
Bedrijven kunnen op basis van  een vereenvoudigde spoedprocedure (de zogenaamde ‘fast 
track procedure’) een ruling aanvragen voor de toekenning van een telewerkvergoeding 
aan hun personeel zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in het kader 
van COVID-19 van toepassing zijn. Deze maatregelen stimuleren immers om zoveel mogelijk 
van thuis uit te werken. Via deze ruling krijgen bedrijven de bevestiging dat de toegekende 
vergoedingen beschouwd worden als kosten eigen aan de werkgever die geen deel uitmaken 
van de belastbare bezoldiging van de werknemers. De telewerkvergoeding wordt geacht de 
kosten te dekken voor de organisatie van een thuiskantoor en moet dienen voor het gebruik 
van elektriciteit, verwarming, bureelmateriaal, … 

De Dienst Voorafgaande Beslissingen stelt een ‘Ontwerpaanvraag - Thuiswerkvergoeding 
COVID-19’ ter beschikking, die werkgevers kunnen invullen en terugbezorgen, waarna de ruling 
vrijwel onmiddellijk zou worden toegekend. Het betreft een ‘tijdelijke’ telewerkvergoeding 
zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht zijn. Enkel in deze situatie 
kunnen alle werknemers, zonder onderscheid tussen de verschillende functiecategorieën, 
dezelfde vergoeding krijgen van 126,94 EUR per maand. 

Het algemene principe blijft dat het dubbel vergoeden van dezelfde kosten verboden is. Er 
moet dus op toegezien worden dat deze vergoeding geen compensatie vormt voor kosten die 
al op een andere manier worden vergoed. Indien nodig moet de reeds bestaande praktijk voor 
forfaitaire onkostenvergoedingen worden aangepast om het bedrag dat betrekking heeft op 
de kosten van het thuiskantoor aan te passen

Link naar site

https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19
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