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REKENAARBELEID 

van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (“Werkgewer”) 
 
 
 

A. INLEIDING 

 Dit is in die Werkgewer en werknemer se belang dat daar ’n duidelike beleid en riglyne is vir die gebruik 
van rekenaars, internet en e-pos.  Die misbruik van rekenaars, internet en e-pos kan onnodige koste 
meebring.  Hierdie beleid is van toepassing op alle werknemers van die NG Kerk in SA. 

1. Algemene uitgangspunte 

 Die rekenaars, sagteware, internet en e-posfasiliteite is die eiendom van die  NG Kerk in SA en het as 
sodanig (in terme van hulle werknemers) die reg en verantwoordelikheid om: 

1.1 Rekenaartoerusting, internet en ’n e-posfasiliteit daar te stel en in stand te hou. 

1.2 Alle inligting van werknemers en kliënte vertroulik te bewaar. 

1.3 Die reg van privaatheid, vryheid van spraak en die inwin en verspreiding van inligting van 
personeel en kliënte te erken en te beskerm. Vergewis uself van die NG Kerk se POPIA 
privaatheidsbeleid en -verklaring op www.kaapkerkadmin.co.za.  

1.4 Personeel se produktiwiteit te bevorder. 

1.5 Te voldoen aan die wetgewing en regulasies oor die toegang en onderskepping van 
kommunikasie. 

1.6 Potensiële risiko’s in verband met tegnologie en kommunikasie in die werksplek te bestuur. 

1.7 Ondersoek te doen na onwettige en ongemagtigde gebruik en teen sodanige gebruik op te tree. 
 

B. REKENAAR-, INTERNET- EN E-POSBELEID 

2. Aanvaarbare gebruik 

2.1 Die NG Kerk in SA se inligtingstegnologie (Internet) en kommunikasiefasiliteite (e-pos) word vir 
werksdoeleindes, werksverwante navorsing en ontwikkelingsaktiwiteite, kommunikasie en die uitruil 
van inligting vir werksdoeleindes en professionele ontwikkeling beskikbaar gestel.   

2.2 Beperkte kommunikasie of aktiwiteite wat met die gebruiker se persoonlike/privaatbelange of sy/haar 
familie verband hou, is toelaatbaar, solank dit nie met die werknemer se werk inmeng nie of ’n 
oorlading op die Werkgewer se IT-infrastruktuur veroorsaak nie en te alle tye aan die vereistes van 
hierdie beleid voldoen. 

2.3 Personeel word versoek om ’n eie e-pos adres (byvoorbeeld ’n gmail.com adres) te kry en dit vir 
persoonlike korrespondensie te gebruik. 

 
3. Onaanvaarbare gebruik 

 Die NG Kerk in SA se inligtings- en kommunikasietegnologie-fasiliteite mag nie misbruik word nie. Die 
volgende is riglyne en voorbeelde van misbruik, maar word nie beperk tot hierdie sake nie: 

3.1 Kommunikasie of aktiwiteite wat met die gebruiker se persoonlike/privaatbelange of die sy/haar 
familie verband hou, wat ’n oorlading op die Werkgewer se IT-infrastruktuur veroorsaak (byvoorbeeld 
groot aanhangsels tot e-pos boodskappe), en nie aan die vereistes van hierdie beleid voldoen nie. 

3.2 Die stoor, aflaai, verspreiding en besit van pornografiese of seksueel eksplisiete materiaal, of die 
gebruik van die bronne en infrastruktuur om daarna te kyk. 

3.3 Kommunikasie aangaande die werknemer se persoonlike besigheidsbelange of dié van die werknemer 
se familie, insluitend persoonlike sake-ondernemings. 
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3.4 Die verspreiding van lasterlike, onwelvoeglike, dreigende en beledigende boodskappe, opruiende 
stellings, of enige boodskappe/materiaal wat as sulks beskou kan word. 

3.5 Politieke of godsdienstige stellings, vuil taal of enige ander stellings wat as teistering geïnterpreteer 
kan word (of diskriminerend van aard) op grond van ras, geloof, kleur, ouderdom, geslag, nasionaliteit, 
gestremdheid of fisiese eienskappe of enige ander onregmatige gronde, is verbode. 

3.6 Enige ongemagtigde poging om sekuriteitsmeganismes van rekenaars wat aan die Internet gekoppel 
is, te omseil of te ignoreer. 

3.7 Die ontwerp, verspreiding, reaksie op, aanstuur of deelname aan kettingbriewe of “gemorspos”. 

3.8 Die wysiging, vernietiging of skending van ander werknemers en derde partye se privaatheid ten 
opsigte van rekenaargebaseerde inligting wat op die Werkgewer se IT-fasiliteite gestoor word. 

3.9 Die gebruik van die elektroniese kommunikasie met enige doel wat die wette van die Republiek van 
Suid-Afrika oortree. 

3.10 Die speel van rekenaarspeletjies, gebruik van “chat-rooms” of betrokkenheid by enige vorm van 
ontspanning, Internet-verwante transaksies of sportaktiwiteite tydens werksure, wat nie met die 
besigheid se behoeftes verband hou nie. 

3.11 Die stoor van musiek, foto’s, videogrepe ens. van persoonlike aard op die netwerkbediener. 

3.12 Die aflaai van sagteware, dokumente of data wat ’n skending van die eienaar of skrywer se kopiereg 
verteenwoordig, of in stryd is met die lisensievoorwaardes is, of wat ’n virus mag bevat. 

3.13 Die gebruik van die IT-fasiliteite van die Werkgewer vir deelname aan roof sagteware, nuusgroepe, 
webblaaie of soortgelyke aktiwiteite. 

3.14 Enige aktiwiteite en kommunikasie wat die goeie naam en reputasie van die Werkgewer kan skade 
berokken. 

 
4. Reg om te lees, te monitor en te ondersoek 

4.1 Alle inligting, soos byvoorbeeld amptelike, elektroniese dokumente, e-pos boodskappe, ens. wat op 
die Werkgewer se netwerke beskikbaar is of die netwerke deurkruis, insluitend rekenaarhulpbronne 
byvoorbeeld harde skywe, monitors, drukkers, netwerkfasiliteite, rekenaarwerkstasies en enige ander 
toerusting, mag op enige tydstip gelees, besigtig, geïnspekteer, gemonitor of geopenbaar word deur 
die Werkgewer. 

4.2 Die Werkgewer het die reg om, in samewerking met die betrokke werknemer (dus, gebruiker) se 
afdelingshoof, sonder dat die werknemer noodwendig in kennis gestel word, die rekenaars, e-pos en 
internetgebruik te inspekteer of te monitor.  Dit sal veral gedoen word indien daar vermoed word dat 
die stelsel op ’n onaanvaarbare manier deur die werknemer gebruik word.   

4.3 Die Werkgewer behou hierdie reg ten einde die sekuriteit van die Werkgewer se rekenaarstelsels te 
beskerm en te verseker dat aan hierdie beleid voldoen word. 

4.4 Domein-gebruikers moet dus daarop bedag wees dat enige persoonlike gebruik van die verskaffer se 
e-pos en internet nie privaat sal bly nie.  Domein-gebruikers word versoek om enige persoon of 
persone wat e-pos boodskappe aan hulle stuur, in te lig aangaande hierdie beleid. 

 
5. Wagwoorde (“Passwords”) 

 ’n Wagwoord is ’n manier waarop die verbruiker van ’n rekenaar enige ongemagtigde toegang tot 
inligting, en natuurlik toegang tot e-pos-/internetgebruik kan verhoed.  Die wagwoord word verlang 
om toegang tot die rekenaarsisteem te kry. 

5.1 Dit word van werknemers verwag om hul wagwoorde vertroulik te hou.  In ’n normale werksituasie 
(dus, uitgesluit die reg van die Werkgewer wat deur punt 4 beskryf word), mag ’n betrokke gebruiker 
se wagwoord slegs met sy/haar toestemming aan ondersteunende personeel beskikbaar gestel, of 
deur die ondersteunende personeel op die betrokke rekenaarstasie ingevoer word (byvoorbeeld in 
geval van siekte), indien toegang tot daardie betrokke rekenaar behoorlik gemotiveerd is.  



5.2 In geval waar werknemers hul gebruikers- ID en wagwoord doelbewus openbaar maak, sal hulle vir die 
gevolge van hul optrede verantwoordelik gehou word.  Dit kan selfs lei tot dissiplinêre optrede, 
aangesien vertroulike inligting so openbaar kan word en dit kan lei tot misbruik van ’n rekenaar deur 
iemand wie nie die verbruiker is nie. 

5.3 In geval waar ’n werknemer sy/haar wagwoord verander, moet die gebruiker sy/haar onmiddellike 
hoof skriftelik hiervan in kennis stel. 

5.4 Alle persoonlike rekenaars wat vertroulike inligting bevat of werkstasies wat aan die Werkgewer se 
interne netwerke gekoppel is, moet deur ’n wagwoord gedrewe skermskut beskerm word of deur ’n 
outomatiese tydsgekoppelde skermskut (screen saver) wat na 15 minute geaktiveer word. 

 
6. Vertroulike inligting 

6.1 Domein-gebruikers mag nie vertroulike inligting van die Werkgewer (interne memorandums, 
beleidsdokumente, ens.) versprei, publiseer of beskikbaar stel nie, hetsy op die verskaffer se rekenaar 
of met behulp van ’n eksterne rekenaar wat met die Werkgewer se rekenaar gekoppel is, behalwe as 
die eienaar van die inligting die openbaarmaking daarvan goedgekeur het. 

 
7. Virusse 

 Die Nr 1-draer van rekenaarvirusse is e-posse en aanhangsels en baie van die virusse versend hulself 
aan almal in u e-pos adresboek. 

7.1 Dit is uiters belangrik dat alle werknemers moet verseker dat hulle rekenaar toegerus is met die 
Werkgewer se goedgekeurde teen-virus sagteware. 

7.2 Dit is ook noodsaaklik om gereeld die hardeskyf te skandeer (scan) vir enige virusse. 

7.3 Werknemers moenie poog om self virusse te verwyder nie.  In geval waar ’n virusinfektering vermoed 
word, moet werknemers hulle rekenaars van netwerk ontkoppel, onmiddellik enige verdere gebruik 
van die rekenaar staak en die persoon verantwoordelik vir IT in kennis stel. 

7.4 Werknemers moenie e-pos boodskappe wat vermoedelik ’n virus bevat, oopmaak nie.  E-pos 
boodskappe en aanhangsels vanaf onbekende senders of enige persoon wat nie vertrou word nie, 
moet ook nie oopgemaak word nie.  Hierdie tipe e-pos boodskappe moet onmiddellik uitgewis word – 
ook uit die “deleted items”. 

7.5 Domein-gebruikers mag nie die organisasie se teen-virus sagteware onbruikbaar maak (de-aktiveer) 
nie. 

7.6 Die kwaadwillige verspreiding van rekenaarvirusse aan ander verbruikers/instansies is streng verbode. 
 
8. Skootrekenaars 

8.1 Werknemers aan wie ’n skootrekenaar toevertrou het, moet die nodige maatreëls toepas om die 
toerusting te beveilig. 

8.2 Die skootrekenaar mag nie vir enige ander nie-werksverwante doel gebruik word nie.  Die Werkgewer 
sal nie vir enige skade of verlore inligting (persoonlike data), aanspreeklik gehou word nie. 

8.3 Werknemers wat aftree of diens verlaat, mag die skootrekenaar wat aan hom of haar toevertrou is, by 
diensbeëindiging vanaf die Werkgewer aankoop teen die boekwaarde op datum van diensbeëindiging.  
Die skootrekenaar (en toebehore soos die skootreknaar se sak en batterylaaier) se waarde word in 
gelyke dele oor vier jaar afgeskryf.   

8.4 Indien die werknemer die skootrekenaar wil koop, moet die skootrekenaar eers skoongemaak word 
van alle programme wat aan die Werkgewer behoort en alle data wat werkverwant is.  ’n 
Geakkrediteerde diensverskaffer (nie ’n werknemer nie) moet hierdie skoonmaak doen en bevestig. 

 
9. Sekuriteit van toerusting 

9.1 Rekenaars, drukkers en ander nie-draagbare inligtingstelsel toerusting wat die eiendom van die  
Werkgewer is, mag nie van die Werkgewer se perseel verwyder word nie, tensy skriftelike magtiging 
van die werknemer se onmiddellike hoof verkry is. 



9.2 Toerusting wat van die Werkgewer se perseel verwyder word, moet nooit onbewaak in openbare areas 
gelaat word nie.  In geval waar daar van openbare vervoer gebruik gemaak word, moet (draagbare) 
skootrekenaars, waar moontlik, as handbagasie gedra word. 

 
10. Kopiereg, sagteware lisensies en gebruik 

10.1 Dit is die Werkgewer se beleid om slegs van wettig gelisensieerde sagteware gebruik te maak.  Alle 
sagteware sal in die naam van die NG Kerk in SA gelisensieer word of sal gratis gelisensieerde 
sagteware (“shareware”) wees.   

10.2 Sagteware moet verkieslik deur ’n gemagtigde IT-kundige geïnstalleer word. 

10.3 Die ongemagtigde aflaai, kopiëring, gebruik of verspreiding van sagteware en inligting aangaande die 
Werkgewer se inligtingstelsels, asook enige ongerymdhede aangaande die lisensies of kopiereg van 
verskaffers of verkopers is streng verbode. 

10.4 Ongelisensieerde sagteware of roofgebruikers van sagteware is streng verbode op alle inligtingstelsels 
van die Werkgewer. 

10.5 Kopiëring van kopiereg sagteware op die Werkgewer se netwerke, rekenaars of enige stoormedium is 
streng verbode, tensy hierdie kopiëring deur ’n derde party lisensiëringsooreenkoms gemagtig is en 
vir gebeurlikheidsbeplanning gemaak word. 

 
11. Beëindiging van diens 

11.1 Werknemers wie se diens by die Werkgewer beëindig is, het geen reg tot toegang tot e-pos 
boodskappe wat aan hulle gerig is nie, hetsy amptelike of persoonlike boodskappe. Persoonlike e-pos 
sal egter nie goedsmoeds van voormalige werknemers weerhou word nie.  Geen data wat 
werksverwant mag wees, mag deur die werknemer uitgevee word wanneer hy of sy diens verlaat nie. 

11.2 Sien ook §8.3 en §8.4 hier bo. 
 
12. Identifikasie 

12.1 Alle boodskappe wat via die Internet of e-pos gestuur word, moet die werknemer se naam en van 
bevat.  Geen elektroniese e-pos of Internet kommunikasie mag die sender se identiteit verbloem nie 
en die sender mag hom/haar ook nie as iemand anders voordoen nie.  Domein-gebruikers mag nie 
mekaar se e-pos of Internet-koppeling gebruik nie, tensy vooraf toestemming verkry is. 

12.2 ’n Vrystelling moet onderaan alle e-pos boodskappe gebruik word.  Die volgende standaard vrystelling 
moet alle uitgaande e-pos boodskappe, in Afrikaans of Engels of Xhosa na gelang van omstandighede, 
vergesel: 

Certain terms, conditions and disclaimers apply to this email. To read this, click here. 
Sekere terme, voorwaardes en vrywarings geld vir hierdie e-pos.  Klik hier. 

Le imeyili ixhomekeke kwimiqathango nemimiselo nezikhuselo ezithile.  Nyathela apha. 

 Die volledige vrystelling verskyn in Afrikaans, Engels en Xhosa op die NG Kerk se webwerf soos 
aangedui. 

 
13. E-pos boodskappe: Inhoud en grootte 

 Werknemers word aangemoedig om per e-pos te kommunikeer. Die volgende moet in ag geneem word 
met die versending van e-pos: 

13.1 Dit word verwag van die werknemer om die grootte van ’n e-pos te bepaal voordat dit versend word – 
veral as daar aanhangsels by is. 

13.2 Die werknemer bly verantwoordelik vir die inhoud van die e-pos boodskappe. 

13.3 Dit is die werknemer se verantwoordelikheid om te verseker dat die ontvanger se adres korrek is.  
Adreslyste moet dus op datum wees. 

13.4 Boodskappe moet met versigtigheid uitgestuur word en aan die gepaste ontvanger(s) geadresseer 
word. 
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13.5 Wanneer e-pos boodskappe in groepe gestuur word deur middel van die adreslys, geld die volgende: 

 Die maksimum grootte van ’n groep is twintig (20) kontakte (TO, CC en BCC saam) en die e-pos self se 
totale MB’s moet nie meer as 8 MB wees nie.  

 Moenie meer as 100 e-posse per uur stuur nie.  Gebruik eerder mailchimp vir massa e-pos of werk via 
die kommunikasiekantoor (5 e-posse met 20 kontakte elk is ook 100 e-posse!) 

13.6 E-pos wat uitgaan is ’n wettige elektroniese dokument.  Die dokument word aan die betrokke afdeling 
van die werknemer (domein-gebruiker) persoonlik gekoppel. Beide kan daarvoor verantwoordelik 
gehou word. 

13.7 Weens die feit dat e-pos as wettige dokumente aanvaar word, is dit noodsaaklik dat data gereeld 
gerugsteun word.  

 
14. Ander 

 Daar word van werknemers verwag om hulle rekenaars na afloop van die werksdag (elke dag) af te 
skakel of ’n sterk wagwoord te aktiveer om as gebruiker aan te meld. 

 
15. Voldoening 

15.1 Daar word van alle werknemers verwag om goeie oordeel aan die dag te lê en op ’n professionele en 
etiese wyse op te tree wat die Werkgewer se IT-fasiliteite betref.  Enige oortreding van hierdie beleid 
is aan die Werkgewer se dissiplinêre beleid en kode onderworpe en kan in ernstige gevalle tot ontslag 
lei. 

15.2 Dit is die Werkgewer se verantwoordelikheid en plig om voldoening aan hierdie beleid te monitor. 
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