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Laga Newsflash 
Nationale staking – occasioneel telewerk 
is een optie voor werkwillige 
werknemers 

 

 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront kondigt een nationale 
staking aan op vrijdag 14 december 2018. Aangezien 

stakingen vaak gepaard gaan met blokkades en 
verkeersproblemen, is het voor werkwillige werknemers niet 

altijd eenvoudig om hun werkplaats te bereiken. 
 
Werkwillige werknemers die door een staking het werk niet 

kunnen bereiken, hebben enkel recht op gewaarborgd dagloon 
indien zij (i) redelijke inspanningen hebben geleverd en (ii) de 

staking onvoorzienbaar was. 
 

Aangezien de staking van 14 december 2018 voorzienbaar is, 
biedt occasioneel telewerk een mogelijke oplossing voor 
werkwillige werknemers. Occasioneel telewerk laat 

werknemers wiens functie verenigbaar is met het occasioneel 
telewerk (door het gebruik van informatietechnologie), toe om 

van thuis of op een andere door de werknemer gekozen plaats 
te werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden, werkbelasting 
en prestatienormen. 

 
Occasioneel telewerk is enkel toegestaan omwille van 

persoonlijke redenen of overmacht, zoals een doktersbezoek, 
de komst van een technicus, een treinstaking, autopech of 
slechte weersomstandigheden. 

 
De werknemer moet voorafgaandelijk en binnen een redelijke 

termijn occasioneel telewerk aanvragen bij zijn werkgever. 



 
De werkgever kan de aanvraag van de werknemer zowel 

weigeren als aanvaarden. Indien de werkgever weigert, moet 
hij de redenen van deze weigering schriftelijk ter kennis 

brengen aan de werknemer. Zijn onder andere redenen om te 
weigeren: de noodwendigheden inzake de werking van de 

onderneming of het buitensporige aantal ingediende verzoeken 
voor occasioneel telewerk. 
 

Indien de werkgever het verzoek van de werknemer 
aanvaardt, moeten de werkgever en de werknemer in 

onderling akkoord afspraken maken over de uitvoering van het 
occasioneel telewerk, zoals de terbeschikkingstelling van de 
benodigde apparatuur en technische ondersteuning, de 

bereikbaarheid van de werknemer en eventuele 
kostenvergoedingen. 

 
Als werkgever kan je anticiperen op deze verzoeken voor 
occasioneel telewerk door een kader vast te leggen in een 

ondernemings-cao of het arbeidsreglement (met onder andere 
de in aanmerking komende functies en te volgen procedure).  

  
Het onderstaande team is beschikbaar om u bij te staan bij het 
uittekenen van een correct kader voor occasioneel telewerk. 
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