nr. 19.018738
Bruikleenovereenkomst informatie- en communicatievoorzieningen Gemeente
Rijswijk 2019
Partijen:
de gemeente Rijswijk, te dezen vertegenwoordigd door de Griffier,
de heer J.A. Massaar, bpa, hierna te noemen ‘de gemeente’,
en
Voorletter(s)

………….

Achternaam ………….

raadslid bij de gemeente Rijswijk, hierna te noemen ‘raadslid’,
overwegende dat
de gemeente gelet op artikel 3.3.2.informatie- en communicatievoorzieningen van het
rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers aan een raadslid voor de duur van de uitoefening van
zijn/haar functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking stelt, onder de volgende
voorwaarden:
Artikel 1
Algemeen
1. De gemeente geeft aan het raadslid één of meerdere zakelijke apparaten in bruikleen ter
ondersteuning van zijn/haar werkzaamheden en voor de bereikbaarheid van de gemeente en het
raadslid. Voor deze apparatuur gelden de volgende gegevens:
Gegevens zakelijke apparatuur
o

Laptop


o

: ….………………………………………………………………
Asset-nummer : …………………………………………………………………

Tablet


: ….………………………………………………………………
Identificatienummer

: ….………………………………………………………………

2. De zakelijke apparatuur is en blijft eigendom van of wordt geleased door de gemeente.
3. De zakelijke apparatuur wordt eenmalig uitgeleverd met de benodigde accessoires als oplader en
muis.
4. Het raadslid verklaart door middel van ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij de
zakelijke apparatuur in goede staat en zonder zichtbare beschadiging heeft ontvangen en deze
niet aan derden ter beschikking stelt, verpandt of op enige andere wijze vervreemdt.
5. Het raadslid is verplicht als een goed 'huisvader' voor de ter beschikking gestelde zakelijke
apparatuur te zorgen om beschadiging, verlies of diefstal tegen te gaan en is verantwoordelijk
voor de (vertrouwelijke) informatie op de zakelijke apparatuur. Bij nalatigheid, grove schuld of
opzet van de zijde van het raadslid is deze aansprakelijk en kunnen de kosten voor reparatie en/of
vervanging van de beschikbaar gestelde zakelijke apparatuur op de raadsvergoeding worden
ingehouden.
6. Bij verlies, diefstal of beschadiging stelt het raadslid de Griffie direct op de hoogte. Bij diefstal
dient dit tevens vergezeld te gaan van een afschrift van een opgesteld proces-verbaal van de
aangifte bij de politie.
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7. In geval van verlies of diefstal worden eventuele gegevens die zich op de apparatuur bevinden op
afstand gewist.
Artikel 2
Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst vangt aan op de datum van ontvangst van de zakelijke apparatuur en geldt voor
de duur van het raadslidmaatschap. Bij vervanging van de zakelijke apparatuur gelden de
voorwaarden uit de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij een andere overeenkomst wordt afgesloten.
In dat geval geldt de laatst overeengekomen overeenkomst.
Artikel 3
Bewustheid
Het is niet toegestaan activiteiten als hacken dan wel activiteiten die als illegaal betiteld worden en/of
die in strijd zijn met de gemeentelijke activiteiten met de zakelijke apparatuur uit te voeren. Alleen het
gebruik van legaal verkregen software is toegestaan.
Artikel 4
Gebruik, reparatie, onderhoud en sancties
1. De gemeente betaalt de aanschafkosten van de zakelijke apparatuur en daarbij inbegrepen
benodigde de abonnementen, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het ambt.
2. Onderhoud en/of reparatie geschiedt uitsluitend door of in opdracht van de gemeente.
3. Voor het gebruik van de zakelijke apparatuur geldt dat data-lekken voorkomen moeten worden.
Gebruik door derden is daardoor niet toegestaan.
Artikel 5
Beëindiging
- De bruikleenovereenkomst eindigt bij beëindiging van het raadslidmaatschap. Het raadslid is
verplicht de zakelijke apparatuur inclusief bijbehorende lader en kabel uiterlijk op de laatste dag
als raadslid in te leveren bij de Griffie. De zakelijke apparatuur moet geschoond en ontdaan zijn
van eventuele toegangscodes en overige applicaties en programma’s.
- De gemeente is onverminderd het bepaalde in artikel 7A:1788 BW, bevoegd tussentijds de
bruikleenovereenkomst zonder enige opzeggingstermijn op te zeggen en/of van het raadslid de
onmiddellijke teruggave van de op grond van de regeling in bruikleen gegeven zakelijke
apparatuur te verlangen, indien:
 het raadslid de zakelijke apparatuur verwaarloost, misbruikt of op enigerlei andere wijze in
strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst of van de artikelen 1777 tot en met
1790 (bruikleenovereenkomsten) van het Burgerlijk Wetboek, voor zover hiervan niet in de
onderhavige overeenkomst is afgeweken.
Artikel 7
Inwerkingtreding
Deze bruikleenovereenkomst treedt in werking op de dag van bekendmaking en vervangt alle
voorgaande overeenkomsten/regelingen.
Artikel 8
Citeertitel
Deze bruikleenovereenkomst wordt aangehaald als: ‘bruikleenovereenkomst informatie- en
communicatievoorzieningen Gemeente Rijswijk 2019’.
Artikel 9
Slotbepalingen en ondertekening
1. In gevallen waarin deze bruikleenovereenkomst niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist de
Raad.
2. Raadslid verklaart hierbij akkoord te gaan met en op de hoogte te zijn van de in deze
bruikleenovereenkomst opgenomen voorwaarden.
Plaats: Rijswijk
Datum: ………………………………….. (dd-mm-jjjj)
Handtekening raadslid:…………………………………………………
Handtekening gemeente:……………………………………………..
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