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Geen grijze 
zone meer
Hoe je verloning 
laten kloppen 
met je reële kosten
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• Telewerken?
• Rechten vs

plichten
• Vragen?



3

De pioniers
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% werkgevers dat werknemers (deels) wil laten telewerken 
(bron: Group S) 
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• Ook in sectoren waarin 
telewerken moeilijker 
is

• 80% van alle 
werknemers die 
kunnen telewerken 
doen het



5

Structureel telewerken
• regelmatig en 

permanent  

Occasioneel telewerken
• persoonlijke redenen
• overmacht (COVID-19)
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Rechten versus 
plichten
Wat mag/moet tussen werkgever en 
werknemer?
10 vragen, 10 antwoorden
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1. Kan mijn werkgever 
telewerken 
verplichten?
Nee, maar sinds 2/11/2020 is telewerken 
verplicht tenzij onmogelijk wegens 
• functie, activiteiten of dienstverlening
• continuïteit bedrijf
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2. Mijn werknemer 
wil telewerken, kan 
dat met de kinderen 
erbij?
De werkgever bepaalt zelf of thuiswerk 
toegelaten is als de kinderen van de werknemer 
thuis zijn.
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3. Moet de werkgever 
materiaal geven?
Ja
• Computer met software
• Internetverbinding 
• Alternatief: tussenkomst voor eigen materiaal 

en internetverbinding
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4. Moet de werkgever 
extra onkosten 
vergoeden?
Structureel telewerk 
Indien eigen uitrusting zonder regeling op 
ondernemingsvlak > kosten voor installatie, 
werking, afschrijving en onderhoud moeten 
worden vergoed

Type kosten Voorwaarden vrijstelling 
sociale bijdragen

Voorwaarden vrijstelling 
bedrijfsvoorheffing

Gebruik van eigen 
bureau

129,48 EUR per maand of 
10% van het brutoloon dat 
betrekking heeft op telewerk
! Vanaf 

! Vanaf 01/03/2020: 126,94 EUR per 
maand, mits conform de 
bepalingen van de circulaire 
2020/C/100
! Vanaf 01/04/2020: verhoging tot 
129,48 EUR

Professioneel gebruik 
van een pc (laptop)

20 EUR per maand 20 EUR per maand

Professioneel gebruik 
van eigen 
internetverbinding

20 EUR per maand 20 EUR per maand

Andere kosten 
(gebruik eigen 
telefoon, aankoop van 
een scherm of een 
scanner,…)

Terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.199513133.2035202888.1591198106-456861579.1591198106
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4. Moet de werkgever 
extra onkosten 
vergoeden?
Occasioneel telewerk
Geen verplichte tussenkomst
Nettovergoeding indien de werkgever wenst
tussen te komen (zie tabel)

Type kosten Sociaal (RSZ) Fiscaal

Gebruik van eigen bureau

! Vanaf 01/03/2020: 126,94 EUR per 
maand, mits conform de 

! Vanaf 01/03/2020: 126,94 
EUR per maand, mits 
conform de 

bepalingen van de circulaire 
2020/C/100

bepalingen van de 
circulaire 2020/C/100

! Vanaf 01/04/2020: verhoging tot 
129,48 EUR

! Vanaf 01/04/2020: 
verhoging tot 129,48 EUR

Professioneel gebruik van een pc 
(laptop) 20 EUR per maand 20 EUR per maand

Professioneel gebruik van eigen 
internetverbinding 20 EUR per maand 20 EUR per maand

Andere kosten (gebruik eigen 
telefoon, aankoop van een scherm of 
een scanner,…)

Terugbetaling  gebaseerd  op  werkelijke kosten

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.199513133.2035202888.1591198106-456861579.1591198106
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.199513133.2035202888.1591198106-456861579.1591198106
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5. Wat als ik 
overuren maak?
Je arbeidstijd blijft hetzelfde:
• Structureel telewerk: zelf organiseren
• Occasioneel telewerk: volgens dagrooster
Je kan geen overloon vorderen, tenzij je 
werkgever verregaand controleert.
TIP: Leg contractueel vast of er overuren 
verwacht worden
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6. Kan mijn werkgever 
mij verplichten om 
bereikbaar te zijn?
Ja, tijdens bepaalde (kantoor)uren of 
werkrooster 
De werkgever kan ook controleren via dagelijks 
of wekelijks verslag
TIP: Leg contractueel vast op welke manier je 
verslag moet uitbrengen
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7. Blijft mijn 
arbeidsongevallen-
verzekering geldig?
• Ja, voor occasioneel telewerk
• Op werkplek thuis, traject thuis-school-thuis
• Tijdens kantooruren
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8. Moet ik een apart 
contract hebben?
• Bijlage bij arbeidsovereenkomst volstaat
• Is verplicht bij structureel telewerk
• Coronamaatregelen: afspraken rond 

vergoeding, frequentie, werkrooster, 
bereikbaarheid

• Overeenkomst via mail kan (niet als bijlage, 
maar in de mail), akkoord via mail volstaat
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9. Mag ik mijn 
bedrijfswagen 
houden?
Ja, indien de wagen in normale omstandigheden 
ook voor privéverplaatsingen mag worden 
gebruikt.
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10. Wat als ik een 
aparte werkplek 
inricht?
Indien louter professioneel gebruik
• geen voordeel in natura
• verbod vastleggen in overeenkomst
Indien ook privégebruik (feestje, studeerkamer)
• occasioneel: geen voordeel van alle aard
• structureel: wel voordeel van alle aard
Einde arbeidsovereenkomst = einde lease, 
mogelijkheid tot afkoop t.w.v. tweedehands
Geen bureauvergoeding mogelijk
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3 take-aways
• Wegens COVID-19 kijken bedrijven kijken steeds 

meer naar structurele oplossingen voor telewerk. 
Dat vertaalt zich in alternatieve manieren van 
verlonen.

• Laat alle afspraken rond telewerk vastleggen in een 
bijlage aan je huidige arbeidsovereenkomst. Zo 
vermijd je discussies achteraf.

• Ook een thuiskantoor zoals Brensj kun je opnemen 
in je verloningspakket. De fiscaal-juridische 
principes lijken sterk op die van een bedrijfswagen.
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www.brensj.be
leen.beke@brensj.be 

www.groupS.be
veronique.vanhout@groups.be


