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Aanwezig: 

 
Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, An Wouters, Zoë Wouters, Lut 
Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, 
Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 
ter zake, 
 
2. Betreft: OR/2020/015 - Reglement WIFI op OCMW-campus. Aanpassing. Goedkeuring.  
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 10 november 2014 betreffende draadloos netwerk 
voor occasionele professionele gebruikers; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 17 november 2016 betreffende het aanbieden van 
WIFI aan bewoners van het woonzorgcentrum; 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau d.d. 16 maart 2020 betreffende het voorstel tot 
aanpassen van het reglement voor gebruik van het gastennetwerk op de OCMW-campus; 
Gelet op de mogelijkheid die er bij vele andere woonzorgcentra, ziekenhuizen, gemeentehuizen, 
... is om gratis gebruik te maken van het draadloos gastennetwerk; 
Overwegende dat het tarief van € 15 per maand niet meer in verhouding staat de werkelijke kost 
van het internet en gebruik van de infrastructuur; 
Overwegende dat het netwerk voor gasten afgescheiden is van dat voor de dienstverlening en 
enkel toegang geeft tot het internet; dat hierdoor de werking van de dienstverlening niet in 
gedrang komt; 
Overwegende dat het gebruik van het netwerk beperkt kan worden door het opleggen van regels 
via de firewall en instellingen op de WIFI-antennes; 
Overwegende dat de diensten van het bestuur geen ondersteuning bieden bij eventuele 
problemen; dat dit onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker valt; 
Overwegende dat het netwerk door meerdere gebruikers kan gebruikt worden; dat de snelheid 
van het netwerk kan variëren naargelang het aantal gebruikers, de locatie en het aantal 
apparaten dat in gebruik is; dat de dienstverlening prioriteit kan toegekend worden; 
Overwegende dat het reeds geldende reglement behouden blijft, mits de aanpassing dat 
iedereen gebruik mag maken van het draadloos gastennetwerk 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

UITTREKSEL – raad voor maatschappelijk welzijn - zitting van 27 april 2020 
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De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het openstellen van het gastennetwerk 
op het woonzorgcentrum voor iedereen zonder kosten aan te rekenen mits aanvaarding van 
volgend reglement: 

Reglement mbt gebruik draadloos internet van het OCMW Rijkevorsel 
Onderstaand reglement omschrijft het aanvaardbaar gebruik van de internetverbinding 
beschikbaar gesteld door het lokaal bestuur Rijkevorsel. 
Artikel 1. Wie kan gebruik maken van het internet?  
Iedereen kan, na goedkeuring van het reglement, gratis gebruik maken van het draadloze 
netwerk. Er wordt gewerkt met eigen apparatuur om verbinding te maken met het internet. 
Artikel 2. Toegang 
Er kan verbinding gemaakt worden door te zoeken naar het juiste draadloze netwerk (WiFi) 
en te klikken op verbinden. Er zullen inloggegevens gevraagd worden, dewelke ter 
beschikking zullen worden gesteld. 
Het personeel assisteert niet bij het instellen, programmeren en/of configureren van de 
draadloze internetverbinding. Medewerkers zijn eveneens niet beschikbaar om gebruikers 
individueel op te leiden tot het gebruik van internet. 
De bandbreedte van het WiFi-netwerk wordt mogelijks gedeeld met anderen. De snelheid 
van het netwerk kan variëren naargelang het aantal gebruikers, de locatie en het aantal 
apparaten dat in gebruik is. 
Artikel 3. Niet toegelaten handelingen 
Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. De draadloze internetverbinding mag niet gebruikt 
worden voor (niet limitatief): 
-          Het verwerven, verwerken, verspreiden en/of opslaan van informatie die in strijd is 
met de wetgeving 

 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

 ter bestrijding van racisme, 

 over de bescherming van de goede zeden. 
-          Het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of 
andere inbreuken op het copyright. 
-          Het ontplooien van commerciële of illegale activiteiten. 
-          Het inbreken in computersystemen en/of het verspreiden van virussen. 
-          Het downloaden en uploaden van grote bestanden. 
-          Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van gegevens, software of apparatuur die 
behoren aan de andere gebruikers. 
-          Bandbreedte consumerende diensten (vb. streamingdiensten) gebruiken; deze 
kunnen beperkt worden om de goede werking van het netwerk te garanderen; 
Artikel 4. Sancties  
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruik van de toegang tot internet leidt tot 
sancties, al naargelang de aard van de inbreuk. 
-          Vergoeden van de veroorzaakte schade. 
-          Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het WIFI-netwerk. 
-          Bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging. 
Artikel 5. Aansprakelijkheid  
Het lokaal bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor: 
-          Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of niet optimaal functioneren van de 
internetverbinding. 
-          De werking van het draadloos internet in combinatie met uw toestel. 
-          Schade aan apparatuur van de gebruiker. De verantwoordelijk voor de veiligheid van 
de laptop, de pc of andere apparatuur ligt bij de gebruiker. 
-          Het verlies van of beschadiging aan gegevens van de gebruiker. 
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Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
  
 
 
 

Bart Adams 

  
 
 
Wim De Visscher 

 


