
Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus heeft een grote impact. De Rijksoverheid heeft noodmaatregelen genomen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) en uitstel van belastingen. Ook geeft de Rijksoverheid
adviezen. Wat betekent dit voor werkgevers en voor werknemers? En welke regels gelden rondom thuiswerken, loondoorbetaling,
arbeidsomstandigheden, ziekte, verplicht testen, verplicht vaccineren en vakantiedagen?

Bijgewerkt tot 17 februari 2021

Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3)

Regeling van 29 januari 2021 tot wijziging van de NOW-3 i.v.m. het aanpassen van percentages van de vierde tranche en
een wijziging in de verplichte aansluiting van omzetperiodes van opvolgende tranches en enkele andere wijzigingen in de
NOW-1, de NOW-2 en de NOW-3, Stcrt. 2021, 5591

CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87

Vergunning

Vergunning werktijdverkortingDe werktijdverkorting-regeling hield (kortweg) in dat werkgevers bij het Ministerie van SZW een
vergunning konden aanvragen voor werktijdverkorting. De basis is art. 8 lid 3 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en
de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004. Dit kan als werkgever gedurende minimaal twee weken en
maximaal twee maanden ten minste 20% van de arbeidscapaciteit (naar verwachting) niet kan benutten vanwege buitengewone
omstandigheden.

De ontheffing gold gedurende zes weken. Verlenging was drie keer mogelijk, steeds voor zes weken. De loondoorbetalingsplicht
verviel voor de uren waarvoor een vergunning was verleend (art. 5 Regeling onwerkbaar weer), tenzij de cao of
arbeidsovereenkomst anders bepaalt. Er is dan ook geen opbouw van pensioen over die uren.

IngetrokkenLet op: de werktijdverkorting-regeling is ingetrokken. Aanvragen zijn niet meer mogelijk.

WW-uitkering

WW-uitkeringIn de zevende week kon de werkgever het UWV om tijdelijke WW-uitkeringen vragen. Het UWV betaalde dan
achteraf de niet-gewerkte uren waarvoor een vergunning was aan werkgever, als werknemer in aanmerking komt voor WW.
Werknemers blijven volledig in dienst. Er is geen sprake van ontslag. Het UWV betaalt de uitkering binnen zes weken na het
indienen van de aanvraag, aldus art. 22 lid 4 Werkloosheidswet.

Dit betekende een Teruggang van werknemer in salaristeruggang van werknemer in zijn salaris, nu dit doorgaans 70% van zijn
salaris betreft (voor zover dit niet boven maximum dagloon bedraagt). Werknemers moesten dan wel hun ‘eigen’ opgebouwde
WW-rechten opsouperen. Dat betekent dat ze, wanneer ze onverhoopt aansluitend ontslagen werden, nog maar beschikken over
een kortere WW-duur. Verder zal dan ook geen sprake zijn van het Opbouw van pensioenopbouw van pensioen over de periode
dat de werknemers een WW-uitkering ontvangen. Werkgevers kunnen op vrijwillige basis (al dan niet in samenhang met het goed
werkgeverschap) besluiten tot aanvulling van de uitkering.

Let op: als werkgever niet tot loondoorbetaling verplicht is, kan er wel een recht op een WW-uitkering ontstaan. Als er immers
geen werk meer is en er treedt daardoor een arbeidsurenverlies op en werknemer is beschikbaar, dan ontstaat er een recht op een
WW-uitkering, ondanks het feit dat het dienstverband nog voortduurt. Werknemer kan dan een WW-uitkering aanvragen. Vast
moet staan dat werknemer alles in het werk heeft gesteld om het loon van zijn werkgever betaald te krijgen. Zo nee, dan zou het
UWV de WW-uitkering kunnen weigeren vanwege het plegen van een benadelingshandeling (art. 24 lid 5 WW).

Positie ondernemingsraad

De beslissing van een werkgever/ondernemer tot het aanvragen van een werktijdvermindering wordt doorgaans
Instemmingsplichtiginstemmingsplichtig geacht. Immers, de werktijden van werknemers (althans een groep) verandert en dat is
instemmingsplichtig, zie art. 27 lid 1 sub b WOR. Onder omstandigheden kan de werktijdvermindering ook een
Adviesplichtadviesplichtige aangelegenheid zijn. Er zal dan wel sprake moeten zijn van een niet-tijdelijk beslissing die doorgaans als
belangrijk kan worden aangemerkt. Voorts blijkt uit de verschillende NOW-regelingen dat de ondernemingsraad geïnformeerd
moet worden over de aanvraag van de NOW door de werkgever.

NOWDe werktijdverkorting-regeling is ingetrokken op 17 maart 2020. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel
tegemoetkomen en wil dit sneller doen. Op 2 april 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)



in werking getreden (Stcrt. 2020, 19874). Op 4 april 2020 zijn er nog enkele wijzigingen van kracht geworden (Stcrt. 2020,
20561).

De NOW-regeling heeft ten doel werkgevers in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te
ondersteunen bij het Zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemerszoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers.
De NOW is zodanig ingericht dat werkgevers snel worden bediend, terwijl wordt voldaan aan de doelstelling van de subsidie,
namelijk het dempen van de gevolgen van buitengewone omstandigheden die het de werkgever onmogelijk maken om de
loonkosten van zijn werknemers te blijven voldoen. Het aanvraag- en verwerkingsproces is losgekoppeld van de concrete
vermindering van werkbare uren en van de Loskoppeling van WWWerkloosheidwet. Een ander verschil met de regeling
Werktijdverkorting is dat werknemers geen WW-rechten verbruiken over de periode waarvoor de NOW-subsidie wordt
verstrekt.

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom.

Omzet

Er is volgens de Minister voor gekozen om de afname van Omzetomzet als uitgangspunt te nemen omdat een lagere omzet
betekent dat er minder geld beschikbaar is om salarissen te betalen. Daarnaast is Omzetdalingomzetdaling een criterium dat
meetbaar en controleerbaar is. Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de
(verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als sprake is van een samenstelling van
rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau; daarmee wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het verband tussen de
omzetdaling en inzet van personeel en bij wat in het jaarrekeningenrecht gebruikelijk is. Verkregen subsidies en andere bijdragen
uit publieke middelen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij scholen en culturele instellingen, worden gelijkgesteld met omzet.

Het omzetverlies wordt bepaald door de omzet in de gekozen driemaandsperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei te
vergelijken met de totale omzet over heel 2019 (gedeeld door vier). Dat is voor grote en kleine bedrijven het makkelijkst te
berekenen, maar het kan voor sommige bedrijven ook nadelig uitpakken, zoals voor bedrijven die in de huidige maanden
normaliter hun omzetpiek hebben en snelgroeiende bedrijven. Aanvankelijk was ervoor gekozen om het omzetverlies te bepalen op
Concernniveauconcernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, kregen in eerste instantie
afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. Het was aan het concern om, als het hele concern
geen of beperkt omzetverlies heeft, verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies.
Bovendien zou er veel meer ruimte voor ongewenst strategisch gedrag zijn wanneer de omzet wordt beoordeeld per individuele
werkmaatschappij. Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een Concernconcern
vormen, werd de omzetdaling dus van het hele concern aangehouden. Dat uitgangspunt is door de Minister op 22 april jl.
losgelaten (Kamerstukken II 2019/20, 35430). Per 1 mei is het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk dat
individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij.

Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, namelijk:

1. door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging; en

2. door aanvullende accountantscontroles te vereisen.

Ten opzichte van de voornoemde brief is nog een kleine wijziging aangebracht. Eerder werd aangekondigd dat er geen personeels-
bv binnen het concern mag zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat er een loonsom dient te zijn in de werkmaatschappij en dat
er een samenhang met de behaalde omzet moet zijn. Die samenhang is er bij personeels-bv’s niet. Vandaar dat personeels-bv’s
zelf geen aanvraag mogen doen. Door de voorwaarde anders vorm te geven, blijft het mogelijk dat er sprake is van een
personeels-bv voor bijvoorbeeld het management. Die bv mag niet aanvragen. De andere werkmaatschappijen kunnen echter wel
aanvragen op werkmaatschappijniveau, als ze aan de overige voorwaarden voldoen.

Kortom, om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers dus eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier.
Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart, april en mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien
in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden
later start.

Loonsom

Voor de Loonsomloonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV
automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon.

Loonkosten van werknemers die in dienst zijn van werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen
komen in aanmerking voor de subsidie. Werkenden met een fictieve dienstbetrekking vallen dus ook onder de reikwijdte van de
regeling, maar niet-verzekerden en vrijwillig verzekerde dga’s niet. De regeling geldt derhalve ook voor werkgevers die



werknemers in dienst hebben met een flexibel contract. Werkgevers kunnen ook subsidie ontvangen voor deze werknemers, voor
zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. De
NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor werkgever geen loondoorbetalingsplicht
heeft, zoals een werknemer met een Nulurencontractnulurencontract. Voor Payroll- en uitzendwerkgeverspayroll- en
uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ook zij kunnen via de NOW een tegemoetkoming
aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten van werknemers die zij in dienst houden. Het kabinet roept werkgevers
op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexwerknemers en het loon van flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen.

Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld,
pensioen en de werkgeverspremies. Er is daarnaast een Maximumloonmaximum verbonden aan het loon per werknemer van
€ 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die
ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Als ook die gegevens ontbreken, wordt er geen subsidie toegekend.
Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de
Belastingdienst. Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dat zij niet de omzetdaling moeten meetellen van
de rechtspersonen in de groep die geen Nederlands SV-loon hebben. De Centrale Raad van Beroep ziet geen aanleiding om van
deze berekeningsmethodiek af te wijken voor bedrijven die in de referteperiode en loonsom nihil hebben.

VoorwaardenVoorwaarden om in aanmerking te komen

Concreet betekent het dat werkgevers die ten minste 20% omzetverlies verwachten, tot 90% van hun loonkosten gecompenseerd
kunnen krijgen, afhankelijk van het omzetverlies. Wel gelden onder meer de volgende voorwaarden:

De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Bij de aanvraag committeert een werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische
redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt (lid 3
sub a).

Werkgevers moeten de loonsom zoveel mogelijk gelijk houden.

Zie verder art. 13 NOW.

Per 1 mei 2020 zijn nog drie wijzingen doorgevoerd:

1. de meldingsplicht aan het college B&W, in het geval er loonkostensubsidie is verstrekt op grond van art. 10d
Participatiewet is vervallen;

2. de verplichting tot het aanleveren van een Nederlands bankrekeningnummer voor werkgevers met een niet-
Nederlands SEPA-bankrekeningnummer is vervallen; en

3. het akkoord gaan met een openbaarmaking van het subsidiedossier, in het kader van de verplichtingen uit de Wet
Openbaarheid van Bestuur (Wob). Bij brief van 2 juni 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid het UWV verzocht om, in het kader van de uitvoering van de NOW 1.0, een volledige lijst met de
namen van de subsidieaanvragers waaraan een voorschot is verstrekt, de hoogte van de verstrekte voorschotten en
de vastgestelde subsidiebedragen openbaar te maken en op de UWV-website te publiceren (Stcrt. 2020, 31047).

Ontslagverbod

Van werkgever werd verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV Geen ontslagaanvragen
wegens bedrijfseconomische redenengeen ontslagaanvragen indiende wegens bedrijfseconomische redenen (art. 7:669 lid 3 sub a
BW). De voorwaarde gold niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met
17 maart 2020. Hoewel de subsidie ook ziet op deze periode, was het voor werkgever nog niet kenbaar dat deze voorwaarde
verbonden zou worden aan de NOW. Wanneer werkgever deze verplichting niet nakomt door toch een ontslagaanvraag in te
dienen bij het UWV en deze niet (of niet op tijd) in te trekken, zal een correctie plaatsvinden (art. 7 NOW). Het is niet van belang
of een ontslagvergunning daadwerkelijk wordt verkregen.

Tegemoetkoming in loonkostenDe tegemoetkoming

Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming in de loonkosten gedurende drie maanden ter hoogte van maximaal 90% van de
loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de
tegemoetkoming uitwerkt:



als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Berekening subsidie

De Berekening subsidiesubsidie wordt berekend met de volgende formule:
A x B x 3 x 1,3 x 0,9

Daarbij is:

A = percentage van de omzetdaling; en

B= loonsom.

Een tool om de NOW-subsidie te berekenen, is hier te vinden.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

Vanaf 6 april 2020 konden aanvragen worden gedaan bij het UWV voor de NOW 1.0. De aanvraagperiode liep tot 6 juni2020.
Als het UWV positief oordeelt, wordt een voorschot van 80% uitgekeerd in drie termijnen. Het eerste deel van het
Voorschotvoorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient werkgever vaststelling van de subsidie aan te
vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening
doen, die hoger of lager kan uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen
worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

CorrectieAchteraf kan een correctie in de tegemoetkoming plaatsvinden. Dan zal nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.

De Procedureprocedure

Stap 1: Aanvraag door werkgever (mogelijk vanaf 6 april tot 6 juni 2020).

Stap 2: Het UWV beslist binnen 13 weken, maar streeft naar een beslissing binnen 2 tot 4 weken.

Stap 3: Betaling voorschot in drie termijnen. De eerste termijn binnen 2 tot 4 weken.

Stap 4: Aanvraag vaststelling subsidie door werkgever. Dit moet binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is
toegekend.

Stap 5: Het UWV beslist binnen 52 weken over de definitieve subsidie.

Stap 6: Nabetaling of terugvordering (indien van toepassing).

Monitoren en verlenging

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de extra uitgave van € 10 miljard voor deze regeling, maar dat is geen plafond. Het
kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen
doorvoeren. Besloten is om de noodmaatregel met vier maanden te verlengen over de maanden juni 2020 tot oktober 2020.
Overigens sluit de minister een volgende verlenging na oktober 2020 niet uit.

Bij verlenging voor de tweede tranche zijn nadere voorwaarden aan de regeling toegevoegd die hieronder zullen worden
besproken. Minister Koolmees heeft het Tweede noodpakket banen en economie op 28 mei jl. aan de Kamer aangeboden en de
NOW-2 is op 25 juni in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2020, 34308).

Het kabinet verlengt het hele economisch noodpakket tot 1 oktober 2020. Dat betekent dat de loontegemoetskomingsregeling
NOW, de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste
Lasten (TVL) een maand extra doorlopen. Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot
1 oktober verlengd. In de TVL komt daarbij een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van € 20.000 naar
€ 50.000. Dit om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven
ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund.



Let op: Minister Koolmees heeft in de beantwoording van Kamervragen op 28 september jl. aangegeven dat hij heeft besloten
een herstelmogelijkheid te bieden aan werkgevers, zodat zij op het moment van de vaststellingsaanvraag NOW het verzoek
kunnen doen om de aanvraag op werkmaatschappijniveau te doen in plaats van op concernniveau. De wijziging van de NOW ziet
er ten eerste op dat de in de NOW-1 geldende voorwaarde, dat een aanvraag op werkmaatschappijniveau alleen gedaan kan
worden als de NOW-aanvraag is gedaan op of na 5 mei 2020, vervalt. Daarnaast moet in plaats van bij de initiële aanvraag (om
subsidieverlening) bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan twee voorwaarden worden voldaan. Allereerst aan de voorwaarde
dat een aanvrager dient te beschikken over een verklaring dat er op het niveau van de groep geen dividend/bonus wordt
uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht over 2020 op het niveau van het groepshoofd/de moeder van de
werkmaatschappij tot aan de datum van vaststelling van de jaarrekening. Een tweede voorwaarde is dat de aanvrager moet
beschikken over een overeenkomst van de vakbond of andere vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud. Uiteraard
moet ook aan de overige eisen van een aanvraag op werkmaatschappijniveau (art. 6a NOW-1 en art. 7 NOW-2) worden
voldaan bij de aanvraag van de vaststelling.

Eindafrekening NOW-1

Het loket voor de eindafrekening is op 7 oktober jl. geopend. Voor sommige ondernemers zal gelden dat ze nog recht hebben op
een aanvulling bovenop het uitgekeerde voorschot van 80% van de subsidie. Anderen hebben het wellicht beter gedaan in maart,
april en mei dan verwacht en zullen subsidie (deels) gaan terugbetalen. Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste
NOW-regeling kunnen vanaf 7 oktober 2020 de definitieve vaststelling hiervan aanvragen bij het UWV over de maanden maart,
april en mei 2020 (de eerste aanvraagperiode). Dat kan via het online formulier van het UWV. Zie ook de simulatietool.De NOW
kent Geen hardheidsclausulegeen hardheidsclausule. Uit een kwestie die speelde bij de bestuursrechter Utrecht blijkt dat afwijking
in principe wel mogelijk is als sprake is van strijd met het evenredigheidsbeginsel, maar dat de beoordeling of daarvan sprake is,
strikt is. Uitgangspunt blijft dat er weinig ruimte is voor maatwerk.

De NOW-2NOW-2 is gepubliceerd (Stcrt. 2020, 34308) en inmiddels gewijzigd (Stcrt. 2020, 56774). Het doel van de NOW
blijft grotendeels ongewijzigd: voor een werkgever met een terugval in de omzet van ten minste 20% blijft het mogelijk zoveel
mogelijk werknemers in dienst te houden (art. 3 NOW-2). Wel is aan dat artikel toegevoegd: ‘voor zover geen winst of bonussen
worden uitgekeerd of eigen aandelen worden aangekocht’.

Om in aanmerking te komen voor loonsubsidie onder de NOW-2 moet er sprake zijn van een verwachte omzetdaling van ten
minste 20% over een periode van drie maanden vanaf 1 juni, 1 juli, of 1 augustus 2020. Voor bedrijven die ook gebruik maakten
van de NOW 1.0 moet het gekozen tijdvak aansluiten op het vorige tijdvak. Subsidieaanvragen staan open voor zowel
werkgevers die reeds een aanvraag in de eerste tranche van de NOW hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een
beroep willen doen op de NOW. Tussen 6 juli tot en met 31 augustus a.s. kon bij het UWV een tegemoetkoming worden
aangevraagd. Ook ten aanzien van de NOW-2 heeft de Centrale Raad van Beroep aangegeven geen aanleiding te zien om van de
in de regeling gegeven referentieperioden af te wijken.

5% korting bij collectief ontslag

Het subsidiebedrag wordt verlaagd met 5%, indien de werkgever:

a. in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 een melding doet als bedoeld in art. 3 lid 1 Wmco; en

b. in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 verzoeken om toestemming heeft gedaan om de
arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers per werkgebied in de zin van de Wmco op te zeggen op grond van
art. 7:669 lid 3 onderdeel a BW.

Het subsidiebedrag wordt niet verlaagd, indien werkgever na het doen van een Wmco-melding met ten minste één belanghebbende
verenigingen van werknemers als bedoeld in art. 3 lid 3 Wmco, of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van
werknemers over iedere melding:

a. overeenstemming heeft bereikt over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen; of

b. indien geen overeenstemming is bereikt gezamenlijk de Stichting van de Arbeid verzocht heeft te beoordelen of het
voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever het verzoek niet heeft ingetrokken. Dit
staat in art. 9 NOW.

Geen bonussen en geen eigen aandelen inkopen

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW 2.0 en voor wie de verplichting geldt een accountantsverklaring te overleggen, is het
over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021, niet toegestaan dividenden
uit te keren, bonussen aan bestuurders te betalen of eigen aandelen in te kopen. Dit is uitgewerkt in art. 17 NOW.



Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2.0 en een voorschot ontvangt van minimaal € 100.000 of een subsidie
ontvangt van minimaal € 125.000 Geen winstuitkeringgeen winstuitkering aan aandeelhouders doen, Geen bonussengeen bonussen
aan het bestuur, de directie en het management uitkeren en Geen eigen aandelen inkopengeen eigen aandelen inkopen voor het jaar
2020 tot en met de dag van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Onder bonussen
worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Voornoemde verboden zijn ook van toepassing op alle bedrijven
die NOW 2.0 aanvragen op basis van een omzetdaling van minimaal 20% op het niveau van een individuele werkmaatschappij,
zonder toepassing van de drempelbedragen (€ 100.000 voorschot dan wel € 125.000 subsidie).

De verplichting om geen bonussen te verstrekken zal beperkt worden tot de bonussen en winstdelingen die worden uitgekeerd aan
het bestuur en de directie. Het begrip bestuur, directie (of management) dient breed te worden opgevat. De registratie in de Kamer
van Koophandel is hierbij niet doorslaggevend; ook niet of de betrokken personen beslissend of tekeningsbevoegd zijn.
Bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen, behoren tot het bestuur, directie of management
en vallen daarmee onder deze bepaling. De interne naam die aan deze functies wordt gegeven, is niet relevant. Onder deze
bepaling valt ook degene die tijdelijk zitting heeft in het bestuur, de directie, of het management. Deze bepaling strekt zich niet uit
tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Dit betekent voor
dga’s/bestuurders en andere directieleden dat zij mogelijk slechts hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling,
vanwege het verbod om bonussen uit te keren.

Inmiddels heeft een rechter in het kader van een art. 96 Rv-procedure aangegeven dat arbeidsongeschikte voormalige statutair
directeur niet als beleidsbepaler kan worden aangemerkt en om die reden onverminderd aanspraak kan maken op zijn
bonusregeling.

Een rechtspersoon mag dus ook geen dividend uitkeren aan aandeelhouders binnen het concern, en geen bonussen uitkeren aan de
directie of het management van het concern. Dit ziet dus slechts op de rechtspersoon. De overige rechtspersonen van het concern,
mits zij niet zelf ook aanvragen doen en er geen aanvraag op niveau van de werkmaatschappij wordt gedaan, mogen dit nog wel.
Dit verbod is met name voor (internationale) concerns een reden om af te zien van een aanvraag van de NOW 2.

Deze verplichting geldt alleen indien de werkgever of het concern gezamenlijk een subsidievoorschot van € 100.000 of meer
ontvangt, of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld. Deze grenzen gelden ook als grens voor de
accountantsverklaring.

Scholing

Op de werkgevers komt daarnaast een inspanningsverplichtinginspanningsverplichting (en dus geen resultaatsverplichting) te rusten
om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholingbij- of omscholing te doen. De scholing zelf is overigens geen
onderdeel van de NOW; de inspanningsverplichting is dat wel. Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend
crisispakket NL leert door (www.NLwerktdoor.nl). Zie hier voor meer informatie over scholingsmogelijkheden. Evenzo is het
mogelijk om gratis loopbaanadviezen te krijgen.

Vanaf 1 oktober 2020 is het eerste aanvraagtijdvak opengegaan voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van
scholingTijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing.

De ondernemingsraad dient toe te zien op de naleving van deze verplichting. Schending van de inspanningsverplichting om scholing
en ontwikkeladvies te stimuleren, kan ertoe leiden dat de reeds verleende NOW-subsidie geheel of gedeeltelijk wordt
teruggevorderd (art. 19 NOW-2), waarbij het UWV 52 weken de tijd heeft om erop toe te zien of aan de inspanningsverplichting
is voldaan. De werkgever die NOW-2 aanvraagt, zal daarom werknemers actief moeten informeren over de mogelijkheden.
Aangezien de werkgever bij de aanvraag van de NOW toch al verplicht is om de ondernemingsraad, de
personeelsvertegenwoordiging, of bij ontbreken daarvan de werknemers, te informeren over de subsidieverlening, doet de
werkgever er – in het kader van de inspanningsverplichting scholing –verstandig aan daarbij direct de werknemers hiervan op de
hoogte te brengen en bij zijn werknemers te bevorderen dat en op welke wijze deze inspanningsverplichting in de praktijk vorm
krijgt. Ook voor de ondernemingsraad is hier – aldus de toelichting – een taak weggelegd: zij kunnen de werkgever hierop
aanspreken en werknemers wijzen op het belang van scholing en stimuleren om deel te nemen aan de scholingsmogelijkheden die
aangeboden worden of als individuele werknemer daartoe zelf het initiatief nemen (Toelichting NOW-2, p. 20). Dit los nog van het
feit dat plan op grond van art. 27 lid 1 WOR instemmingsplichtig is.

Zie voor de scholingsplicht van de werkgever het onderwerp Scholing.

Verder geldt dat de refertemaand voor de loonsom maart 2020 wordt en dat de forfaitaire opslag op de loonkosten wordt
verhoogd naar 40% ten opzichte van 30% onder de NOW 1.0.

Sancties

Het UWV kan de betaling van het voorschot weigeren, wijzigen, intrekken of opschorten indien sprake is van een ernstig



vermoeden dat niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. Het UWV kan daarnaast een reeds verleende subsidie geheel of
gedeeltelijk terugvorderen. De grondslag hiervoor is opgenomen in de regeling. Art. 19 NOW-2 bepaalt dan ook dat
overeenkomstig art. 4:95 lid 4 Awb is bepaald dat onverschuldigd betaalde voorschotten kunnen worden
Teruggevorderdteruggevorderd. Meer specifiek is bepaald dat als op enig moment blijkt dat de subsidie ten onrechte of voor een
te hoog bedrag is verstrekt, het subsidiebedrag kan worden teruggevorderd van de werkgever. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als
blijkt dat de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt tijdens de aanvraagprocedure en op basis van de juiste
informatie geconcludeerd wordt dat de subsidie ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt. Terugvordering is ook
mogelijk indien de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie zoals genoemd in
art. 15, 16 of 17 NOW-2.

Op 9 oktober 2020 is de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (Stcrt. 2020, 52209)
(NOW-3) in de Staatscourant gepubliceerd. De NOW-3 is per 10 oktober 2020 in werking getreden.

In de systematiek is de derde NOW-regeling grotendeels hetzelfde als NOW-1 (maart, april en mei) en NOW-2 (juni, juli,
augustus en september). Om banen te beschermen in deze crisis kunnen ondernemers een deel van de loonkosten vergoed krijgen,
afhankelijk van hun omzetverlies.

Wel is er een aantal wijzigingen om de NOW-3 beter aan te laten sluiten op de huidige economische realiteit. Zo is deze NOW-3,
die negen maanden duurt, opgedeeld in drie keer drie maanden die ondernemers afzonderlijk kunnen aanvragen. In deze periode
van negen maanden gaat het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden. Hiermee wil het kabinet ondernemers de
tijd en ruimte geven om waar het kan te overbruggen en waar het nodig is zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe economische
werkelijkheid.

In de derde trancheDerde tranche(1 oktober 2020-31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, en
kan de loonsom met 10% dalen.

De derde aanvraagperiode liep aanvankelijk van 16 november tot en met 13 december 2020, maar is vanwege de tweede
lockdown verlengd tot en met 27 december 2020. Er moest de verwachting bestaan dat sprake zou zijn van ten minste 20%
omzetverlies waarbij tot maximaal 80% van de loonsom wordt gecompenseerd gerelateerd aan het omzetverlies. De periode start
telkens op een van de maanden waarop de aanvraag betrekking heeft. De loonsom mag met 10% dalen.

In de vierde tranche Vierde tranche (1 januari 2021-31 maart 2021) zou aanvankelijk het maximale vergoedingspercentage 70%
bedragen, met een loonsomvrijstelling van 15%. Het kabinet heeft er echter toch voor gekozen om de NOW 3.0 in het eerste
kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. De vergoedingspercentages van de NOW
blijven gelijk aan het laatste kwartaal van 2020, net als de omzetdrempels.

Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tweede tijdvak (zie tabel hieronder) van de NOW 3
gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak van NOW 3.0. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage
80% van de loonsom bedraagt in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Ook wordt het minimale
omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30%. Het minimale omzetverlies
blijft 20%.

NOW-2 NOW-3 NOW-3

Eerste tijdvak Tweede tijdvak

Tijdvakken Jun t/m sep 2020 Okt t/m dec 2020 Jan t/m mrt 2021

Vergoedingspercentage 90% 80% 80%

Loonsom vrijstelling - 10% 10%

Minimaal omzetverlies 20% 20% 20%

Forfaitaire opslag 40% 40% 40%



Maximale vergoeding loon 2x dagloon 2x max. dagloon 2x max. dagloon
NOW-2 NOW-3 NOW-3

De aanvraagperiode loopt van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.

In de vijfde tranche Vijfde tranche (1 april 2021-30 juni 2021) zou het aanvankelijk gaan om een maximaal vergoedingspercentage
van 60% van de loonsom, met een loonsomvrijstelling van 20%. Voor de vijfde tranche is momenteel nog niet duidelijk of en zo ja,
op welke wijze de oorspronkelijk ingevoerde versoberingen worden doorgezet.

De aanvraagperiode van de vijfde tranche loopt van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.

Bij alle drie de tranches blijft de forfaitaire opslagForfaitaire opslag (van 40%) in stand. Ook wordt de systematiek van de NOW-
1 en -2 gevolgd. Dit betekent dat gekeken wordt naar de gemiddelde omzet over 2019.

De maximering van het in aanmerking te nemen loon zou binnen de NOW-3 worden aangepast: in de vijfde tranche zou de
tegemoetkoming worden gemaximeerd op eenmaal het Maximum dagloonmaximum dagloon (€ 4.85845 per maand), in plaats van
op twee maal het maximum dagloon (€ 9.716691 per maand). Die wijziging wordt echter niet doorgevoerd.

Verschillen NOW-2 en NOW-3

De korting in het geval van bedrijfseconomisch ontslag vervalt.

Een inspanningsverplichting voor de werkgever om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden. Deze
inspanningsverplichting geldt al als tijdens de subsidieperiode het voornemen bestaat de arbeidsovereenkomst niet voort te
zetten of te beëindigen. In de NOW-3 is opgenomen dat indien een werkgever niet voldoet aan deze voorwaarde dit een
korting van 5% op het subsidiebedrag tot gevolg heeft. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft
gezocht met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een
werknemer aanvraagt. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het programma NL leert door.

In de NOW-3 richt het verbod op het uitkeren van bonussen, dividend of het verbod op het inkomen van eigen aandelen zich op
het uitkeren dan wel inkopen over het jaar 2020 (in de derde tranche) en over het uitkeren en inkopen daarvan over het jaar 2021
(in de vierde en vijfde tranche). Dit wil zeggen dat over het jaar 2020 geen dividend mag worden uitgekeerd als in de derde
tranche NOW is ontvangen. Voor de vierde en vijfde tranche geldt dat het verbod geldt over het jaar 2021. Het UWV opende het
aanvraagloket voor de derde tranche op 16 november 2020, aanvankelijk voor de duur van vier weken, tot 13 december 2020.
De aanvraagperiode is vervolgens verlengd tot en met 27 december 2020, waarbij er subsidie kon worden aangevraagd voor de
periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

De aanvrager zal na het toekennen van de subsidie een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen.

Het UWV heeft op haar website een visual gepubliceerd over de NOW.

Procederen rondom NOW

Bij aanvang van de NOW was het onduidelijk welke hoogste bestuursrechter bevoegd is om over de NOW te oordelen. De
Centrale Raad van Beroep heeft inmiddels aangegeven zichzelf bevoegd te achten. Voorts heeft de rechtbank Den Haag
aangegeven dat hij het niet mogelijk acht om foutief opgegeven aanvangsperiodes te herstellen.

Uitstel belastingenHet kabinet heeft op 17 maart 2020 een aantal noodmaatregelen genomen in verband met de coronacrisis. Een
van deze maatregelen is het uitstel van belastingen. Dit betekent:

Ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen via een brief aan de Belastingdienst (tot 30 juni 2021). Dit
geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Een verklaring van een deskundige, zoals een
accountant, is niet nodig. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct en automatisch gedurende drie maanden. Een
langer uitstel kan worden aangevraagd, maar moet worden onderbouwd. Kijk voor meer informatie op deze site van de
Belastingdienst.

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De ondernemer krijgt langer de tijd
om bewijsmateriaal mee te sturen.

Invorderingsrente is per 23 maart 2020 tot 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,1% voor alle belastingschulden.

De belastingrente bedraagt vanaf 1 oktober 2020 4%.

Voor een goed begrip wordt erop gewezen het hier een betalingsvoorstel betreft en niet een kwijtscheldingsregeling.



Andere noodmaatregelenDe arbeidsrechtelijke maatregelen zijn hiervoor behandeld. Maar het kabinet heeft meer maatregelen
genomen om ondernemers en ontslagen flexwerkers te ondersteunen.

Naast de NOW-regeling zijn ook de voorwaarden voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
(Tozo)Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Deze regeling ondersteunt zelfstandige
ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf
voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en gold in eerste instantie tot 1 juni 2020. Zelfstandige ondernemers,
die aan de voorwaarden voldoen, konden vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 hun Tozo-uitkering verlengen. Ook
zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van ondersteuning kunnen in aanmerking komen voor de vervolgregeling. Zie
hier voor meer informatie over de Tozo 2Tozo 2. Onder de Tozo 3Tozo 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021
kunnen zelfstandige ondernemers voor maximaal zes maanden een uitkering voor levensonderhoud aanvragen zonder dat er een
beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. Vanwege de landelijke coronamaatregelen heeft het kabinet besloten de beperkte
vermogenstoets in de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021. Voor de periode 1 april 2021-20 juni 2021 is inmiddels TOZO 4
bekendgemaakt. De condities die hiervoor gaan gelden worden begin 2021 bekend gemaakt. =

Voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19-virus in te dammen, is
daarnaast de TogsTogs geïntroduceerd. Voluit: de Tegemoetkoming getroffen sectoren Covid-19. Gedupeerde ondernemers
ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De Togs is inmiddels gesloten maar
was aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Uit uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 22
december 2020 over de TOGS blijkt dat de minister een ondernemer mag houden aan de inschrijving in het handelsregister. Een
ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van die inschrijving. De minister kan noodsteun weigeren aan de ondernemer
die zegt dat de inschrijving niet aansluit bij de feitelijke bedrijfsactiviteiten.

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, konden
vanaf 22 juni tot en met 12 juli 2020 een aanvraag doen voor de tegemoetkoming Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele
Arbeidskrachten (TOFA)Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Om van de TOFA gebruik te
kunnen maken, moeten flexwerkers in februari van dit jaar een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Daarvan moeten zij in
april minimaal de helft hebben verloren. Tegelijkertijd mag hun sv-loon in april ook niet hoger zijn geweest dan € 550.

Op de TOFA-pagina van UWV staat een volledig overzicht van de voorwaarden die gelden voor de regeling en een beslisboom
waarmee kan worden gezien of iemand aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Bij een positieve beslissing van het UWV ontvangt de flexwerker een eenmalig bedrag van € 1.650 bruto voor de periode maart,
april en mei 2020. Het UWV streeft ernaar om binnen vier weken na de aanvraag een beslissing te sturen. Vervolgens wordt het
bedrag binnen tien kalenderdagen betaald.

De tegemoetkoming TOFA kan niet meer worden aangevraagd. De aanvraagperiode is vanaf 27 juli 2020 gesloten.

In brieven van 9 en 18 december 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd. Wat dit exact inhoudt, is nog niet
bekend. Wel zijn de contouren bekend gemaakt in deze brief.

Niet-zieke werknemers

Loondoorbetaling niet-zieke werknemersVolgens de hoofdregel van art. 7:628 lid 1 BW moet het loon worden doorbetaald
wanneer (niet-zieke) werknemers hun werkzaamheden niet verrichten. Tenzij het niet-werken voor rekening van werknemer moet
komen. Deze hoofdregel betekent dat niet-zieke werknemers recht hebben op doorbetaling van hun loon als zij hun
werkzaamheden niet verrichten wegens maatregelen van de werkgever rondom het coronavirus (zie hierover uitgebreid Besselink
in TAP 2020/190).

Voorbeelden:

Niet-zieke werknemers die thuis moeten blijven vanwege de coronamaatregelen van werkgever en daardoor hun werk niet
uitoefenen, hebben recht op volledige loondoorbetaling.

Weigeren van ander werk tijdens coronacrisis kan echter tot verval van recht op loon leiden. Zo oordeelde de
Kantonrechter Rotterdam dat het feit dat werkgever zijn restaurant moest sluiten als gevolg van de coronacrisis in beginsel
voor zijn rekening komt, wat betekent dat werkneemster recht heeft op doorbetaling van loon. Werkneemster heeft echter
geweigerd werkzaamheden te verrichten in het afhaalgedeelte van het restaurant, terwijl dat in redelijkheid wel van haar
verwacht mocht worden. Over de niet gewerkte uren heeft zij daarom geen recht op loon.

Niet-zieke werknemers die in het buitenland zijn en niet terug kunnen keren vanwege coronamaatregelen en daardoor hun
werk niet uitoefenen, hebben recht op volledige loondoorbetaling.



Een werknemer die in thuisquarantaine moet omdat zijn vriendin ziekteverschijnselen heeft, heeft op grond van art. 7:628
BW recht op loondoorbetaling. Het feit dat werknemer niet kan werken is een gevolg van een van overheidswege
opgelegde coronamaatregel, aldus de Kantonrechter Maastricht. Dit is een omstandigheid die niet ‘in redelijkheid voor
rekening van de werknemer behoort te komen’. Indien, zoals werkgever in die procedure stelde, sprake is van een cruciaal
beroep, zodat werknemer alsnog had moeten komen werken, dan had het op de weg van werkgever gelegen om
werknemer daar tijdig op te wijzen.

Uitzonderingen op de hoofdregel

Uitzonderingen loondoorbetalingGeen loondoorbetalingsplicht bestaat in deze gevallen:

WerktijdverkortingWerkgever heeft een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd en verkregen (art. 8 lid 3 BBA).
Het loon hoeft dan niet te worden doorbetaald over de uren waarvoor de vergunning is verkregen, tenzij de cao of
arbeidsovereenkomst anders bepaalt. Dit volgt uit art. 7:628 lid 9 BW jo art. 5 Regeling onwerkbaar weer. 
Let op: per 17 maart 2020, 18:45 uur is het niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. De regeling is
ingetrokken. NOWDe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ‘vervangt’ de regeling van
werktijdverkorting, maar werkgevers die gebruik maken van de NOW moeten het loon volledig doorbetalen. De NOW
vormt dus geen uitzondering op de loondoorbetalingsplicht van art. 7:628 lid 1 BW. Zie voor meer informatie over
werktijdverkorting en de NOW paragraaf Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

LoonuitsluitingsbedingTussen werkgever en werknemer is schriftelijk overeengekomen dat de eerste zes maanden van de
arbeidsovereenkomst geen loon wordt doorbetaald als geen werkzaamheden worden verricht (art. 7:628 lid 5 BW). Deze
mogelijkheid kan in de cao voor bepaalde functies zijn verlengd.

Lees voor meer informatie over de loondoorbetalingsplicht het onderwerp Loon.

Zieke werknemers

Loondoorbetaling ziekteVoor zieke werknemers wordt de loondoorbetaling geregeld in art. 7:629 BW. Kort door de bocht geldt
dat ten minste 70% van het loon moet worden doorbetaald tijdens de eerste twee ziektejaren. Vaak bevat de cao of de
arbeidsovereenkomst een gunstigere regeling voor werknemers. Er kunnen maximaal twee wachtdagen gelden waarover het loon
niet hoeft te worden betaald (lid 9). Een werknemer die thuisblijft vanwege coronaklachten behoudt recht op loon (Kantonrechter
Rotterdam (Vzr.) 12 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5902).

De Kantonrechter Maastricht oordeelde dat een werkgever verplicht blijft tot betaling van 100% van het loon en dat de financiële
gevolgen van de coronacrisis niet tot een ander oordeel leiden. De kantonrechter oordeelde dat werknemer – nu zestien maanden
van ziekteperiode 100% van het loon aan hem is doorbetaald – erop mag vertrouwen dat ook tijdens het vervolg van de
ziekteperiode 100% van het loon wordt doorbetaald. De door werkgever gestelde financiële omstandigheden als gevolg van de
coronacrisis kunnen niet tot een ander oordeel leiden. Deze omstandigheden liggen in de risicosfeer van werkgever. De gevorderde
wettelijke verhoging van 50% werd toegewezen.

Zie het onderwerp Loon bij ziekte voor meer informatie.

Let op: wordt een werknemer ziek nadat hij al is vrijgesteld van werkzaamheden in verband met corona, dan lijkt werknemer het
recht op 100% loondoorbetaling te behouden. De vrijstelling is dan immers de primaire reden waarom de werknemer geen
werkzaamheden verricht. De literatuur en jurisprudentie hierover is echter verdeeld. Zie voor meer informatie het Sdu Commentaar
bij art. 7:629 BW.

In het kader van de coronacrisis heeft het UWV op 1 april 2020 een addendum bij de Wet verbetering poortwachter
gepubliceerd. Het UWV zal bij de beoordeling of de re-integratie in het eerste en tweede spoor voldoende is geweest, rekening
houden met de omstandigheden die door de coronacrisis zijn ontstaan. Werkgevers houden dus nog steeds het risico dat een
gestart of te starten re-integratietraject (in eerste en/of tweede spoor) door het UWV op een gegeven moment onvoldoende zal
worden beoordeeld als die re-integratie tijdens en door de coronacrisis niet, niet volledig of niet meer volgens plan kan worden
uitgevoerd. Het UWV adviseert om een (nieuw) re-integratieverslag op te stellen en waar nodig het plan van aanpak bij te stellen.

Hoogte van het loon

LoonbegripIn veel gevallen moet het loon (deels) worden doorbetaald. Wat is loon? Dat is datgene wat de werkgever als
bedongen tegenprestatie verschuldigd is. Dat kan dus meer zijn dan het kale loon.

Rechtsvermoeden omvang arbeidLet op: soms is de omvang van de bedongen arbeid niet bepaald of onzeker. Het
rechtsvermoeden van art. 7:610b BW regelt dat de omvang dan wordt vermoed gelijk te zijn aan het gemiddelde van de
voorafgaande drie maanden. Over die omvang moet het loon worden doorbetaald. De Voorzieningenrechter Amsterdam



oordeelde dat de NOW-werkgever verplicht tot doorbetaling van loon tijdens de coronacrisis voor het gemiddeld aantal gewerkte
uren in de voorafgaande drie maanden.

LoonsverlagingLoon mag in principe niet eenzijdig worden verlaagd door werkgever. Het uitgangspunt is dat arbeidsvoorwaarden
alleen in overeenstemming kunnen worden gewijzigd, waarbij instemming van de werknemer niet snel mag worden aangenomen.
Als partijen er niet uitkomen, heeft werkgever toch vier wettelijke wijzigingsgrondslagen:

1. Goed werknemerschap (art. 7:611 BW). Moeilijke bedrijfseconomische omstandigheden verplichten een werknemer
vrijwel nooit tot meewerken aan een loonsverlaging, omdat loon de meest primaire prestatie van de werkgever is tegenover
de plicht tot het verrichten van arbeid van de werknemer. Zie o.a. Kantonrechter Amsterdam (Vzr.) in de V&D-zaak.

2. Eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW). Een dergelijk beding moet schriftelijk zijn overeengekomen. Werkgever kan
hier een beroep op doen als zijn redenen voor loonsverlaging zodanig zwaarwichtig zijn dat de belangen van de werknemer
hiervoor redelijkerwijs moeten wijken. Het is dus een belangenafweging. Zie voor meer informatie het onderwerp Eenzijdig
wijzigingsbeding.

3. De redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). De toets is soortgelijk aan die van art. 7:611 BW; de driedubbele
redelijkheidstoets. Maar de rechter toetst heel terughoudend.

4. Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW). Het coronavirus kwalificeert wellicht als onvoorziene omstandigheid,
ondanks de strenge en terughoudende toets (Hoge Raad 20 februari 1998, NJ 1998/493). Maar wijziging op grond van dit
artikel kan niet in het geval de omstandigheden voor rekening of risico komt van degene die zich erop beroept (art. 6:258 lid
2 BW). Naar verwachting biedt deze grondslag werkgevers dus geen soelaas.

Zie voor meer informatie het onderwerp Wijziging van arbeidsvoorwaarden, alsmede S. van der Meer & L. Benner,
‘Risicoverdeling en eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden tijdens de coronacrisis’, Tijdschrift voor Procespraktijk 2020, p.
199-203 en N. Zekić , ‘Loonoffers in tijden van corona’, TAC 2020, afl. 3, p. 1-11.

Inmiddels is de eerste rechtspraak verschenen over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en in het bijzonder over het verlagen van
het loon vanwege de coronacrisis. De kantonrechter Amsterdam (Vzr.), m.nt Van Slooten, wees halvering van het salaris vanwege
de coronacrisis af en de kantonrechter Den Bosch (Vzr.) oordeelde dat het stopzetten van het loon niet gerechtvaardigd was. Tot
nog toe worden ingrepen in de arbeidsvoorwaarden in verband met de coronacrisis dus kritisch bekeken. Daarbij moet wel gezegd
worden dat het in deze uitspraken ofwel om zeer ingrijpende maatregelen ging (stopzetten c.q. halvering van loon). Bij een meer
zorgvuldige aanpak kan wellicht wel van een werknemer verlangd worden dat hij met enige versobering instemt.

De Kantonrechter Amsterdam maakte korte metten met een werkgever die het salaris van zijn werknemer eenzijdig met 25%
verlaagde vanwege de coronacrisis en – toen werknemer daar niet mee instemde – werknemer uit het team had gezet. De
kantonrechter willigt het ontbindingsverzoek van werknemer in met toekenning van een billijke vergoeding wegens ernstige
verwijtbaarheid van werkgever.

De Kantonrechter Rotterdam oordeelde dat de coronacrisis geen gedwongen opname van 20% vakantie-uren rechtvaardigt. De
kantonrechter overwoog daarbij dat de enkele verwijzing naar de coronacrisis onvoldoende is om werknemer, met een beroep op
het in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen eenzijdig wijzigingsbeding, te verplichten om 20% van zijn vakantie-uren op te nemen.
Deze uren dienen daarom alsnog uitbetaald te worden. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst tussen partijen
vanwege de verstoorde arbeidsverhouding.

In een kort geding dat speelde bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba oordeelde het gerecht werknemer gebonden aan
salarisaanpassingen als gevolg van corona. Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba vindt dat voorshands voldoende aannemelijk is
geworden dat de effecten van de pandemie op de bedrijfsvoering en omzet van werkgever zodanig ingrijpend waren, dat
werkgever in die gewijzigde omstandigheden als goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot
wijziging. Ook volgt uit die omstandigheden dat dit voorstel redelijk was. Het Gerecht concludeert dat de aanvaarding van het
voorstel in redelijkheid van de werknemer kon worden gevergd.

De NOW verplicht werkgever tot doorbetaling van loon tijdens de coronacrisis voor een gemiddeld aantal gewerkte uren in de
voorafgaande drie maanden, dat oordeelde de Kantonrechter Amsterdam. Werkgever is gehouden om tijdens de coronacrisis het
loon aan werknemer door te betalen, met name nu hij een aanzienlijk voorschot heeft ontvangen op grond van de NOW. Het gaat
hier om een oproepovereenkomst. Daarom is het gemiddeld aantal uren dat werknemer in de drie voorafgaande maanden heeft
gewerkt, bepalend. Daaraan staat niet in de weg dat werknemer een voorstel tot vaststelling van zijn arbeidsduur heeft afgewezen.

Tegemoetkoming NOWLet op: het verminderen van het salaris kan ertoe leiden dat minder tegemoetkoming kan worden
verkregen op basis van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW 1 en 2). De eerste en tweede tranche
van de NOW-regeling koppelt de tegemoetkoming namelijk aan de omzet en aan de loonsom.



Let op: loonoffers hebben voor werknemers ook gevolgen voor de hoogte van hun WW-uitkering mocht alsnog een faillissement
of ontslag volgen. De hoogte van de WW-uitkering wordt berekend over de zogenaamde referteperiode. Deze referteperiode
bedraagt één jaar die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin het
arbeidsurenverlies is ingetreden. Als werknemer besluit akkoord te gaan met een loonoffer, loopt werknemer het risico dat hij bij
werkloosheid te maken krijgt met een aanzienlijk lager dagloon. Wel is het in dat geval mogelijk om een beroep doen op de
algemene dagloongarantie WW (art. 12 Dagloonbesluit werknemersverzekeringen). Om daarvoor in aanmerking te komen gelden
de volgende voorwaarden:

1. de eerdere dienstbetrekking heeft minimaal één jaar geduurd;

2. er is geen recht ontstaan op een reguliere WW-uitkering uit de eerdere dienstbetrekking, omdat aansluitend een andere
dienstbetrekking is aangevangen; en

3. de latere werkloosheid treedt in binnen 54 weken na beëindiging van de eerdere dienstbetrekking.

Door een nieuw aansluitend dienstverband overeen te komen tegen een lager loon kan werknemer bij ontslag uit de nieuwe
dienstbetrekking met een beroep op de dagloongarantieregeling een WW-uitkering krijgen gebaseerd op het dagloon, voordat het
loonoffer werd gebracht.

Let op: uit oogpunt van de WW kan het verlagen van het loon ertoe leiden dat de werkgever geen passende arbeid aanbiedt.
Werknemer die besluit niet akkoord te gaan met de loonsverlaging en die vervolgens ontslagen wordt door werkgever, kan in zo’n
geval een WW-uitkering aanvragen.

Het UWV hanteert een niet-gepubliceerd en nog niet door de rechter getoetst beleid dat een inkomensachteruitgang van meer dan
12,5% ertoe leidt dat er niet meer gesproken kan worden van passende arbeid in de zin van art. 24 lid 3 WW. In zo’n geval is er
dus recht op een WW-uitkering.

Nu alle overheidsadviezen aangeven dat werknemers bij klachten van henzelf en/of gezinsleden thuis moeten blijven, kan een
werknemer die een dergelijk advies opvolgt uiteraard niet op die grond worden ontslagen. Zo rechtvaardigt
Zelfquarantainezelfquarantaine geen ontslag, aldus de Kantonrechter Alkmaar. Werkgever in kwestie had de loonbetaling
stopgezet en werknemer op staande voet ontslagen, omdat hij gedurende zes weken thuis was gebleven in verband met de
coronaklachten van hemzelf, zijn zoon en zijn vrouw. De kantonrechter acht dit niet terecht en vernietigt het ontslag. Wel werd de
arbeidsovereenkomst ontbonden wegens de inmiddels verstoorde verhouding tussen partijen. Voor toekenning van een billijke
vergoeding daarbij was geen grond.

Een trouwambtenaar die openlijk het door de gemeente Nijmegen gehanteerde coronabeleid bij huwelijken in twijfel trok, mocht
wel op staande voet ontslagen worden. De Kantonrechter Nijmegen oordeelde dat de dringende reden gelegen is in het niet
gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt en dat er sprake is van Ernstig plichtsverzuimernstig plichtsverzuim. Hoewel de
kantonrechter werkneemster prees dat zij zich de volksgezondheid heeft aangetrokken, had zij haar bezorgdheid hoe dan ook via
de juiste en aan werkneemster bekende kanalen moeten ventileren. Dat geldt te meer in tijden van crisis, zoals de eerste periode
van corona, aldus de kantonrechter.

De Kantonrechter Amsterdam oordeelde dat overmacht vanwege Gedwongen bedrijfssluitinggedwongen sluiting vanwege de
corona-epidemie niet kwalificeert als een dringende reden. Werknemer heeft recht op het loon over de opzegtermijn en de
transitievergoeding, maar de billijke vergoeding wordt op nihil gesteld. Dit gelet op de onvoorziene wijziging van omstandigheden
door de coronapandemie, de daarmee samenhangende en aannemelijk gemaakte penibele financiële omstandigheden van
werkgever, het korte dienstverband en de aan werknemer toegekende WW-uitkering.

Een Omhelzing‘omhelzing’ in strijd met de coronaregels rechtvaardigde volgens de Kantonrechter Rotterdam geen ontslag op
staande voet. De kantonrechter overwoog dat ontslag op staande voet voor werknemer, die fysiek contact heeft gezocht met een
collega hoewel die collega hem afweerde, een te verstrekkende sanctie is. Wel is er grond voor ontbinding op de G-grondg-grond,
gelet ook op het feit dat werknemer al meerdere keren is gewaarschuwd vanwege zijn houding en gedrag.

Het ontslag op staande voet van een werknemer die tijdens de lockdown het fastfoodrestaurant opendeOpenen restaurant tijdens
lockdown, hield wel stand. In die kwestie had werkgever werknemer, assistent-manager bij een vestiging van Burger King, op
staande voet ontslagen, omdat hij in strijd met de instructies het restaurant van Burger King had geopend, nadat de overheid had
aangekondigd dat alle eetgelegenheden gesloten moesten worden. De instructies waren duidelijk en werknemer had een en ander
kunnen verifiëren bij zijn leidinggevende. De Kantonrechter Rotterdam achtte het ontslag op staande voet daarom geldig.

De Kantonrechter Den Haag oordeelde in een kwestie waarin een werknemer ten onrechte op staande voet werd ontslagen dat de
coronavirus van invloed op de hoogte van de billijke vergoedingbillijke vergoeding. Bij het berekenen van de hoogte van de billijke
vergoeding neemt de kantonrechter mee dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door werknemer op onterechte
gronden te ontslaan. De tijd waarbinnen werknemer een andere vergelijkbare baan kan vinden, schat hij, gezien de nadelige



effecten die het coronavirus op de economie heeft, op 24 maanden.

Een werknemer (ambtenaar) die valse verklaringen aflegde over een vakantie naar een land ‘met code oranje’ werd
geconfronteerd met een e-grond, zonder transitievergoeding. Werkgever had voorafgaand aan de zomervakantieperiode haar
werknemers bericht dat als een werknemer bij terugkomst in Nederland uit een land met code oranje of rood in quarantaine zou
moeten, dit voor eigen rekening en risico zou komen. Werknemer heeft tot vijf keer toe gelogen dat hij in de zomer niet naar
Turkije is geweest, waarvoor op dat moment code oranje gold en ondersteunde zijn leugen met het overleggen van een vals
document. De Kantonrechter Zwolle acht het handelen van de werknemer zo ernstig en verwijtbaar dat de arbeidsovereenkomst
wordt ontbonden op de e-grond, zonder vergoeding.

Op 2 november jl. heeft Minister Koolmees een brief gestuurd over de rol van de transitievergoeding tijdens de coronacrisis. De
Minister is van mening dat er voor wat betreft de transitievergoeding geen nieuwe of aanvullende maatregelen genomen hoeven te
worden. Dat zou volgens hem ook niet in lijn zijn met het hoofddoel van de NOW-regeling om werkgelegenheid zoveel mogelijk te
behouden. Het is vooral zaak dat er, waar nodig, gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er nu al zijn. Werkgever is dus
bij ontslag of het niet voortzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, indien dit op zijn initiatief gebeurt, aan werknemer een
transitievergoeding verschuldigd. Dat is ook het geval als werkgever gebruik maakt van de mogelijkheden binnen de NOW-3 om
de loonsom te laten dalen via ontslag van werknemers.

Voorts bestaat de mogelijkheid om per cao de transitievergoeding te vervangen door een andersoortige regeling. Van deze
mogelijkheid is vanwege corona gebruik gemaakt in de cao Evenementen- en horecabeveiligingsbranche 1 januari 2019-31
december 2023.

Vakantiebijslag moet in juni worden uitbetaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een publiekrechtelijke regeling
anders bepaalt (art. 17 WMM). Werkgever moet de vakantiebijslag minimaal eenmaal per kalenderjaar betalen. Voldoet
werkgever de vakantiebijslag niet tijdig, dan is:

wettelijke verhoging verschuldigd op basis van art. 7:625 BW (vgl. Hoge Raad 6 maart 1998; Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden 13 augustus 2019). De aanspraak van werknemer op de wettelijke verhoging ontstaat van rechtswege. Er is
geen aanzegging of ingebrekestelling vereist.

wettelijke rente verschuldigd over de periode van verzuim (art. 6:119 BW). Een ingebrekestelling is niet vereist.

Pensioenuitvoerders zijn van plan werkgevers die door de coronacrisis in acute problemen komen tegemoet te komen, zonder de
rechten van werknemers aan te tasten. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de
Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

Bij blijvende betalingsonmacht kan de zogenoemde loongarantieregeling van toepassing zijn (hoofdstuk IV Werkloosheidswet).
Het UWV neemt dan (een deel van) de betalingsverplichtingen aan Situatieswerknemers over. Dit geldt voor werkgevers die:

in staat van faillissement zijn verklaard; of

aan wie surseance van betaling is verleend; of

ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is; of

anderszins verkeert in de blijvende toestand dat hij heeft opgehouden te betalen.

VergoedingWerknemer kan dan een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen bij het UWV. Werknemer heeft bij
betalingsonmacht van zijn werkgever maximaal recht op betaling door het UWV van:

a. het loon over dertien weken (gemaximeerd tot anderhalf keer het maximumdagloon), onmiddellijk voorafgaand aan de dag
van opzegging van de dienstbetrekking;

b. het loon over de opzegtermijn met als maximum de termijn op grond van art. 40 Fw. Deze opzegtermijn bedraagt zes
weken;

c. het vakantiegeld (vakantiedagen), vakantietoeslag en bedragen die een werkgever aan derden verschuldigd is over het jaar
onmiddellijk voorafgaand aan het einde van de dienstbetrekking . Denk hierbij aan pensioenpremie.

TermijnDe omvang en duur van de uitkering is geregeld in art. 64 WW. Werknemers moeten op tijd aan de bel trekken bij het
UWV: in principe binnen een week nadat het loon betaald had moeten worden.

Zie voor meer informatie het onderwerp Werkloosheidswet onder Overname betalingsverplichtingen werkgever bij
betalingsonmacht.



Arbo-beleidWerkgever heeft de plicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers (art. 3
Arbeidsomstandighedenwet en art. 7:658 BW). Werkgevers moeten dus maatregelen treffen om ziekte door het coronavirus onder
hun medewerkers te voorkomen. Daarbij geldt dat de Rijksoverheid adviseert zoveel mogelijk thuis te werken.

Het nemen van maatregelen of het treffen van voorzieningen om de kans op besmetting te voorkomen of beperken, vloeit voort uit
de algemene zorgplicht van werkgever voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Bescherming tegen het virus verplicht
werkgever tot het nemen van noodzakelijke maatregelen of voorzieningen op de arbeidsplaats. Om die bescherming te waarborgen
is er een (tijdelijke) wijziging van onder andere het Arbeidsomstandighedenbesluit doorgevoerd. Het nieuwe art. 3.2a Arbobesluit
vormt de basis voor de verplichtingen van werkgever bij het nemen van maatregelen of voorzieningen en het overtreden van het
nieuwe art. 3.2a Arbobesluit levert een beboetbare overtreding op.

Werknemers zijn ook verplicht om veiligheidsvoorschriften op te volgen, zoals het dragen van een mondkapje tijdens het werk. Dit
volgt uit het instructierecht. Het niet volgen van deze verplichting kan ertoe leiden dat de werkgever overgaat tot het opschorten
van de loonbetaling.

Ruime zorgplichtLet op: de zorgplicht strekt zich niet alleen uit over eigen werknemers, maar ook over andere medewerkers die
ter beschikking zijn gesteld aan het bedrijf (art. 1 Arbeidsomstandighedenwet) en zelfs over zelfstandigen (lid 4).

De Inspectie SZW heeft een speciaal formulier ontwikkeld voor meldingen van ontoereikende arbeidsomstandigheden in verband
met corona.

Geen thuisbezoek door InspectieIn de Arbowet is opgenomen dat de Inspectie SZW bevoegd is zonder toestemming van de
bewoner een huis te betreden (art. 24 lid 3 Arbowet). Volgens de Algemene wet op het binnentreden mag de Inspectie SZW dit
alleen doen met een schriftelijke machtiging van de advocaat-generaal van het ressortsparket, de officier van justitie of de
hulpofficier van justitie. De Inspectie SZW moet bij de uitvoering van de wettelijke taken rekening houden met het
proportionaliteitsvereiste en het subsidiariteitsvereiste. Voor ‘slechts’ het controleren van een thuiswerkplek wordt hier niet aan
voldaan.

Geen thuisbezoek door werkgeverEen werknemer is niet verplicht akkoord te gaan met een thuisbezoek. Als werknemer weigert,
mag werkgever daar ook geen arbeidsrechtelijke consequentie aan verbinden. Het staat werknemer altijd vrij zijn werkgever niet
toe te laten in zijn huis. Een werkgever kan zijn werknemer vragen om een foto of video van de thuiswerkplek te maken. Maar,
ook dan geldt: werknemer mag weigeren aangezien het om zijn privé-omgeving gaat.

Inmiddels heeft het Europees parlement een resolutie aangenomen dat aan werknemers het recht tot ‘disconnect’ toekent.

Let op: er geldt een Tijdelijke vrijstelling voor verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden voor sommige sectoren.

Werknemer wil niet werken

Sommige werknemers willen niet komen werken vanwege het coronavirus, omdat hijzelf of een huisgenoot in een risicogroep valt.
Als thuiswerken niet mogelijk is, mag werknemer dan weigeren om te werken? En mag werkgever dan het loon stopzetten? In
principe moeten werknemers komen werken als zij zelf niet ziek zijn en werkgever dat verlangt. Werkgevers moeten daarbij
opletten dat zij de zorgplicht hebben de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te beschermen (art. 3
Arbeidsomstandighedenwet). De vraag is dus of werkgevers mogen verlangen dat deze werknemers komen werken. Dat is
afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, zoals of de RIVM-richtlijnen in acht kunnen worden genomen.

Let op: werknemers mogen het werk onderbreken als er direct en onmiddellijk gevaar dreigt (art. 29
Arbeidsomstandighedenwet). In dat geval behoudt werknemer het recht op loon.

De kantonrechter constateerde dat een werkgever te weinig beschermende maatregelen op het werk had getroffen. Een
werkneemster heeft in zijn ogen dan ook terecht geweigerd om op het werk te komen en het was de werkgever niet toegestaan
hiervoor loon in te houden.

Het loon niet betalen mag alleen als het niet-werken voor rekening van de werknemer komt. De hoofdregel is immers ‘geen arbeid,
toch loon’ (art. 7:628 BW). Weigert werknemer zonder voldoende reden te werken, dan kan dit een oorzaak zijn die voor
rekening van werknemer komt, maar dat is nog onduidelijk. De bewijslast rust op werkgever.

Verplicht thuis werken

Verplicht thuiswerkenWerkgever kan werknemers verplichten om thuis te werken vanuit het instructierecht (art. 7:660 BW) dan
wel (een wijziging van arbeidsvoorwaarde via) het goed werknemerschap (art. 7:611 BW) of een eenzijdig wijzigingsbeding (art.
7:613 BW). Ook kunnen werktijden op die manier worden aangepast.



Werkgever kan werknemers de toegang tot het bedrijf weigeren als dat nodig is om aan zijn zorgplicht te voldoen.

Geen recht op thuiswerken

Recht op thuiswerkenWerknemers hebben geen recht op thuiswerken. Wel kunnen zij op basis van de Wet flexibel werken een
aanvraag doen om thuis te werken, maar die wet kent ruime termijnen (al kunnen die wegens onvoorziene omstandigheden korter
zijn). Verder kunnen werknemers op basis van art. 29 Arbeidsomstandighedenwet hun werk onderbreken als er naar hun oordeel
ernstig en onmiddellijk dreigend gevaar voor personen is.

Dat er geen algemeen recht is op thuiswerken tijdens de coronacrisis is bevestigd door de Kantonrechter Nijmegen (Vzr.).
Werkneemster in kwestie vorderde op grond van de Wfw nakoming van een schriftelijke toezegging van werkgever om thuis te
mogen werken. Subsidiair vorderde zij wijziging van de arbeidsplaats in die zin dat het haar wordt toegestaan om tot 1 september
2020 thuis te werken. Beide vorderingen werden afgewezen. De primaire vordering strandde op grond van art. 2 lid 16 Wfw
aangezien werkgever minder dan tien werknemers heeft. Subsidiair oordeelde de kantonrechter dat het zeer algemeen
geformuleerde overheidsadvies om tot september zoveel mogelijk thuis te werken niet betekent dat een werknemer daaruit een
recht op thuiswerken kan putten.

Let op: uiteraard speelt ook het goed werkgeverschap een belangrijke rol, in combinatie met de zorgplicht van werkgever inzake
de gezondheid van medewerkers en de adviezen van de Rijksoverheid.

Let op: Op grond van de Wet flexibel werken hebben werknemers het recht om bij werkgever een verzoek in te dienen voor een
wijziging van de arbeidsplaats, maar werkgever heeft geen motiveringsplicht bij een afwijzing van het verzoek. Op grond van de
huidige Wet flexibel werken heeft werkgever deze motiveringsplicht wel voor de afwijzing van een verzoek tot wijziging van de
arbeidsduur en/of werktijden. Werkgever mag dergelijke verzoeken alleen afwijzen indien sprake is van zwaarwegende bedrijfs-
of dienstbelangen. Eind 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ ingediend. De wet wijzigt de huidige Wet flexibel
werken. Met de beoogde wetswijziging wordt een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier behandeld als
een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Het recht van werknemer op de keuze van een arbeidsplaats wordt
verstevigd. De internetconsultatie is op 18 december 2020 gesloten. Nog niet bekend is of en wanneer het wetsvoorstel in werking
treedt.

De thuiswerkplek

ArbeidsplaatsDe thuiswerkplek is een arbeidsplaats in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. Dat betekent dat werkgever
verplicht is (art. 3 Arbeidsomstandighedenwet):

de thuiswerkplek aan te passen aan de behoefte van de werknemer; en

risico’s en gevaren voor de gezondheid te beperken.

Verplichtingen werkgeverConcreet betekent dit met name:

Werkgever moet zo nodig voorzien in extra verlichting op de thuiswerkplek van werknemer (lid 2).

Vaak betreft het thuiswerken beeldschermwerk. Hoofdstuk 5 van de Arbeidsomstandighedenregeling stelt eisen voor die
situatie, zoals eisen aan de werktafel en het toetsenbord, de verlichting en de vochtigheidsgraad.

Werkgever heeft de plicht om werknemers in te lichten over de werkzaamheden, de daaraan verbonden risico’s (zoals RSI)
en de maatregelen die erop zijn gericht om deze risico’s te voorkomen of beperken (art. 8 Arbeidsomstandighedenwet).
Werkgever moet ook toezien op de naleving van de instructies en voorschriften. Controle is echter privacy-technisch niet
eenvoudig.

Werkgever moet een lijst maken met gegevens van alle werknemers die thuiswerken en plaats onafhankelijk werken (art.
1.51 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Let op: de kosten voor het treffen van Arbo-voorzieningen komen voor rekening van werkgever (art. 44
Arbeidsomstandighedenwet).

Zie voor meer informatie Afdeling 10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het onderwerp Arbeidsomstandigheden. Het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft daarnaast op de website www.arboportaal.nl antwoord op een aantal
veelgestelde vragen over thuiswerken.

De Reiskostenvergoedingreiskostenvergoeding dient ter vergoeding van door werknemer gemaakte reiskosten. Als werknemer
door thuis te werken niet reist voor het werk, hoeft werkgever de reiskostenvergoeding in beginsel niet door te betalen. Fiscaal
gezien mag een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer normaal gesproken worden doorbetaald voor maximaal zes



aaneensluitende weken waarin werknemer afwezig is. Als de verwachting is dat de afwezigheid langer gaat duren, mag een vaste
onbelaste reiskostenvergoeding tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog worden uitbetaald. Daarna mag de
vaste reiskostenvergoeding pas weer worden betaald als het werk op de reguliere wijze (dus niet thuis) wordt hervat.

Een beleidsbesluit van 14 april jl. maakt het mogelijk om vaste reiskostenvergoedingen toch door te betalen zonder fiscale nadelige
consequenties. In de vierde aanvulling Besluit noodmaatregelen coronavirus (Stcrt. 2020, 33211) is de goedkeuring voor een
vaste reiskostenvergoeding verduidelijkt (zie onderdeel 6.2) en uitgebreid tot andere vaste vergoedingen en is de goedkeuring voor
de vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig uitgebreid (onderdeel 7.1). Concreet betekent dit dat tot 1 februari 2021 de
gebruikelijke reiskostenvergoeding onbelast door werkgever mocht worden verstrekt, terwijl werknemers geen of nauwelijks
reiskosten maken vanwege thuiswerken, mits het om een vaste reiskostenvergoeding gaat die al vóór 13 maar 2020 bestond. Deze
regeling is verlengd tot 1 april 2021.

Voor andere Onkostenvergoedingenonkostenvergoedingen ligt dit genuanceerder. Voor zover het gaat om een
onkostenvergoeding die dient ter vergoeding van kosten die werknemer in de huidige coronasituatie niet maakt, hoeft werkgever
deze in beginsel niet door te betalen. Het moet dan wel om een onkostenvergoeding gaan waar daadwerkelijk onkosten tegenover
staan (anders kan sprake zijn van loon). Fiscaal gezien mag overigens een vaste kostenvergoeding, als werknemer gedurende
langere tijd niet werkt en dus geen kosten maakt, enige tijd worden doorbetaald.

Vanzelfsprekend kan een en ander verder ook worden opgenomen binnen de werkkostenregeling.

VakantieVoor uitgebreide informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar het onderwerp Vakantie en het artikel van Vos in
TAP. Hieronder worden veel voorkomende casussen in verband met coronamaatregelen kort uitgelicht.

Ziek op vakantie

Ziek op vakantieWerknemer wordt ziek op vakantie. Vanaf de ziekmelding mogen in principe geen vakantiedagen meer worden
afgeschreven (lid 8). De vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen.

Vast in buitenland

Vast in buitenlandWerknemer kan na zijn vakantie vanwege coronamaatregelen niet naar Nederland komen en kan daarom zijn
werkzaamheden niet verrichten. Er mogen geen extra vakantiedagen worden afgeschreven, want dat is niet conform de wens van
de werknemer. Het loon moet worden doorbetaald (lid 1).

Vakantiedagen opnemen

Vakantiedagen opnemenWerknemer kan vakantiedagen opnemen om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen. De werkgever
moet dit toestaan, tenzij er gewichtige redenen zijn (art. 7:638 BW). Van gewichtige redenen is sprake als de bedrijfsvoering
ernstig zal worden verstoord door de gewenste vakantie van werknemer. Dit is bijvoorbeeld het geval als werkgever geen
vervanging kan regelen en/of daardoor zelfs zijn bedrijf moet sluiten.

Vakantie intrekken

Vakantie intrekken werkgeverDe vakantie van werknemer is vastgesteld, maar werkgever heeft werknemer nodig voor het
uitoefenen van werkzaamheden. Veel van het overige personeel is bijvoorbeeld ziek vanwege corona of moet thuisblijven vanwege
verkoudheid. Als werkgever gewichtige redenen heeft en dus de bedrijfsvoering ernstig zal worden verstoord door de gewenste
vakantie van werknemer, mag werkgever de vakantieperiode van werknemer alsnog wijzigen (lid 5). Hij moet dan wel de
eventuele schade van werknemer vergoeden.

Vakantie intrekken werknemerWerknemer wil zijn vakantie intrekken, want hij wil of kan vanwege het coronavirus niet van zijn
geplande vakantie genieten. Moet werkgever dit toestaan? De jurisprudentie is wisselend. Enerzijds stelt Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden dat werknemer in beginsel aan zijn vastgestelde vakantie kan worden gehouden. Maar als werknemer vervolgens toch
deze vakantie wil intrekken, moet hij in overleg met werkgever en zal werkgever zich als een goed werkgever hierin gedragen.
Gerechtshof Amsterdam acht het strijdig met art. 7:638 BW om een werknemer tegen zijn zin aan de vastgestelde vakantie te
houden. Werkgever moet dan voldoende zwaarwegende omstandigheden hebben om de intrekking te weigeren. Kortom, er is
geen uitsluitsel. Maar hierbij moet worden bedacht dat het arbeidsrecht werknemers beschermt en dat vakantie een
recuperatiefunctie moet hebben. Naar onze mening zal werknemer dus in principe zijn vakantie mogen intrekken.

Vakantie verplichten en vakantiedagen aanwijzen

Vakantie aanwijzenWerkgevers mogen werknemers niet verplichten om vakantie op te nemen. Ook mogen zij geen vakantiedagen
of vakantieperiode aanwijzen. Werknemers bepalen zelf wanneer zij vakantie opnemen (art. 7:638 BW). Deze hoofdregel kent één
uitzondering (lid 2). Werkgevers mogen vakantiedagen aanwijzen als en voor zover de arbeidsovereenkomst of cao dat mogelijk



maakt. De tekst van de cao of de arbeidsovereenkomst bepaalt welke mogelijkheden de werkgever heeft. Zo kan de cao
bijvoorbeeld regelen dat de werkgever uiterlijk op 1 januari van het betreffende jaar maximaal drie vakantiedagen mag vaststellen.
Zo’n regeling biedt werkgevers nu geen soelaas. De vaststelling had immers uiterlijk 1 januari jl. moeten gebeuren. De werkgever
kan niet nu alsnog de dagen vaststellen. Ook kan hij eerder aangewezen dagen niet wijzigen.

Voor andere soorten vrije dagen, zoals tijd-voor-tijd-dagen en ATV-dagen, is de regeling doorslaggevend. Deze zijn niet wettelijk
geregeld. Meestal bepaalt de cao, het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst dat werknemers deze zelf naar wens
mogen opnemen. De werkgever mag dan geen vrije dagen aanwijzen.

Inmiddels worden landen aangegeven met kleurcodes geel, oranje en rood. Mensen die in oranje of rode landen op vakantie zijn
geweest, moeten bij terugkeer in quarantaine. Moet werkgever dan het salaris doorbetalen? Naar onze mening hoeft een
werkgever het salaris niet door te betalen gedurende de quarantaineperiode voor medewerkers die op het moment van afreizen
wisten dat er bij terugkeer een quarantaineplicht zou gelden. Werknemer kon dit vooraf weten en neemt daarmee zelf het risico.
Dit is anders als gedurende het verblijf de kleurcode naar oranje of rood verschiet. Dan kon werknemer dit niet weten. Anders is
het als werknemer ziek terugkeert, dan gelden de normale ziekteregels. Werknemer is daarbij niet opzettelijk ziek geworden. Dit
volgt uit een juiste toepassing van het criterium van art. 7:629 BW.

In het verlengde hiervan is onduidelijk in hoeverre een werkgever aan een werknemer mag vragen naar zijn vakantiebestemming.
De meningen hierover zijn verdeeld vanuit privacyperspectief. Wij zijn van mening dat de werkgever hiernaar mag vragen. Het
betreft immers geen persoonsgegevens. Daarenboven mag je vanuit het goed werknemerschap verwachten dat een medewerker
hieraan meewerkt, omdat een werkgever hierbij ook een bedrijfsbelang heeft, met het oog op zijn personeelsplanning bij een
quarantaine. Eventueel kan een werkgever ook volstaan met de vraag of werknemer naar een geel, of risicogebied afreist.

Een werknemer (ambtenaar) die valse verklaringen aflegde over een vakantie naar een land ‘met code oranje’ werd
geconfronteerd met een e-grond, zonder transitievergoeding. Werkgever had voorafgaand aan de zomervakantieperiode haar
werknemers bericht dat als een werknemer bij terugkomst in Nederland uit een land met code oranje of rood in quarantaine zou
moeten, dit voor eigen rekening en risico zou komen. Werknemer heeft tot vijf keer toe gelogen dat hij in de zomer niet naar
Turkije is geweest, waarvoor op dat moment code oranje gold en ondersteunde zijn leugen met het overleggen van een vals
document. De Kantonrechter Zwolle acht het handelen van de werknemer zo ernstig en verwijtbaar dat de arbeidsovereenkomst
wordt ontbonden op de e-grond, zonder vergoeding.

Ouderschapsverlof

OuderschapsverlofWerknemer kan ouderschapsverlof opnemen, omdat de kinderen vanwege coronamaatregelen thuis zijn. Wel
moet werknemer het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen ten minste twee maanden tevoren melden bij de werkgever.
Uitgangspunt is dat ouderschapsverlof onbetaald is (art. 6:1 WAZO), tenzij de cao anders bepaalt. Aandachtspunten:

Gevolgen ouderschapsverlofHet is raadzaam voor werknemer om ook te controleren wat de gevolgen zijn voor de hoogte
van de eventuele kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en/of huurtoeslag.

Werknemer die ouderschapsverlof opneemt, behoudt in beginsel het recht op een volledige (en geen gedeeltelijke)
transitievergoeding bij ontslag (vgl. HvJ EU 8 mei 2019). Een andere uitkomst zou betekenen dat werknemers een lagere
ontslagvergoeding ontvangen omdat zij gebruikmaken van hun wettelijke mogelijkheid tot het opnemen van
ouderschapsverlof. Ook sluit dit aan bij art. 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en de
Regeling looncomponenten en arbeidsduur. Het eerste besluit regelt dat onder ‘loon’ wordt verstaan: het bruto uurloon
vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Art. 2 Regeling looncomponenten en arbeidsduur regelt
ook dat verlofperiodes leiden tot een voorverlenging van de referteperiode bij de berekening van de gemiddelde
arbeidsduur als geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen.

Het lagere inkomen gedurende ouderschapsverlof heeft in beginsel geen invloed op de duur en hoogte van een eventuele
WW- of Ziektewetuitkering, tenzij het meer dan 78 weken duurt (art. 16 lid 2 WW, art. 17a lid 1 sub c WW, art. 42a lid 6
WW, art. 6 Dagloonbesluit werknemersverzekeringen).

Het ouderschapsverlof loopt tijdens ziekte door en dus hoeft over die uren geen loon te worden betaald. Werknemer kan
wel verzoeken om het ouderschapsverlof te onderbreken vanwege onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte (art. 6:6
WAZO). Werkgever moet daarmee instemmen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.
Het verlof wordt dan opgeschort. Er is niet snel sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Er moet echt
worden gedacht aan situaties waarbij de afwezigheid van werknemer niet via de normale bedrijfsvoering en inzet van het
overige personeel kan worden opgevangen en dit ernstige consequenties heeft. Zie het onderwerp Wet arbeid en zorg,
onder Jurisprudentie: zwaarwegende bedrijfsbelangen voor voorbeelden uit de rechtspraak.

Andere verlofvormen



CalamiteitenverlofWerknemers hebben recht op de in de wet geregelde verlofvormen, zoals calamiteitenverlof. Andere vormen van
verlof, al dan niet betaald, zijn mogelijk als de cao dat regelt of werkgever daarmee instemt. Sommige werknemers willen nu
vanwege de zorg voor de kinderen onbetaald verlofonbetaald verlof opnemen, voor enkele uren per week. Werkgevers moeten
deze aanvragen als ‘goed werkgever’ beoordelen.

Ziek tijdens onbetaald verlofLet op: wordt werknemer ziek gedurende een periode van onbetaald verlof, dan lijkt werkgever over
de verlofuren geen loon door te hoeven betalen, tenzij anders is overeengekomen. De loondoorbetalingsplicht gaat weer lopen op
de dag dat het onbetaald verlof eindigt.

Gevolgen WWOvereengekomen onbetaald verlof heeft geen gevolgen voor de WW-uitkering, tenzij het meer dan achttien
maanden duurt (art. 16 lid 2 WW, art. 17a lid 1 sub c WW, art. 42a lid 6 WW, art. 6 Dagloonbesluit werknemersverzekeringen).

Zie voor meer informatie het onderwerp Wet arbeid en zorg.

Inmiddels is ook de vraag aan de orde gekomen in hoeverre een werkgever een werknemer kan verplichten om een coronatest te
ondergaan. Dit is niet mogelijk. Immers, een werkgever mag zonder specifieke wettelijke basis geen inbreuk maken op de door de
Grondwet en het EVRM gewaarborgde integriteit van het lichaam (zie onder meer art. 11 Gw). Art. 7:658 BW biedt niet een
specifieke basis. Daarnaast staat het verplicht ondergaan op gespannen voet met de AVG (zie art. 9 AVG. Daarbij mag niet
worden vergeten dat het hier ook nog specifiek medische informatie betreft. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het
een werkgever niet toegestaan te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers. Werkgever mag geen
medische gegevens van personeel verwerken en mag werknemers dus niet vragen naar hun gezondheid of een test afnemen ter
controle. Enkel de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. De bedrijfsarts/arbodienst dient zich hierbij
te beperken tot de gegevens die de werkgever nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen over loondoorbetaling en
verzuimbegeleiding/re-integratie van zieke werknemers. In dit kader kan geen verplichting worden opgelegd. Hetzelfde geldt ten
aanzien van temperatuurmetingen.

Een werkgever kan wel medewerkers verzoeken op vrijwillige basis aan een test of vaccinatie mee te werken. Wanneer dit wordt
geweigerd, kan werkgever ervoor kiezen om werknemer niet toe te laten tot de werkplek. Hij zal dan echter wel het loon van
werknemer moeten doorbetalen, omdat het niet-verrichten van werk redelijkerwijs voor rekening van werkgever moet komen.

Zie hieromtrent nader het onderwerp Privacy en bescherming van persoonsgegevens op de werkvloer en in het bijzonder de
paragraaf Privacy en corona. Tevens heeft de AP een speciale webpagina omtrent corona ingericht.

Art. 7:611 BW

Art. 7:613 BW

Art. 7:628 BW

Art. 7:629 BW

Art. 7:638 BW

Art. 7:658 BW

Art. 7:660 BW

Art. 6:248 BW

Art. 6:258 BW

Art. 8 lid 3 BBA

Arbeidsomstandighedenwet

Beleidsregel houdende de beëindiging van de mogelijkheid tot ontheffing van het verbod op werktijdverkorting

Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004

Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1)

Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2)

Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3)



Regeling onwerkbaar weer
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Wet arbeid en zorg

Berekening hoogte subsidie NOW-regeling
Rekenhulp UWV voor berekenen omzetverlies
Visual rijksoverheid NOW 2.0
Stappenplan werktijdverkortingRegeling geldend tot 17 maart 18.45 uur.Een vergunning voor werktijdverkorting kan worden
aangevraagd door werkgevers als het bedrijf wordt getroffen door een bijzondere situatie, buiten het normale ondernemersrisico,
en de verwachting is dat er minstens 20% minder werk is voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken. Via
werktijdverkorting kan op loonkosten worden bespaard.
Video Wijzigen van arbeidsvoorwaarden: loonoffersMr. N. Cancian- van Ballegooijen spreekt in deze video over het wijzigen van
arbeidsvoorwaarden. In dit filmpje praat zij u bij over het loonoffer en gaat ze bovendien in op de eerste corona uitspraken in dit
verband.
Video Reorganiseren onder corona: positie van de ondernemingsraadDr. mr. S.F.H. Jellinghaus spreekt in deze video over
reorganiseren onder corona. In dit filmpje praat hij u bij over de positie van de ondernemingsraad en het instemmings- en
adviesrecht ten tijden van corona.
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Adviesrecht

Art. 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad adviesrecht bij een voorgenomen besluit over specifiek
in de wet genoemde onderwerpen. De jurisprudentie geeft duidelijkheid over wat onder een voorgenomen besluit en onder een
adviesplichtig onderwerp moet worden verstaan. De adviesaanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De ondernemer
moet bijvoorbeeld tijdig advies vragen, zodat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. Na het advies van de
ondernemingsraad neemt de ondernemer een besluit.

Recent opgenomenBeoordeling bestaan adviesrecht Voorgenomen besluit Besluitnemer Begrip ‘belangrijk’Adviesplichtige
besluiten Uitbreiding adviesrecht De adviesaanvraagInformatieplichtTijdstip adviesaanvraag: wezenlijke
invloedOverlegvergaderingAdviestermijnHet adviesHet besluitBeroepsrecht
Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenrecht richten zich op het beschermen van werknemers. Een werkgever moet zorgen voor
een veilige en gezonde werkplek en zich houden aan maximale werktijden. Ook een werknemer moet zijn steentje bijdragen aan
een gezond werkklimaat. In deze bijdrage worden de belangrijkste regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden en de
arbeidstijden besproken en wordt ingegaan op de verplichtingen van werkgever en werknemer.

Recent opgenomenCoronavirus (COVID-19)Arbeidsomstandigheden. Systeem van de wetVerplichtingen van
werkgeverVerplichtingen van werknemers en zelfstandigenPSA en ongewenst gedrag op het werkHandhaving en sancties bij de
arbeidsomstandighedenVerhouding arbowetgeving en zorgplicht werkgever ex art. 7:658 BWBijzondere
vergoedingsregelingenArbeidstijden – belangrijkste wettelijke regelsRoosters (arbeidspatroon)Arbeidstijd, rusttijd en
pauzeOverwerkNachtdienstOproepdienstenPloegendienstWerken op zondagHandhaving en sancties
Eenzijdig Wijzigingsbeding

Wanneer een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in art. 7:613 BW van toepassing is, kan werkgever een regeling voor een
leaseauto of andere arbeidsvoorwaarden onder bepaalde omstandigheden en strikte voorwaarden eenzijdig wijzigen. Een
belangenafweging is cruciaal. Heeft werkgever een zwaarwichtig belang waarvoor het belang van werknemer moet wijken? De
jurisprudentie geeft daar handvatten voor. Werkgever doet er goed aan om een compensatieplan of afbouwregeling op te stellen en
overleg met de OR of de vakbond te voeren. Welke mogelijkheden heeft werkgever wanneer werknemer weigert mee te werken
aan de eenzijdige wijziging? Hoe kan werknemer verweer voeren tegen een wijziging?

Recent opgenomenAandachtspuntenReikwijdte en afbakeningHet schriftelijkheidsvereiste en doorwerkingToetsingscriteriaOverleg
vakbonden en ondernemingsraadOverige aspectenMogelijkheden bij weigering werknemer
Instemmingsrecht



De ondernemingsraad heeft instemmingrecht bij een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijzing of intrekking van een regeling. In
art. 27 WOR is limitatief aangegeven voor welke regelingen instemmingsrecht geldt. Het gaat om regelingen op het gebied van
secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Wanneer is sprake van een voorgenomen besluit? Wat valt onder het begrip regeling?
De wet stelt eisen aan de instemmingsaanvraag, het instemmingstraject en het besluit van de ondernemer. De ondernemingsraad
kan de nietigheid van een genomen besluit inroepen als daarvoor geen instemming is gevraagd of de instemming van de OR
ontbreekt. Werkgever kan de kantonrechter eventueel om vervangende toestemming vragen.

Recent opgenomenWat is instemmingsplichtig?Beperking van het instemmingsrechtUitbreiding instemmingsrechtArt. 27 lid 1 en 7
WOR-onderwerpenInstemmingstrajectInroepen nietigheidNalevingVervangende toestemmingPositie individuele werknemer
Loon

Loon is de tegenprestatie van arbeid en is een van de drie vereisten voor de definitie van de arbeidsovereenkomst. Werknemer
heeft in elk geval recht op het minimumloon voor de arbeid die hij heeft verricht. Werkgever moet dit tijdig betalen. Bij bepaalde
arbeid/werkenden moet rekening worden gehouden met aanvullende/afwijkende regels. Onder omstandigheden mag werkgever
bedragen inhouden op of verrekenen met het loon. Betaalt werkgever niet of te weinig loon, dan kan werknemer actie
ondernemen.

Recent opgenomenLoon en loonvormenRisicosfeer werkgever of werknemerVerschuldigdheid in specifieke gevallenHoogte van
het loonUitbetalingBijzondere arbeid/werkendenLoon en einde dienstverbandActies werkgeverActies werknemer
Scholing

Werknemer heeft recht op scholing. Het gaat om scholing die noodzakelijk is om zijn functie uit te oefenen. Bij ontslag wegens
disfunctioneren mag het disfunctioneren nooit het gevolg zijn van onvoldoende scholing. Verder moet werkgever scholing
aanbieden om aan zijn herplaatsingsplicht te voldoen. Sommige scholingskosten ‒ transitiekosten en inzetbaarheidskosten ‒ kunnen
in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Daar gelden voorwaarden voor. Een scholingsbeding of
studiekostenbeding verplicht werknemer om (een deel van) de opleidingskosten terug te betalen bij ontslag door werknemer of
door een opzegging door werkgever.

Recent opgenomenAandachtspuntenPlicht tot scholingNiet-noodzakelijke scholing(skosten)Scholing ten gevolge van de
caoScholingsbedingenLoonheffingen bij tegemoetkoming voor scholingKosten/tegemoetkoming voor scholingAftrek kosten voor
scholing van de transitievergoeding
Vakantie

Werknemer heeft tijdens zijn dienstverband recht op vakantie. In de vakantieperiode is werknemer vrijgesteld van het verrichten
van werkzaamheden. De wettelijke bepalingen over vakantie zijn opgenomen in art. 7:634 tot en met 7:645 BW. De artikelen
hebben een dwingendrechtelijk karakter, zodat niet ten nadele van werknemer kan worden afgeweken, tenzij anders is bepaald.
Doel van het opnemen van vakantie is dat werknemers uitrusten en zich opladen (recuperatiefunctie). Vakantie draagt bij aan de
gezondheid van werknemers, wat ook in het belang van werkgever is. In deze Practice Note worden de opbouw, opname, verval
en afkoop van vakantie verder toegelicht. Ook wordt ingegaan op de bewijspositie bij verschil van mening tussen werkgever en
werknemer.

Recent opgenomenOpbouw vakantiedagenOpbouw vakantiedagen tijdens ziekte/verlofVerval/verjaringAanvraag, vaststelling en
weigeringVerplichting tot vakantieZiek en vakantieLoon tijdens vakantieVakantiegeldVakantie-urenEinde
arbeidsovereenkomstDwingend recht
Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. In dit onderwerp wordt een overzicht gegeven van de verwachte ontwikkelen, die
nog kunnen wijzigen door de invloed van andere instanties zoals de Hoge Raad of Eerste en Tweede Kamer. Hierbij wordt onder
meer aandacht besteed aan het regeerakkoord, wetsvoorstellen en prejudiciële vragen die zijn gesteld.

Recent opgenomenMaatregelen coronavirusKwalificatie arbeidsovereenkomstNaleving WaadiIngangsdatum aanbod vaste
arbeidsomvang oproepkrachten Bijzondere arbeidsverhoudingenStatutair bestuurderLoonAlcohol- en drugstesten op de
werkvloerBescherming klokkenluiders ArbowetgevingWijziging minimumvakantiebijslagOmkeringsregelMaatstaf bewuste
roekeloosheid bij langere periode van handelenWet betaald ouderschapsverlofWijziging wet flexibel werkenGelijke
behandelingOvergang van ondernemingOntslag op staande voetWet banenafspraak en quotum arbeidsbeperktenTijdelijke
subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD-OA)ArbeidsongeschiktheidWettelijke basis voor pre-pack
(WCO I)TransitievergoedingAanpassingen WORProcesrechtWijziging Wet financiering sociale verzekeringenPensioenWijziging
UAVG
Werkloosheidswet

Werknemers die een (deel van hun) werk verliezen, kunnen aanspraak maken op een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet (WW). Dat geldt ook voor ambtenaren, omdat overheidswerkgevers eigenrisicodrager zijn voor de WW. Wat



zijn de voorwaarden voor een recht op WW-uitkering? Een werknemer wordt werkloos als hij in een kalenderweek ten minste vijf
arbeidsuren verliest en beschikbaar is om arbeid te aanvaarden. Bij verwijtbare werkloosheid leidt dit tot een sanctie op de WW-
uitkering. Met de komst van de Wwz is het systeem van urenverrekening bij werkhervatting vervangen door een systeem van
inkomensverrekening, is de fictieve opzegtermijn verdwenen, en vervangen door een uitsluitingsgrond en is het begrip ‘passende
arbeid’ opnieuw gewijzigd. De WW kent een bijzondere regeling voor werknemers die een eigen bedrijf starten. Daarnaast is in de
WW een aparte regeling opgenomen over betalingsonmacht van werkgever.

Recent opgenomenVoorwaarden recht op uitkeringHoogte en duur WW-uitkeringVerplichtingen en
sanctiesInkomstenverrekeningStarten als zelfstandigeOvername betalingsverplichtingen werkgever bij betalingsonmacht
Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt alle bijzondere vormen van verlof. Het gaat om zwangerschaps- en bevallingsverlof (één
kind of meerling), adoptieverlof en pleegzorgverlof, calamiteiten en ander kort verzuimverlof, kraamverlof, kortdurend zorgverlof,
langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof. Sommige verloven zijn betaald, andere onbetaald. In een cao kan voor een
verlofvorm een aanvullende regeling zijn opgenomen. Soms kan werkgever een verlofaanvraag of urenspreiding van het verlof
weigeren vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer is daarvan sprake? In de WAZO zijn ook regels voor de
levensloopregeling opgenomen.

Recent opgenomenDoel WAZO en samenhangende wet- en regelgevingJuridisch kader WAZOKring van rechthebbenden per
verlofAandachtspunten voor de zwangere werkneemster en de WAZOAandachtspunten bij ouderschapsverlofJurisprudentie:
zwaarwegende bedrijfsbelangen/spreiding uren
Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Werkgever kan de arbeidsvoorwaarden op verschillende manieren wijzigen. Komt werkgever niet tot overeenstemming met
werknemer, dan kan werkgever proberen de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afhankelijk van de omstandigheden kan
werkgever een beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW), goed werknemerschap (art. 7:611 BW), de
redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW) of onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW). Afhankelijk van de grond waarop
werkgever de arbeidsvoorwaarden probeert te wijzigen, gelden specifieke toetsingscriteria. Die criteria volgen uit de wet en de
jurisprudentie. Bij een eenzijdige wijziging op grond van goed werknemerschap geldt het criterium uit het Taxi Hofman-arrest.
Werknemer kan met een beroep op de Wet flexibel werken (Wfw), art. 7:611 BW en/of 6:248 BW om wijziging van de
arbeidsvoorwaarden verzoeken.

Recent opgenomenAandachtspuntenWijzigingsmogelijkhedenReikwijdte en afbakeningToetsingscriteriaRol
Ondernemingsraad/VakbondenAndere factoren Wijziging bij herplaatsingWijziging op verzoek van werknemerPensioen

Laatste nieuws

Zie alle nieuwsberichten

Geen ondubbelzinnige en duidelijke opzegging door werknemer; wel toewijzing tegenverzoek tot ontbinding
Opzegging door de werknemer Voorwaardelijke ontbinding Coronavirus (COVID-

19) Einde van de arbeidsovereenkomst Arbeidsprocesrecht  - 2 februari 2021

De werknemer vraagt overplaatsing naar een andere sportschool vanwege een collegiaal conflict. Aanvankelijk weigert de
werkgever, maar overplaatsing blijkt later toch mogelijk. Vanwege de wispelturige opstelling van de werknemer in dit proces
merkt de werkgever een e-mail van de werknemer uiteindelijk aan als opzegging. De werknemer is het daar niet mee eens en hij
vordert een verklaring voor recht en loondoorbetaling. De werkgever dient een tegenverzoek tot ontbinding in.

Werkgever mag loon opschorten als werknemer weigert om mondkapje te dragen
Verhouding tussen privacy werknemer en bedrijfsvoering Coronavirus (COVID-19) Uitvoering van de arbeidsovereenkomst  -

14 januari 2021

De werkgever bericht op 13 oktober 2020 dat iedereen binnen het bedrijf een mondkapje moet dragen. De werknemer weigert
dit. De werkgever schort vervolgens de loonbetaling op en stelt de werknemer op non-actief. In kort geding vordert de werknemer
betaling van zijn achterstallige loon en toelating tot zijn werkzaamheden. De kantonrechter komt tot het voorlopige oordeel dat de
werkgever in redelijkheid de instructie tot het dragen van een mondkapje aan haar werknemers heeft mogen geven en dat de
werknemer gehouden is deze instructie op te volgen.

Met corona besmette werknemer blijkt in gevangenis te zitten: ontslag op staande voet terecht
Ontslag op staande voet / dringende reden Coronavirus (COVID-19) Einde van de arbeidsovereenkomst  - 12 januari 2021

De werknemer, van wie de werkgever dacht dat hij met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis lag, bleek in hechtenis te zitten.
Het ontslag op staande voet voor de afwezigheid onder valse redenen houdt stand. Het verweer dat het zijn vriendin was die de



valse afmelding deed kan de werknemer, mede gelet op de strenge beroepsregels waaraan hij is gebonden, niet baten.

Werkgever neemt onvoldoende coronamaatregelen; geen werkweigering receptioniste in risicogroep
Loon Zieke werknemer Coronavirus (COVID-

19) Totstandkoming en inhoud van de arbeidsovereenkomst Uitvoering van de arbeidsovereenkomst  - 11 januari 2021

De werkneemster behoort tot de risicogroep van Covid-19. Omdat de werkgever onvoldoende beschermingsmaatregelen neemt,
vindt de werkneemster het onverantwoord om haar werk op kantoor te verrichten. De bedrijfsarts deelt haar mening. De
werkgever blijft zich op het standpunt stellen dat de werkneemster haar werkzaamheden op kantoor moet verrichten en stopt de
loonbetalingen per 1 juni 2020. In kort geding wordt de werkneemster in het gelijk gesteld.

Geen beroep op vóór 1 januari 2020 overeengekomen uitzendbeding in payrollovereenkomst; verzoek gefixeerde
schadevergoeding toegewezen

Billijke vergoeding Payroll, detachering en contracting Coronavirus (COVID-
19) Einde van de arbeidsovereenkomst Arbeidsverhoudingen  - 4 januari 2021

De werkneemster sluit per 26 augustus 2019 een payrollovereenkomst met Triplet, waarin een uitzendbeding is opgenomen. Met
in de invoering van de Wab op 1 januari 2020 is een dergelijk uitzendbeding niet meer toegestaan in een payrollovereenkomst. De
opzegging van Triplet op 15 maart 2020 van het dienstverband met de zieke werkneemster met een beroep op het uitzendbeding is
derhalve onregelmatig. De werkneemster heeft recht op gefixeerde schadevergoeding.

Valse verklaringen over vakantie vanwege oranje reisadvies levert ontbinding op grond van e-grond op
E-grond: verwijtbaar handelen Ontbinding door werkgever Vakantie Coronavirus (COVID-

19) Einde van de arbeidsovereenkomst Uitvoering van de arbeidsovereenkomst  - 4 januari 2021

De werkgever heeft voorafgaand aan de zomervakantieperiode haar werknemers bericht dat als een werknemer bij terugkomst in
Nederland uit een land met code oranje of rood in quarantaine moet, dit voor eigen rekening en risico komt. De werknemer liegt
tot vijf keer toe dat hij in de zomer niet naar Turkije is geweest, waarvoor op dat moment code oranje geldt, en ondersteunt zijn
leugen met het overleggen van een vals document. De kantonrechter acht het handelen van de werknemer zo ernstig en verwijtbaar
dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Houding werkneemster heeft drukkend effect op de billijke vergoeding
Billijke vergoeding Ontslag op staande voet / dringende reden Coronavirus (COVID-19) Einde van de arbeidsovereenkomst  -

16 december 2020

Aan de werkneemster komt een billijke vergoeding toe, omdat de werkgever haar ten onrechte op staande voet heeft ontslagen.
Bij de begroting van de vergoeding komt veel gewicht toe aan het feit dat de werkneemster weinig begrip heeft getoond voor het
feit dat de werkgever haar als gevolg van de coronacrisis wilde ontslaan en omdat zij een baan elders niet aanvaard heeft. Dit heeft
een drukkend effect op de vergoeding.

Onregelmatige opzegging wegens corona van bepaalde tijdscontract zonder tussentijds opzegbeding
Proeftijd Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Coronavirus (COVID-

19) Einde van de arbeidsovereenkomst Totstandkoming en inhoud van de arbeidsovereenkomst Arbeidsverhoudingen  -
20 november 2020

Eenzijdige intrekking ontslag door werkgever niet mogelijk. Volledige gefixeerde schadevergoeding, billijke vergoeding vanwege
omstandigheden nihil.

Loket derde aanvraagperiode NOW open op maandag 16 november
Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht Coronavirus (COVID-19)  - 12 november 2020

Werkgevers die gebruik willen maken van de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen
vanaf maandag 16 november (9.00 uur) een aanvraag indienen bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten
krijgen voor de maanden oktober tot en met december 2020.

UWV: banenkrimp en oplopende WW door coronacrisis
Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht Coronavirus (COVID-19)  - 11 november 2020

Het aantal banen van werknemers is tijdens de coronacrisis met 125 duizend gedaald. Tussen februari en eind juli verdwenen de
meeste banen bij uitzendbureaus, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening, reisbranche, beveiliging en cultuur, sport en
recreatie. Ook het aantal WW-uitkeringen nam in deze sectoren toe. Toch is het verlies van banen minder groot door de
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat blijkt uit cijfers die UWV op 10 november heeft gepubliceerd.
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