
  

 

 

Q&A n.a.v. blok 2 Vragen rond gevolgen sluiting scholen en thuiswerken 
 
Mijn medewerkers hebben (nog) geen vitaal beroep. Mag ik een zieke werknemer direct oproepen 

op de werkvloer zodra wij op de lijst met vitale beroepen staan? Thuiswerken is onmogelijk voor 

ons. 

Een werknemer die ziek is kun je niet oproepen om te komen werken. 

 

Mijn personeel krijgt het volledige salaris uitbetaald. Kan ik dan verwachten dat zij op de 

werktijden beschikbaar zijn en blijven? En mogen zij vervangende werkzaamheden doen waar 

geen omzet tegenover staat? 

Je kunt de werknemers binnen redelijke grenzen vragen andere werkzaamheden te doen. De 

werknemers moeten zich houden aan redelijke instructies voor het verrichten van arbeid en 

instructies die leiden tot bevordering van de goede orde in de onderneming. 

 

Heeft de werkgever recht op een vergoeding voor de extra kosten die hij maakt door het 

thuiswerken van werknemers? 

Wanneer een werknemer niet reist voor het werk omdat hij of zij thuis moet werken hoeft de 

werkgever de reiskostenvergoeding in principe niet door te betalen. Sterker nog, als de werknemer 

zes weken aaneengesloten thuis werkt, dan mag de werknemer de vaste reiskostenvergoeding fiscaal 

gezien niet meer onbelast doorbetalen 

 

Een werkgever is niet verplicht een extra vergoeding te betalen omdat je thuis moet werken, zeker 

niet als dat maar voor een korte periode is. Wel moet de werkgever de werknemer in staat stellen de 

werkzaamheden thuis te kunnen verrichten. Dat betekent dat de werknemer bijvoorbeeld in staat 

gesteld moet worden om een laptop van het bedrijf te kunnen gebruiken als dat nodig is, of andere 

kantoorspullen die nodig zijn voor het werk. Eens in de vijf jaar mag een werkgever overigens een 

belastingvrije vergoeding van €1815 geven om thuis een kantoor in te richten. Dit kan hier dan voor 

gebruikt worden. 

 

Wat als mijn medewerker thuis wil blijven omdat hij diabetes heeft? 

Behoren tot een risicogroep an sich is geen grond om thuis te blijven. Werkgevers hebben op grond 

van de Arbeidsomstandighedenwet echter de verplichting om zorg te dragen voor een veilige en 

gezonde werkplek.  

Vanuit de overheid is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Een goed werkgever zal dit 

advies moeten opvolgen en een werknemer die thuis kan werken in de gelegenheid moeten stellen 

om thuis te werken en niet te dwingen om naar het werk te komen. Dit is anders voor werknemers in 

de zogenoemde ‘vitale sectoren’. Zij moeten wel naar het werk komen, tenzij er bepaalde klachten 

zijn. 

 

Met werknemers die in een risicogroep zitten, hebben werkgevers een extra grote 

verantwoordelijkheid en moet je hen extra bescherming geven. Als je de veiligheid voor deze 

werknemers niet kunt garanderen, dan is het beter om hen thuis te laten werken en als dat niet kan, 

niet verplichten naar kantoor te komen. 

 

Stel er zijn mensen die makkelijk thuis kunnen werken (omdat ze al een laptop hebben en een 

functie waarin dat ook makkelijk mogelijk is) en de werkgever blijft vasthouden dat hij dat niet wil. 

Wat is dan het advies? Vanuit de overheid is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Een 

goed werkgever zal dit advies moeten opvolgen en een werknemer die thuis kan werken in de 

gelegenheid moeten stellen om thuis te werken en niet te dwingen om naar het werk te komen. Dit 

is anders voor werknemers in de zogenoemde ‘vitale sectoren’. Zij moeten wel naar het werk komen, 

tenzij er bepaalde klachten zijn. 

 



  

 

 

Mijn werkneemster zit thuis te werken, maar daar heeft ze geen bureau met laptop en twee 

schermen en een bureaustoel. Wat als ze lichamelijke klachten krijgt?  

Een werkgever is verantwoordelijk voor de werkplek van een werknemer. Ook geldt bij thuiswerken 

de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever moet er op toezien dat een werknemer zich niet in 

een onveilige situatie begeeft bij thuiswerken en heeft de verplichting te zorgen voor een veilige (en 

gezonde) werkplek. De thuiswerkplek moet volgens ergonomische principes worden ingericht. De 

kosten daarvan komen voor rekening van de werkgever. Dat geldt op de reguliere werkplek, maar 

net zo goed bij thuiswerken. 

Heeft de thuiswerkende werknemer al een goed ingerichte werkplek, dan hoeft de werkgever daar 

niet aan bij te dragen. Maar laat bijvoorbeeld de verlichting op die werkplek te wensen over, dan 

moet de werkgever wel voor de juiste verlichting zorgen. 

 

De werkgever moet in ieder geval zorgen voor:  

– Armleggers met een vlakke steun en op gelijke hoogte met het werkblad. 

– De tafel is mat en 80 centimeter diep, zodat je scherm op 50 centimeter recht voor je kan staan. 

– De hoogte van de tafel is liefst variabel. Als dat niet kan is-ie 74 tot 76 centimeter hoog, waarbij een 

te hoge tafel wordt gecompenseerd met een voetsteun waardoor er je bovenbenen niet knellen. 

– Je scherm op laptop staat haaks op het venster om spiegeling te voorkomen. De bovenrand ervan is 

op ooghoogte! 

– De grootte van je scherm is tussen 14 en 21 inch. Bij Windows wordt een groter scherm aan 

aanbevolen! 

 

De werkgever moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een 

werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. In geval van schade moet een werkgever 

tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dat hem niets te verwijten valt en dus niet 

aansprakelijk is voor de geleden schade. Werkgevers moeten dus zorgen voor een veilige 

thuiswerkplek. 

 

In de supermarkt moet een medewerker al komen werken wanneer koorts is verdwenen. Klopt 

dit? 

Dit is een werknemer in de zogenoemde ‘vitale sectoren’. Zij dienen wel naar het werk te komen, 

tenzij er bepaalde klachten zijn. 

 

Mag een schrijftolk nog naar de klant toe? 

Als schrijftolk ben je verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en die van de klant en ben je 

verplicht de richtlijnen van het RIVM op te volgen. Als je in loondienst werkzaam bent, dan geldt dat 

je met je werkgever kunt overleggen of het mogelijk is om je werkzaamheden via video voort te 

zetten. Kan dit niet? Dan moet je met je werkgever overleggen hoe je een veilige werkplek kunt 

creëren als je bij de klant zelf komt. 

 

Een medewerker geeft aan dat zij depressief is door angst voor het krijgen van ziekte. Zij kan 

hiervoor nu niet naar de huisarts, omdat het geen prioriteit heeft. Hoe moet je hiermee omgaan? 

Het advies is om de bedrijfsarts in te schakelen. 

 

Medewerkers die volgens het RIVM vallen onder de kwetsbare groep, worden geadviseerd thuis te 

blijven (in de supermarktbranche). Hoe wordt hiermee in de praktijk omgegaan? Thuiswerken is 

helaas niet mogelijk. 

De werkgever heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de verplichting om zorg te dragen 

voor een veilige en gezonde werkplek. Als thuiswerken geen optie is, is de werkgever genoodzaakt 

om werknemers in de corona risicogroepen extra bescherming te geven. Wanneer de werkgever de 

veiligheid voor deze werknemers niet kan garanderen, mag hij ze niet opdragen te komen werken. 

 



  

 

 

Mogen twee mensen samen in een auto of bus? 

Nee. In een auto of bus kan je als werkgever de door de overheid opgedragen maatregel om 

anderhalve meter afstand te houden niet garanderen. Je moet als werkgever zorgdragen voor een 

veilige en gezonde werkplek en dat kun je op deze manier niet.  

 

Als een werknemer geen kinderen heeft en niet thuis kan werken, omdat zijn baan alleen op de 

werkvloer plaats kan vinden, kun je de werknemer dan verplichten om toch te komen als de 

werkgever dit wenst en de werknemer eigenlijk niet wil. 

Je moet als werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Vanuit de overheid is het advies 

om zoveel mogelijk thuis te werken. Een goed werkgever zal dit advies moeten opvolgen en een 

werknemer die thuis kan werken in de gelegenheid moeten stellen om thuis te werken en niet te 

dwingen om naar het werk te komen. Dit is anders voor werknemer in de zogenoemde ‘vitale 

sectoren’. Zij moeten wel naar het werk komen, tenzij er bepaalde klachten zijn. 

 

Mogen werknemers thuis blijven uit angst voor besmetting terwijl aan richtlijnen van RIVM is 

voldaan? 

De enkele angst om besmet te worden is onvoldoende om thuis te blijven. Je moet als werkgever 

zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Vanuit de overheid is het advies om zoveel mogelijk 

thuis te werken. Een goed werkgever zal dit advies moeten opvolgen en een werknemer die thuis kan 

werken in de gelegenheid moeten stellen om thuis te werken en niet te dwingen om naar het werk 

te komen. Dit is anders voor werknemer in de zogenoemde ‘vitale sectoren’. Zij moeten wel naar het 

werk komen, tenzij er bepaalde klachten zijn. 

 

Niet ziek wel door een ander ziek gezinslid. Wie betaalt het loon? 

Als een gezinslid besmet is met het coronavirus, geldt dat het RIVM heeft opgedragen dat dit 

personeelslid verplicht veertien dagen thuis in quarantaine moet blijven. Het feit dat de werknemer 

dan niet werkt, komt voor rekening van de werkgever. 

 

Kan ik een vergoeding aanvragen voor personeel dat thuis is met corona? Je kunt ook voor de zieke 

werknemer een beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW). Het loon van alle 

verzekeringsplichtige werknemers – en dus ook de zieke werknemers - telt mee bij de berekening van 

de loonsom van de NOW op voorwaarde dat deze werknemers worden doorbetaald. Het loon tijdens 

ziekte is dan loon dat valt onder het SV-loon waarop de tegemoetkoming van de NOW is gebaseerd.  

 

Als je medewerkers thuis zitten en bijna niets doen, ben ik dan verplicht om het vakantiegeld te 

betalen en bouwen zij vakantiedagen op? 

De werknemer bouwt ook in de situatie waarin hij of zij thuis is en bijna niets doet op basis van de 

wet gewoon vakantiegeld en vakantiedagen op. 

 

Werknemer werkt in een zorghuis waar verstandelijk beperkte mensen worden opgevangen en 

wonen. Werknemer is niet ziek, maar zit wel in risicogroep. Ze wil het risico vermijden en 

thuisblijven. Wat zijn de rechten van werknemer en/of werkgever? 

Als werkgever moet je zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Als thuiswerken geen optie is, 

ben je genoodzaakt om een werknemer in de corona risicogroepen extra bescherming te geven. 

Wanneer je de veiligheid voor deze werknemer niet kunt garanderen, dan is het beter om hem thuis 

te laten werken, en als dat niet kan, niet opdragen om naar het werk te komen. 

 

Wat zijn de mogelijkheden voor een werkgever om vakantiedagen op te schorten om een 

eventueel inhaaleffect te kunnen faciliteren in de tweede helft van het jaar? 

Het aanvragen van verlof of vakantie gaat conform de wens van werknemers. Als je een 

vakantieaanvraag hebt goedgekeurd, staat deze vast. Die mag niet zomaar teruggedraaid worden. 

Dat kan alleen in uitzonderlijke situaties, bij een zwaarwegend bedrijfsbelang, waarbij geldt dat de 

werkgever met de werknemer moet overleggen. 



  

 

 

De coronacrisis waar iedereen nu mee te maken heeft en de effecten die dit kan hebben op je 

bedrijf, zou een gewichtige reden kunnen opleveren. Of dat in dit geval zo is, hangt af van de 

omstandigheden. Je hebt in ieder geval voldoende grond om met je werknemers in gesprek te gaan 

over het verplaatsen van de vakantie. Je moet er wel rekening mee houden dat je in ieder geval de 

schade die de werknemer lijdt vanwege het wijzigen van de vakantie, moet vergoeden. Denk 

bijvoorbeeld aan de kosten voor annulering van de vakantie). Je moet deze – ook als de werknemer 

instemt met de wijziging –vergoeden.  

 

Kan een medewerker verplicht worden om verlof op te nemen? 

De werknemer kan alleen verplicht worden om vakantiedagen op te nemen als een 

arbeidsovereenkomst of cao die mogelijkheid biedt. Voorziet een cao of arbeidsovereenkomst daar 

niet in? Dan kan de werknemer niet verplicht worden verlofdagen op te nemen. Het aanvragen van 

verlof of vakantie gaat dan conform de wens van werknemers. Het is overigens wel mogelijk om je 

werknemers te stimuleren nu vakantiedagen op te nemen.  

 

Voor ADV-dagen ligt het iets anders. Afhankelijk van de afspraken in de cao, kun je jouw werknemers 

mogelijk verplichten ADV-uren op te nemen. Stel dat je bijvoorbeeld de afspraak hebt dat je 

werknemer dertien ADV-dagen per jaar heeft en hij of zij iedere vier weken een ADV-dag opneemt. 

Dan kun je afdwingen dat die ADV-dag ook in deze periode gewoon wordt opgenomen. Het is goed 

om te weten dat op 1 juli 2020 de nog openstaande wettelijke vakantiedagen over 2019 vervallen. Je 

bent als werkgever verplicht je werknemer hier schriftelijk op te wijzen en de werknemer tijdig in 

staat te stellen vóór 1 juli de nog niet genoten vakantiedagen over het voorliggende jaar alsnog op te 

nemen. Doe je dat niet? Dan kan worden gesteld dat die dagen niet zijn komen te vervallen, zo blijkt 

uit Europese rechtspraak. 

 

Kan een medewerker verplicht worden om (onbetaald) verlof op te nemen, als hij door het sluiten 

van de scholen, niet meer volledig kan werken? 

Het niet kunnen verrichten van werkzaamheden vanwege een gebrek aan opvang van de kinderen 

wegens sluiting van scholen en kinderopvang, komt in principe voor rekening van de werknemer. De 

wet kent voor een situatie als dit, calamiteitenverlof waarin her recht op loon blijft bestaan, maar dat 

kan maximaal een paar dagen duren. Na afloop van het calamiteitenverlof is sprake van een situatie 

waarin de werknemer de arbeid niet verricht door een reden die in redelijkheid voor rekening van de 

werknemer komt. Die heeft dan geen recht op loon, tenzij de werknemer besluit om vakantiedagen 

op te nemen. Coulance halve kan de werkgever altijd besluiten een andere risicoverdeling aan te 

houden, omdat de werknemer ook niets aan de situatie kan doen. 

 

Kan een werkgever een werknemer vragen om een aantal uur verlof op te nemen om de kinderen 

op te vangen of moet een verzoek om zorgverlof worden gehonoreerd? Als die persoon dit niet 

wilt, maar ook niet van plan is verlof op te nemen, kun je dan spreken van werkweigering? 

Nee, er is geen sprake van werkweigering, er bestaat gewoonweg geen aanspraak op loon. 


