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BIJLAGE 14: OCCASIONEEL TELEWERK  
 

 

Voor wie: 

Het occasioneel telewerk is toegestaan voor werknemers die in het kader van de 

uitvoering van hun arbeidsovereenkomst gebruik maken van informaticatechnologie 

en hun overeengekomen werk gedeeltelijk van op afstand kunnen verrichten. Dit 

betreft voor LIV aan het werk volgende functies: 

• Administratief medewerker 

• Administratief verantwoordelijke personeelsbeheer 

• Jobcoach: nieuwe functie voor assessor, jobconsultant, HR-consultant, 

trainer/coach 

• Verantwoordelijke personeel en welzijn 

• Medewerker communicatie    

• Manager 

• Preventieadviseur 

• Procesverantwoordelijke 

• Verantwoordelijke ICT 

• Directeur 

 

Werknemers met een RIZIV-statuut moeten rekening houden met de RIZIV-regel-

geving 

 

Volgende medewerkers komen niet in aanmerking voor occasioneel telewerk: 

• Logistiek medewerker klusjesdienst en poetsdienst: de aard van hun functie 

vraagt een aanwezigheid van de medewerkers in de werkomgeving in een 

vast uurrooster. 

 

Wanneer: 

Occasioneel telewerk kan worden uitgevoerd omwille van persoonlijke redenen, in 

overmachtssituaties of omwille van efficiëntiewinsten (=voor of na klantenbezoeken). 

1) Persoonlijke redenen:  volgende situaties worden aanzien als situaties die aan-

leiding kunnen geven tot occasioneel telewerk:  

a. Ziek kind 

b. Afspraak technieker/installateur/… 

c. Doktersafspraken tijdens de werkuren 

Het betreft hier een niet limitatieve lijst.  

 

2) Overmachtssituaties: die situaties waarbij de werknemer omwille van onvoor-

ziene omstandigheden en onafhankelijk van zijn wil zijn prestaties niet kan 

verrichten op de normale arbeidsplaats. Bv: 

a. Autopech 

b. Inbraak 

c. Schade aan de woning 

d. … 

 

3) Omwille van efficiëntiewinsten is de werknemer ook in de mogelijkheid om 

occasioneel telewerk in te plannen. Bijvoorbeeld voor of na een klantenbezoek. 
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Modaliteiten: 

De werknemer vraagt voorafgaandelijk binnen een redelijke termijn (minimaal 1 dag 

op voorhand) bij zijn leidinggevende het occasioneel telewerk aan, met opgave van 

de reden. Bij overmacht situaties kan van deze termijn worden afgeweken. 

De werkgever behoudt zich daarbij het recht om een aanvraag voor occasioneel 

telewerk te weigeren. Hij kan zich hiervoor onder meer beroepen op (het betreft 

hieronder een niet limitatieve lijst): 

1. Redenen die verband houden met noodwendigheden van de werking van de 

organisatie. Bv: 

a. Telewerk is niet mogelijk op dagen dat de aanwezigheid op de werkvloer vereist 

is voor permanentie, trainingsopdrachten of vergaderingen.  

b. De continuïteit van de dienstverlening in gedrang komt. 

 

MINIMUMAANWEZIGHEID binnen de teams: 

Team admin: Voormiddag: 8-12u 
Namiddag:12u30-16u 

Min 1 persoon aanwezig 

Supportgroepen: Voormiddag: 8-12u 
Namiddag: 12u30-16u 

Min 1 persoon aanwezig 

Kernteam: Voormiddag: 8-12u 
Namiddag: 12u30-16u 

Min 1 persoon aanwezig 

 

De minimumaanwezigheid wordt geregeld door de teamleiding/directeur. 

De leidinggevende is gemachtigd om extra personeelsleden van zijn dienst op te 

roepen voor bijkomende prestaties, indien de dienstnoodwendigheid dit vereist. 

2. Ook via een systematische monitoring van het te leveren werk (dossiervorming, 

respecteren van de deadlines) kan de leidinggevende het thuiswerk uitsluiten wan-

neer doelen of opdrachten niet tijdig behaald of uitgevoerd werden. 

3. Redenen die verband houden met het oneigenlijke gebruik van de mogelijkheid 

van occasioneel telewerk (bv. het buitensporig aanvragen van occasioneel tele-

werk).  

4. In het belang van de dienst/organisatie kan de leidinggevende beperkingen opleg-

gen aan deze regeling en zelfs tijdelijk schorsen. Medewerkers worden hiervan 

minstens 1 week op voorhand op de hoogte gebracht.  

Een weigering zal steeds individueel gemotiveerd worden zodat het personeelslid 

duidelijk weet waarom het recht werd ontnomen. Om willekeurige beslissingen te 

vermijden kan dit ook betwist worden bij een hogere leidinggevende. 

 

Registratie van telewerk 

Alle prestaties worden geregistreerd aan de hand van een registratietiksysteem. 

Deze bevat een SMS-functie waardoor mensen die van thuis uit werken, het begin- 

en einduur van het telewerk kunnen registreren. Daarnaast zal de medewerker in 

zijn online agenda het telewerk registreren met omschrijving van de taken. De 

werkgever of rechtstreeks leidinggevende kan via deze agenda het telewerk 

opvolgen en controleren. 

 
Bereikbaarheid 

De medewerker dient steeds bereikbaar te zijn via telefoon en mail.   
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Werkplek 

Gedurende het telewerk geldt de privéwoning van  de werknemer als werkplek. Voor 

de resterende werkdagen, blijft de medewerker werkzaam in het kantoor. 

 
Arbeidstijd 

Telewerk beïnvloedt de arbeidsduur niet. Iedere medewerker presteert de uren over-

eenkomstig de arbeidsduur die vastgelegd werd in zijn/haar individueel uurrooster. 

Het presteren van meer- of minuren is niet mogelijk. 

 
Ter beschikking gestelde materiaal  

LIV aanhetwerk zorgt ervoor dat alle telewerkers over het juiste materiaal beschikken 

om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Iedere medewerker beschikt over een eigen 

laptop, GSM, skype,… 

De hard- en de software, die ter beschikking worden gesteld van de medewerkers, 

zijn eigendom van de werkgever. 

De hardware, de software en alle toepassingen (waaronder de elektronische post en 

de toegang tot het internet) mogen door de medewerkers enkel voor beroepsdoel-

einden worden aangewend. Het privégebruik mag slechts van uitzonderlijke aard zijn. 

De medewerker gaat voorzichtig om met de hem ter beschikking gestelde appara-

tuur. Hij brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van een defect aan de door 

hem gebruikte apparatuur of van een geval van overmacht waardoor hij zijn werk 

niet kan verrichten.  

 
Privacy en informaticaveiligheid 

De werkgever voorziet de nodige maatregelen rond privacy en informaticaveiligheid 

bij telewerk.  

De telewerk heeft toegang tot de server van LIV aanhetwerk met daarop vertrouwe-

lijke cliëntgegevens. Hij zal de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen zodat de 

privacy van de cliënten gewaarborgd blijft alsook de vertrouwelijkheid van de 

informatie van de werkgever respecteren.  

Bijkomend wordt door de werkgever ook technische ondersteuning voorzien. 

Wanneer de herstellingen niet vanop een afstand kunnen gebeuren, wordt de mede-

werker gevraagd zich naar het kantoor te begeven om het werk verder te zetten.  

 

Arbeidsongevallen: 

De medewerker die telewerk doet, blijft gedekt door de arbeidsongevallen-

verzekering. 

 

Kostenvergoeding: 

Voor het telewerk ontvangt de werknemer zijn overeengekomen verloning. De 

werkgever betaalt voor occasioneel telewerk geen kostenvergoeding voor de kosten 

verbonden aan het telewerk.  

 

 
 


