
 

 

 
 

VEEL GESTELDE JURIDISCHE VRAGEN 
(i.v.m. het coronavirus) 

 
 

Onderstaande betreft het wettelijke kader eventueel kan daarvan worden afgeweken indien 
dit in een CAO of arbeidsvoorwaardenreglement is opgenomen. 
 

- Mijn werknemer in quarantaine, moet ik loon doorbetalen? 
 
Ja, de werknemer is ziek en bij ziekte geldt dat de werkgever het loon moet doorbetalen. 
 
Indien de werknemer mogelijk besmet is en daardoor thuis moet blijven geldt dat je dan ook 
het loon moet doorbetalen, maar werknemer kan dan nog wel (indien mogelijk) vanuit huis 
werken. 
 
 

- Wanneer moet ik de werknemer thuis laten werken en kan ik dit verplichten? 
 
Indien de werknemer thuis kan werken en op de werkplek risico loopt op besmetting kun je 
de werknemer verplichten thuis te laten werken (als daar voldoende faciliteiten voor zijn). 
Alleen wanneer werknemer goede redenen heeft om niet thuis te werken kan de werknemer 
het weigeren echter op grond van goed werknemerschap dient een werknemer redelijk 
gegeven instructies van de werkgever te volgen. 
 
 

- Loon door betalen als de scholen sluiten en kinderen naar huis worden gestuurd? 
 
Als de school plotseling sluit dan heeft de werknemer recht om deze ‘calamiteit’ op te lossen. 
De werknemer heeft dan recht op calamiteitenverlof, hetgeen inhoudt dat het loon voor die 
periode volledig doorbetaald moet worden. 
 
Calamiteitenverlof is echter enkel bedoeld om het acuut ontstane probleem op te lossen. 
Redelijk is dan de tijd die de werknemer nodig heeft om oppas te regelen (bijv. de kinderen 
naar opa en oma te brengen). Er is geen standaard tijd, als werkgever moet je de tijd in acht 
nemen die redelijk is. Het calamiteitenverlof stopt na vorengenoemde periode. Indien de 
werknemer binnen de redelijke termijn nog geen oppas heeft kunnen regelen stopt het 
calamiteitenverlof toch. Er dient vervolgens een oplossing gezocht te worden in overleg met 
de werkgever bijvoorbeeld thuis werken of opvang op het werk.  
 
Mocht voorgaande allemaal niet lukken dan komt de tijd voor rekening van de werknemer 
(dit geldt dus ook voor de situatie als de scholen definitief sluiten). De opvang van kinderen is 
namelijk de verantwoordelijkheid van de werknemer. De niet gewerkte tijd (na het 
calamiteitenverlof) komt dus voor rekening van de werknemer, de werkgever hoeft dan geen 
loon te betalen.  
 
De werknemer kan dan natuurlijk in overleg met de werkgever op zoek gaan naar een 
werkbare oplossing; thuiswerken of wellicht opvang op het werk. De werknemer kan dan 
bijvoorbeeld vakantiedagen opnemen of onbetaald verlof.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

- Kind van werknemer besmet, opvang door werknemer noodzakelijk, moet ik loon 
doorbetalen? 

Zoals hiervoor aangegeven geldt in beginsel het calamiteitenverlof, echter als het kind 
besmet is met het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat er dan opvang geregeld kan 
worden door de werknemer. De werknemer kan stellen dat hij/zij zelf de zorg voor het kind 
op zich moet nemen. In dit geval kan de werknemer een beroep doen op zorgverlof.  
Dit kan kortdurend zorgverlof zijn, welke maximaal 2 weken per 12 maanden mag bedragen. 
Tijdens kortdurend zorgverlof geldt voor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting 
van 70% van het loon en volledige opbouw van vakantiedagen (eventueel kan er in een CAO 
of regelement nadere regels zijn afgesproken, voorgaande is de wettelijke regeling). 

Is 2 weken kortdurend zorgverlof onvoldoende dan is er nog de mogelijkheid om langdurend 
zorgverlof aan te vragen. Dit kan maximaal voor 6 weken per 12 maanden. Als werkgever 
geldt er dan echter geen loondoorbetalingsverplichting. Indien voorgaande nog steeds 
onvoldoende is dan dient de werknemer vakantiedagen op te nemen of onbetaald verlof. 

In principe kun je het verlof niet weigeren als werkgever. Dit kan alleen op het moment dat 
jouw bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. 

 
- Iemand uit de sociale omgeving van werknemer is besmet 

Ook dan gelden vorengenoemde zaken ten aanzien van kort durend zorgverlof en langdurend 
zorgverlof. 
 
Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit uw omgeving die ziek of 
hulpbehoevend zijn. Het gaat om: 
 

• kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen 
(tweedegraads bloedverwanten); 

• anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante); 

• bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, 
een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat 
u de zorg moet verlenen). Voorwaarde is wel dat u de enige bent die de zieke zorg kan 
geven. 

 
 
 
 
 
 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken 
vereenvoudigd weergegeven. VWG accountancy en belastingadvies B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen 
zijn daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet 
zijn uitgevoerd. 


