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 nota l via hiërarchische weg 09.07.2018 

 Aan:  

 Gebruiksovereenkomst smartphone 

 CC:  

 Onze referentie:  Bijlagen: Geen 

 Uw contactpersoon: Bert Heylen T: 02 451 49 11 

 E-mail: bert.heylen@zvbw.be   

 

GEBRUIKSOVEREENKOMST SMARTPHONE 

1 Gebruiksmodaliteiten 

 De Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West stelt aan de werknemer een maximaal bedrag van 400 Euro 

incl. BTW ter beschikking voor de aankoop van een smartphone. Dit bedrag wordt geplafonneerd door het 

aankoopbedrag van het toestel. De werknemer koopt het toestel zelf aan en krijgt op basis van het 

voorleggen van een factuur (maximaal drie maand oud) het bedrag terugbetaald, begrensd door het 

maximale bedrag waar hij recht op heeft (geplafonneerd door het aankoopbedrag). 

 

 De afschrijvingstermijn van het toestel is 36 maand. Dit wil zeggen dat de werknemer na 36 maand recht 

heeft om een nieuw toestel aan te kopen en het recht heeft om het maximale bedrag (geplafonneerd door 

het aankoopbedrag) terug te krijgen. 

 

 Het toestel mag professioneel en privé gebruikt worden. 

 

 Het bekomen van een smartphone en/of abonnement, is geen verworven recht en kan bij onrechtmatig 

gebruik herbekeken worden. 

 
 Indien het personeelslid de gebruiksovereenkomst aangaat, verklaart hij zich akkoord met de sociale en 

fiscale implicaties die op dat moment van toepassing zijn op het voordeel van alle aard. 

 

 De werknemer geeft zijn akkoord om via deze smartphone bereikbaar te zijn voor de werkgever, in het 

bijzonder bij afkondiging van een fase in het kader van de rampenplanning en/of bij grootschalige 

incidenten. Hiervoor installeert hij op het toestel oa. Telegram en WhatsApp en geeft aan de werkgever de 

toestemming dat hij toegevoegd wordt aan bepaalde groepen zoals “vorming Cp-Ops”, “Dir Cp-Ops”, 

“ZVBW crisis”,… 

 
 De werknemer, die er voor kiest toe te treden tot deze gebruiksovereenkomst, zal zijn/haar GSM nummer 

vermelden in de handtekening van de persoonlijke mail, adreskaartjes, documenten, enz… 

 

 De leidinggevende heeft het recht en de bevoegdheid medewerkers ter verantwoording te roepen indien de 

richtlijnen niet gerespecteerd worden. 
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 De in aanmerking komende werknemer heeft de keuze enkel te kiezen voor een smartphone en niet voor 

het abonnement of vice versa. 

2 Toekenningscriteria en -proces 

 De directieleden definiëren binnen hun directie, dit na overleg in het managementteam, wie een 
smartphone nodig heeft, noodzakelijk voor het uitoefenen van zijn/haar functie. 

 
 Voor de volgende categorieën wordt volgend globaal kader voorzien: 

 

 Smartphone Proximus BLM First BLM Prior 

Zonecommandant Ja   X 

Majoors Ja   X 

Beroepsofficieren Ja  X  

Postverantwoordelijke Ja  X  

Houders attest Dir Cp-Ops Ja   X 

Adviseur gevaarlijke stoffen Ja   X 

Zonaal verantwoordelijke dispatching  Ja   X 

Zonaal Verantwoordelijke ICT Ja   X 

Medewerkers ICT  Ja  X  

Preventionisten (Prev 2 en hoger) Ja X   

Communicatiedienst Ja  X  

Preventieadviseur Ja X   

Korpsarts Ja  X  

Zonaal verantwoordelijke DGH Ja X   

Diensthoofden Ja X   

       Tabel 1. 

 De aanvraag en de toekenning verloopt steeds via en met akkoord van de betrokken directie. 

3 Abonnement 

 Voor iedereen die recht heeft op een smartphone wordt er een abonnement afgesloten bij een provider voor 

mobiele telefonie tenzij hij/zij verkiest zijn of haar eigen abonnement te behouden. 

 In functie van al dan niet operationeel inzetbaar zijn wordt dit abonnement afgesloten bij Proximus via het 

raamcontract FOR CMS of bij Astrid Blue Light Mobile (conform tabel 1). 

 Het abonnement voor mobiele telefonie is inclusief een abonnement op mobiel internet 3 Gb/maand. 

 Er wordt een plafond vast gelegd van 20 Euro/maand exclusief BTW wat de gesprekskosten (exclusief 

abonnementskosten en mobiel internet) betreft. Wie daarboven gaat moet dit verantwoorden via zijn/haar 

directie. 

 De werknemer erkent dat de werkgever het mobiele abonnement kan schorsen/stop zetten indien de 

werknemer zijn persoonlijke facturen (Split bill indien de provider het kan aanbieden) niet of tijdig betaalt aan 

de provider, of bij misbruik. Indien de provider de mogelijkheid heeft te werken met Split bill, zal dit toegepast 

worden. 

4 Richtlijnen bij schade, diefstal en verlies 

 De werknemer verklaart als een goede huisvader zorg te dragen voor het toestel en toebehoren. 
 

 Schade, defect of verlies is in principe ten laste van de werknemer en dit moet gerapporteerd worden 

aan HRM en de directe leidinggevende. Het is de directie, in overleg met HRM, die beslist of er een 
tussenkomst van de werkgever is. De beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT via 
helpdesk@zvbw.be. Gedurende de afschrijftermijn (3 jaar) wordt maximaal één keer het scherm en/of 
batterij vervangen op kosten van de  werkgever. 
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 In geval van vandalisme, diefstal of inbraak dient de werknemer aangifte te doen bij de lokale politie en 

kopie van het proces verbaal aan de directe leidinggevende te bezorgen (uiterlijk de eerstvolgende 
werkdag). De werknemer mag opnieuw een toestel aankopen en heeft het recht om het maximale bedrag 
(geplafonneerd door het aankoopbedrag) terug te krijgen. Indien het toestel toch nog na diefstal 
teruggevonden wordt, dan gaat één van beide toestellen naar de reserve.  
 

 De ICT-afdeling heeft een beperkt aantal reserve SmartPhones die ter beschikking kunnen gesteld worden 

aan werknemers wiens eigen toestel defect is, en/of in afwachting van de aankoop van een nieuw toestel 

door de werknemer. Dergelijk toestel kan maximaal 14 dagen door de werknemer gebruikt worden. 
 

5 Fiscaal 

 De werknemer aanvaardt de sociale- en fiscale implicaties (voordeel in natura) van het ter beschikking stellen 

van een mobiele telefoon en/of abonnement die ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden. 

 

 Er zijn sociale bijdragen (RSZ) en bedrijfsvoorheffing verschuldigd op volgende bedragen: 

 

o Mobiel telefoonabonnement: € 48/jaar 

o Mobiel telefoontoestel: € 36/jaar  

o Mobiel internet: € 60/jaar 

 In totaal: € 144/jaar 

 

6 Schorsing van gebruik en einde van het contract 

 Tijdens de periode van voltijdse loopbaanonderbreking wordt de overeenkomst opgeschort. De 
afschrijvingstermijn van het toestel wordt verlengd met de periode van voltijdse loopbaanonderbreking. 
 

 Elke vorm van afwezigheid of non-activiteit (volledige schorsing) waarvan de voorziene duur meer dan 6 
maanden bedraagt (met uitzondering van moederschapsverlof), leidt tot een schorsing van de tussenkomst 
van de werkgever in het tariefplan én in de toestelvergoeding. In alle andere gevallen zet de werkgever de 
tussenkomst ten laatste stop wanneer de afwezigheid of non-activiteit een ononderbroken duur van 6 
maanden heeft bereikt. 
De werknemer kan in deze gevallen wel zijn GSM nummer behouden, maar het abonnement zal tijdelijk 
naar hem overgedragen worden. Hij moet dan een residentieel tariefplan kiezen. Zowel gespreks- als de 
abonnementskosten vallen dan volledig ten laste van de werknemer. 
 

 De werknemer gaat er mee akkoord dat de HR afdeling de ICT-afdeling informeert betreffende eventuele 
schorsingen. 
 

 Bij uitdiensttreding kan de werknemer, indien hij dit wenst, het GSM nummer overnemen, zo niet blijft dit 
nummer ter beschikking van de werkgever. 

 

7 Uitvoering 

 De gebruiksovereenkomst Smartphone gaat in voege op 01/01/2019. 

 In functie van de beschikbare budgetten zal ten laatste binnen de twee jaar na het in voege treden, iedereen 

die in aanmerking komt voorzien worden van een toestel en/of abonnement. 

 

 

Opgemaakt te Vilvoorde op 9 juli 2018. 

 

 

 

Bert Heylen | Majoor 

Zonecommandant 

Dominiek
Markering


