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Hybride werken - toekomst
▪ De combinatie tussen thuiswerken en op kantoor werken 

noemen we hybride werken.

▪ We hebben behoefte aan regels en structuur, vanuit zowel 
werkgever als werknemer;

▪ Hoe gaat u het hybride werken managen binnen uw 
organisatie?
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Hybride werken - managen
▪ Welke vorm wordt gekozen?

▪ 50/50
▪ 80/20
▪ Naar eigen inzicht
▪ Consequenties?
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Hybride werken managen
Aansturen van medewerkers die hybride werken
▪ Basis op orde → functieprofielen, resultaatafspraken.
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Functieprofiel & resultaatafspraken
Een functieprofiel bevat:
▪ Plaats in de organisatie
▪ Doel van de functie
▪ Taken en verantwoordelijkheden
▪ Opleidings- en ervaringseisen
▪ Relevante competenties

▪ Daarmee zijn de verwachtingen in de basis duidelijk.
▪ Met resultaatafspraken, dus welke resultaten verwacht u als werkgever van uw 

werknemer, kunnen de resultaten van een medewerker tijdens het werken (hybride of 
niet) gemonitord worden zodat de doelstellingen van de organisatie kunnen worden 
behaald.
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Hybride werken - managen
Gouden tips:
1. Onderhoud contact; door middel van bellen, Teams, en live 

afspraken. 
▪ Weet wat er bij uw medewerkers speelt, zodat u op tijd 

kunt ingrijpen en ondersteuning kunt bieden wanneer 
dat nodig is.

2. Maak goede afspraken over:
▪ Verwachtingen;
▪ Resultaten;
▪ En doelen. 
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Arbeidsrechtelijke aspecten van thuiswerken

▪ Thuiswerkplicht, -recht of -faciliteit?
▪ Instructierecht werkgever
▪ Wet Flexibel werken
▪ Wetsvoorstel Werken waar je wil
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Afspraken / beleid over thuiswerken
Bijvoorbeeld: 
▪ Hoeveel (maximaal) thuiswerken?
▪ Wie bepaalt?
▪ Aanvraagprocedure
▪ Te volgen regels
▪ Thuiswerken en zorg voor kinderen
▪ Werkoverleggen/contactmomenten
▪ Arbo-aspecten
▪ Taken/targets/controle

! Rol ondernemingsraad
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Controle bij thuiswerken
▪ In hoeverre mag werkgever werknemers controleren bij 

thuiswerken?
▪ Belangenafweging;
▪ Minst verstrekkende maatregel;
▪ Niet meer controle thuis dan op het werk;
▪ Voorafgaande mededeling.
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Arbo-verplichtingen bij thuiswerken
▪ Wat moet werkgever doen en wat moet werknemer doen?

▪ Juridische gevolgen bij het niet naleven van de arbo-verplichtingen.

▪ Wie betaalt wat? 

▪ Terugbetalingsregeling/teruggaveverplichting bij uitdiensttreding?

▪ Beleid en afspraken.
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Ergonomische werkplek 
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Corona: testen, vaccineren en quarantaine
▪ Wat mag de werkgever van werknemers vragen en eisen met betrekking tot testen en 

vaccineren? 

▪ Welke gevolgen kan de werkgever verbinden aan het niet willen testen of vaccineren 
door werknemers? 

▪ Wat als een werknemer in quarantaine moet?
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Fiscale aspecten hybride werken
▪ Veranderend kostenpatroon werknemer.
▪ Kosten thuis versus kosten op en naar kantoor.
▪ Arbeidsomstandighedenbeleid en verantwoordelijkheid werkgever.
▪ Vaste vergoedingen of vergoeding op declaratiebasis.
▪ Verstrekking, vergoeding of terbeschikkingstelling.
▪ Effect op vaste kostenvergoeding?
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Veranderd kostenpatroon werknemer

▪ Thuiswerken betekent minder reizen, dus minder 
reiskosten.

▪ Maar de werknemer maakt thuis ook kosten, mogen deze 
worden vergoed?

▪ Werknemers met een vaste onkostenvergoeding hebben 
door het thuiswerken vaak een veranderend kostenpatroon, 
waardoor vergoeding wellicht niet meer (volledig) onbelast 
kan worden vergoed.
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Kosten thuis
▪ Inrichting werkplek;
▪ Kosten internetverbinding;
▪ Koffie, thee, verwarming, toiletbezoek.

▪ Onderzoek NIBUD (juni 2020) toon aan dat 
bovengenoemde kosten gemiddeld € 2 per dag kosten.
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Kosten thuis, onbelaste mogelijkheden
Definitie werkplek: 
▪ Werkplekdefinitie: iedere plek waarvoor de werkgever de arbo-wet van toepassing is.
▪ Dat is dus ook bij de werknemer thuis.
▪ Werkgever is verantwoordelijk voor een arbo-veilige werkplek en mag de kosten 

hiervan vergoeden.
▪ Alleen de arbo-verstrekkingen. Niet de aankleding van de werkplek zoals schilderijen, 

koelkast, koffieapparaat.
▪ Noodzakelijkheidscriterium voor computers en aanverwante apparatuur, inclusief de 

daarvoor benodigde dataverbinding.
▪ Vanaf 1 januari 2022: de thuiswerkvergoeding voor € 2 per dag.
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Voorbeelden arbo-verstrekkingen
▪ In hoogte verstelbaar (zit-sta) bureau;
▪ Beeldschermverhoger;
▪ Beeldschermbril;
▪ In hoogte verstelbare stoel.
▪ Coronatesten voor toegang op het werk?
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Voorbeelden noodzakelijkheidscriterium

▪ Computer/laptop;
▪ Beeldscherm;
▪ Aanverwante apparatuur (printer, muis, muismat, 

koptelefoon);
▪ De volledige kosten van de internetverbinding thuis.
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Verstrekking, vergoeding of terbeschikkingstelling
▪ Bij arbo-verstrekkingen maakt het niet uit (maar wilt u het terug?)
▪ U kunt natuurlijk wel afspreken dat een werknemer die binnen een bepaalde tijd 

vertrekt, een vergoeding verschuldigd is vanwege het behouden van de inrichting van 
de thuiswerkplek.

▪ Bij het noodzakelijkheidscriterium moet de voorziening worden teruggegeven zodra 
deze niet meer noodzakelijk is of moet deze overgenomen worden tegen de 
restwaarde.
▪ Zo niet, is dan sprake van loon.
▪ Wanneer niet meer noodzakelijk? 

➢ Bijvoorbeeld bij uitdiensttreding of indien in het geheel niet meer wordt 
thuisgewerkt.
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Reiskostenvergoeding
▪ Vanaf 1 januari 2022 eindigt de overgangsregeling.
▪ Vergoeding dient te worden vastgesteld op basis van feitelijk reispatroon.
▪ Indien de werkgever afspraken heeft gemaakt over thuiswerken dient de 

reiskostenvergoeding met inachtneming van die afspraken te worden vastgesteld.
▪ Gevolg: voor de afgesproken thuiswerkdagen kan geen reiskostenvergoeding worden 

betaald.
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Vaste vergoeding reiskosten en thuiswerken
In de huidige situatie is de vaste reiskostenvergoeding gebaseerd op het aantal werkdagen 
dat de werknemer functioneel werkt:

▪ (214* reisafstand woonwerk v.v. * 0,19) / 12
▪ Parttimers naar rato van het aantal werkdagen.

Vanaf 2022:
▪ Formule blijft hetzelfde, maar nu naar rato van het aantal reisdagen per week en het 

aantal thuiswerkdagen per week.
▪ Op dagen waarop een reiskostenvergoeding wordt betaald, kan er geen onbelaste 

thuiswerkvergoeding worden betaald en andersom.
▪ Incidentele afwijking hebben geen gevolgen voor de hoogte van de onbelaste 

vergoeding, structurele afwijkingen wel.
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Effect op vaste kostenvergoeding
▪ Vaste kostenvergoeding is alleen onbelast indien daaraan een voorafgaand een 

onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten ten grondslag ligt en hieruit blijkt dat de 
vergoeding ziet op kosten die ook onbelast vergoed kunnen worden.

▪ Voorbeelden:
▪ Kosten voor consumpties onderweg (lunches, koffie, kleine consumpties);
▪ Representatiekosten;
▪ Kosten auto van de zaak.

▪ Onderzoek is vormvrij, maar moet wel representatief zijn.
▪ Indien er geen onderzoek is gedaan (of te lang geleden), dan is de vergoeding belast 

(kan vaak wel via de WKR).
▪ Als er al een onderzoek is, is dit vaak gebaseerd op de situatie dat de werknemer de 

hele week “onderweg” was. Door thuiswerken is sprake van veranderend kostenpatroon.
▪ Gevolg: Vaak is een nieuw kostenonderzoek noodzakelijk.
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Effect op vaste kostenvergoeding
Voorbeeld fiscaal risico “foute” kostenvergoeding:

Risico: 
▪ Naheffing over 10 * € 100 = € 1.000 per maand voor iedere maand dat nog geen nieuw 

onderzoek is uitgevoerd. 
▪ Daarnaast kan een boete (stel: 25%) worden opgelegd. 
▪ De Belastingdienst kan tot vijf jaar terug naheffen.

4. Fiscale kansen en 
risico’s

Werkgever A heeft 10 vertegenwoordigers met een vaste kostenvergoeding van € 100 per maand. 
Vanwege Corona werken deze werknemers voor 50% thuis. Conclusie: er is sprake van een gewijzigd 
kostenpatroon en het uitgevoerde kostenonderzoek is niet meer representatief.



Wijzigen afspraken rondom vergoedingen
▪ Dat een vergoeding niet langer onbelast mag worden gegeven, betekent niet 

automatisch dat werkgever de werknemer deze vergoeding ook mag afnemen.
▪ Wat mogelijk is, hangt af van de formulering van de daarover gemaakte afspraken. 
▪ Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden mag slechts in uitzonderingsgevallen.

Tip: 
▪ Treed in overleg met de werknemers en probeer er samen uit te komen. 
▪ Het bieden van een alternatief (bijvoorbeeld thuiswerkvergoeding in plaats van 

reiskostenvergoeding op niet-reisdagen) kan de werknemer motiveren in te stemmen met de 
voorgestelde wijziging.
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Vragen? 
Heeft u vragen over hybride werken of één van de aspecten hiervan? Of heeft u behoefte 
om te sparren over hybride werken binnen uw organisatie? Neem dan contact op met één 
van onze adviseurs of uw contactpersoon bij KroeseWevers. Zij helpen u graag verder. 

Claudia Grimberg-Pont Thessa van Zoeren Gerard Gelling
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Claudia Grimberg-Pont
claudia.grimbergen-
pont@kroesewevers.nl

+31 6 10 95 89 04

Thessa van Zoeren
thessa.vanzoeren
@kroesewevers.nl

+31 6 10 95 89 04

Gerard Gelling
gerard.gelling
@kroesewevers.nl

+31 6 12 86 81 54



KroeseWevers
Accountants & adviseurs

www.kroesewevers.nl


