
 

 

Q&A n.a.v. Blok 4: Ontslag (o.a. proeftijd), loondoorbetaling en varia (vakantie) 
  
Ik heb ouderschapsverlof. Kan ik dit nu tijdelijk opschorten? 

In de volgende gevallen kun je ouderschapsverlof onderbreken of beëindigen: 

- je gaat zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof opnemen; 

- er is een situatie ontstaan die je niet hebt voorzien. Bijvoorbeeld: je partner wordt werkloos door 

coronamaatregelen en daardoor gaat je gezinsinkomen achteruit; 

- er komt een plaats vrij voor je kind in de kinderopvang; 

- je hebt extra kosten, bijvoorbeeld door een verhuizing, waardoor je meer inkomen nodig hebt; 

- je bent (langdurig) ziek geworden. 

Ik heb een aantal vertegenwoordigers in dienst die momenteel niet naar de klanten kunnen. Wat 

nu? 

Je zult in het kader van de bedrijfsvoering hier passende maatregelen voor moeten treffen die je 

bedrijfsvoering niet raken en continuering van het bedrijf niet in de weg staan. Denk daarbij aan 

gebruik maken van digitale hulpmiddelen om bijvoorbeeld een overleg/ bijeenkomst op afstand te 

kunnen realiseren. 

 

Kun je met de Ondernemingsraad (OR) afspreken dat bovenwettelijke vakantiedagen worden 

ingezet voor deze situatie van minder werk? 

Bij een voornemen tot vaststellen, wijzigen of intrekken van een vakantieregeling heeft de 

werkgever instemming van de ondernemingsraad nodig. Een dergelijk verzoek van werkgever zal dus 

aan de ondernemingsraad voorgelegd moeten worden. Dat is bepaald in artikel 27 lid 1b van de Wet 

op de ondernemingsraden.  

 

Bouw je verlofuren op terwijl je geen werk hebt? (Dus niet bij thuiswerken) 

Gedurende het dienstverband bouwt een werknemer wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen op. 

De opbouw van deze verlofdagen is niet afhankelijk van thuiswerken of geen beschikbaarheid van 

werk. Als er geen werk beschikbaar is kan in deze situatie wel sprake zijn van de opbouw van min-

uren als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken. De werknemer moet deze uren dan op 

een later moment inhalen, als dat redelijk is. Het één en ander is afhankelijk van de afspraken tussen 

partijen. 

 

Wat moet ik doen als anderhalve meter uit elkaar niet mogelijk is tijdens het werk? Bijvoorbeeld 

in een auto of bus?  

De maatregelen van de overheid richten zich op het beheersen van de verspreiding van het 

coronavirus. Als het niet mogelijk is om deze afstand te bewaren in de auto of bus zal daarvoor een 

alternatief moeten worden geboden aan de werknemers. Daarbij kun je denken aan het reizen met 

twee of meer voertuigen. 

 

Moet er een aanhangsel op de arbeidsovereenkomst gemaakt worden als je overeenkomt om 

minder te werken? 

Dit is wel aan te raden. Het moet objectief voor partijen duidelijk zijn welke arbeidsduur partijen 

hebben afgesproken. Het is dan verstandig om inderdaad schriftelijk vast te leggen dat partijen een 

nieuwe arbeidsduur zijn aangegaan. Hier kan dan later geen discussie over ontstaan. Om 

bewijsproblemen te voorkomen is het altijd aan te raden om (gewijzigde) arbeidvoorwaarden 

schriftelijk vast te leggen. 

 

Kan ik vragen aan werknemers die nu niet werken, deze niet gewerkte uren straks op te eisen?  

In principe is een werknemer niet verplicht om meer te werken dan de overeengekomen 

arbeidsomvang. Daartoe dienen partijen wel overeenstemming te bereiken. Als zich een 



 

omstandigheid voordoet waardoor er minder werk is, komt dat voor rekening en risico van de 

werkgever en valt dat onder het ondernemersrisico. De werknemer hoeft die uren in principe niet in 

te halen. Als er geen werk beschikbaar is, kan in deze situatie wel sprake zijn van de opbouw van 

min-uren als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken. De werknemer moet deze uren 

dan op een later moment inhalen, als dat redelijk is. Het één en ander is afhankelijk van de 

afspraken tussen partijen 

 

Als vakantiedagen te veel oplopen, mag ik deze dan uitbetalen? Dit zullen werknemer en 

werkgever samen moeten afspreken. Uitbetaling van vakantiedagen is mogelijk als de werknemer 

daarmee instemt. Wettelijke vakantiedagen kennen overigens een verjaringstermijn van zes 

maanden na het jaar dat deze zijn opgebouwd en voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een 

verjaringstermijn van vijf jaar. 

 

Hoe moet ik omgaan met werknemers die de vakantieaanvraag willen intrekken?  

Als de vakantieaanvraag van werknemer is goedgekeurd door werkgever en de werknemer dit 

verzoek wil intrekken, dan zal dit in overleg met werkgever moeten gebeuren. De werkgever kan het 

intrekken van een vakantieaanvraag weigeren in het geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Als 

een werknemer zelfstandig zijn verlof wil intrekken, omdat zijn vakantie bijvoorbeeld niet doorgaat, 

mag een werkgever wel verlof van het saldo afschrijven. Een werkgever mag in principe alleen 

vakantiedagen afschrijven als daarover overeenstemming is bereikt met de werknemer.  

 

Medewerkers willen hun aangevraagde verlofdagen intrekken aangezien hun vakantie is 

geannuleerd. Is een werkgever verplicht om op dit verzoek in te gaan? 

Als de vakantieaanvraag van werknemer is goedgekeurd door de werkgever en de werknemer dit 

verzoek wil intrekken, dan zal dit in overleg met werkgever moeten gebeuren. De werkgever kan het 

intrekken van een vakantieaanvraag weigeren in het geval ven zwaarwegende bedrijfsbelangen. Als 

een werknemer zelfstandig zijn verlof wil intrekken, omdat zijn vakantie bijvoorbeeld niet doorgaat, 

mag een werkgever wel verlof van het saldo afschrijven. Een werkgever mag alleen vakantiedagen 

afschrijven als daarover overeenstemming is bereikt met de werknemer.  

 

Ben je verplicht om akkoord te gaan met het verplaatsen van verlof/vakantie? 

Van een werknemer kan naar redelijkheid worden verlangd om een verlofaanvraag te laten 

verplaatsen in het geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Het verplaatsen van de vakantie gaat 

dan wel in overleg met de werknemer. Als een werknemer zelfstandig zijn verlof wil intrekken, 

omdat zijn vakantie bijvoorbeeld niet doorgaat, mag een werkgever wel verlof van het saldo 

afschrijven. Een werkgever mag in principe alleen vakantiedagen afschrijven als daarover 

overeenstemming is bereikt met de werknemer. In de basis wordt het verlof conform de wens van 

de werknemer vastgesteld.  

 

Hoe moet ik omgaan met toegekende vrije dagen die zijn goedgekeurd en ingediende vrije dagen 

die nog niet geaccordeerd zijn? Hoe ga ik als werkgever hiermee om? 

Als de vakantieaanvraag van werknemer is goedgekeurd door werkgever en de werknemer dit 

verzoek wil intrekken, dan zal dit in overleg met werkgever moeten gebeuren. De werkgever kan het 

intrekken van een vakantieaanvraag weigeren in het geval zwaarwegende bedrijfsbelangen. Als een 

werknemer zelfstandig zijn verlof wil intrekken, omdat zijn vakantie bijvoorbeeld niet doorgaat, mag 

een werkgever wel verlof van het saldo afschrijven. Een werkgever mag in beginsel alleen 

vakantiedagen afschrijven als daarover overeenstemming is bereikt met de werknemer. Bij diegene 

die geen aanvraag heeft ingediend, is geen overeenstemming en zullen dus de verlofdagen niet 

afgeboekt mogen worden. 

 

 



 

Ik heb een vrije dag goedgekeurd. Mag ik mijn werknemer verplichten om toch te komen werken?  

Van een werknemer kan naar redelijkheid worden verlangd om een verlofaanvraag te laten 

verplaatsen in het geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Het verplaatsen van de vakantie gaat 

dan wel in overleg met werknemer. Al toegewezen vakanties kunnen ook door de werkgever 

ingetrokken worden vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Werkgever zal de werknemer dan 

wel een alternatief moeten bieden om alsnog vakantie te kunnen genieten. Als een werknemer 

zelfstandig zijn verlof wil intrekken, omdat zijn vakantie bijvoorbeeld niet doorgaat, mag een 

werkgever wel verlof van het saldo afschrijven. Een werkgever mag alleen vakantiedagen afschrijven 

als daarover overeenstemming is bereikt met de werknemer. In de basis wordt het verlof conform 

de wens van de werknemer vastgesteld. 

 

Hoe moet ik omgaan met een groep die preventief in quarantaine wordt gezet? Moet ik nu als 

werkgever de contracturen uitbetalen? 

Als een werknemer niet op het werk kan verschijnen vanwege een zieke huisgenoot/ gezinslid, komt 

dit voor rekening en risico van de werkgever. Wellicht dat een woongroep onder dezelfde categorie 

valt, maar dit is niet op voorhand te zeggen. De werknemer die dus thuis moet blijven, omdat een 

gezinslid/ huisgenoot ziek is met coronaklachten, heeft dus recht op doorbetaling van zijn loon, maar 

dit zou dus ook kunnen gelden bij een woongroep als er sprake is van gegronde vrees voor 

besmetting.  

 

De opdrachtgever stopt met de detachering, die via een detacheringsbureau loopt. Wat is de 

positie van de gedetacheerde? 

De gedetacheerde is in dienst bij het detacheringsberdrijf. Als de inlener stopt met de opdracht, zal 

de gedetacheerde aanspraak op loon maken aan de hand van zijn detacheringsvoorwaarden bij het 

detacheringsbedrijf. Dit is immers de werkgever van gedetacheerde. 

 

Kan een werkgever iemand ontslaan als een werknemer hoest en thuis wil blijven? 

Dit is afhankelijk van de vraag of bijvoorbeeld werk wordt geweigerd en dit ontslaggrond oplevert. 

Als de werknemer niet ziek is en werk weigert dan zou dit tot ontslag kunnen leiden. Dit zal altijd wel 

zorgvuldig beoordeeld moeten worden door een jurist. Mocht een werkgever twijfelen aan de 

ziekmelding van een werknemer, moet altijd de bedrijfsarts ingeschakeld worden. De bedrijfsarts 

blijft ook in de huidige situatie de aangewezen specialist om de relatie tussen de (medische) klachten 

van de werknemer en de afgesproken arbeid te beoordelen.  

 

Wat als een werknemer bereid is, op eigen initiatief, afstand te nemen van een deel van het 

salaris. Hoe profiteert de werkgever hiervan en wat zijn de risico’s (bijvoorbeeld bij ziekte, 

pensioenopbouw etc.) voor een werknemer?  

Een loonoffer is een mooi gebaar van een werknemer, maar is helaas niet zonder risico's. Deze 

bouwt immers bijvoorbeeld pensioen en WW-rechten op over het (lagere) loon. Als de werknemer 

minder verdient, bouwt hij ook minder rechten op. Je kunt tijdelijke afspraken maken hierover, maar 

de werknemer levert dan op diverse vlakken rechten in. Wij raden dan ook niet aan om op eigen 

initiatief een loonoffer te overwegen.  

 

Kun je een werknemer verplichten om naar het werk te komen? 

Werknemers moeten in principe naar het werk komen. Alleen als sprake is van een gegronde vrees 

voor besmetting, kan of moet de werknemer thuis blijven. Dat is bijvoorbeeld het geval als een 

werknemer in een risicogebied is geweest en ziekteverschijnselen heeft of in contact is geweest met 

een patiënt met het coronavirus. Dan is het van belang om de werknemer veertien dagen niet naar 

het werk te laten komen. Als de functie het toelaat kan van de werknemer worden verlangd thuis te 

werken. Een werkgever mag bepalen om uit preventief oogpunt het advies van RIVM te volgen en 

iedereen thuis te laten werken 



 

 

Mag een werkgever bij minder werk op de werkvloer zogenaamde min-uren in mindering brengen 

op eerder gemaakte overuren of zelfs op verlofdagen? 

Gedurende het dienstverband bouwt een werknemer wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen op. 

De opbouw van deze verlofdagen is niet afhankelijk van thuiswerken of geen beschikbaarheid van 

werk. Dit geldt ook voor overwerkuren. Dit zijn daadwerkelijk gewerkte uren. Als er geen werk 

beschikbaar is, kan in deze situatie wel sprake zijn van de opbouw van min-uren als dit in de 

arbeidsovereenkomst, cao of andere personeelsregeling is afgesproken. De werknemer moet deze 

uren dan op een later moment inhalen, als dat redelijk is. Het één en ander is afhankelijk van de 

afspraken tussen partijen. 

 

Wat als je geen omzetverlies hebt, maar er toch minder werk is. Kun je dan de werknemer 

verplichten om minder te gaan werken tegen minder loon? 

Het omzetverlies is vooral van belang om te bepalen in hoeverre een werkgever in aanmerking komt 

voor de NOW-regeling om gecompenseerd te worden in zijn omzetverlies en de doorlopende 

kosten. Dit om te voorkomen dat werknemers hun baan verliezen vanwege de coronamaatregelen. 

Als de werkgever minder werk heeft en een werknemer minder in dienst wil hebben, dan zal deze dit 

moeten afstemmen met de werknemer. Een werkgever kan dit niet eenzijdig wijzigen. Een 

werkgever kan ook een ontslagaanvraag indienen voor personeel. De vraag is alleen of deze wordt 

verleend als de omzet niet is gedaald. 

 

Het werk laat het niet toe om dit vanuit huis te doen. Kan ik werknemers extra laten werken, 

zonder extra vergoeding, om daarmee de achterstanden weg te werken, als dat straks weer kan? 

Als de werknemer op dit moment  zijn salaris op reguliere wijze uitbetaald krijgt, is er geen 

aanleiding om een extra verloning te verlangen van de werkgever als werknemer wordt opgeroepen 

op het werk om zijn eigen afgesproken werk (gedeeltelijk) te hervatten. Sterker nog, de werknemer 

is dan verplicht om in te gaan op een dergelijke oproep zonder extra salaris te verlangen. Als het 

gaat om arbeidstijd buiten de afgesproken arbeidsomvang om, is het afhankelijk van de afspraken 

die tussen partijen zijn gemaakt voor eventuele tijd-voor-tijd, ADT-dagen en/of overwerk. In principe 

kan een werknemer niet verplicht worden om meer uur te werken dan de afgesproken 

arbeidsomvang. 

 

Een werkgever heeft aangegeven het salaris voor de maand met 25 procent te korten. Mag dat? 

Wat kun je daar als werknemer aan doen? 

Het is niet toegestaan om het salaris van werknemers eenzijdig te wijzigen zonder toestemming van 

werknemers. Zeker niet als het om het verlagen van het salaris gaat. In sommige gevallen kan het 

een uitkomst bieden om met de werkgever hierover in gesprek te gaan. Houd er rekening mee dat 

de opbouw van bijvoorbeeld pensioen en WW-rechten plaatsvindt op basis van een lager salaris, als 

een werknemer instemt met een loonoffer. Dit is dus in elk geval nadelig voor werknemers. 

 

De werknemer kan schriftelijk aangeven bij de werkgever dat hij niet instemt met de salarisverlaging 

en hij een correcte uitbetaling van zijn salaris verwacht. Als toch het lagere salaris wordt uitbetaald, 

kan de werknemer een loonvordering instellen tegen de werkgever. Over het niet uitbetaalde salaris 

kan de werknemer onder voorwaarden aanspraak maken op wettelijke rente en wettelijke 

verhoging die kan oplopen tot 50 procent van het achterstallige salaris. 

 

In hoeverre is een werknemer verplicht om mee te gaan in salarisverlaging als een werkgever dat 

vraagt? En moet dit dan ook via een aanhangsel op de arbeidsovereenkomst? 

Het is niet toegestaan om het salaris van werknemers eenzijdig te wijzigen zonder toestemming van 

werknemers. Een werknemer kan ook niet verplicht worden om in te stemmen met een wijziging 

van zijn salaris. Zeker niet als het om het verlagen van het salaris gaat. In sommige gevallen kan het 



 

een uitkomst bieden om met de werknemer hierover in gesprek te gaan. Zorg ervoor dat je nieuwe 

afspraken over arbeidsomvang schriftelijk vastlegt, als de werknemer instemt met een loonoffer,. Zo 

is daar objectief duidelijkheid over en neem je een bewijsprobleem rondom de gemaakte afspraken 

weg. 

 

Een opdrachtgever trekt voor aanvang van het detacheringscontract het contract in vanwege het 

coronavirus. Mag dit? 

Dit is afhankelijk van de afspraken tussen partijen. In principe is er sprake van een overeenkomst van 

opdracht die altijd kan worden opgezegd, maar mogelijk is er sprake van verplichting tot 

schadevergoeding.  

 

Als een proeftijdbeding is opgenomen in het contract, dan is dit toegestaan. Hierbij geldt wel dat het 

besluit om de arbeidsovereenkomst met een werknemer nog vóór de proeftijd te beëindigen niet 

onzorgvuldig mag zijn en niet in strijd mag zijn met goed werkgeverschap. Als dat het geval is, kan de 

werkgever verplicht worden tot het betalen van een schadevergoeding. Is er geen proeftijd 

afgesproken? Dan moet de werkgever het contract respecteren en kan deze niet vooraf beëindigd 

worden. Dit is anders als er geen sprake is van detachering, maar een arbeidsovereenkomst met 

uitzendbeding. 

 

Hoe moet ik omgaan met het opzeggen van een tijdelijk contract? 

Volgens de Wet werk en zekerheid (Wwz) moeten werknemers met een tijdelijk contract van langer 

dan zes maanden minimaal een maand voordat het contract afloopt schriftelijk geïnformeerd 

worden door werkgever of het contract wel of niet verlengd zal worden. Doet de werkgever dit niet 

tijdig dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding van ten hoogste een maandsalaris. 

Dit staat los van de vraag of een werkgever rechtsgeldig een beroep op de proeftijd mag doen of een 

contract opzegt voordat deze ingaat. 

 

Ik heb voor een nieuwe medewerker het proeftijdbeding ingeroepen. Heeft de medewerker dan 

recht op ww? Deze heeft natuurlijk vrijwillig zijn vorige baan opgezegd? 

In principe kan een proeftijdbeding worden ingeroepen voordat de arbeidsovereenkomst aanvangt. 

Doorgaans zal het UWV dat niet zien als een benadelingshandeling voor zijn of haar 

uitkeringsrechten. Anders zouden werknemers nooit meer een overstap naar een nieuwe werkgever 

durven maken vanwege de risico’s voor hun uitkeringsrechten. Uiteindelijk is het UWV 

beslissingsbevoegd en kunnen daarin geen garanties gegeven worden. 

 

Kan ik een vaststellingsovereenkomst met een medewerker aangaan? 

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid geeft als voorwaarden dat er geen 

beëindiging mag plaatsvinden op bedrijfseconomische gronden. Vooralsnog zijn er geen indicaties 

dat er op andere gronden geen vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten, zoals vanwege een 

verstoorde arbeidsverhouding. 

 

Moet je nog transitievergoeding betalen? 

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Vanaf de 

eerste dag van het aangaan van het dienstverband is in principe een transitievergoeding 

verschuldigd bij een opzegging van het dienstverband door werkgever.  

 

Hoe zit het met de loonkosten van werknemers die preventief thuis zitten? Dus verplicht 

thuisblijven wegens snotneus, verkoudheid, maar eigenlijk niet arbeidsongeschikt zijn. 

Als de werknemer niet in staat is om de eigen afgesproken arbeid te verrichten, dan is hij volgens de 

wet ziek. Nu de werknemer niet op het werk kan verschijnen vanwege ziekteverschijnselen die aan 

corona te relateren zijn, is hij of zij arbeidsongeschikt. Wel blijft hij aanspraak maken op loon en kan 



 

hij bijvoorbeeld thuiswerken. Het gaat daarbij niet om ‘ziek zijn’, maar het niet in staat zijn om de 

afgesproken arbeid te verrichten. 

 

Ik heb een medewerker ontslagen in de proeftijd. Kom ik nu wel in aanmerking voor de NOW 

regeling? Hoe zit het met vakantiedagen, bouwt de werknemer die op tijdens de periode dat de 

werknemer thuis zit? 

In principe kan een ontslag binnen de proeftijd zonder opgaaf van reden. De NOW stelt dat er geen 

personeel mag worden ontslagen op bedrijfseconomische gronden. Of je in aanmerking komt voor 

de NOW is daarom afhankelijk van wat er (aantoonbaar) is gecorrespondeerd met de werknemer 

rondom het proeftijdontslag. Uiteindelijk is het nog altijd onduidelijk hoe het UWV omgaat met 

werknemers die in de proeftijd zijn ontslagen. Daarnaast bouwen werknemers ook vakantiedagen op 

gedurende de periode dat zij thuis zitten nu zij niet in staat zijn om onder de huidige 

omstandigheden het werk uit te voeren. 

Wij detacheren medewerkers voor de duur van het contract. Normaal eindigt de overeenkomst 

wanneer het project is afgerond. Nu wordt de overeenkomst beëindigd, omdat de opdrachtgever 

het project beëindigd. Kan dat? 

De overeenkomst tussen het bedrijf dat werknemers detacheert en de inlener van de werknemers, is 

te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht. Tussen zakelijke contractspartijen kan de inlener 

de opdracht altijd beëindigen. Mogelijk vloeit uit die opzegging wel een schadeverplichting voort, 

dat is afhankelijk van de afspraken tussen partijen. Als het bedrijf dat werknemers detacheert 

daardoor omzetverlies heeft, kan het mogelijk aanspraak maken op de Noodmaatregel Overbrugging 

voor Werkgelegenheid (NOW). 

Werkgever geeft aan dat medewerkers 20% minder werken, en wil dat werknemers dit 

compenseren met het opnemen van vakantie-uren. Mag dat?  

Een werkgever kan altijd een werknemer (gedeeltelijk) ontheffen van zijn of haar verplichting om 

arbeid te verrichten. Dat ontheft de werkgever niet van de verplichting om het afgesproken loon te 

betalen voor de afgesproken arbeidsomvang.  

Vakantiedagen vinden overeenkomstig de wensen van de werknemer plaats. De werkgever kan dat 

niet afdwingen. Dat is anders bij ADV-dagen, waar wettelijk niets is afgesproken. Als het gaat over 

vakantiedagen, kan er in overleg een hoop, maar afdwingbaar is het niet. 

Werknemers zitten preventief thuis op regeling van de overheid. Is er een compensatie voor deze 

verloren arbeidsuren / vervangende inzet van uitzendkrachten? 

De overheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Op 

grond van de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de 

loonkosten, indien zij een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. De omzetdaling van minimaal 

20% moet zich voordoen over een periode van drie maanden waarvan de startdatum valt op de 

eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Het moet daarbij altijd om een 

aaneensluitende periode van drie maanden gaan.  

 

De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 

2019, gedeeld door vier. Het omzetverlies wordt bepaald op concernniveau. Als een concern als 

geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat 

concern geen tegemoetkoming. Er wordt uitgegaan van de netto-omzet, waarbij het gaat om de 

opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek 

van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting. 

 



 

Ik heb een vakantie geboekt. Deze is nu geannuleerd vanwege het coronavirus. Vorige week ben ik 

na verkoudheidsklachten naar huis gestuurd en deze periode overlapt mijn vakantie periode. Kost 

dit mij vakantiedagen? 

Als een werknemer zelfstandig zijn verlof wil intrekken, omdat zijn vakantie bijvoorbeeld niet 

doorgaat, mag een werkgever wel verlof van het saldo afschrijven. Een werkgever mag in principe 

alleen vakantiedagen afschrijven als daarover overeenstemming is bereikt met de werknemer. In de 

basis wordt het verlof conform de wens van de werknemer vastgesteld. 

 

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid mogen er geen vakantiedagen worden afgeboekt. Als een 

werknemer zich ziek meldt bij de werkgever gedurende vakantie, moeten die dagen omgezet 

worden naar ziekte in plaats van vakantie. Als een werkgever twijfelt over de ziekmelding wordt hij 

geacht een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen.  

 

Mijn werknemer had meivakantie gepland maar wil dat verlof nu intrekken. Hoe voorkom ik 

stuwmeren aan verlofdagen? 

Vakantiedagen vinden overeenkomstig de wensen van de werknemer plaats. De werkgever kan dat 

niet afdwingen. Dat is anders bij ADV-dagen, waar wettelijk niets is afgesproken. Als het gaat over 

vakantiedagen, kan er in overleg een hoop, maar afdwingbaar is het niet.  

Als een werknemer zelfstandig zijn verlof wil intrekken, omdat zijn vakantie bijvoorbeeld niet 

doorgaat, mag een werkgever wel verlof van het saldo afschrijven. Een werkgever mag in principe 

alleen vakantiedagen afschrijven als daarover overeenstemming is bereikt met de werknemer. In de 

basis wordt het verlof conform de wens van de werknemer vastgesteld. 

 

Kan ik de werknemers verplichten om nu vrije dagen op te nemen? 

Nee. Vakantiedagen vinden in overeenstemming met de wensen van de werknemer plaats. De 

werkgever kan dat niet afdwingen. Dat is anders bij ADV-dagen, waar wettelijk niets over is 

afgesproken. Als het gaat over vakantiedagen, kan er in overleg een hoop, maar afdwingbaar is het 

niet. 

 

Kan ik een medewerker vragen om verlof op te nemen of vragen om overuren in de toekomst niet 

uit te betalen, zodat ik dit kan verrekenen met de uren die nu niet gewerkt worden? 

Vakantiedagen vinden in overeenstemming met de wensen van de werknemer plaats. De werkgever 

kan dat niet afdwingen. Dat is anders bij ADV-dagen, waar wettelijk niets is afgesproken. Als het gaat 

over vakantiedagen, kan er in overleg een hoop, maar afdwingbaar is het niet. Ook kunnen in 

principe geen toekomstige overuren worden gecompenseerd met uren die de werknemer nu minder 

werkt. 

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

sluiten van de scholen, niet meer volledig kan werken? 

Werknemers moeten in principe naar het werk komen. Als er door de sluiting van scholen 

maatregelen moeten worden getroffen kan een werknemer kortdurend zorgverlof aanvragen om 

maatregelen te treffen. Een van de mogelijke maatregelen is om de werknemer thuis te laten 

werken.  

Kan ik nu toegezegde verlofaanvragen voor de maand augustus alvast intrekken? Als wij in juli 

weer open mogen, heb ik iedereen nodig! 

Van werknemer kan naar redelijkheid worden verlangd om een verlofaanvraag te laten verplaatsen 

in het geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Het verplaatsen van de vakantie gaat dan wel in 

overleg met werknemer.  

Als een werknemer zelfstandig zijn verlof wil intrekken, omdat zijn vakantie bijvoorbeeld niet 

doorgaat, mag een werkgever wel verlof van het saldo afschrijven. Een werkgever mag in principe 



 

alleen vakantiedagen afschrijven als daarover overeenstemming is bereikt met de werknemer. In de 

basis wordt het verlof conform de wens van de werknemer vastgesteld.  

Mijn bedrijf is gesloten omdat de klant dicht is. Als we straks weer open gaan, heb ik iedereen 

hard nodig. Hebben de medewerkers dan recht op alle vakantiedagen? Stel je voor dat dit lang 

duurt, dan hebben we straks geen personeel, omdat iedereen zijn vakantie nog mag opnemen. 

Vakantiedagen vinden in overeenstemming met de wensen van de werknemer plaats. De werkgever 

kan dat niet afdwingen. Dat is anders bij ADV-dagen, waar wettelijk niets is afgesproken. Als het gaat 

over vakantiedagen, kan er in overleg een hoop, maar afdwingbaar is het niet. Wel is er een (kleine) 

escape voor werkgevers. Iedere werknemer bouwt wettelijke vakantiedagen op.  

De wettelijke vakantiedagen van 2019 vervallen op 1 juli van het opvolgende jaar (2020). Als een 

werknemer nog een tegoed heeft staan aan wettelijke vakantiedagen dient de werkgever aan te 

geven dat dat tegoed nog staat, dreigt te vervallen per 1 juli 2020 en de werknemer de gelegenheid 

te bieden die dagen vóór 1 juli op te nemen. Zodoende vervallen die tegoeden aan wettelijke 

vakantiedagen per 1 juli aanstaande. Zo kan een werkgever toch proberen om eventuele stuwmeren 

te voorkomen. 

Kan de werkgever het vakantiegeld uitstellen of niet meer uitbetalen? 

Premier Rutte heeft recentelijk in de media gesproken over het uitstellen van vakantiegeld. Mogelijk 

is dit een reëel beeld. Echter, een rechtsgrond daartoe bestaat niet. In principe behoudt een 

werknemer recht op uitbetaling van het vakantiegeld in het daarvoor aangemerkte tijdvak, vaak juni 

of mei. De uitspraken van de ministers binden werkgevers niet en geven geen rechtsgrond. Wel 

kunnen ministers nieuwe wetgeving opstellen, maar dat is op dit punt (nog) niet gebeurd. 

Wij willen als werkgever eerder gemaakte overuren graag wegstrepen tegen de uren die mensen 

nu thuiszitten (zonder dat ze aan het werk zijn). Als soort van urenbuffer die je in drukke tijden 

opbouwt en afbouwt in rustige tijden zoals nu. Mag dat? 

Afhankelijk van de afspraken die partijen maken over het maken van overuren en hoe deze uren 

gecompenseerd worden, mag een dergelijk saldo alleen worden verrekend als partijen dat zijn 

overeengekomen. Een werknemer is bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een bepaalde 

arbeidsomvang overeengekomen. Uren die meer worden gewerkt boven de afgesproken 

arbeidsomvang en die op instructie van de werkgever worden gewerkt, komen voor vergoeding in 

aanmerking. Een werkgever kan dat saldo niet inzetten voor later minder gewerkte, tenzij dat zo is 

afgesproken. Denk daarbij aan een ADV-regeling of overwerkregeling. 

 

Medewerkers werken vanwege veiligheidsoverwegingen in ploegen. Niet elke werknemer werkt 

hetzelfde aantal uren. Hoe moet ik omgaan met het verschil in gewerkte uren? 

Een werkgever kan altijd een werknemer (gedeeltelijk) ontheffen van zijn of haar verplichting om 

arbeid te verrichten. Dat ontheft de werkgever niet van de verplichting om het afgesproken loon te 

betalen voor de afgesproken arbeidsomvang. Blijf in overleg met je werknemers over de wijze van 

bedrijfsvoering en hoe je omgaat met plus- of minuren. Bevestig dit ook schriftelijk aan het 

personeel en vraag om een akkoord, zodat je dit objectieve bewijs zonodig kunt overleggen. 

 

De overheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Op 

grond van de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de 

loonkosten, als zij een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. De omzetdaling van minimaal 

20% moet zich voordien over een periode van drie maanden waarvan de startdatum valt op de 

eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Het moet daarbij altijd om een 

aaneensluitende periode van drie maanden gaan. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken 

met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Het omzetverlies wordt 

bepaald op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen 



 

afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. Er wordt uitgegaan 

van de netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het 

bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven 

belasting. 

 

Werknemer heeft kleine kinderen en geeft aan geen uren te kunnen werken door de zorg voor de 

kinderen. In de avond is ze zo moe, en kan ze ook niet werken. Ik wil haar voorstellen dat ze het 

restant verlofuren inzet voor het compenseren van haar min-uren. Mag dat? 

Voor de opvang van kinderen kan een werknemer kortdurend zorgverlof aanvragen. Dit kan als het 

treffen van maatregelen zoals opvang niet meer mogelijk is. In goed overleg kun je afspraken met de 

werknemer maken en is een hoop mogelijk. Het eenzijdig afdwingen van die afspraak is niet 

mogelijk.  

 

Een aantal medewerkers heeft een tijdelijk contract dat in de komende maanden afloopt. De 

proeftijd is al verstreken. Moet ik hun contract verlengen aan het einde van de looptijd als ik 

gebruik maak van de NOW-regeling? 

De NOW heeft als eis dat er geen ontslagen vallen op bedrijfseconomische gronden. Een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af. Er is geen sprake van een 

bedrijfsrechtelijke grond, maar van het verstrijken van een overeen gekomen arbeidsduur. Het hangt 

er wel van af wat de werkgever correspondeert naar de werknemers rondom het einde van het 

dienstverband. Daarbij moet de werkgever wel rekening houden met zijn aanzegverplichting om het 

al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst tijdig en aantoonbaar te communiceren naar de 

werknemer. Het is nog onduidelijk hoe het UWV met deze situatie om zal gaan. 

 

Wat doe ik met medewerkers waarvan het tijdelijke contract afloopt en waarvan ik het contract 

niet wil/kan verlengen vanwege de coronacrisis? 

De NOW heeft als eis dat er geen ontslagen vallen op bedrijfseconomische gronden. Een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af. Er is geen sprake van een 

bedrijfsrechtelijke grond, maar van het verstrijken van een overeen gekomen arbeidsduur. Het hangt 

er wel van af wat de werkgever correspondeert naar de werknemers rondom het einde van het 

dienstverband. Daarbij moet de werkgever wel rekening houden met zijn aanzegverplichting om het 

al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst tijdig en aantoonbaar te communiceren naar de 

werknemer. Het is nog onduidelijk hoe het UWV met deze situatie om zal gaan. 

 

Mag je secundaire arbeidsvoorwaarden bevriezen zoals een bonus, eindejaarsuitkering en 

salarisverhogingen? 

In principe houdt een werknemer ook in deze tijden aanspraak op zijn of haar arbeidsvoorwaarden. 

In goed overleg kan een hoop, maar eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden kan niet zomaar. 

Zeker arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op inkomen, wat als meest primaire 

arbeidsvoorwaarde geldt, kunnen slechts in de meest uitzonderlijke gevallen door een werkgever 

eenzijdig worden gewijzigd. Raadpleeg daarvoor altijd een jurist of advocaat. 

 

Wat betekent het voor de NOW-regeling als ik tijdens de proeftijd iemand ontsla of het tijdelijk 

contract niet verleng? 

Een ontslag binnen de proeftijd zonder opgaaf van reden is mogelijk. De NOW stelt dat er geen 

personeel mag worden ontslagen op bedrijfseconomische gronden. Of je in aanmerking komt voor 

de NOW is daarom afhankelijk van wat er (aantoonbaar) is gecorrespondeerd met de werknemer 

rondom het proeftijdontslag. Uiteindelijk is het nog altijd onduidelijk hoe het UWV omgaat met 

werknemers die in de proeftijd zijn ontslagen. 

 



 

Kan een arbeidscontract wat al is getekend in de proeftijd of van te voren worden afgezegd in 

verband met minder werk door corona?  

In principe kan een ontslag binnen en voor aanvang van de proeftijd zonder opgaaf van reden 

worden opgezegd. De NOW stelt dat er geen personeel mag worden ontslagen op 

bedrijfseconomische gronden. Of je in aanmerking komt voor de NOW is daarom afhankelijk van wat 

er (aantoonbaar) is gecorrespondeerd met de werknemer rondom het proeftijdontslag. Uiteindelijk 

is het nog altijd onduidelijk hoe het UWV omgaat met werknemers die in de proeftijd zijn ontslagen. 

 

Wij zijn werkzaam in de zorg en bij ons zijn de roosters al voor maanden vastgesteld. Nu weten we 

dat we salaris moeten doorbetalen terwijl er niet altijd gewerkt kan worden. Wij hebben ook te 

maken met uitbetaling van ORT over de onregelmatigheidsdiensten. Moeten wij ook de ORT over 

niet gewerkte diensten uitbetalen? 

Eerder is bepaald in de rechtspraak dat ORT en overwerktoeslag ook bij vakantie en ziekte dient te 

worden doorbetaald. Een werknemer is ziek wanneer de bedongen arbeid niet kan worden verricht. 

In dit geval is er ook recht van de werknemer op doorbetaling van het loon inclusief de toeslag die 

de werknemer conform rooster zou ontvangen.  

 

Wat zijn de voorwaarden om medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd te laten 

vertrekken. Hoe loopt dat proces en kun je dan zelf kiezen welke medewerkers ik ontsla? Of zijn er 

eisen waaraan je moet voldoen? 

In algemene zin dient er sprake te zijn van een voldragen ontslaggrond om afscheid te mogen nemen 

van een werknemer. In onderling overleg en wederzijdse instemming kun je alles afspreken met een 

werknemer in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van het 

dienstverband. De nieuwe NOW-regeling van de overheid stelt wel als voorwaarde dat er geen 

beëindiging op bedrijfseconomische gronden mag plaatsvinden om aanspraak te mogen maken op 

compensatie. 

 

 

 

 

 


