
Het Nieuwe Werken

kennis

Regels 

� arbeidsovereenkomst 

� aansprakelijkheid 

� arbeidsomstandigheden 

� arbeidstijden 

� medezeggenschap 

� werkkostenregeling

Arbeidsovereenkomst 7:610 BW

� werknemer verbindt zich persoonlijk arbeid te verrichten

� werkgever verbindt zich loon te betalen

� werknemer verricht arbeid in dienst van werkgever

–gezagsverhouding



Gezagsverhouding

� bestaan van bevoegdheid gezag uit te oefenen, en niet feitelijke 
uitoefening, voldoende voor aannemen van arbeidsovereenkomst

Omstandigheden

� verandering van omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht

–bevoegdheid om die omstandigheden eenzijdig te veranderen?

– instemming werknemer nodig?

Arbeidsovereenkomst en Het Nieuwe Werken / thuiswerken

� moet arbeidsovereenkomst aangepast worden of zelfs vernieuwd om 
‘thuiswerken’ in te kunnen voeren?

‒ eerst inventariseren bestaande overeenkomst

‒ dan wijzigingen doorvoeren



� functieomschrijving 

� hoofdstandplaats/plaats(en) waar arbeid wordt verricht

� arbeidsduur

‒ werkdagen/-tijden

‒ vergoeding extra uren

� opnemen vakantiedagen

� verplichte snipperdagen

Inventariseren 1

Inventariseren 2

� melden arbeidsongeschiktheid

‒ voorschriften gedurende ziekteperiode

� maatregelen treffen voor geheimhouding

‒ boetebeding

� mobiele telefoon

‒ zakelijke gesprekken / privékosten

� overige bedrijfsmiddelen

Inventariseren 3

� wijzigingsbeding (7:613 BW) opgenomen?

� werkgever kan slechts beroep doen op schriftelijk beding dat hem 
bevoegdheid geeft in arbeidsovereenkomst voorkomende 
arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij wijziging zodanig 
zwaarwichtig belang heeft dat belang van werknemer dat door 
wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid moet wijken



Eenzijdig wijzigingsbeding 
voorbeeld

� Werkgever behoudt zich uitdrukkelijk recht voor, ingeval van 

zwaarwichtig belang ex artikel 7:613 BW, eenzijdig wijzigingen in 

arbeidsvoorwaarden door te voeren. Zij zal deze schriftelijk aan 

werknemer kenbaar maken.

Toestemming van werknemer nodig?

� kan werkgever werknemers tot HNW verplichten?

‒ op grond van instructierecht (7:660 BW) kan werkgever in beginsel 
eenzijdig werkplek en arbeidstijden van werknemer bepalen

� op beide punten is op individueel niveau geen toestemming van 
werknemer nodig

Instructierecht 
7:660 BW

� verplichting zich te houden aan voorschriften omtrent verrichten van 
arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van goede 
orde in onderneming

–bevoegdheid werkgever te bepalen op welke plaats arbeid binnen 
onderneming wordt verricht

–voor wijziging van arbeidstijden geen instemming werknemer vereist

� behoudens bijzondere omstandigheden



Geen instemming werknemer

� wijzigingsmodaliteiten zonder instemming

‒ eenzijdig wijzigingsbeding (7:613 BW)

‒ goed werkgever- en werknemerschap (7:611 BW)

‒ onvoorziene omstandigheden (6:258 BW)

‒ redelijkheid en billijkheid (6:248 BW)

denk ook aan overleg met ondernemingsraad

Onvoorziene omstandigheid 
6:258 BW

� ... rechter kan ... overeenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk 
ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien 
aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet 
mag verwachten

Eenzijdige wijziging 
6:248 lid 2 BW

� ... als gevolg van overeenkomst geldende regel is niet van toepassing 
voor zover dit in gegeven omstandigheden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar …



Wijzigen naar thuiswerken

� kan werknemer aanspraak maken op thuiswerken?

� wegens instructierecht van werkgever niet, behoudens bijzondere 
regelingen

� ECLI:NL:GHARN:2012:BV3931 

� hof merkt op dat met beleidswijziging om niet langer thuis te werken, 
belangen van werknemer onvoldoende zijn meegewogen

� dit alles maakt opzegging evenwel niet kennelijk onredelijk

Aansprakelijkheid

� goed werkgeverschap

‒ 7:611 BW

� aansprakelijkheid van de werkgever

‒ 7:658 BW

Goed werkgeverschap
7:611 BW

� werkgever en werknemer zijn verplicht zich als goed werkgever en 

goed werknemer te gedragen



Werkgeversaansprakelijkheid
7:658 BW

� werkgever is verplicht lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin 

of waarmee hij arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten 

en te onderhouden alsmede voor verrichten van arbeid zodanige 

maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als 

redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat werknemer in uitoefening 

van zijn werkzaamheden schade lijdt

� werkgever is jegens werknemer aansprakelijk voor schade die 

werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij 

aantoont dat hij in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat 

schade in belangrijke mate gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van werknemer

Onderscheid 7:611 BW / 7:658 BW
voorbeeld

� 7:658 BW

‒ schade geleden in relatie tot uitoefening van werkzaamheden

� 7:611 BW

‒ ongevallen tijdens bedrijfsuitje / zakenreis / aan werk gerelateerde 
verkeersongeval

� aansprakelijkheid vanwege niet hebben afgesloten van adequate 
verzekering ter bescherming van werknemer tegen ingetreden schade

Aansprakelijkheid
7:658 BW

� aansprakelijkheid van werkgever voor schade die werknemer in 
uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt

‒ tenzij werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of 
dat schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
werknemer 



Aansprakelijkheid
arbeidsomstandigheden

� werkgever moet personeel dat wil thuiswerken informeren

‒ veilige bediening van apparatuur

‒ goede werkhouding

‒ wanneer nodig: over werken met gevaarlijke stoffen

Werkgeversaansprakelijkheid
zorgplicht 1

� werkgever bijzondere zorgplicht bij laten verrichten van 
werkzaamheden

‒ aansprakelijk voor schade als werknemer tijdens uitoefening van zijn 
werkzaamheden schade lijdt

� tenzij werkgever kan aantonen dat hij aan zorgplicht heeft voldaan

‒ dan wel aantoont dat schade met opzet of bewuste roekeloosheid door 
werknemer zelf is veroorzaakt

� in praktijk kan niet snel worden aangenomen dat werkgever hieraan 
heeft voldaan

omvangrijke zorgplicht 

Werkgeversaansprakelijkheid
zorgplicht 2

� niet alleen duidelijke instructies geven met betrekking tot veiligheid

‒ er ook van bewust zijn dat werknemers in bepaalde routine duidelijk 
bekend gemaakte voorschriften vergeten toe te passen

� moet werknemers daarom bij herhaling wijzen op bepaalde zaken en 
risico’s

� verregaande zorgplicht is evenwel niet onbeperkt / behelst 
uitdrukkelijk geen risicoaansprakelijkheid

‒ Hoge Raad: kantinemedewerkster - nieuw broodmes



7:658 BW / 7:611 BW
voorbeeld groenteboer

� medewerker komt met hand in snijmachine

‒ beschermkap per ongeluk niet goed vastgezet

� werkgever heeft kennelijk niet gezorgd voor veilige werkomstandigheden en 
dus is hij aansprakelijk (7:658 BW)

‒ zelfs als hij kan aantonen dat hij diverse keren heeft verteld hoe belangrijk het is 
om beschermkap goed op machine te plaatsen

� medewerker brengt op weg naar huis (in eigen auto) bestelling bij klant

‒ rijdt tegen boom bij zoeken naar huisnummer / ernstig letsel

� schade geleden in verband met risico dat is verbonden aan het werk

‒ werkgever moet zorgen voor adequate verzekering die dergelijke schade 
vergoedt (7:611 BW)

Aansprakelijk

� niet de vereiste maatregelen heeft genomen 

� tegen gevaren die hem bekend moeten zijn 

� op moment waarop gevaar heeft geleidt tot schade 

� terwijl schade niet in zijn volle omvang was geleden, als werkgever 
vereiste maatregelen wel had genomen

Burnout
zorgplicht

� schending zorgplicht slechts aangenomen, indien sprake is van 
uitzonderlijk hoge werkdruk en ook andere uitzonderlijke 
werkomstandigheden die tot burn-out hebben kunnen leiden

‒ van belang of door werknemer is geklaagd over bijvoorbeeld hoge 
werkdruk, werkstress en onderbezetting

� werkgever mag namelijk afgaan op wat werknemer hem verteld en mag 
er zonder nadere aanwijzingen van uitgaan dat werknemer ‘tegen 
normale werkbelasting opgewassen is’

‒ werknemer moet kenbaar hebben gemaakt dat hij (inmiddels) verhoogd 
risico loopt op krijgen van burn-out



Burnout
werkgever aansprakelijk

� werknemer jarenlang stelselmatig aanzienlijk aantal overuren had 
gemaakt (20 uren per week) / permanente op werknemer rustende 
druk / werkgever was hiervan op de hoogte

‒ Hof ‘s-Hertogenbosch, 25 augustus 2009, LJN: BK0617

� werkgever wist van bijzondere persoonskenmerken van 
werkneemster die risico op burn-out kunnen vergroten

‒ Hof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2010, LJN: BO4408

Burnout
werkgever niet aansprakelijk

� werkdruk fors / onderdeel van cultuur van bedrijf / vaak over 
gesproken

‒ niet komen vast te staan dat er sprake was van excessief hoge werkdruk 
in objectieve zin

� geen schending van zorgplicht door werkgever

‒ Hof ’s-Hertogenbosch, 15 januari 2008, LJN: BC2747

Schade toegebracht door medewerker zelf

� werkgever aansprakelijk voor schade die medewerker aan eigen 
goederen toebrengt

‒ als die goederen (op grond van arbeidsovereenkomst) bij uitoefening 
van werkzaamheden worden gebruikt

� goederen gezien hun aard risico van ernstige beschadiging lopen, mede 
gelet op feit dat dagelijkse omgang met die goederen tot minder 
voorzichtig gedrag kan leiden

‒ bijvoorbeeld: auto, motor, laptop (niet kleding, horloge, bril etc.)

� ook wanneer werkgever geen enkel verwijt valt te maken

‒ tenzij schade aan goederen is ontstaan door opzettelijk of bewust 
roekeloos gedrag van medewerker



Bij uitoefening van werkzaamheden

� niet al te letterlijk (beperkt) worden uitgelegd

‒ ook werkzaamheden die niet aansluiten bij taakomschrijving van 
medewerker

‒ werk waarvoor geen opdracht is gegeven

‒ schade opgelopen tijdens pauzes of schade bij aankomst of vertrek op 
werkterrein 

‒ ongeval tijdens (door of namens werkgever georganiseerde) 
feestavond, personeelsuitje of sportdag

Aansprakelijkheid bij thuiswerken

� plaatsongebonden arbeid valt onder zorgplicht

� oók bij beeldschermwerk in thuissituatie

‒ ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ5431 (PGGM)

‒ ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 (SVB)

‒ soms ook indien werkgever geen enkele zeggenschap heeft 

‒ ECLI:NL:HR:2008:BD3129 (Maatzorg)

‒ ECLI:NL:HR:2009:BF0003 (Autop Roermond)

‘Normale’ werkweek

� in aantal zaken is vastgesteld dat werkgever verplicht is te bewaken 
dat werknemers niet te veel overwerken en zonodig initiatief nemen 
tot gesprek met zo’n werknemer

‒ Hof Den Bosch (9 november 2010, JAR 2011/41) heeft grens van 
‘normale’ werkweek bij gemiddeld 40 uur per week gelegd



Problemen

� toezicht op feitelijk gebruik ergonomische werkplek respectievelijk 
werkhouding

� toezicht op eerbiediging werktijden

� multi-causaliteit RSI en psychische klachten

Oplossing

� frequent voorlichten over ‘juist gebruik’ van arbeidsmiddelen (art. 8 
Arbowet)

� regelmatig werkplek bezoeken

� onderwerp functioneringsgesprek

Arbeidsomstandigheden

� recht op veilige, gezonde en waardige arbeid is fundamenteel recht 
van werknemers

–geldt voor alle werknemers, ongeacht specifieke omstandigheden 
waaronder zij werken 

� ook voor werknemers die hun arbeid plaats- en tijdonafhankelijk 
verrichten

� werkgever ruime zorgplicht

–óók veiligheid / gezondheid beoogt van werknemers die op wisselende 
locaties werken

� thuis / (internet)café / bedrijfsverzamelgebouw?



ILO-Verdrag 177

� gelijke bescherming bieden aan werknemers die werk verrichten in 
hun eigen huis (thuiswerkers) 

–of ‘in andere ruimte van zijn of haar keuze die niet arbeidsplaats van 
werkgever is’

� werkgever verplicht thuiswerkers in te lichten over risico’s van werk 
en te nemen voorzorgsmaatregelen

– te verzekeren dat machines, gereedschappen en andere apparatuur die 
aan thuiswerkers ter beschikking worden gesteld, worden voorzien van 
doelmatige veiligheidsvoorzieningen en redelijke maatregelen te nemen 
ten einde te verzekeren dat zij op juiste wijze worden onderhouden

Richtlijn Arbeidsplaatsen

� elke plaats die bestemd is als locatie voor werkplekken in gebouwen 
van onderneming en/of inrichting

–met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van onderneming 
en/of inrichting waartoe werknemer in kader van zijn werk toegang 
heeft

� thuiswerkplekken of tijdelijke werkplekken (internetcafés of derde-
werkplekken) vallen niet onder Richtlijn  

Richtlijn Beeldschermwerk

� ook beeldschermwerkplekken die zich op andere locaties bevinden 
dan in gebouwen van onderneming en/of inrichting, en waar 
‘gewoonlijk gedurende aanzienlijk deel van normale werktijd’ 
beeldschermwerk wordt verricht aan Richtlijn dienen te voldoen 



Arbowetgeving

� alle werknemers die op basis van arbeidsovereenkomst dan wel 
publiekrechtelijke aanstelling of anderszins onder gezag van 
werkgever arbeid verrichten, bescherming van de arbowetgeving
genieten

–óók voor thuiswerkers

� met betrekking tot toepasselijkheid van Arbeidsomstandighedenbesluit
nadere inperking 

Arbeidsomstandighedenbesluit

� specifieke bepalingen voor thuiswerkers

–arbeidsmiddelen 

–gevaarlijke stoffen 

–persoonlijke beschermingsmiddelen 

– fysieke belasting 

– fysische factoren 

–beeldschermwerk 

–arbeidsplaatsen 

Risico-inventarisatie, -evaluatie

� ‘thuiswerken’ en daaraan verbonden risico’s moeten expliciet aan 
orde komen

–werkgever dient ervoor te zorgen dat werknemers doeltreffend worden 
ingelicht over te verrichten werkzaamheden en daaraan verbonden 
risico’s 

� ook risico’s verbonden met werken op thuiswerkplek of op andere 
atypische locaties

‒ artikel 8 Arbowet



Verplichtingen werkgever

� zorgplicht (art. 3 Arbowet / art. 7:658 BW)

‒ werkgever zorgt voor veiligheid en gezondheid van werknemers inzake 
alle met arbeid verbonden aspecten

� voert daartoe beleid dat gericht is op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden 

� Het Nieuwe Werken specifiek op nemen in risico-inventarisatie en 
evaluatie (art. 5 Arbowet)

� werknemers die plaatsongebonden werkzaamheden verrichten 
adequaat voorlichten over risico’s van hun werkzaamheden en 
maatregelen die getroffen zijn om risico’s te beperken (art. 8 
Arbowet) 

Toezicht op werkplek

� niet duidelijk

–privacy werknemer in zijn thuissituatie weegt zwaar

� indien dit impliceert dat werkgever zich niet op de hoogte kan stellen van 
arbeidsomstandigheden van zijn medewerkers kan hij ook geen invulling 
geven aan zijn zorgplicht 

� in overleg met OR / PVT / belanghebbende werknemers afspraken op 
papier 

� gerechtvaardigd belang 

– initiatief tot thuiswerken (wn / wg?)

Besluit Thuiswerk
Memorie van Toelichting

� contractueel vast leggen dat thuiswerker werkgever gelegenheid zal 
bieden om werkplek te kunnen inspecteren

– redelijkheid / billijkheid / terughoudendheid 

� redelijk tijdstip / aankondiging vooraf

–geen afdwingbaar recht tot betreden van woning

–wel bij weigering van benodigde medewerking door thuiswerker, geen 
andere mogelijkheid dan overeenkomst met thuiswerker te beëindigen



Arbeidsplaats / werkplek
woning werknemer

� indien uit RI&E blijkt dat werkplek op voorhand niet geschikt is, zal 
werkgever werkplek moeten aanpassen

–kosten voor rekening van werkgever

� artikel 44 Arbeidsomstandighedenwet 

Andere atypische werkplek

� zorgplicht van toepassing

� redelijkerwijs (artikel 3 Arbowet)

–economische / technische / operationele haalbaarheid

Thuiswerken en telewerken
arboregels 1

� Arbeidsomstandighedenwet

–voor thuiswerken gelden soepeler arboregels dan voor werkplek in 
bedrijf 

– sinds 1 juli 2012 ook voor telewerken ruimere regels van kracht

plaatsonafhankelijk werken



Thuiswerken en telewerken
arboregels 2

� werkgever moet informeren over risico’s

–verplicht te vertellen 

� welke risico's er aan het werk verbonden zijn

� hoe deze risico's te vermijden

–goede afspraken 

� onderdeel van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Thuiswerken en telewerken
arboregels 3

� gevaarlijke stoffen

–alleen als werknemer zich thuis goed kan beschermen met persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

� lijm / oplosmiddelen / poets- en ontvettingsmiddelen / soldeertin / verf

–meer nodig dan veiligheidsbril / handschoenen

� dan thuis niet met die stof werken

‒ onmogelijk om dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als in bedrijven

� groot aantal stoffen verboden voor thuiswerk

Thuiswerken en telewerken
arboregels 4

� brandgevaarlijke stoffen

–werkgever moet zorgen voor brandblusmiddel

� vertellen hoe zo veilig mogelijk werken

� machines

–veilig en verantwoord mee om kunnen gaan

� werkgever verantwoordelijk voor goede voorlichting en instructie



Thuiswerken en telewerken
arboregels 5

� goede werkplek thuis

–minimaal goede stoel / goede tafel / goede verlichting

� als werknemer deze zaken zelf niet heeft, moet werkgever er voor zorgen

–beeldschermen / computers 

� dezelfde vereisten aan inrichting van werkplek als op kantoor

Thuiswerken en telewerken
arboregels 6

� huisbezoek thuiswerkers / telewerkers

–werkgever verantwoordelijk voor kwaliteit van werkplek thuis

� kan daarom vragen of hij thuis mag komen (laten) kijken

‒ in principe niet verplicht werkgever (vertegenwoordiger) in huis toe te laten

� Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan ook op bezoek komen om 
arbeidsomstandigheden van thuiswerkers en telewerkers te controleren

Controle inspectie SZW

� schriftelijk overzicht thuiswerkers

� thuisbezoek

� sancties

� risico’s thuiswerken opnemen in RI&E

‒ werkplek

‒ werkdruk

‒ onregelmatig arbeidspatroon



Arbeidstijdenrichtlijn 1

� dagelijkse en wekelijkse onafgebroken rusttijd 

� pauze

� maximum arbeidstijd 

� …

Arbeidstijdenrichtlijn 2

� deugdelijke registratie van gewerkte uren 

� arbeidspatroon werknemers schriftelijk vastleggen 

–veranderingen zo tijdig mogelijk mededelen

� in risico-inventarisatie en -evaluatie aandacht voor arbeidstijden

� zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke omstandigheden 
van werknemers 

Handhaving

� Inspectie SZW / Inspectie Verkeer en Waterstaat

–boete (per persoon / per dag)

� € 11.250 (natuurlijke personen)

� € 45.000 (rechtspersonen)

‒ bij herhaling binnen 24 maanden mogelijk 50% verhoging

–proces-verbaal / strafrechtelijke vervolging

� ondernemingsraad



Thuiswerken en arbeidstijdenregelgeving

� registratie

� arbeids- en rusttijdenbeleid

� toezicht op handhaving normen

� grotere verantwoordelijkheid werknemer

� combinatie van systeem van eigen registratie van arbeids- en 
rusttijden door werknemer en regelmatige functioneringsgesprekken 
waarin gegevens uit registratie ook onderwerp van gesprek zijn 

Instellen ondernemingsraad 1

� onderneming waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam 
zijn (artikel 2 WOR)

‒ inclusief ingeleende werknemers en uitzendkrachten die 24 maanden 
werkzaam zijn

Instellen ondernemingsraad 2

� 10 – 50 personen

‒ personeelsvertegenwoordiging op verzoek van meerderheid 
werknemers

� let op: arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 35c lid 4 WOR)

‒ of 2 maal per jaar vergadering (artikel 35b WOR)

� < 10 personen

‒ ondernemer kan personeelsvertegenwoordiging instellen

� ook arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 35d WOR)



Rechten ondernemingsraad

� adviesrecht (artikel 25 WOR)

‒ duurzaam samenwerken met andere onderneming (sub b)

‒ beëindiging onderneming (sub c)

‒ belangrijke wijziging werkzaamheden (sub d)

‒ …

� instemmingsrecht

Adviesrecht

� voorgenomen besluit

‒ advies moet op zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijk 
invloed kan zijn op te nemen besluit (art. 25 lid 2 WOR)

� belangrijke wijziging in organisatie van onderneming (art. 25 lid 1 
onder e WOR)

‒ ook bij gefaseerde besluitvorming/geleidelijke invoering?

� besluit niet conform advies 1 maand opschorten (artikel 25 lid 6 
WOR)

‒ in deze maand kan OR in beroep bij Ondernemingskamer (artikel 26 
WOR)

Instemmingsrecht

� besluiten rondom organisatie -> advies

� besluiten rondom arbeid -> instemming

� geen instemming OR dan moet ondernemer aan kantonrechter 
toestemming vragen (artikel 27 lid 4)

‒ geen instemming is onredelijk

‒ besluit noodzakelijk om bedrijfsorganisatorische redenen



Instemmingsrecht arbo

� nieuwe regels ten aanzien van arbeidsomstandigheden of 
arbeidstijden die van toepassing zijn op verschillende groepen 
werknemers

‒ arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 27 lid 1 sud b WOR)

‒ regeling op gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-
integratiebeleid (artikel 27 lid 1 sub d WOR)

Instemmingsrecht beoordeling

� regeling op gebied van personeelsbeoordeling (artikel 27 lid 1 sub g)

� regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor 
waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties 
van in onderneming werkzame personen (artikel 27 lid 1 sub l)

‒ bijvoorbeeld tijdregistratiesysteem

Arbeidsomstandighedenbesluit

� werkruimte van thuiswerker zodanig ingericht, dat werknemer zo veel 
mogelijk zittend en op ergonomisch verantwoorde manier zijn werk 
kan doen

‒ doelmatige zitgelegenheid / doelmatig werkblad - doelmatige werktafel 
tot beschikking

� in werkruimte zijn nodige voorzieningen voor doelmatige 
kunstverlichting aanwezig



Arbovoorziening / hulpmiddelen

� voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit 
arbeidsomstandighedenbeleid van werkgever

‒ beeldschermwerkplek thuis / stoel

� voorzieningen die deels op reguliere werkplek worden gebruikt en 
deels op thuiswerkplek

‒ voorziening op reguliere werkplek onbelast 

� gebruik daarvan op thuiswerkplek ook onbelast

‒ mobiele telefoon / gereedschap / …

Noodzakelijkheidscriterium
gericht vrijgesteld

� voorziening naar redelijke oordeel werkgever noodzakelijk voor 
behoorlijke vervulling van dienstbetrekking en

� werkgever voorziening betaalt en kosten niet doorberekent aan 
werknemer en 

� werknemer voorziening teruggeeft of restwaarde van deze 
voorziening aan werkgever betaalt als hij deze niet meer nodig heeft 
voor dienstbetrekking

Noodzakelijkheidscriterium

� gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en 
dergelijke apparatuur

‒ printers / desktops / laptops / tablets / mobiele telefoons / 
smartphones / simkaarten / dongels

� abonnementen voor internet en mobiele telefonie / software 

� vaste telefoonlijn valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium

‒ kosten van vaste lijn op thuiswerkplek toch vergoeden

� bij werknemer belasten / ten laste van vrije ruimte brengen

‒ werknemer wel onbelast mobiele telefoon geven die hij tijdens 
thuiswerken kan gebruiken



Alles-in-één-pakket

� thuis internet, telefoon en televisie in één pakket 

‒ vaststellen welk deel van factuur voor internetaansluiting is

� dat deel van factuur mag werkgever onbelast vergoeden

mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotainment.nl
facebook.com/jwinfotainment


