Gedragscode professionele Risicokaart
Vast te stellen door de Algemeen directeur IPO, 01-01-2012

Artikel 1
Werkingssfeer
1. De professionele Risicokaart-omgeving is een online platform dat voor overheden de risico's in de
fysieke woon-/werkomgeving in beeld brengt (zie www.risicokaart.nl).
2. Voor de toepassing van deze gedragscode bestaat de Risicokaart-omgeving uit beheeromgeving,
de functionaliteit, het gegevensinvoersysteem, risicoprofielen en de voor professioneel gebruik
aangemerkte en verzamelde gegevensbestanden.
3. Het beheer van het platform is voorbehouden aan GBO Provincies en door haar ingeschakelde
derden.
4. Deze Gedragscode Risicokaart is van toepassing op alle personen – hierna te noemen
‘Gebruikers’ (m/v) – die via hun werkgever op grond van hun functie toegang hebben tot – en
gebruik maken van de in lid 2 omschreven professionele Risicokaart-omgeving,
5. GBO Provincies hanteert deze gedragscode voor de beheersing van de toegang tot-, en het
gebruik van de professionele Risicokaart-omgeving en voor het kunnen nemen van maatregelen
ter bevordering van een goede gang van zaken.
6. Alvorens een Gebruiker toegang krijgt tot de functionaliteit en/of gegevensbestanden van de
professionele Risicokaart, reikt zijn werkgever cq de beheerorganisatie GBO provincies hem een
exemplaar van deze gedragscode uit.

Artikel 2
Algemene uitgangspunten
1. De professionele Risicokaart vervult een belangrijke communicatiefunctie naar de aangesloten
professionele raadplegers. Actuele, correcte en zo volledig mogelijke informatie is van groot belang
voor juiste communicatie en beslissingen. Anderzijds dienen de in de professionele Risicokaartomgeving verzamelde niet-openbare gegevens uitsluitend binnen de daarvoor afgebakende groepen
raadplegers beschikbaar te worden gesteld.
2. Niet correct gebruik van functionaliteit en/of gegevensbestanden, of gebruik in afwijking van -, of in
strijd met het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn, doet afbreuk aan het niveau van vertrouwen
tussen de rond de Risicokaart-omgeving samenwerkende partners, en kan schade veroorzaken aan
ICT-voorzieningen, bedrijfsprocessen en/of producten. Voorts kan daardoor informatie uitlekken en
kunnen overheden, ondernemingen en personen in diskrediet worden gebracht, of schade
ondervinden.
3. Van alle betrokken Gebruikers wordt daarom professioneel en integer handelen verwacht.
4. Toegang tot- en gebruik van de voorzieningen van de professionele Risicokaart-omgeving worden
automatisch geregistreerd (gelogd) om de continuïteit te waarborgen, en om verstoring van
bedrijfsprocessen en andere (financiële) schade tegen te gaan. De registratie kan worden gebruikt om
achteraf toezicht te kunnen houden op de naleving van deze gedragscode.
5. GBO Provincies is gerechtigd tot kennisneming van de in de professionele Risicokaart-omgeving
geregistreerde informatie en de daaruit voortvloeiende onderzoeksgegevens. Zij is verplicht tot strikt
vertrouwelijke behandeling daarvan.
Artikel 3 Gebruikersvoorschriften rondom de Risicokaart-omgeving
1. Gebruikers mogen de hen verleende toegang uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor die
toegang aan hen verleend is.
2. Gebruikers hebben toegang tot de professionele Risicokaart-omgeving door middel van inlognaam
en wachtwoord, die persoonsgebonden zijn en dus nimmer aan anderen mogen worden verstrekt.
Aan deze Gebruikersidentificatie zijn autorisaties verbonden, die bepalen over welke functionaliteit de
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Gebruiker beschikt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zich op andere wijze toegang te
verschaffen tot de professionele Risicokaart-omgeving.
2. Indien dit schriftelijk met GBO Provincies is vastgelegd heeft een provinciaal coördinator de
bevoegdheid om op zijn beurt de aan zijn Provincie gelieerde overheidsorganisaties op eenzelfde
wijze toegang tot de professionele Risicokaart-omgeving te verschaffen, en de verplichting om deze
derden daarbij deze Gedragscode te verstrekken.
3. De in lid 2 benoemde provinciaal coördinator is verplicht administratie bij te houden van de
instanties/Gebruikers aan wie door hem toegang is verschaft,
4. Gebruik van de professionele Risicokaart-omgeving, van bijbehorende gegevensbestanden of
gegevens en/of bedrijfsinformatie is niet toegestaan:
> voor een ander doel dan waarvoor de toegang aan de Gebruiker is verleend;
> voor commerciële doeleinden;
> voor ongeoorloofde toegang tot computersystemen en of gegevensbestanden (‘hacken’);
> voor enig ander onrechtmatig doel.
5. Het downloaden, installeren en aanbrengen van welke wijzigingen ook aan hardware, software en
applicaties is voorbehouden aan GBO Provincies. Derhalve is dit de Gebruiker niet toegestaan.
6. De in de professionele Risicokaart-omgeving ontstane gegevensbestanden mogen niet zonder
toestemming van GBO Provincies aan derden worden verstrekt.
Artikel 4 Registratie en controle
1. Rapportage over mutaties in de Risicokaart-omgeving vindt gebruikelijk plaats op het niveau van
getotaliseerde verkeersgegevens, die niet zonder meer tot individuele personen zijn te herleiden.
2. Bij een sterk vermoeden van overtreding van deze gedragscode door een Gebruiker of een groep
van Gebruikers kan door GBO Provincies gericht worden gecontroleerd. Controle op de inhoud vindt
slechts om zwaarwegende redenen plaats.
3. GBO Provincies behoudt zich het recht voor, met technische maatregelen de toegang voor
individuele Gebruikers tot (delen van) de professionele Risicokaart-omgeving te blokkeren, de inhoud
van berichten te filteren en bepaalde typen door Gebruikers opgegeven bewerkingen tegen te houden
of ongedaan te maken.
4. Registraties en rapportages worden bewaard zolang dit noodzakelijk wordt geacht voor de
uitoefening van de taken door GBO Provincies.

Artikel 5 Meldingen en Sancties
1. Eenieder die gedrag of gegevensgebruik in afwijking van deze gedragscode waarneemt, dient dit te
melden aan hoofd GBO Provincies.
2. Als na onderzoek blijkt, dat er daadwerkelijk sprake is van afwijking van de gedragscode, worden
de Gebruiker en diens werkgever schriftelijk geïnformeerd.
3. Bij (herhaling van) overtreding van deze gedragscode kunnen, afhankelijk van de aard en de ernst
daarvan, door GBO Provincies maatregelen worden getroffen, of kan GBO Provincies een verzoek tot
maatregelen aan derde partijen richten. Hierbij gaat het om maatregelen als intrekken van
gebruiksrechten, waarschuwing, aangifte bij de politie of het aanspannen van een civielrechtelijke
procedure.

Artikel 6
Slot
In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet beslist het algemeen bestuur van de vereniging
Inter Provinciaal Overleg. Deze gedragscode treedt in werking op 01-01-2012.
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