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Wbp-regeling Gebruik van e-mail- en internet 
Ministerie van Justitie 
 
 
Overwegende de bepalingen gesteld in de gedragscode voor het gebruik van e-mail en 
internet. 
 
Overwegende dat ter uitvoering van artikel 2 van de Algemene Wbp-regeling Personeel 
Ministerie van Justitie Regelingen dienen te worden vastgesteld voor gehelen van 
verwerkingen waarin gegevens over personen werkzaam binnen het Ministerie van 
Justitie worden verwerkt. 
 
Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens en art. 27, eerste lid, onder k en l, van de 
Wet op de Ondernemingsraden. 
 
Gelet op de Algemene Wbp-regeling Personeel Ministerie van Justitie. 
 
Gezien de instemming van de Departementale Ondernemingsraad van 7 november 
2007. 
 
Besluit: 
 
Artikel 1: Begripsbepaling en reikwijdte 
In deze regeling wordt verstaan onder ‘het geheel van verwerkingen’: alle 
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van e-mail en 
internet, zoals nader aangegeven in deze regeling.  
 
Artikel 2: Doel en gebruik 
1. De doeleinden van het geheel van verwerkingen zijn: 

a. Het voorkomen en signaleren van onrechtmatig, oneigenlijk en of 
onbevoegd gebruik zoals beschreven in de gedragscode E-mail- en 
Internetgebruik Ministerie van Justitie; 

b. Het verkrijgen van inzicht in de mate van gebruik van de genoemde 
voorzieningen; 

c. Het waarborgen van systeem- en netwerkbeveiliging. 
2. De in het geheel van verwerkingen opgenomen gegevens kunnen worden 

gebruikt ten behoeve van: 
a. Onderzoek naar (mogelijk) onrechtmatig, oneigenlijk of onbevoegd gebruik 

van e-mail en internet, zoals bedoeld in artikel 2 eerste lid sub a. Dit vindt 
plaats op basis van tot personen herleidbare geaggregeerde 
verkeersgegevens.  

b. Onderzoek naar het gebruik van e-mail en internet, met als doel het 
bepaalde in artikel 2 eerste lid sub b en c. Dit vindt plaats op basis van 
verkeersgegevens die voortkomen uit de monitoring van het systeem en die 
niet te herleiden zijn tot individuele personen. 

3. Gebruik van gegevens als bedoeld in het tweede lid, onder a, vindt slechts plaats 
nadat daartoe door het bevoegd gezag opdracht is gegeven. De verstrekking van 
deze gegevens vindt uitsluitend plaats aan de daartoe in de opdracht 
aangewezen personen. 

4. Verstrekking van gegevens als bedoeld in het tweede lid, onder b, vindt 
uitsluitend plaats aan daartoe door het bevoegd gezag aangewezen personen. 
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Artikel 3: Personen over wie gegevens zijn opgenomen 
In het geheel van verwerkingen worden uitsluitend gegevens opgenomen over 
a. (Ex-)personeelsleden en andere personen werkzaam of werkzaam geweest bij 

Justitie; 
b. Externen werkzaam of werkzaam geweest ten behoeve van Justitie aan wie het 

Ministerie toegang tot e-mail en Internet heeft geboden; 
c. Stagiaires. 
 
Artikel 4: Opgenomen gegevens 
Ten aanzien van de in artikel 3 bedoelde personen kunnen in het geheel van 
verwerkingen de volgende soorten van gegevens worden opgenomen: 
a. Personalia en tot personen herleidbare gegevens; 
b. Verkeersgegevens en inhoudelijke gegevens die voortkomen uit het gebruik van 

e-mail en internet; 
c. Onderzoeksgegevens betreffende incidenten. 
 
Artikel 5: Doel van verzamelen 
a. De in artikel 4 bedoelde gegevens mogen uitsluitend worden verzameld voor de 

in artikel 2, eerste lid, vermelde doeleinden. 
b. Om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen van de 

gegevens te beperken neemt het Ministerie van Justitie die technische  
maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk en mogelijk zijn om onrechtmatig 
en/of oneigenlijk gebruik van e-mail en internet zoveel mogelijk te voorkomen. 

 
Artikel 6: Herkomst van de gegevens 
De gegevens die in het geheel van verwerkingen zijn opgenomen, zijn in hoofdzaak 
afkomstig van door het Ministerie van Justitie ingezette beheersprocessen. 
 
Artikel 7: Bewaren en verwijderen van gegevens 
1. Gegevens worden maximaal zes maanden bewaard, tenzij er aanwijzingen 

bestaan van onrechtmatig gebruik c.q. misbruik van e-mail en/of internet in die 
periode. In dat geval worden de betreffende gegevens bewaard zolang dit in het 
kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen noodzakelijk is. 
Zodra een nader onderzoek is afgerond, worden de gegevens alsnog verwijderd 
binnen zes maanden. 

2. Inzage van inhoudelijke gegevens ten behoeve van onderzoek is mogelijk vanaf 
ten hoogste zes maanden voorafgaande aan het vermoeden van onrechtmatig 
gebruik c.q. misbruik van e-mail en/of internetfaciliteiten. Deze gegevens worden 
bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen 
maatregelen noodzakelijk is.  

 
Artikel 8: Verstrekking van gegevens 
De in artikel 4 vermelde gegevens worden uitsluitend verstrekt aan: 
a. Functionarissen belast met de uitvoering van de doeleinden en het gebruik van 

gegevens als vermeld in artikel 2; 
b. Personen belast met het verrichten van onderzoeken naar aanleiding van 

incidenten; 
c. Personen op wie de gegevens betrekking hebben; 
d. Diensten die zich bezighouden met opsporing en vervolging van strafbare feiten. 
 
Artikel 9: Geheimhouding 
Een ieder die de beschikking krijgt over persoonsgegevens is verplicht tot 
geheimhouding daarvan, behoudens voorzover een bij of krachtens de Wbp, de 
Algemene Wbp-regeling Personeel Ministerie van Justitie en deze Wbp-regeling 
gegeven voorschrift mededelingen toelaat, dan wel de uitvoering van de taak met het 
oog waarop de gegevens zijn verstrekt tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt. 
 
Artikel 10: Inwerkingtreding en citeertitel 
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Deze Wbp-regeling voor het gebruik van e-mail en internet treedt in werking op 1 
december 2007 tot nadere orde en treedt in de plaats van alle vorige Wbp-regelingen 
betreffende e-mail en internetgebruik die hierbij als ingetrokken worden beschouwd.  
Deze Wbp-regeling voor het gebruik van e-mail en internet voor het Ministerie van 
Justitie is tot stand gekomen in overleg en met instemming van de Departementale 
Ondernemingsraad (DOR) op basis van artikel 27 lid 1 sub k en l van de Wet op de 
Ondernemingsraden. De secretaris-generaal kan deze Wbp-regeling dan ook alleen 
met instemming van de Departementale Ondernemingsraad (DOR) wijzigen of 
intrekken.  
 
Ondertekening 
Den Haag, 15 november 2007 
 
De Minister van Justitie,  
namens deze, 
de secretaris-generaal,  
 
 
 
J. Demmink  
 


