
 
 

 

  

 Thuiswerken,  
hybride werken zal blijven na 
corona! Waar moet ik als 
werkgever aan denken?  

 

 

Heeft een werknemer het recht om thuis te werken?  

In de Nederlandse wet is nog geen recht op thuiswerken vastgelegd. 

Wel kan de werknemer de werkgever een verzoek doen om thuis te 

mogen werken.  

 

Wet flexibel werken 

Een werknemer die 26 weken of langer in dienst is kan de werkgever 

verzoeken om de arbeidsplaats te wijzigen op grond van de Wet 

flexibel werken. Deze wet geldt alleen voor werkgevers met 10 of meer  

werknemers. Een verzoek betreffende aanpassing van de 

arbeidsplaats kan door de werkgever in grote mate van vrijheid worden 

beoordeeld. De werkgever heeft op dit moment alleen de verplichting 

om het verzoek in overweging te nemen en dient een afwijzing 

schriftelijk te motiveren. De werkgever dient zich hierbij wel als goed 

werkgever op te stellen. Momenteel is het wetsvoorstel ‘Werken waar je 

wilt’ ingediend. Dit wetsvoorstel zou het gemakkelijker moeten maken 

voor werknemers om de arbeidsplaats aan te kunnen passen. Of dit 

wetsvoorstel wordt aangenomen is nog niet bekend.  

 

Moet ik de afspraken omtrent thuiswerken vastleggen?  

Het is aan te raden om met de werknemer duidelijke afspraken te 

maken over thuiswerken en deze ook vast te leggen. Dit kan in de vorm 

van een algemene thuiswerkregeling en/of in de vorm van een 

individuele thuiswerkovereenkomst. In deze laatste overeenkomst 

kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de dagen waarop 

thuisgewerkt mag worden, de bereikbaarheid van de werknemer tijdens 

het thuiswerken, de omgang met privacygevoelige informatie, de 

manier waarop de werkplek is ingericht etc. Van belang is om in de 

overeenkomst ook een bepaling waarbij de werkgever zich het recht 

voorbehoudt thuiswerkdagen in te trekken op te nemen.   

 

Moet ik de werknemer een thuiswerkvergoeding behalen?  

Het geven van een thuiswerkvergoeding is niet wettelijk verplicht. Maar 

een werkgever kan hiermee wel laten zien een goede werkgever te zijn. 

Sinds 1 januari 2022 mag de werkgever een werknemer die thuiswerkt 

een vergoeding van 2 Euro per dag onbelast verstrekken. Voor die 

dagen mag echter geen onbelaste reiskostenvergoeding worden 

verstrekt! Van belang zijn duidelijke afspraken met de werknemer.  

  



 
 

 

  

Ben ik als werkgever ook verantwoordelijk voor de werkplek 

thuis?   

Nederlandse werkgevers hebben op grond van de Arbowet een 

zorgplicht richting hun werknemers. De werkgever is verantwoordelijk 

voor een veilige werkomgeving, dit geldt ook voor de thuiswerkplek. 

De zorgplicht ziet onder andere op een ergonomisch ingerichte 

werkplek. De werkgever dient de werknemer hierover te informeren, 

instrueren, faciliteren en controleren om te voldoen aan haar 

zorgplicht.  

 

De Arbeidsinspectie controleert op de naleving van de Arbowet en is 

zelfs bevoegd om thuiswerkplekken te controleren. Als de Arbowet 

niet wordt nageleefd is de inspectie SZW bevoegd om boetes op te 

leggen aan de werkgever. 

 

Ben ik als werkgever verplicht een vergoeding te geven voor de 

thuiswerkplek?  

Er is geen wettelijke verplichting om de werknemers een vergoeding 

te geven voor de inrichting van de thuiswerkplek. Een CAO kan 

overigens anders bepalen. Van belang te melden is dat 

verstrekkingen voor een deel onbelast gedaan kunnen woorden. De 

kosten voor bijvoorbeeld een bureaustoel of een computer vallen 

namelijk binnen de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling. 

Overleg met onze payroll-adviseurs over de mogelijkheden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor de werknemer die in het buitenland wil 

thuiswerken!  

Sommige werknemers wonen buiten Nederland en zullen als zij 

thuiswerken (geheel of gedeeltelijk) hun werkzaamheden vanuit het 

buitenland verrichten. Het is belangrijk om te realiseren dat dit in kan 

houden dat er (ook) ander recht van toepassing kan worden op de 

arbeidsovereenkomst. Ondanks dat partijen in veel gevallen een 

rechtskeuze maken voor Nederlands recht, kan het alsnog betekenen 

dat ook dwingendrechtelijke bepalingen van het land waaruit de 

werknemer de werkzaamheden gewoonlijk verricht van toepassing 

zijn. Ook kan in die situatie een buitenlandse rechter bevoegd zijn in 

geval van een geschil tussen de werknemer en de werkgever.  

 

Daarnaast kunnen er ook gevolgen zijn voor de belastingen en 

sociale verzekeringen. Er is een regel op grond waarvan de 

werknemer 183 dagen per jaar in een ander EU-land mag werken 

zonder dat dit consequenties heeft voor de belastingen. Dit is 

ingewikkelde materie; neem contact met onze fiscalisten op voor 

advies!  

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact 

opnemen met ons PKF Legal team!  

 

Telefoon: +31 (0)15 261 31 21  
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