
Flexibel werken in de 
logistieke & maritieme sector 

 

14 maart 2019 



Op weg naar een flexibele arbeidsorganisatie 



Glijdende werktijd 
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Werknemer 

 

 

 

 

 
 

• voltijdse werknemer 

• deeltijdse werknemer met een vast rooster 
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Glijtijd 7.30 u tot 9.00 u 

Stamtijd 9.00 u tot 12.00 u 

Glijtijd 12.00 u tot 14.00 u waarvan 30 min. middagpauze 

Stamtijd 14.00 u tot 16.00 u 

Glijtijd 16.00 u tot 18.00 u 
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• dagelijkse arbeidsduur ≤ 9 u 

• wekelijkse arbeidsduur ≤ 45 u 

 

  

    werkgever beslist 

 

vb. arbeidsduur = 38 u/week. Per week mag max 3 u meer of minder gepresteerd 
worden dwz min 35 u/week en max 41 u/week. 
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• wekelijkse arbeidsduur 

  = gemiddelde wekelijkse arbeidsduur binnen 

     een referteperiode 

 

  

         min 3 m & max 1 j 
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arbeidsregime van 38 u/week 
max = 45 u/week (= 7 u in plus en ook 7 u in min) 
referteperiode = 1 kwartaal 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

38 38 38 38 152 u 

Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 tekort 

31 34 34 34 34 167 u 190-167= 23 u 

Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 

40 45 45 45 175 u 

totaal KW 1 gemiddeld 

494 u 494/13= 38 u 
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• afwijkingen mbt wekelijkse arbeidsduur 
• max. 12 u overdragen (meer bij cao) naar volgende referteperiode 

   

  

      werkgever beslist 

 
• overmacht: recuperatie of prestatie binnen 3 m volgend op einde van de 

referteperiode 
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arbeidsregime van 38 u/week 
max = 45 u/week (= 7 u in plus en ook 7 u in min) 
referteperiode = 1 kwartaal 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

38 38 38 38 152 u 

Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 tekort 

31 34 34 34 34 167 u 190-167= 23 u 

Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 

45 45 45 45 180 u 

totaal KW 1 teveel 

(494/KW) 499 u 499-494= 5 u 
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arbeidsregime van 38 u/week 
max = 45 u/week (= 7 u in plus en ook 7 u in min) 
referteperiode = 1 kwartaal 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

38 38 38 38 152 u 

Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 tekort 

31 34 34 34 34 167 u 190-167= 23 u 

Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 

40 40 40 ziek (38) 158 u 

totaal KW 1 tekort 

(494/KW) 477 u 494-477= 17 u 
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• recht op gewone loon, ongeacht uren in min of in plus 

• op het einde van de referteperiode: uren in min én niet tijdig 
ingehaald 

 
 

         werkgever mag loon inhouden 
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• op het einde van de referteperiode: uren in plus én niet tijdig 
gerecupereerd 

 
 

         werknemer verliest rechten mbt uren in plus 
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• principe: uren in plus zijn geen overuren, binnen de grenzen 

 

• uren boven de grenzen zijn overuren 
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arbeidsregime van 38 u/week 
max = 42 u/week (= 4 u in plus en ook 4 u in min) 
 

M D W D V 

8 8 8 9 9 42 u 

M D W D V 

10 10 9 9 9 47 u 

4 u meer gewerkt dan gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 u: 4 u zijn geen overuren 
vermits de daggrens van 9 u en de weekgrens van 42 u niet overschreden werden 

9 u meer gewerkt dan gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 u; op M en D is de daggrens 
telkens overschreden met 1 u = recht op overloon; weekgrens is overschreden met 5 u (47-42) 
Overschrijding is het grootst op weekvlak dus 5 u overloon betalen! 
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• via cao 

• via arbeidsreglement  

 + bijlage bij het arbeidsreglement 

 + systeem van tijdsopvolging 
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• de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur ≤ 45 u 
• het begin en einde van de stam- en glijtijd 
• het aantal uren dat per week meer of minder mag 

gepresteerd worden 
• het aantal uren dat op het einde van de referteperiode 

mag overgedragen worden (max. 12 u – verhoging 
mogelijk) 

• een referteperiode: min. 3 mnd - max. 1 jaar 
• de gemiddelde dagelijkse arbeidsduur ≤ 9 u 
• de duur van de pauzes 
• de regels mbt de recuperatie tijdens de referteperiode 

van uren die boven of onder de gemiddelde wekelijkse 
arbeidsduur gepresteerd werden 

• sancties 
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• geheel van regels mbt de glijdende werktijd 
• manier van registreren van gepresteerde uren  

• plaats van raadpleging van het urensaldo 

• manier van aanvragen en opnemen van recuperatie 
• max aantal uren recuperatie per dag en per week 

• gevallen van overmacht 

 
• verbod van grensoverschrijding + niet betaald + geen 

recuperatie 
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• identiteit van de werknemer 

• duur van de arbeidsprestaties per dag 

• voor deeltijdse werknemers met een vast rooster: het begin en 
het einde van de arbeidsprestaties en rustpauzes 

 
consulteerbaar door de werknemer met glijtijd én de sociale inspectie 

gegevens gedurende 5 jaar te bewaren 
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Telewerk 
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+ 25 minuten 

voordeel 1 
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FASE 1  FASE 2  
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Bron: SD Worx, 2018 bevraging bij 2500 Belgische medewerkers (N=750) 
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Bron: onderzoek VIAS en FOD Mobiliteit 
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voordeel 2 
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Overzicht 
VOORDELEN NADELEN 

overtuigingsargument bij rekrutering minder controle 

retentiemanagement slechtere infrastructuur 

extra gemotiveerde werknemers vervaging grens werk/privé 

productiviteit stijgt minder sociaal contact 

beperken files meer afleiding 

beperken ongevallen niet elke functie laat dit toe 

work-life-balans 

minder ziekteverzuim 

besparing bureauruimte 

beter voor het milieu 
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Hoe juridisch correct invoeren? 
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THUISWERK 

TELEWERK 

regelmatig occasioneel 

wet arbeidsovereenkomsten 

NAR-cao 85 wet werkbaar en wendbaar werk 
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Thuiswerk = overkoepelend begrip (wet arbeidsovereenkomsten) 

= tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in de woonplaats of op elke andere door de WN gekozen 
plaats, zonder dat de WN onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze WG staan 

 

Telewerk = een specifieke vorm van thuiswerk  

(andere regelgeving van toepassing) 

 

= een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in het 
kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen 
worden uitgevoerd, buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd 

 

 op regelmatige, structurele basis (cao nr. 85) OF  

 incidenteel, occasioneel (wet werkbaar en wendbaar werk) 

 

Gemeenschappelijk: uitgesloten van de bepalingen van de arbeidswet (arbeidsduur, zondagsarbeid, nachtarbeid, 
naleving arbeidsroosters, rusttijden en pauzes) 

 

 

Telewerk: what’s in a name 
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Invoering regelmatig telewerk 
OR inlichten CPBW inlichten 

bij gebrek: VA 
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Invoering regelmatig telewerk 
• sectorale aanbeveling om een kaderakkoord te sluiten 
• géén recht van de WN - omkeerbaarheid 
• verplicht: schriftelijke overeenkomst 

•  arbeidsovereenkomst of addendum 
•  uiterlijk voor aanvang 
•  aantal verplichte vermeldingen (frequentie, arbeidsvoorwaarden, 

bereikbaarheid, technische ondersteuning, kosten, terugkeer, 
plaatsen)  
•  aantal facultatieve vermeldingen (periode waarin telewerk wordt 

verricht, defecte apparatuur en overmacht)  
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Invoering regelmatig telewerk 
• terugbetaling kosten 
• apparatuur van de WG: terugbetaling kosten van verbindingen 
 en communicatie 
• apparatuur van de WN: terugbetaling kosten van installatie 
 software, werking en onderhoud, afschrijving apparatuur 
• niets voorzien m.b.t. terugbetaling bureaukosten (verwarming, 
 elektriciteit,..) 

 
terugbetaling op basis van bewijsstukken of op forfaitaire basis 
onderscheid fiscale & sociale behandeling kosten 
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• FISCAAL 
apparatuur van de WG: voordeel alle aard 
• persoonlijk gebruik mogelijk door WN: VAA 
 - pc of laptop: 72 EUR/jaar 
 - tablets: 36 EUR/jaar 
 - internetaansluiting: 60 EUR/jaar 
 - gsm/smartphone: 36 EUR/jaar 
 - mobiel telefoonabonnement: 48 EUR/jaar 
 - mobiele data: 60 EUR/jaar 
 - vast telefoonabonnement: 48 EUR/jaar 

• uitsluitend voor beroepsdoeleinden: geen VAA 
 

apparatuur van de WN: kosten 
• pc, laptops, tablets, randapparatuur en software: 20 EUR/mnd 
• internetaansluiting: 20 EUR/mnd  

 
eventueel: bureaukosten: 15 EUR/gepresteerde telewerkdag 
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• SOCIAAL 
10% van het brutoloon 
• beperkt tot deel dat betrekking heeft op telewerk 
• loon m.i.v. eenmalige premies (ook eindejaarspremie) 
  
eigen pc/internetverbinding van de WN 
• wezenlijk en regelmatig professioneel gebruiken 
• 20 EUR/mnd + 20 EUR/mnd 

 
cumul met vergoeding bureaukosten mogelijk (indien forfait van 
max. 126,94 EUR/mnd) 
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Occasioneel telewerk 

overmacht 

persoonlijke redenen 

thuiswerkalarm 
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Invoering occasioneel telewerk 
• een relatief recht van de WN 
• voorafgaandelijke aanvraag bij de WG 
• WG mag weigeren 
•  omdat de functie of de aard van de activiteit onverenigbaar is met telewerk 
•  om redenen die verband houden met de noodwendigheden van de 
 onderneming, de dienstverlening of het buitensporige, oneigenlijke of 
 ongerechtvaardigde karakter van de aanvraag 
•  moet schriftelijk worden meegedeeld 

• bij goedkeuring: afspraken over 
• terbeschikkingstelling apparatuur, technische ondersteuning, 

bereikbaarheid en eventuele vergoeding 

• sectorale aanbeveling: kaderakkoord 
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Arbeidsongeval tijdens telewerk 
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regelmatig / structureel telewerk occasioneel telewerk 

NAR-cao nr. 85 wet werkbaar en wendbaar werk 

akkoord van WN en WG nodig relatief recht van de WN 

schriftelijk document opstellen geen geschrift vereist 

vermoeden van arbeidsongeval: omkering 
bewijslast 

vermoeden van arbeidsongeval: 
omkering bewijslast 

verplichte toelichting OR/VA/CPBW geen verplichte toelichting OR/VA/CPBW 

verplichte terugbetaling van kosten geen verplichte terugbetaling van kosten 



In de praktijk 
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Obstakels 
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Vertrouwen krijgen is vertrouwen geven 
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bricks bytes behaviour 
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Meer informatie: www.telewerken.be 
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Valerie Clissen  03-221 73 09    valerie.clissen@wf-fe.be 
 
Machteld Buyens 03-221 99 83    machteld.buyens@wf-fe.be 
 
 

 

 

 

 

 

 

meer info … 
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