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Via deze afspraak uit cao XII komt er tenmin-
ste een kleine terugbetaling voor je kosten bij 
thuiswerk. Als je op regelmatige basis digitaal 
verbonden bent met je school om je opdracht 
degelijk uit te voeren heb je recht op een ver-
goeding voor je internetverbinding (inclusief je 
abonnement) van 20 euro per maand. Als je in 
meerdere scholen werkt ontvang je slechts één 
internetvergoeding. De omvang en de duur van je 
opdracht beïnvloeden het bedrag niet. Kreeg jij 
geen internetvergoeding? Neem dan contact op 

Je school moet immers de middelen ter beschik-
king stellen die jij nodig hebt om je opdracht uit 
te voeren. 

Soms maak je extra kosten in het kader van je 
opdracht. Dan moet jouw schoolbestuur deze on-
kosten vergoeden. Tenminste als jouw directeur 
je toestemming gaf om dit (didactisch) materiaal 
aan te schaffen. Dit materiaal is, voor alle dui-
delijkheid, eigendom van je schoolbestuur. Koop 
je toch materiaal op eigen houtje, bewaar dan 

met een dienstverlener van het COV. We zoeken 
uit waar het misliep.

Het bedrag van de forfaitaire internetvergoeding 
ga je terugvinden op je fiscale fiche onder de 
rubriek ‘eigen kosten van de werkgever’. De ver-
goeding wordt vrijgesteld van sociale en fiscale 
inhoudingen. Als je je werkelijke beroepskosten 
bewijst bij de aangifte van je inkomstenbelasting 
wordt deze forfaitaire vergoeding in mindering 
gebracht.

steeds de factuur zodat je kan bewijzen dat het 
jouw gerief is. Laat dit materiaal niet op school 
liggen maar bewaar het thuis. Zo kan er achteraf 
geen discussie ontstaan over het eigenaarschap.

Ook gezien op je salarisuittreksel (te vinden op www.mijnonderwijs.be)? 
Vanaf september ontvang je maandelijks een internetvergoeding! 

Wie in het onderwijs werkt tast vaak in eigen zak om materiaal aan te schaffen. 
Dat kan anders! 

Internetvergoeding 
dankzij cao XII

Gemaakte kosten  
moeten vergoed worden




