
 
 

1/1 

Regeling tegemoetkoming kosten internetgebruik Universiteit Leiden 
 

Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de tegemoetkoming 
in de kosten van internetgebruik ten behoeve van thuiswerken. 
 
 

Artikel 1 Werkingssfeer 
Deze regeling is van toepassing op werknemers als bedoeld in artikel 1.1 sub f van cao 
Nederlandse Universiteiten die in dienst zijn van de Universiteit Leiden.  
 

Artikel 2 Tegemoetkoming kosten internetgebruik  
1. De werknemer heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten van 

internetgebruik ten behoeve van thuiswerken indien er in opdracht van werkgever 
in die kalendermaand ten minste een dag(deel) vanuit huis wordt gewerkt.  

2. Er is geen recht op een tegemoetkoming in de kosten van internetgebruik voor de 
werknemer die zijn/haar volledige dienstverbandomvang per kalendermaand op 
locatie werkt. 

3. De tegemoetkoming in de kosten van internetgebruik bedraagt € 25,- (netto) per 
kalendermaand, ongeacht de omvang van het dienstverband. 

4. Een werknemer met meerdere dienstverbanden bij de Universiteit Leiden heeft 
slechts eenmaal recht op de tegemoetkoming in de kosten van internetgebruik. 

  

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden   
1. Indien een werknemer in enige kalendermaand niet heeft gewerkt als gevolg van 

arbeidsongeschiktheid of ziekte of in geval van (volledig) buitengewoon verlof 
komt het recht op de tegemoetkoming in kosten van internetgebruik in die 
kalendermaand te vervallen.  

2. De werknemer is gehouden alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het 
recht op de tegemoetkoming in kosten van internetgebruik terstond door te geven 
via het PSSC Servicepunt. 

 

Artikel 4 Inwerkintreding en beëindiging 
1. Deze regeling betreft een tijdelijke regeling en treedt in werking met ingang van 1 

januari 2021. De regeling is van kracht tot 1 september 2021.  
2. Per kwartaal wordt bekeken of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn, afhankelijk 

van de corona-situatie. De herijking vindt plaats door het College van Bestuur, in 
afstemming met HRNU. Als er (fiscale) wetgeving of een cao-afspraak komt die van 
invloed is op deze regeling, vervalt deze of wordt deze aangepast.  
 

Artikel 5 Citeertitel 
De regeling kan worden aangehaald als de Regeling tegemoetkoming kosten 
internetgebruik Universiteit Leiden.  
 
 
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 9 februari 2021, na 
instemming van het Lokaal Overleg d.d. 10 december 2020 en overeenstemming in het 
Lokaal Overleg d.d. 11 februari 2021.  


