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Vakantie
1. Mag een werknemer een vastgestelde vakantie intrekken?
Nee, in beginsel niet. Hoewel in de wet niets is geregeld over de intrekking van een vastgestelde vakantie, zal de
werkgever normaal gesproken zijn werknemer kunnen houden aan de vastgestelde vakantie. De werknemer zal
dus gewoon zijn vakantiedagen moeten opnemen. Geldt dit ook als bijvoorbeeld de vakantie van de werknemer
door corona-maatregelen in het buitenland geannuleerd is? Ja, het niet op vakantie kunnen gaan naar het buitenland door Covid-19 maatregelen ligt in de risicosfeer van de werknemer. Dit volgt ook uit de uitspraak van de
rechtbank Rotterdam van 29 mei 2020 (ECLI:NL:RBROT:2020:4731). De werknemer mag zijn vastgestelde vakantie
dus niet eenzijdig intrekken.
De wet regelt wel dat de werkgever en de werknemer zich tegenover elkaar als goed werkgever en werknemer
moeten gedragen. Wat houdt dit in? Als de werknemer een redelijk voorstel doet om zijn vakantie te verplaatsen
of te annuleren, dan zou de werkgever onder omstandigheden op dit voorstel moeten ingaan. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan een voorstel waarin de werknemer op een ander moment zijn vakantiedagen inplant en
dit voor de werkgever geen organisatorische problemen oplevert. De werkgever dient immers de werknemer weer
in te roosteren en op een ander moment uit te roosteren. Verder dient er natuurlijk voldoende werk voorhanden
te zijn. Kortom, het hangt af van de omstandigheden van het geval of een werkgever akkoord moet gaan met het
voorstel van de werknemer.
2. Mag je een werknemer verplichten om vakantiedagen op te nemen tijdens de lockdown?
Nee, in beginsel niet. Hier is van belang dat de werkgever volgens de wet de vakantie vast stelt volgens de wensen
van de werknemer. Eenzijdig vakantiedagen aanwijzen kan dus in beginsel niet. Wel zou de werkgever in overleg
met de werknemer kunnen gaan voor het opnemen van vakantiedagen, waarbij bijvoorbeeld de werkgever kan
aanbieden dat een werknemer voor twee weken vakantie maar 80% van zijn vakantiedagen hoeft op te nemen.
In de cao en in de individuele arbeidsovereenkomst kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Zo vind je in
verschillende cao’s de verplichte bedrijfsvakantie terug of een verplicht aantal vakantiedagen, zoals de dag na
Hemelvaartsdag of Goede Vrijdag. Let daarbij wel op dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op een
vakantieregeling. Ook in de individuele arbeidsovereenkomst kunnen afspraken over het aanwijzen van vakantiedagen worden gemaakt.
Indien geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, dan is de toestemming van de werknemer vereist. Onder
omstandigheden zou een werkgever een beroep kunnen doen op een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet dan aantonen dat hij bij het aanwijzen van de vakantiedagen een zodanig
zwaarwichtig belang heeft dat het belang van werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van
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29 mei 2020 (ECLI:NL:RBROT:2020:4731) werd een beroep van de werkgever op het eenzijdig wijzigingsbeding
afgewezen, omdat het zwaarwichtige belang onvoldoende was toegelicht. De werkgever had enkel verwezen
naar de Corona-crisis en dat was onvoldoende.
3. Loondoorbetaling tijdens en na vakantie in code rood, geel of oranje
Sinds 1 januari 2020 geldt als hoofdregel in Nederland: geen arbeid, wel loon. Als een werknemer zijn werk door
bepaalde omstandigheden niet kan doen, heeft hij in beginsel recht op loondoorbetaling. Dat is alleen anders als
de omstandigheid waardoor de werknemer niet kan werken redelijkerwijs voor zijn rekening dient te komen.
Aan het begin van de lockdown in maart 2020 konden de meeste werknemers niet voorzien dat zij op hun
vakantieadres vast zouden komen te zitten of in een verplichte thuisquarantaine zouden moeten. Op dat moment
gold dan ook in beginsel de regel geen arbeid, wel loon.
Inmiddels zijn de bovenstaande situaties niet meer zo onvoorspelbaar. Iedereen weet dat het risico’s met zich
meebrengt om naar het buitenland op vakantie te gaan. Als een werknemer toch op vakantie wil naar het buitenland, kan de werkgever dat niet weigeren. De werkgever mag niet bepalen naar welke vakantiebestemming de
werknemer wel of niet gaat. Echter, het op vakantie gaan naar een risicogebied en als gevolg daarvan niet kunnen
werken, kan in dit geval een oorzaak zijn die voor rekening van de werknemer behoort te komen.
Als werkgever is het van belang duidelijk naar de werknemers te communiceren welke gevolgen het vorenstaande
heeft voor de loondoorbetaling, het opnemen van verlofdagen of het opnemen van onbetaald verlof.
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Arbeidsvoorwaarden
1. Een beloofde bonusuitkering tijdens corona-tijd intrekken, mag dat?
Hierbij is van belang wat precies over de bonus staat beschreven in de desbetreffende arbeidsvoorwaardelijke
regelingen, zoals de arbeidsovereenkomst, de cao, het personeelshandboek of de bonusregeling. Bekijk ook de
correspondentie die met de werknemer over de bonusuitkering is gevoerd. Wat is afgesproken over de eventuele
relatie met de prestaties van werknemer, de omzet en het moment van uitbetalen?
Als de voornoemde regelingen niet de mogelijkheid bieden om de uitbetaling niet te doen of uit te stellen, dan
zal de werkgever de bonus in beginsel op het gebruikelijke moment moeten uitbetalen. Ook hierbij geldt dat in
onderling overleg afspraken met de werknemer kunnen worden gemaakt. Voor werkgevers is het verder nog van
belang de NOW-regeling te bekijken, voordat zij de bonusuitkeringen aan (bepaalde) werknemers voldoen.
2. Kan ik mijn werknemer tijdelijk minder loon betalen vanwege de corona-crisis?
Nee, in beginsel kan de werkgever een werknemer niet verplichten tijdelijk een deel van het salaris af staan.
De werkgever zal in beginsel de toestemming van de werknemer moeten hebben, voordat het loon kan worden
verlaagd.
In een beperkt aantal gevallen kan de werkgever ook zonder de instemming van de werknemer een loonoffer
doorvoeren. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin een loonoffer de laatste noodgreep
is om ernstigere scenario’s te voorkomen.
In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam ging het eenzijdig opleggen van een 50% loonreductie te ver. De
werknemer was voor zijn levensonderhoud afhankelijk van zijn loon en van hem kon dan ook naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet worden verlangd dat hij over meerdere maanden met 50% opschorting van
zijn salaris instemt. Het was hier ook niet duidelijk wanneer de werkgever dan wel over voldoende middelen zou
beschikken om de achterstand(en) in te lopen. Hieruit kan worden afgeleid dat niet is uit te sluiten dat kleinere
loonoffers over een duidelijk afgebakende periode wel mogelijk zijn. Klik hier voor de uitspraak.
3. De werknemer opdragen andere werkzaamheden uit te voeren tijdens de lockdown, mag dat?
Ja, tot op zekere hoogte kan de werkgever van een werknemer verwachten dat hij of zij (tijdelijk) andere werkzaamheden gaat verrichten. Allereerst heeft de werkgever op grond van de wet een instructierecht. Het instructierecht
houdt in dat de werknemer zich moet houden aan de door de werkgever gegeven orde- en werkvoorschriften.
Dit gaat echter voornamelijk om instructies over werk- en veiligheidskleding, rookverbod, pauzeregelingen en
niet zozeer over de overeengekomen werkzaamheden. In sommige gevallen kan het instructierecht wel voor een
(tijdelijke) wijziging van de standplaats worden gebruikt.
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Voor het verzoek om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten, zijn met name de begrippen ‘goed
werknemerschap’ en ‘goed werkgeverschap’ van belang. Een werknemer zal een redelijk voorstel van de werkgever tot het verrichten van tijdelijke andere werkzaamheden in beginsel moeten accepteren. Wanneer is sprake
van een redelijk voorstel? Dit hangt af van de werknemer en de situatie. Bekijk per individueel geval wat van deze
werknemer kan worden gevraagd. In het licht van de coronacrisis zou je je kunnen voorstellen dat meer mag
worden gevraagd van werknemers dan in niet-bijzondere omstandigheden.
In de rechtspraak is een voorbeeld van een medewerkster in de bediening die weigerde om in het afhaalgedeelte
van het restaurant te werken. De kantonrechter stelt dat in het licht van de bijzondere omstandigheden rond de
coronacrisis de door werkgever opgedragen werkzaamheden redelijk zijn. Het niet verrichten van de werkzaamheden in het afhaalgedeelte komt hierdoor in redelijkheid voor rekening van de werkneemster. Werkgever hoeft
dus alleen het loon te betalen over de dagen dat de werkneemster heeft gewerkt.
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Gezondheid
1. Heeft mijn werknemer wel echt corona of is hij wel echt in contact geweest met een corona-geval?
Twijfelt u over de ziekte van de werknemer? Schakel dan altijd de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts kan vaststellen
of de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is.
Indien de werknemer in quarantaine moet vanwege contact met een corona-geval, dan is de werknemer niet
per definitie ziek. In zo’n geval kan de werkgever bij twijfel bijvoorbeeld vragen naar bewijs dat de werknemer
in quarantaine moet. Bijvoorbeeld een e-mail van de GGD of een sms van de corona-app van de Rijksoverheid.
Helaas is dit niet altijd te controleren en blijft dit een lastige situatie als werknemers hier misbruik van maken.
2. Kan een werknemer weigeren werk te verrichten indien de werknemer van mening is dat de werkgever
(on)voldoende beschermingsmaatregelen heeft getroffen?  
Ja, in sommige gevallen kan de weigering om werk te verrichten gerechtvaardigd zijn.
Dit was bijvoorbeeld het geval bij de Rechtbank Limburg in oktober 2020. De werkneemster in kwestie
behoorde tot de risicogroep en was van mening dat onvoldoende maatregelen door de werkgever waren
getroffen. Er was bijvoorbeeld geen desinfectie aanwezig, geen afgeschermde looproutes en het spatscherm
schermde haar werkplek slechts gedeeltelijk af. In dit kader speelde ook mee dat de werkgever onvoldoende
had aangetoond wel aan haar zorgplicht te hebben voldaan.
3. Mag ik mijn werknemer verplichten om een coronatest te doen?
Voor deze vraag is van belang dat de werkgever een instructierecht heeft. Dit houdt in dat de werkgever
bevoegd is om de werknemer redelijke instructies te geven over het verrichten van het werk binnen het bedrijf.
Het dragen van een mondkapje kan bijvoorbeeld worden vergeleken met het dragen van een veiligheidshelm
of veiligheidsschoenen.
Dit betekent niet dat de werkgever de werknemer zomaar kan verplichten om een mondkapje te dragen.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje moet namelijk wel redelijk zijn. Het dragen van een mondkapje ter bescherming voor het Coronavirus kan als redelijk worden gezien, zoals blijkt uit een uitspraak van
de Rechtbank Utrecht:
Een chauffeur bij een banketbakkerij brengt goederen rond tussen de verschillende vestigingen van zijn
werkgever. Vanwege het coronavirus stelt de werkgever het verplicht dat binnen het bedrijf mondkapjes
door alle medewerkers worden gedragen. De chauffeur weigert dit echter en krijgt, na een waarschuwing
te hebben gehad, een loonstop opgelegd. Mocht de chauffeur het dragen van een mondkapje in dit geval
weigeren? Dit zou namelijk een inbreuk kunnen maken op een grondrecht, zoals de persoonlijke levenssfeer.
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De rechter oordeelde in dit geval dat het dragen van een mondkapje een redelijke instructie was en de inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer zeer beperkt was. Bovendien was niet gebleken van medische of psychologische
beperkingen bij de werknemer op grond waarvan hij het mondkapje niet zou kunnen dragen.
Alhoewel de rechter aangeeft dat over de effectiviteit van een mondkapje wordt getwist, het voorlopig wel
als een maatschappelijk aanvaard middel wordt gezien. De werkgever mag het dragen van een mondkapje
tijdens de coronacrisis dus verplichten om zo aan de veiligheid en gezondheid van haar werknemers bij te dragen.
De werknemer zal dus over de tijd dat hij weigert met een mondkapje te werken geen loon ontvangen.
Lees de uitspraak hier.
4. Mag ik mijn werknemer verplichten om een coronatest te doen?
Een werkgever mag werknemers niet verplichten om zich te laten testen op het COVID-19 virus. Dit heeft te
maken met het grondrecht op onaantastbaarheid van het lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat met zijn of
haar lichaam gebeurt.
De werkgever kan wel de werknemer naar huis sturen bij het vermoeden van coronaklachten en de arbodienst
of de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts kan met toestemming van de werknemer een coronatest doen
en de hieruit voortvloeiende gegevens verwerken en vastleggen. De arts deelt de uitslag enkel met de werknemer
en dus niet met de werkgever. Op grond van artikel 20 van de Wet Publieke Gezondheid is de bedrijfsarts wel
verplicht deze informatie te delen met de regionale GGD. De GGD kan vervolgens in overleg met de werkgever
maatregelen treffen om verdere verspreiding (op de werkvloer) te voorkomen.
Dus nee, de werknemer kan niet tot het ondergaan van een coronatest worden verplicht. Als een arbeidsongeschikte werknemer echter weigert de redelijke voorschriften van de bedrijfsarts op te volgen, dan kunnen daar
onder omstandigheden wel arbeidsrechtelijke consequenties voor gelden.
Het ministerie van VWS heeft een financiële regeling in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen
die op locatie medewerkers op corona willen laten testen door de arbodienst of bedrijfsarts. De regeling
richt zich in eerste instantie alleen op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is. Het voornaamste doel is de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Let wel: de vergoeding geldt alleen voor testen
die zijn afgenomen bij medewerkers met symptomen van corona of medewerkers die in contact zijn geweest
met positief geteste personen. Het preventief testen van medewerkers wordt via deze regeling niet vergoed.
Uitsluitend de kosten voor het afnemen en analyseren van de testen worden vergoed. De kosten voor het
aanschaffen van de testen worden daarentegen niet vergoed.
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5. Mag ik de temperatuur van mijn werknemers meten?
De werkgever mag ook niet de temperatuur van de werknemers meten en vastleggen. Met het vastleggen van
de temperatuur van werknemers worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Wel kan de bedrijfsarts of
arbodienst worden ingeschakeld om de temperatuur te meten, of de werknemer kan dit zelf doen.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat de temperatuur van werknemers kan worden opgemeten,
maar alleen als de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. In het meest simpele geval
wordt de temperatuur gemeten, verschijnt de temperatuur enkele seconden in beeld en verdwijnt deze vervolgens
weer. Op deze manier is geen sprake van controle of invloed van de werkgever over de gegevens. Worden de
temperatuurgegevens daarentegen bijgehouden, opgeslagen of samengevoegd met andere gegevens, dan is al
snel sprake van verwerking en valt dit onder het bereik van de AVG.
6. Kan ik mijn werknemer verplichten om een vaccinatie te halen?
Nee, dit kan niet. Uit de grondwet volgt dat de werknemer recht heeft op lichamelijke integriteit. De werknemer
mag zelf beslissen of hij zich laat inenten.
De werkgever heeft weliswaar een zorgplicht waar het gaat om de veiligheid en de gezondheid van zijn
werknemers en de arbeidsomstandigheden, maar deze zorgplicht gaat niet zover dat hij kan afdwingen dat
de werknemer zich laat vaccineren. Het is ook niet toegestaan de werknemer onder druk te zetten om zich te
laten vaccineren.
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Ontslag en corona
1. Kan de weigering van de werknemer om zich te laten vaccineren een reden zijn voor ontslag?
Hiervoor is een uitspraak uit 2015 van belang van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, waarin een brandweerman

een loodtest had geweigerd en uiteindelijk een ontslag op staande voet volgde. Het ondergaan van deze
loodtest was verplicht om te kunnen werken op een locatie met loodhoudende materialen. De test was
noodzakelijk om bij het begin van werkzaamheden op een plaats waarvan het bestaan van gezondheidsrisico’s
bekend is, vast te stellen wat de loodwaarde in het bloed is zodat later kan worden vastgesteld of daarin
verandering is gekomen. Een andere manier om het loodgehalte te testen was er niet.
De brandweerman was bang voor prikken en weigerde de bloedtest te ondergaan. Daarbij had hij ook nog
iedere vorm van overleg gefrustreerd. Een ontslag op staande voet volgde. De rechtbank ging daarin mee. De
rechter achtte de plicht van de werknemer om te voldoen aan de voor zijn veiligheid ingestelde maatregelen,
zwaarder dan het recht op lichamelijke integriteit. Ook had de werknemer niet nader gemotiveerd waarom
zijn recht op lichamelijke integriteit zwaarder woog.
Kan deze uitspraak ook als haakje worden gebruikt voor ontslag bij een werknemer die zich niet laat inenten en
daarmee andere werknemers mogelijk in gevaar brengt? Dat is nog maar de vraag. De werkgever zal allereerst
moeten aantonen dat inbreuk op de onaantastbaar van het menselijk lichaam minder zwaar weegt, dan zijn plicht
om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk zodanig kunnen verrichten dat de veiligheid en de gezondheid
zo goed mogelijk is beschermd. Daarvoor zal hij ook moeten aantonen dat hij niet op andere wijzen aan zijn
zorgplicht kan voldoen. In het afgelopen jaar is nu juist gebleken dat ook met andere middelen de werknemer
en zijn omgeving tegen het virus kunnen worden beschermd. Er zijn complete beschermpakken beschikbaar, er
bestaan medische mondkapjes, desinfectiemiddelen en spatschermen.
Als de werkgever wel kan aantonen dat zijn belang zwaarder weegt dan het belang van de werknemer, dan
moet de werkgever nog aantonen dat geen ander werk binnen zijn organisatie beschikbaar is. Is ander werk
niet aanwezig, dan zou dit mogelijk aanleiding kunnen geven voor een ontslag. Houd daarbij in het achterhoofd dat ontslag het laatste middel is en raadpleeg altijd een jurist voordat tot ontslag wordt overgegaan.

2. Kan ik mijn werknemer ontslaan als hij weigert werk te verrichten, omdat hij bang is voor
		 coronabesmetting?
Ja, in sommige gevallen wel. Eerder in deze Q&A hebben wij gezien dat uit de rechtspraak volgt dat een
werknemer werk kan weigeren als de werkgever onvoldoende beschermingsmiddelen ter beschikking stelt en
de werknemer tot een risicogroep behoort. Indien de werkgever echter voldoende kan aantonen dat hij de
benodigde maatregelen heeft getroffen en de werknemer kan thuis geen werk verrichten, dan kan de werknemer bij een weigerende houding (uiteindelijk) worden ontslagen. Let hierbij wel op dat eerst moet worden
gereageerd met een waarschuwing, dan een loonstop en ontslag het laatste redmiddel is.
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In Noord-Holland speelde zich de situatie af waarin een werknemer op RIVM-advies thuis bleef in verband
met de zorg van zijn chronisch zieke vrouw en ziek kind. De werkgever verzoekt hem om te komen werken,
maar de werknemer blijft weigeren. Er is immers geen opvang voor zijn kind en zijn vrouw kan niet alleen
voor het kind zorgen. Uiteindelijk is onderhandeld over een beëindigingsovereenkomst. Toen partijen er niet
uitkwamen, heeft de werkgever een ontslag op staande voet gegeven.
De rechtbank oordeelt dat beide partijen zich niet als goed werknemer en goed werkgever hebben gedragen.
De loonstop was niet gerechtvaardigd, nu de werkgever niet had onderzocht of thuiswerken mogelijk was
conform de richtlijnen van het RIVM. In het licht van de onduidelijke situatie van toenemende corona-besmettingen
en maatregelen, met een qua gezondheid kwetsbare vrouw, een ziek kind en zelf ook gedurende een korte
periode klachten, kon de werknemer niet worden verweten dat hij - ook gezien alle adviezen die hij ontving van
huisarts, ziekenhuis, UWV en gemeente - in ieder geval tijdelijk niet op het werk aanwezig kon en wilde zijn. Van
de werknemer mocht echter wel worden verwacht dat hij zoveel mogelijk zou communiceren en de situatie en
mogelijke oplossingen zou bespreken met zijn werkgever. Dit is echter onvoldoende gedaan. Nu ook de werkgever
zich niet als goed werkgever had gedragen, was een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd.
Wel ziet de kantonrechter ruimte om de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsrelatie toe
te wijzen nu partijen hebben verklaard niet meer met elkaar verder te willen. Zie hier de uitspraak.
3. Kan ik mijn werknemer ontslaan vanwege de coronacrisis?
Ja, indien sprake is van een structurele werkvermindering of bijvoorbeeld een slechte financiële situatie kan dit
een grond opleveren voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen.
Als partijen niet onderling tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunnen komen, dan zal de werkgever
bij het UWV een ontslagvergunning moeten aanvragen. Volg hierbij de ontslagregels van het UWV.
Waar moet u als werkgever bij contracten voor bepaalde tijd op letten? Bijvoorbeeld of een mogelijkheid tot
tussentijdse opzegging of een proeftijdbeding is opgenomen.
Zo ging het namelijk mis in de zaak die speelde bij de rechtbank Noord-Holland. Op 9 maart wordt een eventmanager
bij een beachclub aangenomen tot en met 31 oktober 2020. De arbeidsovereenkomst bevat geen proeftijdbeding
en geen tussentijds opzegbeding. Op 16 maart 2020 heeft de werkgever op laste van de overheid haar beachclub
moeten sluiten en evenementen moeten aflassen als gevolg van de Covid-19 maatregelen. In verband met de
gevolgen van COVID-19 zegt de werkgever het contract op. Nadat de werkgever erachter kwam dat geen proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst stond en ook geen tussentijdse opzegmogelijkheid was opgenomen, verzoekt
de werkgever de werknemer weer te komen werken. De werknemer gaat niet akkoord en dient een verzoek in
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tot vernietiging van de opzegging. De opzegging kon immers niet meer eenzijdig worden ingetrokken door
de werkgever.
De rechtbank matigt de vergoedingen ook niet. De werkgever heeft immers zelf gekozen om geen proeftijd en
geen tussentijds opzegbeding in het contract op te nemen. Dat de werkgever door de gevolgen van Covid-19 nu
wél tussentijds wil beëindigen, is een omstandigheid die voor haar rekening en risico blijft en niet op werknemer
kan worden afgewenteld.
Let dus goed op dat bij bepaalde tijdscontracten ook een proeftijd beding (voor zover de arbeidsovereenkomst
langer is dan 6 maanden) en een tussentijds opzegbeding wordt opgenomen. Wij komen veel contracten
tegen in de praktijk waarin helaas nog niet altijd deze bepalingen zijn opgenomen, of voor meerdere uitleg
vatbaar zijn.
4. Ontslag wegens niet in achtnemen 1,5 meter regel, mag dat?
Deze vraag speelde in een zaak bij de Rechtbank Rotterdam in augustus 2020. Een werknemer met een dienstverband met 34 jaar werd op staande voet ontslagen vanwege het niet in acht nemen van de 1,5 meter regel bij
een collega van hem.
De kantonrechter oordeelt dat – anders dan wellicht bij naar BOA’s spugende demonstranten het geval was
– de werknemer niets kwaads in de zin had. Niet is komen vast te staan dat de werknemer bij zijn actie heeft
meegedeeld dat hij besmet is met het coronavirus. Verder was van belang dat het handelen door werknemer
geen gevolgen heeft gehad voor de gezondheid van de betreffende collega. Uit de overgelegde verklaring
van de huisarts van werknemer is gebleken dat de werknemer namelijk niet met het coronavirus was besmet.
Verder stond vast dat ook de collega het virus niet heeft opgelopen. Het ontslag op staande voet was niet
gerechtvaardigd, mede omdat de werknemer al 34 jaar in dienst was.
Wel zag de kantonrechter reden om de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsrelatie te
ontbinden. In het verleden had de werknemer al diverse (officiële) waarschuwingen gekregen wegens (met
name) het in strijd handelen met de binnen KwikFit geldende arbeidsvoorschriften. Ook met het niet in achtnemen
van de 1,5 meter was weer sprake van het niet opvolgen van voorschriften. De kantonrechter oordeelt dat
een vruchtbare samenwerking er niet meer in zit.
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Thuiswerken
1. Kan een werknemer eisen dat hij mag thuiswerken?
De Nederlandse wet biedt werknemers op dit moment geen absoluut recht op thuiswerken. Bij de rechtbank
Gelderland (lees de uitspraak hier) lag de vraag voor of het overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken
(wel) leidt tot een recht op thuiswerken voor werknemers. De rechter is duidelijk: nee. Het enkele feit dat de
overheid vraagt om zoveel mogelijk thuis te werken, brengt voor werknemers nog geen recht op thuiswerken
met zich mee.
Let wel als werkgever op dat u de verplichting heeft op een veilige werkomstandigheden te creëren binnen het
bedrijf. Dit houdt in dat de werkgever daarbij ook rekening moet houden met COVID-19 en de maatregelen
die de overheid adviseert om te nemen. Zoals wij hierboven hebben gezien, kan dat een rol van betekenis spelen.
In een recente uitspraak van de rechtbank Almere oordeelde dat een werkgever onzorgvuldig en nalatig heeft
gehandeld door in strijd te handelen met RIVM-richtlijnen en de werknemer terecht had geweigerd om naar de
werkplek af te reizen.
Verder heeft D66 op 27 januari 2021 een wetsvoorstel (de wet Werken waar je wilt) ingediend, waarin het
verzoek van de werknemer om thuis te mogen werken gelijk moet worden behandeld als het verzoek van de
werknemer om bijvoorbeeld parttime te mogen werken. Nu heeft de werkgever alleen de verplichting heeft
om dit verzoek in overweging te nemen, een zogenoemde ‘duty to consider’. Als het wetsontwerp echter
wordt aangenomen, dan mag de werkgever alleen zo’n verzoek nog afwijzen als hij daarvoor zwaarwegende
bedrijfs- of dienstbelangen heeft. Zie daarover ook de blog die wij recent hebben geplaatst.
2. Kan ik de reiskostenvergoeding schrappen bij thuiswerkende werknemers?
Ook hier is weer van belang welke schriftelijke afspraken over de reiskostenvergoeding zijn gemaakt. Bekijk
daarvoor de arbeidsovereenkomst, de cao, het personeelshandboek of andere (reiskosten)regelingen. Is de
reiskostenvergoeding bedoeld voor de daadwerkelijke gemaakte reiskosten? Dan kan de werkgever in beginsel
de reiskostenvergoeding stopzetten als geen daadwerkelijke reiskosten zijn gemaakt.
Wanneer niets over de reiskostenvergoeding schriftelijk is vastgelegd en de werknemer toch een vergoeding
ontvangt, kan sprake zijn van een verworven recht. Het intrekken van een verworven recht zonder een daaraan
voorafgaand redelijk voorstel kan leiden tot een schending van het goed werkgeverschap dan wel een ongeoorloofde eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst.
Zo mocht de Rabobank niet zomaar leaseauto’s innemen van werknemers die langer dan tien jaar een leaseauto
ter beschikking hebben gehad. De desbetreffende werknemers mochten na twee ‘automatische’ verlengingen
erop vertrouwen dat zij in beginsel gedurende de resterende tijd van de arbeidsovereenkomst recht zouden
hebben op een leaseauto. Lees hier de uitspraak.
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Voorafgaand aan de coronacrisis mocht de werkgever de reiskosten van de werknemer bij langdurige inactiviteit
voor maximaal zes weken doorbetalen. Staatssecretaris Vijlbrief heeft echter bepaald dat werkgevers in 2020
voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen hoeven te verbinden aan een wijziging in het reispatroon
van een werknemer. Per 1 juli 2021 mogen werknemers voor thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding meer ontvangen. Alleen daadwerkelijke reisdagen mogen nog belastingvrij worden vergoed, tenzij
wordt voldaan aan de zogenoemde ´36-weken of 128-dagen-eis’ (dat een werknemer 36 weken of 128 dagen
per jaar naar een vaste werkplek reist).
3. Moet ik mijn werknemer een thuiswerkvergoeding betalen?
Het NIBUD heeft berekend dat thuiswerken gemiddeld € 2 per dag per persoon extra kost. Bij een vijfdaagse
werkweek zou dat neerkomen op € 43,30 per maand. Heeft een werknemer dan recht op die € 43,30 per maand?
Daarvoor is allereerst van belang om te weten dat de werkgever een zorgplicht heeft voor een veilige werkomgeving. Deze zorgplicht strekt zich in beginsel ook uit tot de thuiswerkplek. Deze zorgplicht staat beschreven
in de Arbeidsomstandighedenwet. Daarbij kan je denken aan het verstrekken van een ergonomische stoel en
een geschikt bureau. Dit betekent niet dat een werkgever een vergoeding aan de werknemer hoeft toe te
kennen. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om aanwezige arbeidsmiddelen – zoals een ergonomische stoel of
bureau - vanuit kantoor bij de werknemer thuis af te leveren. Het is echter de vraag of de werkgever daartoe
ook verplicht is als werknemers enkel tijdens het advies van de Rijksoverheid thuiswerken. Ook in deze gevallen
zou de werknemer zijn bureaustoel en computerscherm van kantoor tijdelijk thuis kunnen gebruiken. Hier zijn
echter nog geen uitspraken over gepubliceerd.
Indien u als werkgever het thuiswerken ook na de lockdown mogelijk wilt maken, al dan niet voor een gedeelte
van de week, dan zult u zich wel bewust moeten zijn van de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet
om de werkplek Arbo-proof in te richten. Bedenk daarbij dat dit behoorlijke kosten met zich kan brengen.
Hoe zit het dan met andere onkosten? Te denken valt aan kosten met betrekking tot consumpties op de werkplek, internet, telefoon en energie- en waterkosten. Er bestaat geen wettelijke verplichting om deze onkosten
te maken. Als goed werkgever zou u erover na kunnen denken om een gedeelte te vergoeden, bijvoorbeeld
omdat het bedrijf deze kosten niet heeft. Als aan de andere kant ook nog reiskosten worden vergoed, terwijl
de werknemer fulltime thuiswerkt, dan kunt u de werknemer er ook op wijzen dat de thuiswerkkosten worden
weggestreept tegen deze reiskosten. Bekijk daarbij wel altijd wat de rechten van de werknemer zijn ten aanzien
van deze reiskosten.
Op onze website is een gratis model thuiswerkovereenkomst te downloaden en een jaarlijks in te vullen
thuiswerkchecklist door de werknemer.
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4. Moet ik mijn werknemer geld geven om thuis een goede werkplek te creëren?
In beginsel is de werkgever niet verplicht om de werknemer een budget ter beschikking te stellen om een goede
thuiswerkplek te creëren. De werkgever heeft echter wel de plicht om voor de veiligheid en gezondheid van de
werknemer zorg te dragen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Als de werkgever de werknemer toestaat, of moet toestaan, thuis te werken dan strekt deze verplichting onder
meer tot de inrichting van de arbeidsplaats, zodat de werknemer dus ook thuis onder goede omstandigheden
zijn werk kan verrichten. Thuiswerken staat dus niet in de weg aan de zorgplicht van de werkgever, de thuiswerkplek wordt immers de arbeidsplaats.
Als de werkgever verplicht is voor beide locaties zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, maakt de
werkgever dan geen dubbele kosten? Uit de wet volgt dat de kosten die worden gemaakt om aan de Arbeidsomstandighedenwet te voldoen en dus ten behoeve van een ergonomische inrichting van de werkplek, niet
voor rekening van de werknemer komen. Dat geldt dus in beginsel ook voor de thuiswerkplek. Dit wil echter
niet zeggen dat een werknemer de vrije loop krijgt en op kosten van de werkgever alles maar kan aanschaffen.
De kosten dienen wel redelijk te zijn en uiteindelijk moeten de uitgaven wel gedaan worden met instemming
van de werkgever.
Als werkgever kun je de werknemer een budget geven, waarvan de werknemer de noodzakelijke spullen
kan aanschaffen. Door de werknemer ieder jaar een thuiswerkchecklist te laten invullen, kan de werkgever
controleren of de werkplek voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet.
Een andere oplossing is dat de werkgever de spullen zelf aanschaft en deze vervolgens in bruikleen aan de werknemer geeft. Op die manier blijft de werkgever eigenaar van alle aangeschafte zaken en mag de werknemer
de spullen dus alleen gebruiken zo lang hij thuis werkt voor de werkgever. Eindigt het thuiswerken, wegens
verandering van functie of het einde van de arbeidsovereenkomst, dan moet de werknemer alle spullen weer
inleveren die hij in bruikleen had. Dit is dan niet anders als dat hij zijn telefoon, laptop sleutels en alle andere
spullen die hij in bruikleen had inlevert.
Deze afspraken kunt u vastleggen in een thuiswerkovereenkomst. Wij hebben zo’n thuiswerkovereenkomst
voor u opgesteld en deze kunt u gratis downloaden op onze website.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op via ts@haijwende.nl of do@haijwende.nl of bel naar 010 – 220 44 00.
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VRAGEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP!
Bel 010 220 44 00 of stuur een e-mail naar: mail@haijwende.nl
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