
Vraag en antwoord coronavirus (COVID-19) en arbeidsrecht 
 
 
Beschermen werknemers 
 

1. Hoever reikt mijn zorgplicht ten opzichte van mijn werknemers? 
 
De arbeidsomstandighedenwet geeft aan dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en dat de werkgever 
daartoe een beleid voert dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dat is een vage 
en heel algemene omschrijving, maar hij geeft wel aan dat je als werkgever de nodige maatregelen 
moet nemen om de werknemers veilig hun werk te kunnen laten doen. Verder vloeit er uit voort dat 
je werknemers voorlichting en instructies moet geven over veilig en gezond werken. Ook het 
verstrekken van beschermingsmiddelen vloeit er uit voort, maar ook het weigeren van de toegang 
tot het werk van werknemers die besmet zijn. 
 

2. Moet ik speciale voorzieningen treffen op de werkvloer? 
 
Speciale voorzieningen op de werkvloer in verband met het virus zijn vooralsnog niet nodig. Om te 
trachten de verspreiding van het virus te voorkomen gelden volgens het RIVM dezelfde maatregelen 
die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het gaat om de volgende 
maatregelen: 

- was je handen regelmatig met zeep en water; 
- hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
- gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze maar één keer; 
- maak regelmatig schoon (o.a. deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en 

computermuizen); 
- overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren; 
- communiceer over het bovenstaande met werknemers, klanten en bezoekers.  

Mondkapjes worden alleen geadviseerd voor medisch personeel. 
 

3. Mijn chauffeur is net terug uit besmet gebied in Noord-Italië. Hij heeft verder geen 
klachten. Moet ik hem thuis laten blijven omdat hij uit besmet gebied komt? 

 
Nee, zolang er geen gezondheidsklachten zijn, kan hij gewoon aan het werk. Krijgt de werknemer 
binnen 2 weken toch klachten (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten), dan moet 
hij thuis blijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. 
 
Loondoorbetaling 

1. Mijn werknemer is in China op vakantie. Hij is niet ziek, maar door de daar genomen 
maatregelen kan hij niet terug naar Nederland en zijn werk hervatten. Moet ik hem nu het 
loon betalen? 

 
Nee. Hij is vanwege vakantie in het buitenland en er is dan in beginsel geen reden om het loon te 
betalen als hij niet tijdig op het werk kan verschijnen. 
 
 
  



2. Mijn werknemer is voor een rit in Noord-Italië. Door de daar genomen maatregelen kan hij 
niet terugrijden en moet hij daar blijven. Moet ik zijn loon doorbetalen? 

 
Volgens de wet is de werkgever verplicht het loon te voldoen als de werknemer de overeengekomen 
arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van 
de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De 
werknemer kan er niets aan doen dat hij in Italië moet blijven en niet kan werken, dus zal in beginsel 
het loon doorbetaald moeten worden. 
Onder omstandigheden kan er echter sprake zijn van overstaan. Volgens de cao is daarvan sprake ten 
aanzien van de werknemer die, in het kader van zijn dienstuitvoering gedurende een weekend of een 
(buitenlandse) feestdag, niet op zijn standplaats verblijft terwijl aan hem voor die dag geen 
werkzaamheden zijn of kunnen worden opgedragen. Kortom, als de verhindering in verband met de 
genomen maatregelen samenvalt met de voorwaarden als genoemd in de cao, heeft deze 
werknemer in plaats van recht op loon recht op de overstaanvergoeding als genoemd in artikel 41 
cao. 
 

3. Een werknemer wil niet op het werk verschijnen omdat hij bang is door klanten of collega’s 
te worden besmet. Wat nu? 

 
Als er geen reden is om bang te zijn voor besmetting, probeer dan die angst weg te nemen. Lukt dat 
niet en komt de werknemer niet werken, dan kan dat worden aangemerkt als werkweigering en 
heeft hij geen recht op loon. Wijs de werknemer erop dat het niet op het werk verschijnen ertoe zal 
leiden dat hij geen loon ontvangt. Komt hij dan toch niet, bevestig dan snel schriftelijk dat de 
loonbetaling wordt stopgezet. 
Overigens kan de werknemer er ook voor kiezen in dit geval vakantie aan te vragen. Voor het al dan 
niet honoreren van een dergelijke aanvraag geldt de normale binnen het bedrijf geldende procedure. 
Je kunt als werkgever de werknemer niet verplichten vakantie op te nemen; het initiatief zal altijd 
van de werknemer uit moeten gaan. 
 

4. De echtgenote van mijn werknemer is getroffen door het virus. Mijn werknemer moet 
thuis blijven. Moet ik hem het loon doorbetalen? 

 
Als die werknemer gewoon thuis kan werken, heeft hij sowieso recht op loon. 
Verder heeft het RIVM in een aantal gevallen geadviseerd om personen thuis te blijven om uit te 
zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met het 
coronavirus en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst én 
verkoudheidsklachten of koorts hebben. In die gevallen dient het loon te worden doorbetaald 
wegens ziekte. Het thuis blijven van de werknemer zal wel moeten plaatsvinden op aanwijzing van 
een arts, GGD en/of RIVM. 
 
Quarantaine 
 

1. Mijn werknemer zit in quarantaine, maar hij is niet ziek. Moet ik hem doorbetalen? 
 

In principe wel. Als de werknemer gezond is en niet verantwoordelijk is voor de 
quarantaineplaatsing, heeft hij recht op loon. Tenzij de werknemer tijdens zijn vakantie in 
quarantaine is geplaatst.  
 
 
 
 



2. Gereisd voor werk? 
 
Is een werknemer voor zijn werk op reis geweest en vanwege die reis uit voorzorg in quarantaine 
moet, dan zal de werkgever het loon aan deze werknemer moeten doorbetalen. De werknemer is 
immers tijdens zijn werk aan besmettingsgevaar blootgesteld. Dat maakt dat de reden van het niet 
werken niet voor rekening van de werknemer komt. De werkgever zal waarschijnlijk wel van de 
werknemer mogen verlangen dat hij redelijke (vervangende) werkzaamheden vanaf het quarantaine-
adres verricht. 
 

3. Gereisd voor vakantie? 

De vraag of het loon moet worden doorbetaald aan een werknemer die vanwege zijn vakantiereis in 
quarantaine moet, is lastiger te beantwoorden. Het zal afhangen van de omstandigheden van het 
geval. Die kúnnen zodanig zijn dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Maar het is ook 
voorstelbaar dat de werkgever het loon niet verschuldigd is. Als een werknemer vanwege autopech 
of vanwege een geschrapte vlucht niet op tijd terug is van vakantie en daardoor niet kan werken, 
heeft hij namelijk meestal ook geen recht op loon. 

 
Ontslag 
 

1. Kan ik de werknemer die werk blijft weigeren, ondanks dat er geen reëel gevaar is, 
ontslaan? 

 
Werkweigering kan onder strikte voorwaarden leiden tot ontslag. Let wel, hier is wel sprake van 
bijzondere omstandigheden die een extra zorgvuldige afweging verlangen. Het te lichtvaardig 
overgaan tot ontslag kan zeer grote gevolgen hebben. Overleg dan ook altijd met een adviseur als je 
een dergelijke maatregel overweegt. 
 

2. Ik heb nu helaas al langere tijd door het coronavirus veel minder werk en de 
werktijdverkorting biedt geen soelaas meer. Kan ik overgaan tot inkrimping en daarmee 
ontslag van een of meerdere werknemers? 

 
Dat kan. Er moet dan wel sprake zijn van een structurele werkvermindering, wat een grond voor een 
ontslag op economische gronden kan opleveren. Hierbij gelden alle regels die daar normaal voor 
gelden. 
 
Ziek 
 

1. Bij een van mijn werknemers is vastgesteld dat hij het coronavirus heeft. Hoe gaat dan met 
de loonbetaling? 

 
Als een werknemer het coronavirus heeft, en dus ziek is, gelden met betrekking tot de loonbetaling 
de regels zoals die bij elke ziekmelding gelden. 
 

2. Geldt ook het normale ziekteverzuimreglement? 
 
In beginsel wel. Gezien de oorzaak van de ziekte en de daaruit voortvloeiende maatregelen, denk 
bijvoorbeeld aan quarantaine, kan het zijn dat het ziekteverzuimreglement niet in volle omvang 
gevolgd kan worden. Je wordt geadviseerd de door het RIVM bekend gemaakte maatregelen te 
volgen, zie https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


Verlof 
 

1. Een school waar een kind van een werknemer op zit, sluit, in verband met een besmetting, 
en de werknemer moet het kind direct ophalen. Wat nu? 

 
Op het moment dat een school sluit en de werknemer met spoed een kind moet ophalen, kan hij 
gebruik maken van calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Als de school gesloten blijft, geldt dat 
eventueel ook nog de volgende dag. Er wordt wel van de werknemer verlangd dat hij op zoek gaat 
naar een andere opvangmogelijkheid. De naam calamiteiten- en ander kort verzuimverlof geeft al 
aan waar het voor bedoeld is, er kan dan ook niet lang gebruik van gemaakt worden. Hoe lang exact, 
hangt af van de omstandigheden van het geval. Tijdens het verlof heeft de werknemer recht op 
doorbetaling van het loon. 
 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid 
TLN heeft een FAQ gemaakt over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Zie de PDF in ons 
liveblog over de NOW. 
 
Overige 

1. Ik heb een andere vraag. 

Neem contact op met de TLN ledendesk. 

https://www.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus/

