
Netwerkreglement
Security advies

Thuis op de computer maak je gebruik van ver-
scheidene programma’s en apps. Tijdens de 
installatie ben je akkoord gegaan met de licentie-
voorwaarden, de regels waaronder je de software 
mag gebruiken. Bij de apps die je op je smart-
phone installeert, moet dat ook. Iedereen die het 
computernetwerk van Wageningen UR wil gebrui-
ken, moet ook instemmen met gebruiksvoorwaar-
den. Dat geldt voor alle medewerkers, studenten, 
gasten en bezoekers. In het Engels worden de 
regels ook wel aangeduid met acceptable of fair 
use policy. 

Balans
In het netwerkreglement staat wat acceptabel gedrag is 
en wat niet is toegestaan. En welke apparaten onder 
welke voorwaarden mogen worden aangesloten op het 
netwerk. Ook zijn er regels rond het zakelijk gebruik van 
sociale media zoals Twitter, Facebook en Linkedin. Er is 
hierbij een balans tussen enerzijds de eigen verantwoor-

delijkheid van de gebruikers van het netwerk en ander-
zijds heldere en afdwingbare regels en procedures voor 
overtredingen.

Hierom is er een Netwerkreglement:
• Systeem- en netwerkbeveiliging.
•  Bescherming van privacygevoelige en vertrouwelijke 

informatie waaronder persoonsgegevens van  
Wageningen UR en haar werknemers, studenten, gasten 
en bezoekers.

•  Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van 
Wageningen UR.

•  Tegengaan van seksuele intimidatie, discriminatie en 
andere strafbare feiten.

• Het Netwerkreglement is te vinden op  
www.wageningenur.nl/security.

Belangrijkste eisen aan gebruikers:
•  Bescherm je wachtwoord en deel het niet met anderen. 

Gebruik je Wageningen UR-wachtwoord niet op andere 



(privé)sites en forums. Ga niet in op spam en phishing 
mails en klik niet op links in onbekende e-mails. Geef 
nooit je WUR-wachtwoord aan een onbekende derde, en 
ook niet aan collega’s, leidinggevenden of de Service-
desk IT en log nooit in op onbekende websites.

•  Beperk het privégebruik van computers en van je 
Wageningen UR-emailadres en opslagcapaciteit. Gebruik 
je Wageningen UR-emailadres bijvoorbeeld niet voor de 
sportclub en beperk de opslag van privébestanden als 
foto’s.

•  Ga extra voorzichtig om met geheime en vertrouwelijke 
informatie. Dus beperk opslag op privécomputers thuis.

•  Sla geen vertrouwelijke werkgerelateerde informatie of 
persoonsgegevens op in privé-cloudtoepassingen als 
Dropbox. Dit voorkomt lekken van informatie.  

•  Maak geen of beperkt gebruik van USB- en losse harde 
schijven die kwijt kunnen raken of gestolen kunnen 
worden.

•  Bezoek alleen zakelijke websites, geen porno-, gok- of 
gamesites. Dit voorkomt infecties met allerlei mogelijke 
virussen. Download of upload geen illegale software, 
muziek of films.

•  Gebruik IT-systemen waarvoor ze bedoeld zijn, wees 
alert en meld verdachte zaken.

Belangrijkste eisen aan apparaten:
•  Alle software dient door de leverancier ondersteund te 

worden en alle beveiligingsupdates dienen geïnstalleerd 
te zijn. Windows XP en oudere versies zijn niet meer 
acceptabel. Java, Flash, Adobe Acrobat en je browser 
dienen volledig bijgewerkt te zijn. Standaard WURclients 
voldoen aan deze eisen.

•  Gebruik een goede en bijgewerkte virusscanner. Dit 
geldt ook voor privéapparaten.

• Voor privéapparaten kunnen studenten en medewerkers 
via www.surfspot.nl lager geprijsde software aanschaffen.

•  Meld diefstal en verlies van apparaten, ook van smart-
phones, direct bij de Servicedesk IT.

•  Installeer geen eigen routers, access points, switches, 
lokale opslag via NAS of servers met applicaties en 
websites zonder afstemming met IT. Centraal zijn reeds 
veel diensten beschikbaar met goede support.

Monitoring 
FB-IT houdt toezicht op het functioneren van het netwerk 
en de handhaving van het Netwerkreglement. Met inacht-
neming van de privacy van individuele medewerkers 
monitort IT onder andere netwerkverkeer en mailverkeer. 
Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgesla-
gen. Als er sprake is van overtredingen, overlast of 
vermoedelijk misbruik start IT een nader onderzoek 
volgens de richtlijnen van het reglement. 

Neem voor meer informatie contact op met de 
Servicedesk IT: servicedesk.it@wur.nl of 0317 488888 of 
kijk op www.intranet.wur.nl/security

You are the key to our information

protectit.wur.nl

it works for you
Working and studying wherever, whenever and using whatever device: the IT
department is creating a digital work environment allowing you to do just that,
in an easy and safe way


