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Beheersreglement TU Delft voor gebruik ICT-onderwijsfaciliteiten door 
studenten 
 
Dit reglement geeft huisregels voor het gebruik van de ICT-faciliteiten van de TU Delft door 
studenten. Deze regels zijn van toepassing op elk gebruik door studenten van de bedoelde faciliteiten 
gedurende de gehele studie. Dit reglement is een voorschrift in de zin van artikel 7.57 h van de Wet 
op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
ICT onderwijsfaciliteiten: 
het computernetwerk van de TU Delft en alle hiermee verbonden ICT-apparatuur in eigendom en/of 
beheer van de TU Delft 
student 
ieder die als zodanig aan de TU Delft staat ingeschreven, met uitzondering van hen die een 
inschrijving hebben als extraneus, 
beheerder 
het College van Bestuur van de TU Delft en namens hem - voor wat betreft het  netwerk aangaat, de 
directeur van de dienst DTO en - voor wat betreft het de daarmee verbonden apparatuur van de 
universiteit aangaat, de decaan/directeur van de beheerseenheid waar de apparatuur zich bevindt. 
ongewenste E-mail 
E-mail-berichten waar de ontvanger niet om heeft gevraagd en welke door hem als ongewenst 
worden ervaren. 
 
Artikel 2. Vrij gebruik voor studenten 
Iedere student die zich op juiste wijze heeft ingeschreven als student aan de TU Delft heeft 
gedurende die periode toegang tot de ICT-onderwijsfaciliteiten. 
 
Artikel 3. Toegang 
De toegang tot de faciliteiten verkrijgt de student via de faculteit waar hij een opleiding volgt. 
 
Artikel 4. Gebruik in teken van onderwijs 
De toegang tot de ICT-onderwijsfaciliteiten zoals omschreven in artikel 2 is bedoeld voor het aan de 
TU Delft te volgen onderwijs en dient in dit kader te worden gebruikt. Privé gebruik is slechts 
toegestaan voorzover het het bedoelde gebruik van de ICT-faciliteiten niet negatief beïnvloed, of 
anderszins op basis van dit reglement of wetgeving niet is verboden. 
 
Artikel 5. Commercieel gebruik  
Het is niet toegestaan om de ICT-onderwijsfaciliteiten te gebruiken voor privé-doeleinden met een 
commercieel karakter. De vanwege de universiteit ter beschikking gestelde e-mailadressen mogen niet 
worden gebruikt voor commerciële verspreiding naar derden. 
 
Artikel 6. Identiteitsvervalsing 
Het inloggen onder een valse naam, het vervalsen van adresgegevens of anderszins veranderen van 
header-gegevens, met als doel de identiteit van de zender te verbergen en of de regels van dit 
reglement te omzeilen, is niet toegestaan. 
 
Artikel 7. Beveiliging 
Iedere poging om "geweigerde dienst", authenticatie of andere beveiligingsmaatregelen te 
doorbreken, of iedere niet geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot enig ander account, client, 
host of netwerk, is niet toegestaan. 
 



Artikel 8. Gebruik van E-mail en Usenet News 
Het gebruik van de ICT-onderwijsfaciliteiten met het doel ongewenste e-mail te verspreiden of te 
verzamelen, is niet toegestaan. Gedrag in verband met e-mail of Usenet news dat een duidelijke last 
veroorzaakt (zoals mailbommen), anderszins onwettig is, of gericht is op het schaden van derden 
bijvoorbeeld door bedreiging, intimidatie, belasteringen, obsceniteiten of software piraterij, is niet 
toegestaan. 
 
Artikel 9. Schending van copyright en intellectueel eigendom 
Gebruik van de ICT-faciliteiten waardoor schending van copyright en of overig intellectueel eigendom 
plaatsvindt, bijvoorbeeld door het plaatsen van software, muziek en of boeken op het netwerk, is niet 
toegestaan. 
 
Artikel 10. Toezicht 
Ingeval van overtreding van de in dit reglement gegeven voorschriften, dan wel bij reële vermoedens 
van misbruik anderszins, kan het College van Bestuur of de door hem aangewezen beheerder zijnde 
de decaan of de directeur DTO, ten behoeve van een effectief toezicht, kennisnemen van alle op het 
netwerk of op systemen verbonden met het netwerk, aanwezige data. Indien hierbij de privacy van 
een student geschonden dreigt te worden als gevolg van het feit dat het College van Bestuur of de 
beheerder kennis wil nemen van e-mail verkeer of op persoonlijke schijfruimte aanwezige data, zal 
kennisneming van deze data niet geschieden dan nadat de betrokken student over de overtreding c.q. 
het misbruik is gehoord en de noodzaak van de kennisneming wordt vastgesteld. 
 
Artikel 11. Overtreding van dit reglement 
Bij overtreding van het bepaalde in dit reglement kan de beheerder de nodige maatregelen nemen om 
deze overtreding te stoppen. Deze maatregelen kunnen omvatten een onmiddellijke ontzegging van 
de toegang van de student tot de faciliteiten voor de periode van maximaal 1 jaar. Tegen door het 
College van Bestuur opgelegde maatregelen staan de gebruikelijke rechtsgangen open. 
 
Artikel 12. Beheer ICT-onderwijsfaciliteiten door de faculteiten/ bibliotheek 
De faculteiten en universiteitsbibliotheek beheren de ICT-apparatuur van de TU Delft welke zich 
bevinden in hun gebouwen. Zij kunnen nadere regels stellen ten aanzien van het gebruik van deze 
apparatuur. 
 
Artikel 13. Specificering van dit reglement 
De Dienst Technische Ondersteuning (DTO) kan namens de beheerder als aanvulling op dit reglement 
een nadere technische invulling hiervan geven. DTO zal deze nadere invulling bekend maken via haar 
Internet-pagina. Bij tegenstrijdigheden gaat dit reglement voor. 
 
Artikel 14. Melding van overtredingen aan politie en justitie 
Indien de beheerder kennis neemt van onwettig gebruik van de ICT-faciliteiten door een student, kan 
hij naast de maatregelen zoals bedoeld in artikel 10, aangifte doen bij politie of justitie.  
Wanneer de politie of justitie in het kader van de opsporing van strafbare feiten hier formeel om 
verzoekt, zullen in geval van onwettig gebruik van de ICT-faciliteiten, teneinde de identiteit van de 
student te achterhalen, de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de student ter beschikking 
worden gesteld. 
 
Artikel 15. Melding onreglementair gedrag 
Waargenomen activiteiten in strijd met het bepaalde in dit reglement kunnen worden gemeld bij: 
abuse@tudelft.nl 

  


