
 
04 Samengevoegde vragen van  
- mevrouw Linda Musin aan de vice-
eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, over "de evolutie van telewerk in 
België" (nr. 5185)  
- mevrouw Maggie De Block aan de vice-
eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, over "het promoten van 
telewerken in de private sector" (nr. 5329)  

(Uit Beknopt verslag, Commissie Sociale  
Zaken, woensdag 22 juni 2011,namiddag) 

 
04.02 Maggie De Block (Open Vld): De regering 
biedt ambtenaren soepeler voorwaarden voor 
telewerk. Daar was veel vraag naar, want weinig 
ambtenaren hadden tot nog toe die gelegenheid. 
Uit cijfers van minister Vervotte blijkt dat in 2010 
amper 12,3 procent van de ambtenaren thuis 
werkte. Voor de privésector is sinds 1996 een 
expliciete wetgeving huisarbeid van kracht. Uit 
onderzoek van uitzendkantoor Tempo-Team blijkt 
dat 47 procent van de werknemers telewerk wel 
ziet zitten, maar dat 49 procent van de 
werkgevers telewerk verbiedt. Er is dus daar een 
andere ingesteldheid nodig. Het is natuurlijk een 
kwestie van vertrouwen dat de werknemer die 
thuis werkt even gedisciplineerd werkt en niet 
van de geboden flexibiliteit profiteert. Telewerken 
is overigens een recht dat door de werkgever te 
allen tijde kan worden herroepen. Het is ook niet 
mogelijk voor elke functie. Het beeld van de 
thuiswerkende jonge vrouw met een baby op de 
arm en een laptop op schoot is fout. Telewerk 
betekent evengoed dat men zijn kind naar school 
brengt en dan thuis kantoorwerk doet.  

 
Hoe evolueert het aantal telewerkers in de 
privésector? Zijn er opvallende verschillen tussen 
mannen en vrouwen, tussen de verschillende 
sectoren of leeftijdsgroepen, tussen de 
Gewesten? Plant de minister een initiatief om 
telewerk in de privésector te promoten of te 
versoepelen en de misverstanden over telewerk 
weg te nemen? Zal de minister voorstellen 
formuleren voor het actualiseren van de wet van 
1996 inzake huisarbeid?  

 

 
04.03 Minister Joëlle Milquet (Frans): De 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 
betreffende het telewerk, die op 9 november 
2005 in de NAR werd gesloten, moest uitvoering 
geven aan de Europese raamovereenkomst over 
telewerk van 16 juli 2002. We hebben vervolgens 



een aantal  

 
wijzigingen aangebracht aan de wet van 3 juli 
1978 in de bepalingen in verband met thuis- en 
telewerk, meer bepaald via de wet van 20 juli 
2006.  
Om de bedrijven te sensibiliseren heeft de FOD 
Werkgelegenheid een door de ULB en de VUB 
opgestelde brochure gepubliceerd, met de titel 
“Wegwijs in … telewerk invoeren in de 
onderneming”. Er werd dezelfde universiteiten 
gevraagd een studie uit te voeren over de 
kenmerken van het bezoldigd telewerk uit een 
juridisch en sociologisch oogpunt.  

 
(Nederlands) Uit een onderzoek door Eurostat 
blijkt dat in 2008 en 2009 ongeveer 5 procent van 
de werknemers in België regelmatig aan 
thuiswerk doet. In 2011 is dat percentage 5,9 bij 

vrouwen en 4,7 bij mannen. In alle regio‟s 

schommelt het totaalpercentage rond 5 procent. 
De statistieken zijn op de website van de FOD 
WASO beschikbaar. Thuiswerk is breder dan 
thuistelewerk. Het kan immers zowel om 
handarbeid als intellectuele arbeid gaan. Het 
gebruik van telecommunicatiemiddelen is een 
voorwaarde voor de definitie van thuistelewerk. 
Geen enkele statistiek omhelst enkel de 
telewerkers. Zij worden immers niet 
geregistreerd.  

 
De huidige wettelijke en reglementaire 
bepalingen, zowel op het vlak van het thuiswerk 
als het thuistelewerk, blijken te voldoen en het is 
dus niet noodzakelijk om bijkomende 
versoepelingmaatregelen uit te werken. Er kan 
wel meer gesensibiliseerd worden, onder meer 
via informatiecampagnes. Dat geldt vooral voor 

de kmo‟s.  

 

 
04.05 Minister Joëlle Milquet (Frans): Volgens 
mij heeft die gewoonweg te maken met de 
moeilijkheid om de uitvoering en de kwaliteit van 
het gevraagde werk te controleren.  

 



04.06 Maggie De Block (Open Vld): Het 
wettelijke kader is goed, maar de groei verloopt 
langzaam. Er moet inderdaad worden 
gesensibiliseerd. Er moeten hardnekkige 
vooroordelen worden weggewerkt, onder meer 
dat thuiswerk leidt tot minder rendement en 
vooral interessant is voor vrouwen. Thuiswerk 

biedt immers vooral mogelijkheden om met z‟n 

allen minder in de files te staan. Het is beter voor 
de gezondheid en het humeur, waardoor men 
ook langer kan blijven werken.  

 
Het incident is 
gesloten.  

 

 

 

 


