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In normale omstandigheden wordt in 
ons land al behoorlijk wat getelewerkt. 
Volgens het verkeersinstituut Vias ging 
het anno 2019 om meer dan één op de 

vijf werknemers. Ook bij ons maken heel 
wat collega’s gebruik van het recht op 
een vaste (“structurele”) telewerkdag. De 
coronacrisis heeft dat fenomeen alleen 
maar exponentieel doen toenemen. 
Massa’s mensen werkten noodgedwongen 

van thuis uit. Met de computer en de 
telefoon als enige contact met de collega’s. 

Maar een ongeval zit soms in een 
klein hoekje. En dan is het interessant 
om te weten of je op zo’n thuiswerkdag 
indien nodig kunt terugvallen op de 
arbeidsongevallenverzekering waar je 
werkgever over beschikt. Stel dat je bij 
het telewerken van de trap dondert of een 
brandwonde oploopt wanneer je een hete 

kop thee over je been morst. Of ruimer: 
wat als je in een ongeval betrokken raakt 
wanneer je tijdens je lunchpauze snel op 
je fiets bent gesprongen om een broodje te 
gaan halen?

Danielle Drykoningen, juridisch 
expert bij ons, stelt ons gerust: “Op dagen 
van telewerk geniet je exact dezelfde 
bescherming als op de dagen waarop je op 
kantoor werkt.”

Een telewerkongeval wordt vandaag de dag op dezelfde manier afgehandeld als een 
ongeval op de werkplek zelf. Dat is goed om weten, zeker tijdens een coronacrisis. Als 
je thuis iets overkomt, heb je dezelfde voordelen als een gewoon arbeidsongeval. 
Danielle Drykoningen en Nadine Vanhee

Een arbeidsongeval 
kan ook thuis

VOOR AL WIE TELEWERKT
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TELEWERKEN

Gaat het over alle telewerk?
Het telewerk tijdens de coronacrisis was 
uitzonderlijk. In normale tijden bestaat er 
een onderscheid tussen twee soorten.

Een structurele telewerkdag betekent 
dat je op regelmatige basis, bijvoorbeeld 
een vaste dag in de week, op een andere 
plaats werkt dan in het bedrijf zelf, dus 
thuis of een flexwerkplek. Dat ligt vast in je 
arbeidsovereenkomst.

Bij een occasionele telewerkdag staat 
je werkgever uitzonderlijk toe dat je 
elders werkt, bijvoorbeeld wanneer het 
openbaar vervoer door zware sneeuwval 
zwaar verstoord is of wanneer je thuis 
dringend de verwarmingsketel moet 
laten repareren. Je moet je baas wel op de 
hoogte brengen van het telewerk.

Sinds eind januari 2019 zijn beide 
vormen van telewerk opgenomen in de 
arbeidsongevallenregeling. Daardoor 
is er nu geen wettelijk verschil meer in 
de afhandeling van een ongeval op de 
werkplek zelf en van een ongeval tijdens 
een structurele of een occasionele 
telewerkdag. 

Danielle licht toe waarom dat zo’n 
goede zaak is: “Vroeger was het niet 
altijd eenvoudig om te bewijzen dat een 
telewerkongeval wel degelijk tijdens de 
uitvoering van het werk gebeurde.”

Wanneer kun je bij een 
telewerkongeval de wet inroepen?
De basisvoorwaarden van een 
arbeidsongeval blijven van toepassing. 
Zo moet het hoe dan ook onder meer om 
een plotselinge gebeurtenis gaan, met een 
externe oorzaak.

Maar nu staat in de wet speciaal voor de 
context van het telewerk ook gespecifieerd 
welke twee extra voorwaarden moeten 
zijn vervuld om van een arbeidsongeval te 
kunnen spreken.

Ten eerste qua plaats. Het ongeval 
moet zich hebben voorgedaan op de 
plaats(en) die schriftelijk is (zijn) vermeld 
als de plaats om het werk te verrichten. 
Dat geschrift kan een regelrechte 
telewerkovereenkomst zijn of een ander 
document dat telewerk, structureel of 
occasioneel, toelaat, bijvoorbeeld een mail 
of sms. Als er niets schriftelijk is vermeld, 
aanvaardt men standaard de woonplaats 

van de werknemer of de plaats(en) waar 
het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd.

Ten tweede qua tijdstip. De verzekering 
kan alleen worden ingeroepen voor een 
voorval tijdens de periode van de dag die 
is vermeld in de telewerkovereenkomst 
of een ander document dat het telewerk 
toelaat. Is er niets vermeld, dan tellen de 
werkuren die de telewerker zou moeten 
presteren indien hij in de lokalen van de 
werkgever zou zijn tewerkgesteld. 

Het grote voordeel voor jou is dat zodra 
die voorwaarden vervuld zijn, jij niet 
meer hoeft te bewijzen dat het ongeval 
gebeurde terwijl jij aan het werk was. 
Vroeger moest dat wel, wat niet zelden een 
probleem bleek.

Gaat het over valpartijen langs de 
trap?
Ja, onder meer. In de praktijk zijn dat 
overigens erg vaak voorkomende 
telewerkongevallen. Maar het gaat verder. 

In principe mag je ervan uitgaan dat alle 
ongevallen die zowel op de werkplaats als 
thuis kunnen gebeuren, kunnen worden 
beschouwd als een arbeidsongeval. 

Dus bijvoorbeeld wanneer je struikelt 

over de kabel van je laptop op het ogenblik 
dat je wilt opstaan van je werktafel. 

Maar er kan ook sprake zijn van een 
arbeidsongeval als je je serieus snijdt 
terwijl je een appel aan het schillen bent 
of als je je verbrandt bij het klaarmaken 
of opwarmen van je lunch. Je zou op je 
werk immers precies hetzelfde kunnen 
voorhebben. 

Het is daarentegen een ander verhaal 
als je tijdens je lunchpauze nog snel wat 
strijkwerk wilt doen of het gras maait en 
je je daarbij verwondt. Omdat de activiteit 
van het strijken of gras maaien geen 
activiteit is die op het werk kan. 

Danielle waarschuwt: “Niet elk ongeval 
thuis zal als een arbeidsongeval worden 
aanvaard. Net zo min als elk incident op 
de werkvloer. De verzekeraar kan altijd 
dekking weigeren als hij kan aantonen dat 
het toch een privéongeval is.”

Kan een verplaatsing tijdens 
het telewerken ook een 
arbeidsongeval zijn?
De arbeidsongevallenwetgeving geldt niet 
alleen bij een ongeval op de werkvloer 
en wanneer je voor je werk buiten het 
bedrijf aan het werk bent, maar ook bij 
een ongeval op de weg van en naar het 
werk. Doordat die weg ruimer wordt 
geïnterpreteerd dan gewoon de kortste 
weg van en naar het werk, geldt de 
dekking bijvoorbeeld ook op het ogenblik 
dat je een omweg maakt om je kinderen 
af te zetten op school. En dat laatste heeft 
zijn belang in het kader van telewerk.

Want wanneer je thuis werkt, is er 
sowieso geen sprake van de weg van en 
naar het werk, maar misschien breng je 
die dag inderdaad wel eerst je kinderen 
naar school of naar de crèche. Of ga je 
over de middag misschien een broodje 
kopen of ga je buitenshuis lunchen. 
Vroeger was een telewerker op dat 
moment niet altijd gedekt door de 
arbeidsongevallenverzekering. Sedert 
de laatste wetsherziening moeten die 
verplaatsingen echter als een onderdeel 
van de normale arbeidsweg worden 
aanzien. 

Let wel: er worden alleen “redelijkerwijs 
te verantwoorden omwegen” toegestaan 
als uitbreiding van de weg van en naar het 

12,7 %
van de arbeidsongevallen 
in 2018 in de privésector 
werden geweigerd door 

verzekeraars
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werk. De wet somt een aantal situaties op, 
maar de lijst is niet beperkend. Het traject 
moet een rechtstreeks verband hebben 
met de uitvoering of beëindiging van het 
werk. “Wanneer je te veel afwijkt van de 
normale route, riskeer je discussie met de 
verzekeraar. Dat is bij telewerk niet anders 
dan wanneer je die dag wel naar je werk 
was geweest”, aldus Danielle.

Hoe moet je het ongeval 
aangeven?
Wanneer jij van mening bent dat 
je het slachtoffer bent van een 
verkeersongeval, moet je dat zo snel 
mogelijk aan je werkgever laten 
weten. Hij is verplicht om binnen 
acht dagen aangifte te doen bij zijn 
arbeidsongevallenverzekeraar. Danielle 
preciseert: “Ook al heeft hij twijfels 
over de omstandigheden en de feiten 
die jij aanvoert met betrekking tot 
het arbeidsongeval. Het is aan de 
verzekeraar om zich uit te spreken over 

het al dan niet ten laste nemen.” 
Neem ook contact met je werkgever 

wanneer je niet meteen hinder 
ondervindt van het ongeval. Kwestie van 
discussie te voorkomen mochten er later 
wel problemen opduiken. Je werkgever 
is trouwens niet verplicht om aangifte 
te doen bij de verzekeraar wanneer 
het alleen om een licht arbeidsongeval 
gaat. Dus als jij niet arbeidsongeschikt 
geraakt en geen enkel loonverlies lijdt. 
Men heeft je hooguit meteen na het 
ongeval moeten verzorgen, bijvoorbeeld 
voor een schaafwonde, al dan niet via de 
tussenkomst van een geneesheer. 

Wat is het voordeel van die 
verzekering?
De financiële afhandeling is anders 
wanneer je niet kunt gaan werken 
door een privéongeval dan door een 
arbeidsongeval. 

Als je het statuut van bediende hebt, 
zal je werkgever je in het eerste geval 
meestal gedurende de eerste 30 dagen het 

“gewaarborgd loon” toekennen, dus krijg 
je je gewone loon. Ben je langer afwezig, 
dan val je terug op het ziekenfonds. 
Dan heb je het eerste jaar recht op 60 % 
van een begrensd brutoloon. Vanaf het 
tweede stapt het ziekenfonds over op een 
invaliditeitsuitkering, waarvan het bedrag 
afhangt van je situatie (persoon ten laste, 
alleenstaand, samenwonend).

Na een arbeidsongeval zul je door de 
verzekeraar worden betaald. 

In geval van volledige tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid zal die verzekeraar 
een bij wet vastgelegde dagvergoeding 
toekennen: je basisloon × 90 % gedeeld 
door 365. Tot je genezen wordt verklaard 
of tot er een graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid wordt bepaald. 

Zodra je volgens de arbeidsgeneesheer 
het werk deeltijds mag hervatten of 
aangepast werk mag doen, komt de 
dagvergoeding van de verzekering neer 
op het verschil tussen het loon dat je vóór 
het ongeval verdiende en het loon dat je 
verdient als je het werk hervat. 

Werd geoordeeld dat je een blijvende 
arbeidsongeschiktheid overhoudt, dan 
kent de verzekeraar een levenslange 
vergoeding toe. Het bedrag hangt af van 
hoe zwaar de arbeidsongeschiktheid is. 

Danielle besluit: “Je zult door de 
arbeidsongevallenverzekeraar worden 
vergoed voor de meeste geneeskundige 
en ziekenhuiskosten alsook voor de 
kosten van prothesen, orthopedische 
toestellen en kosten voor de vernieuwing 
en het onderhoud van die toestellen. 
Je zult daarentegen geen aanspraak 
kunnen maken op een vergoeding voor 
je materiële of morele schade. Bij een 
privéongeval daarentegen kun je voor 
die kosten en schade in principe slechts 
op een vergoeding rekenen als iemand 
aansprakelijk kan worden gesteld voor het 
ongeval.” 

EEN ONGEVAL TERWIJL JE JE KINDEREN NAAR 
SCHOOL BRENGT OP JE TELEWERKDAG,  
IS EEN ARBEIDSONGEVAL 

BIJ HET TELEWERKEN WORDT BLIJKBAAR 
VEEL VAN DE TRAP GEVALLEN

Bij AXA Belgium bijvoorbeeld ging het 
tussen 2014 en 2018 om
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