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Hoofdstuk 1 : begripsomschrijving en toepassingsgebied.  

 

Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de statutaire en contractuele niet-gesubsidieerde 

personeelsleden van het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel tot en met rang A5 

waarvan de rechtspositie geregeld wordt door het Raadsbesluit houdende Het administratief en 

geldelijk statuut van de niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van het Departement 

Openbaar Onderwijs  

 

Artikel 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :  

 

- personeelslid : het statutair of contractueel personeel;  

 

- telewerkplaats : de woonplaats of een andere vaste plaats die de telewerker buiten de lokalen van 

de werkgever uitkiest, mits toestemming van deze laatste;  

 

- telewerk : een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarbij gebruik gemaakt wordt 

van informatietechnologieën en waarbij werkzaamheden die in de lokalen van de werkgever verricht 

kunnen worden op regelmatige of occasionele basis verricht worden op de telewerkplaats van de 

telewerker;  

 

- telewerker : een personeelslid dat telewerk verricht;  

 

- regulier telewerk : een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarbij gebruik 

gemaakt wordt van informatietechnologieën en waarbij werkzaamheden die in de lokalen van de 

werkgever verricht kunnen worden, op regelmatige basis verricht worden op de telewerkplaats van 

de telewerker;  

 

- occasioneel telewerk : een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarbij gebruik 

gemaakt wordt van informatietechnologieën en waarbij werkzaamheden die in de lokalen van de 

werkgever verricht kunnen worden, incidenteel en niet op regelmatige basis verricht worden op de 

telewerkplaats van de telewerker;  

 

- de werkgever : de Stad Brussel (departement Openbaar Onderwijs) 

 

- de leidinggevende: het personeelslid dat als VOE (verantwoordelijke organisatorische eenheid) 

werd aangeduid in het organogram van het departement;  

 

- werkdagen : kalenderdagen uitgezonderd zaterdagen, zondagen en feestdagen.  

 

Hoofdstuk 2 : procedure en behandeling aanvraag voor telewerk.  

 

Artikel 3. Telewerk gebeurt altijd op vrijwillige basis zowel voor het personeelslid als voor de 

werkgever. De organisatie van telewerk in een dienst doet in hoofde van de werkgever geen enkele 

verplichting ontstaan om aan alle personeelsleden van deze dienst toe te laten hiervan gebruik te 

maken. Evenmin doet het feit dat het telewerk zou veralgemeend worden in een dienst, geen enkele 

verplichting ontstaan in hoofde van het personeelslid om hiervan gebruik te maken.  

 

Artikel 4, § 1 Het personeelslid kan toestemming krijgen om telewerk te verrichten als de volgende 

algemene voorwaarden vervuld zijn :  
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1° het telewerk is verenigbaar met de functie en de positie van het personeelslid. Op voorstel van 

het departement OO stelt het College de lijst op met functies die al dan niet compatibel zijn met 

telewerk;  

2° het personeelslid heeft een dienstanciënniteit van minstens 6 maanden en zijn/haar 

integratieperiode werd positief afgesloten;  

3° het personeelslid beschikt over een internetaansluiting op zijn/haar telewerkplaats;  

 

§ 2 De telewerker die een uurrooster van minstens 30 uur per week heeft mag maximaal twee dagen 

telewerk per week verrichten.  

 

Indien het personeelslid een uurrooster presteert van minder dan 30 u per week mag hij/zij 1 dag 

per week telewerken 

 

Artikel 5. Het personeelslid kan op eender welk moment van het jaar door middel van een hiervoor 

bestemd formulier een individuele telewerkaanvraag indienen.  

De goedkeuring van de aanvraag gebeurt door de directeur-generaal van het departement OO na 

het gemotiveerde advies van de leidinggevende.  

 

De goedgekeurde aanvraag tot telewerk wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en 

Schepenen. Het telewerk begint ten vroegste de maand die volgt op de goedkeuring door de 

directeur-generaal van het departement OO. 

 

Artikel 6, § 1 Voor de personeelsleden in dienst genomen in het kader van een 

arbeidsovereenkomst, maakt de goedgekeurde aanvraag het voorwerp uit van een bijlage bij hun 

arbeidsovereenkomst. Voor de statutaire personeelsleden maakt de goedkeuring het voorwerp uit 

van een unilaterale beslissing.  

 

§ 2 De in § 1 bedoelde bijlage of unilaterale beslissing vermeldt ten minste het volgende : 1° het 

adres van de telewerkplaats(maximaal twee verschillende adressen); 2° de begindatum en de wijze 

van beëindigen van het telewerkakkoord.  

 

Hoofdstuk 3 : organisatorische aspecten van het telewerk.  

 

Artikel 7. De uitoefening van telewerk heeft geen enkele invloed op de rechtspositie van het 

personeelslid. De telewerker geniet dezelfde rechten en heeft dezelfde plichten als de andere 

personeelsleden tewerkgesteld bij de werkgever, en blijft onderworpen aan dezelfde reglementaire 

beschikkingen.  

 

Artikel 8. De leidinggevende maakt afspraken met de telewerker, stelt hem in kennis over de uit te 

voeren taken en de te halen doelstellingen, alsook over de methodes om het verrichte werk te 

beoordelen. Het niet naleven van deze afspraken kan aanleiding geven tot het opzeggen van de 

toelating voor telewerk door de directeur-generaal van het departement OO op initiatief van de 

leidinggevende volgens de modaliteiten voorzien in artikel 18.  

 

Artikel 9. De telewerker is in principe gehouden aan dezelfde arbeidstijdregeling als diegene die van 

toepassing is op de werkvloer voor de andere dagen waarop niet getelewerkt wordt. Een 

occasionele of  
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reguliere telewerker die per volledige dag presteert, wordt een arbeidsprestatie van 7u30 per 

telewerkdag toegekend; een arbeidsprestatie van 3u45 wordt per halve telewerkdag toegekend.  

Indien het arbeidsregime geen 37,5 uur per week bedraagt, wordt een (halve) dag telewerk prorata 

het specifieke uurrooster toegekend. 

 

Artikel 10, § 1. De vastlegging van de dagen waarop het telewerk wordt verricht kan gebeuren door 

uitwisseling van elektronische zendingen. Deze dient minstens 2 werkdagen voor het begin van de 

telewerkdag te gebeuren en dient het akkoord via elektronische weg van de leidinggevende 

verkregen te hebben. De toepassing van de hierboven voorziene regels dient compatibel te blijven 

met het principe van de continuïteit van de openbare dienst. De leidinggevende neemt de nodige 

maatregelen en beslissingen om deze continuïteit te verzekeren, ook als deze een afwijking van de in 

artikel 8 bepaalde afspraken inhouden.  

 

§2 Het gebruik van de elektronische agenda is verplicht en de inhoud is zichtbaar voor de 

leidinggevende.  

 

§3 Een geplande vorming heeft voorrang op een telewerkdag.  

 

Artikel 11. De verlofregeling en de bepalingen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten blijven 

volledig op de telewerker van toepassing.  

 

Artikel 12. De werkgever informeert de telewerker omtrent de beschermings- en 

preventiemaatregelen die van kracht zijn inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek, in het 

bijzonder de eisen inzake beeldschermapparatuur. De telewerker past deze maatregelen toe. De 

bevoegde interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker om te 

kunnen controleren of de geldende regelingen inzake veiligheid en gezondheid op correcte wijze 

worden toegepast. Indien het telewerk wordt verricht in een bewoond lokaal, moet dit bezoek op 

voorhand worden aangekondigd en moet de telewerker ermee hebben ingestemd. Desbetreffend 

bezoek wordt in onderling overleg gepland. De telewerker kan een inspectiebezoek van diezelfde 

diensten aanvragen.  

 

Artikel 13. De werkgever verschaft, installeert en onderhoudt de IT-apparatuur die nodig is in het 

kader van telewerk. Het gebruik van een pc die niet door de werkgever werd verschaft is in het 

kader van telewerk uitdrukkelijk verboden.  

 

Artikel 14. De telewerker gaat zorgvuldig om met de hem ter beschikking gestelde apparatuur. Hij 

respecteert en past de toepasselijke regels toe inzake gebruik van de ter beschikking gestelde ICT-

middelen zoals vervat in de bijlage aan artikel 11ter van het Arbeidsreglement (ICT-Policy).  

 

Artikel 15. De telewerker kan beroep doen op technische bijstand tijdens de gewone werkuren via 

de helpdesk van i-CITY. i-CITY kan op elk moment de verbinding van de telewerker onderbreken 

wanneer de integriteit en de veiligheid van de informaticatoestellen van de werkgever bedreigd 

worden. Deze toestand moet als een overmacht in hoofde van de telewerker beschouwd worden die 

zijn taken niet kan voltooien, behalve indien de onderbreking te wijten is aan foutief gedrag of 

gebruik van de ter beschikking gestelde informaticatoestellen, in hoofde van de telewerker.  

 

Artikel 16. De telewerker is verplicht om zijn leidinggevende onmiddellijk op de hoogte te brengen 

van een defect aan de apparatuur of een ander geval van overmacht waardoor hij niet bij machte is 

zijn werk uit te voeren. In dat geval moet de telewerker alles in het werk stellen om zijn 

werkzaamheden te komen uitvoeren in de lokalen van de werkgever.  
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Hoofdstuk 4 : de vergoeding voor internetkosten  

 

Artikel 17, § 1. Het personeelslid dat regulier telewerk uitvoert kan van een vergoeding genieten 

voor de kosten van een internetabonnement.  

 

§ 2. De tussenkomst ten laste van de Stad wordt forfaitair bepaald op 20,00 EUR per maand. De 

vergoeding wordt op het einde van elk jaar uitbetaald op basis van voor te leggen 

verantwoordingsstukken.  

 

§ 3. De vergoeding wordt toegekend aan het personeelslid dat minstens 30 dagen telewerkt per 

kalenderjaar.  

 

§ 4. De vergoeding voor kosten van een internetabonnement is niet gekoppeld aan de 

schommelingen van de index der consumptieprijzen.  

 

Hoofdstuk 5 : duur en beëindiging van het akkoord inzake telewerk  

 

Artikel 18, §1. Het akkoord inzake telewerk is van onbepaalde duur.  

 

§2. Het telewerk neemt een einde :  

 

- wanneer een einde wordt gemaakt aan de arbeidsverhouding ongeacht de wijze van beëindiging; - 

op initiatief van de telewerker via een schrijven gericht aan zijn leidinggevende / 

departementshoofd en mits het in achtnemen van een opzegtermijn van 1 maand;  

 

- op initiatief van de leidinggevende / directeur-generaal van het departement OO mits het 

respecteren van een opzegtermijn van 1 maand. Het Departement OO deelt de beslissing per brief 

mee aan de telewerker. De opzegtermijn begint te lopen vanaf deze zending, waarbij de postdatum 

als bewijs geldt.  

 

§3. Het telewerk neemt een einde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande opzegtermijn :  

- in geval de telewerker weigert toestemming te verlenen voor een bezoek van de 

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;  

- in geval van misbruik of beschadiging door de telewerker van het materiaal of de aan hem ter 

beschikking gestelde IT-apparatuur;  

- in geval van niet-naleving door de telewerker van de geldende wettelijke en/of reglementaire 

bepalingen en, in voorkomend geval, ook van de contractuele bepalingen, onverminderd de 

mogelijkheid tot het opstarten van een tuchtprocedure;  


