake van is.
Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand weinig productie levert en daardoor een
functioneringsprobleem heeft, in combinatie met het feit dat in de praktijk van alle dag
geconstateerd wordt dat iemand veel zit te bellen of filmpjes en muziek zit te luisteren op
de telefoon. Ook zou het zo kunnen zijn dat uit de automatisch vastgelegde gegevens
blijkt, dat een afdeling extreme cijfers vertoont en dat verdere detaillering noodzakelijk
is.
Dit reglement en het Gebruikersreglement mobiele communicatiemiddelen waar het mee
samenhangt, zijn in samenwerking met de OR ontwikkeld.
De wijze van controle en het gebruik van de vastgelegde gegevens is vastgelegd in
artikel 10. Een overtreding van de (spel)regels uít de UVRU en het gebruikersreglement
mobiele communicatiemiddelen kan uiteindelijk resulteren in een disciplinaire straf. De
verschillende disciplinaire straffen en de procedure die daarop van toepassing is, staan in
hoofdstuk 16 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en
Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) en hoofdstuk IX van de Rechtspositieregeling van
de VRU (UVRU). Uiteraard maakt het beginsel van hoor en wederhoor onderdeel uit van
deze procedure.
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