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Het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus zal niet in aanmerking worden 

genomen bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. 

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan en de volksgezondheid te 

beschermen, heeft de Belgische federale regering, zoals andere lidstaten van de Europese Unie (EU), 

sociale afstandsmaatregelen genomen, waaronder het toegenomen gebruik van telewerken. 

Het toegenomen gebruik van telewerk kan echter een bron van zorg zijn voor grensarbeiders en 

bedrijven met betrekking tot de sociale zekerheid. De plotselinge toename van de beroepsactiviteiten 

die vanuit huis worden verricht, kan in sommige gevallen namelijk leiden tot een wijziging van de 

toepasselijke socialezekerheidswetgeving. 

Krachtens Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels is 

een grensarbeider die in een EU/EER-land of in Zwitsersland woont en in een ander land werkt, 

onderworpen in het land waar hij werkt. In geval van een substantiële activiteit in de lidstaat van verblijf 

(d.w.z. ten minste 25% van de arbeidstijd) wordt deze laatste staat echter bevoegd. Door het 

toegenomen gebruik van telewerk kan de activiteit van een grensarbeider echter substantieel worden in 

het woonland. 

Gezien de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden, hebben de Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, Maggie De Block, en de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, Denis 

Ducarme, besloten dat de periodes van telewerk die op Belgisch grondgebied door grensarbeiders 

worden verricht ten gevolge van het coronavirus bij wijze van uitzondering niet in aanmerking zullen 

worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en dat zij dus 

geen enkele invloed zullen hebben op hun aansluiting bij de sociale zekerheid. 

De neutralisatie van de gewerkte telewerkperiodes als gevolg van het coronavirus zal de betrokken 

werknemers en bedrijven ook besparen extra administratieve formaliteiten te moeten vervullen in deze 

reeds moeilijke tijden. 

Deze maatregel is van toepassing vanaf 13 maart 2020 (middernacht) en zolang de dringende 

maatregelen van de Federale Staat om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 

kracht zijn. Op 18 maart 20201 wordt er voorzien dat de maatregelen die in het kader van de federale 

fase van het nationale noodplan zijn genomen, van kracht zullen blijven tot en met 5 april 20202. 

Meer informatie? 

U bent werknemer of werkgever: contactRSZmigr@rsz.fgov.be 

U bent zelfstandige ondernemer: Int@rsvz-inasti.fgov.be  

  

                                                           
1
 Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie 

en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 
2
 Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 
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