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station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Bij brief van 30 augustus 2018 is het instemmingsverzoek inzake de aanpassing van de ‘Regeling

mobiele communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2018’, op basis van artikel 27 lid 1, sub l

van de WOR aan de OR voorgelegd.

Met uw brief van 15 oktober 2018 heeft u laten weten hiermee in te stemmen. In uw reactie heeft

u een aantal aandachtspunten benoemd, waarop ik als volgt kan berichten.

U stemt in met de aanpassing van de Regeling mobiele communicatiemiddelen, onder de

voorwaarde dat de mogelijkheid van het op afstand volgen van de toestellen uitdrukkelijk niet

mag worden gebruikt voor de controle van medewerkers. Zoals ook al tijdens het

voorbereidingstraject met het MZ opgaveteam is aangegeven, is hiervan geen sprake. Nadere

bepalingen hieromtrent zullen in het protocol privacy worden opgenomen. Deze zal te zijner tijd

aan u worden voorgelegd.

Artikel 3, lid 3 stelt dat de PZH Simkaart alleen mag worden gebruikt in een mobiel

communicatiemiddel waarop het betreffende PZH softwarepakket is geïnstalleerd. U geeft aan

dat het wenselijk is om de zinsnede daarachter aanpassen in “en wordt gebruikt”. Zo wordt

scherper gesteld dat de PZH software op het eigen toestel moet worden geïnstalleerd en

geactiveerd voordat men de PZH simkaart in het eigen toestel mag gebruiken. Deze aanpassing

wordt overgenomen.

Daarnaast is geconstateerd dat er nog een onjuiste verwijzing naar de Procedureregeling melding

misstand opgenomen stond in artikel 5, lid 2. Deze verwijzing is aangepast.
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Op termijn zal het technisch mogelijk worden om de gehele smartphone te wissen, dus inclusief

de privé data en gegevens. De OR merkt op dat dit uitsluitend op verzoek van de medewerker

zelf mogelijk moet worden. Zoals ook al gesteld in de aanbiedingsnota bij het instemmings-

verzoek is dat inderdaad het uitgangspunt.

Onderhavige regeling zal nu ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd en na

vaststelling zal deze in het provinciaal blad wordengepubliceerd.

In de bewustwordingscampagne rondom datagebruik, privacy, cybersecurity en archivering van

gegevens zal ook nadere uitleg m.b.t. bepalingen uit de regeling aan de orde komen.

Ik dank u voor uw instemmende reactie en besluit hierbij om de regeling “mobiele

communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2018”, zoals opgenomen in de bijlage, ter

vaststelling voor te leggen aan GS.

Hoogachtend,

drs. H.M.M. Koek

secretaris

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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