Bijlage 9: Gebruik van Telefoon en GSM
Artikel 1
Het bestuur stelt :
- een vast telefoontoestel en een telefoonverbinding ter beschikking van de personeelsleden
in de uitvoering van hun taak.
- een mobiel telefoonabonnement voor dubbel gebruik ter beschikking van de schooldirecteur, en
technisch adviseur coördinator (bestaande uit een ongelimiteerd aantal sms’en en belminuten en
datagebruik tot 5Gb). Een GSM toestel dient iedere directeur zelf aan te kopen.
Een waarnemend directeur kan vanaf de tweede maand van tijdelijke aanstelling een GSM
abonnement aanvragen voor de gehele periode van tijdelijke aanstelling. Bij beëindiging van
tijdelijke aanstelling als directeur (o.a. door terugkeer van afwezige directeur en/of er geen verdere
aanstelling bekomen is als waarnemend of vastbenoemd directie en/of doordat waarnemend
directie zelf ontslag neemt uit dit ambt), wordt het abonnement van de waarnemende directie
meteen opgezegd.
Artikel 2
Een beperkt en occasioneel privégebruik is toegestaan op voorwaarde dat dit gebruik:
* niet storend is voor de goede werking van het bestuur, de dienstverlening, de collega's en de
eigen taken van het personeelslid;
Artikel 3
De directeur vergewist zich ervan dat het abonnement zal worden beschouwd als een extralegaal
voordeel en aanvaardt zonder meer alle fiscale gevolgen ervan.
Artikel 4
Wanneer de directeur niet langer gebruik mag maken van het abonnement kan hij vragen om
- het oproepnummer over te nemen naar een privéabonnement
- het oproepnummer te vernietigen.
Artikel 5
Het wordt toegestaan dat de personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs een persoonlijk
GSM-toestel naar het werk meebrengen. De gemeente kan echter nooit verantwoordelijk gesteld
worden voor de beschadiging of voor diefstal van het toestel.
Artikel 6
Het gebruik van een persoonlijk GSM-toestel mag niet in de weg staan van de professionele
uitvoering van de opdracht volgens de functiebeschrijving.
Artikel 7
Het gebruik van een persoonlijk GSM-toestel voor privédoeleinden dient zo beperkt mogelijk
gehouden te worden.
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