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 Q&A Corona-virus 

In deze Q&A hebben geven we – in het algemeen - antwoord op P&O vragen in relatie tot 

het Corona virus. Er kunnen specifieke cao of andere arbeidsvoorwaardenregelingen gelden. 

We kijken als P&O consultant graag mee wat voor jouw specifieke situatie van toepassing is. 

MATT hartelijke groet,  

Marja, Hester, Jolanda, Eefje, Eline, Martine 
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Werktijdverkorting 

Wat is werktijdverkorting? 

Werktijdverkorting betekent dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is wel in 

dienst blijven van de werkgever, maar over de niet-gewerkte uren een WW-uitkering krijgen. 

Werktijdverkorting kan alleen als de oorzaak van de werkvermindering niet tot het normale 

bedrijfsrisico behoort en de werkgever heeft een vergunning nodig om werktijdverkorting te 

kunnen toepassen. Als aan de voorwaarden is voldaan, dan wordt een vergunning voor 6 

weken verleend. Deze kan door het ministerie van SZW worden verlengd tot maximaal 24 

weken. 

Is werktijdverkorting mogelijk  vanwege het coronavirus? 

Ja, dat kan. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de 

mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen opengesteld voor bedrijven die als gevolg 

van het coronavirus tijdelijk onvoldoende werk voorhanden hebben om (al) hun werknemers 

aan het werk te houden. 

Wat zijn de voorwaarden voor werktijdverkorting? 

Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet de organisatie in ieder geval voldoen 

aan de volgende voorwaarden: 

 de organisatie is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale 

ondernemersrisico valt; 

 de organisatie verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 

kalenderweken minstens 20% minder werk. 

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor 

werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.  

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt: 

 over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij 

het ministerie is ontvangen;  

 voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte 

behoefte is afgestemd;  

 indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking 

Geldt werktijdverkorting ook voor oproep- , uitzendkrachten en ZZP’ers? 

De werkgever kan alleen werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor een 

loondoorbetalingsplicht geldt. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract, 

uitzendkrachten en ZZP’ers kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden. Een ZZP’er  

kan wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).  

Hoe vraag ik werktijdverkorting aan? 

Een aanvraag voor werktijdverkorting wordt (digitaal) gedaan bij het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (SZW).   Deze vergunning geldt maximaal zes weken. Als blijkt 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/vraag-en-antwoord/kan-ik-gebruikmaken-van-het-bbz-als-ik-al-langere-tijd-een-eigen-bedrijf-heb
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=161744&mNch=eexsqa7sj6
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dat zes weken werktijdverkorting te kort is, dan kan je verlenging van de vergunning 

aanvragen bij het ministerie van SZW. 

Meer info voor het aanvragen van vergunning voor werktijdverkorting vind je op: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/werktijdverkorting 

Als je van het ministerie van SZW een vergunning hebt gekregen, dan meld je deze 

vergunning bij het UWV. 

Meer info voor het melden van de werktijdverkorting: 

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx 

Als je een verlenging van de vergunning hebt ontvangen, dan hoef je die verlenging niet 

opnieuw aan het UWV te melden. 

Welke regels gelden voor werktijdverkorting en het coronavirus? 

Hoofdregel is dat een werkgever niet eenzijdig de werktijd van zijn werknemer(s) mag 

verkorten (art. 8 lid 1 BBA). Werktijdverkorting is een uitzondering op die hoofdregel (art. 8 lid 

3 BBA) en kan alleen worden toegepast als de werkgever daarvoor een vergunning heeft. 

Die vergunning wordt alleen verleend als: 

-de bedrijvigheid in de onderneming tot een abnormaal laag niveau is gedaald, 

-in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken is minstens 20% minder werk 

voorhanden als direct gevolg van de bijzondere omstandigheid (in dit geval het coronavirus). 

-de oorzaken ervan niet tot het normale bedrijfsrisico behoren en de daling tijdelijk, dus niet 

structureel is. 

Deze regels zijn uitgewerkt in Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004   

Meer info op: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035499/2004-10-18 

Als ik toestemming heb gekregen om werktijdverkorting toe te passen, hoe werkt dat 

dan? 

Als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vergunning heeft verleend, dan 

moet je die vergunning direct aanmelden bij het UWV 

 Het aanmelden van werktijdverkorting   

Een verlenging van de vergunning hoeft niet opnieuw aan UWV te worden gemeld. 

Binnen een week na afloop van de vergunningsperiode vraag je de WW-uitkering voor het 

personeel aan bij het UWV. Het UWV vergoedt achteraf pas de uren die de werknemers 

tijdens de vergunningsperiode niet hebben gewerkt én die vallen onder de verleende 

vergunning. Voor zieke werknemers kunt u geen WW aanvragen. Voor hen geldt de normale 

loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. 

 Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting    

Het UWV zal de WW-uitkeringen aan de werkgever uitbetalen. De werkgever moet het loon 

van de werknemers dus gewoon aan de werknemers blijven uitbetalen. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/werktijdverkorting
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035499/2004-10-18
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting.aspx
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Wat betaal ik wanneer de vergunning is toegekend? 

De formele regel is: de werkgever betaalt het normale loon over de uren die de werknemer 

wel heeft gewerkt op de gebruikelijke betaaldatum uit. Heeft de werkgever werktijdverkorting 

gekregen, dan hoeven de uren die de werknemer niet heeft gewerkt niet te worden 

doorbetaald. Deze uren vallen onder de vergunning en hiervoor geldt geen 

loondoorbetalingsverplichting. De werkgever vraagt aan het einde van de periode waarvoor 

de vergunning werktijdverkorting is afgegeven een WW-uitkering aan voor de uren die de 

werknemers niet hebben gewerkt. Die uitkering betaalt de werkgever aan de werknemers uit. 

Feitelijk blijven de medewerkers hun loon volledig ontvangen en ontvangt de werkgever de 

WW voor de uren waarvoor hij een vergunning heeft ontvangen (zie hieronder). 

Wanneer en hoeveel betaalt de werkgever als de vergunning wordt toegekend? 

Werkgevers zijn dus niet verplicht om de WW-uitkering voor te schieten. Als de financiële 

positie van de werkgever dat toelaat, dan is dat voor de werknemers natuurlijk wel het meest 

prettig. Goed werkgeverschap verlangt dat dan misschien zelfs wel van de werkgever. 

Werkgevers hoeven op grond van de wet ook geen hoger bedrag dan de hoogte van de 

WW-uitkering aan de werknemers uit te betalen. Als de financiële positie van de werkgever 

het toelaat, mag het natuurlijk wel. Werkgevers krijgen over de uren die niet zijn gewerkt in 

de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het laatstverdiende loon tot het maximum 

van het maximum dagloon (€ 4.769,34 per maand), mits de werknemer aan de voorwaarden 

voldoet. 

Aanbeveling werkgeversverenigingen over loondoorbetaling tijdens de 

vergunningsperiode  

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN bevelen werkgevers het volgende aan voor wat 

betreft de loondoorbetaling tijdens werktijdverkorting. Als de financiële positie van de 

onderneming het toelaat, betaal dan het loon voor de niet gewerkte uren gewoon door. Maar 

betaal ten minste door wat u achteraf, steeds na afloop van de vergunningsperiode van 6 

weken, in het kader van de wtv-regeling door het UWV vergoed zal krijgen. Dat is 75% voor 

de eerste twee maanden, en 70% voor de periode daarna (over maximaal € 57.232 bruto op 

jaarbasis). Doe dit ook als werknemers onvoldoende WW-rechten hebben. 

De werkgever is overigens formeel vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht voor de uren 

die de werknemer in het kader van de werktijdverkorting niet werkt. Dat kan anders zijn als in 

cao of arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dat het loon geheel of gedeeltelijk toch 

wordt doorbetaald. Nog nadere check cao Openbare Bibliotheken / Sportbedrijven / 

Gemeente gaande  

Administratie bij werktijdverkorting 

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen dat hij zijn administratie goed 

op orde heeft. Aan de hand van die administratie moet het UWV kunnen controleren welke 

werknemers bij de werkgever in dienst zijn én het aantal niet gewerkte uren per werknemer 

als gevolg van de werktijdverkorting. Als de administratie niet op orde is of als blijkt dat de 

werknemer heeft gewerkt op uren die als niet gewerkt zijn opgegeven, dan vervalt de 

vrijstelling van loondoorbetalings-verlichting met terugwerkende kracht. 
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Wat als de Werktijdverkorting niet wordt toegekend?  

Mag ik mijn werknemer verplichten om verlof op te nemen omdat er minder werk is 

vanwege het Corona virus? 

Hoofdregel is dat een werkgever een werknemer niet kan verplichten verlof op te nemen. 

Werknemers zouden een werkgever natuurlijk een plezier doen als zij hun verlof- of 

vakantiedagen opnemen en thuisblijven. Mag een werkgever zijn werknemers vragen om dat 

te doen? Of mag een werkgever zijn werknemers zelfs verplichten om dat te doen? Het 

antwoord op de eerste vraag is ‘ja’, het antwoord op de tweede ‘nee’. 

Een werkgever kan dus niet éénzijdig verplichten om verlofdagen op te nemen. Werkgevers 

kunnen wel verplichte vakantiedagen instellen, maar daar moet de ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging zijn instemming geven. De werkgever moet dan in overleg 

gaan met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging om te kijken of het 

verplicht opnemen van vakantiedagen of vakantie uren tot de mogelijkheden behoort. Als er 

geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dan kan het alleen als de 

individuele werknemers daarmee instemmen. 

Het opnemen van onbetaald verlof, hoe zit dat? 

Een werkgever mag een werknemer niet verplichten tot het opnemen van onbetaald verlof. 

Als een werkgever een werknemer verplicht verlof op te nemen, dan zal de werkgever het 

salaris moeten doorbetalen. Dit is anders indien een werknemer verlof wenst op te nemen 

maar geen gebruik kan maken van verlofdagen omdat de werknemer geen verlofsaldo heeft 

of indien de werknemer geen gebruik kan maken van verlof op basis van de WAZO 

(bijvoorbeeld calamiteitenverlof of kort durend zorgverlof). In het kader van het corona virus 

kan het zijn dat een werknemer moet zorgen voor een naasten omdat deze ziek is 

geworden. Indien één van bovenstaande opties niet mogelijk zijn en de werknemer kan de 

arbeid niet verrichten ondanks dat de werkgever de werknemer hiertoe wel in staat stelt, kan 

worden besloten onbetaald verlof op te nemen. Het is dan belangrijk hieromtrent duidelijk 

afspraken te maken over bijvoorbeeld de duur, het niet doorbetalen van het salaris, de 

secundaire arbeidsvoorwaarden en de opbouw van vakantiedagen. 

Mag een werkgever medewerkers ontslaan als er door het coronavirus minder werk 

is? 

Ja, dat kan. Als sprake is van structurele werkvermindering, dan is dat reden voor ontslag op 

grond van bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan natuurlijk proberen om met 

medewerkers afspraken te maken over beëindiging van hun dienstverband in onderling 

overleg. Maar als dat niet lukt, dan zal de werkgever aan het UWV moeten vragen om 

toestemming om de voorgedragen werknemer of werknemers te ontslaan. 

De werkgever zal zich daarbij wel gewoon aan de geldende regels voor een 

bedrijfseconomisch ontslag moeten houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij het 

afspiegelingsbeginsel moet hanteren, dat hij moet aantonen dat sprake is van 
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werkvermindering en dat de prognose is dat op korte termijn geen herstel van de situatie zal 

optreden. 

Als de werkgever aan alle criteria heeft voldaan, dan geeft het UWV aan de werkgever 

toestemming om de voorgedragen werknemers te ontslaan. De werkgever zal dan nog wel 

de (overgebleven) opzegtermijn in acht moeten nemen. Als een werkgever afscheid moet 

nemen van meer dan twintig mensen, dan moet hij ook nog met de vakbonden overleggen. 

Bovendien zal hij aan de ontslagen werknemers de transitievergoeding moeten betalen. 

Vanwege de vaak acute en vermoedelijk en hopelijk kortdurende situatie bij corona is het 

aanvragen van werktijdverkorting  

Niet verlengen van tijdelijke contracten 

Het is ook mogelijk om tijdelijke contracten niet te verlengen om zo de loonkosten te 

verlagen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de arbeidsrechtelijke regels 

omtrent: 

 de aanzegging; 

 de transitievergoeding; 

 de uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld; 

 de pro rata winstdeling, bonusregeling en dertiende maand. 

Wanneer moet een werkgever een medewerker thuis laten werken vanwege het 

coronavirus? 

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een 

werknemer thuis kan werken, dan zal de werkgever zijn werknemers dus thuis moeten laten 

werken. Daarom is het van belang om goed te onderzoeken, en met alle werknemers te 

overleggen of thuiswerken een optie is. 

De eerste vraag die dan moet worden gesteld is natuurlijk of de werkzaamheden in een 

thuissituatie kunnen worden uitgevoerd. Als een deel van het werk thuis kan worden gedaan, 

maar een deel ook niet. Denk er dan over na om de werknemer deels thuis te laten werken. 

De werknemer is dan zo kort mogelijk op de werkplek, waardoor het besmettingsgevaar ook 

minder groot is. 

De tweede vraag die gesteld moet worden is of de desbetreffende werknemer de 

mogelijkheid heeft om thuis te werken. Heeft hij een goede thuiswerkplek of kan hij die 

creëren? Wat kan de werkgever doen om een goede thuiswerkplek te creëren? Hij zou 

bijvoorbeeld een laptop ter beschikking kunnen stellen aan de werknemer. Of een goede 

bureaustoel aan de werknemer kunnen uitlenen. De apparatuur en het meubilair dat in het 

bedrijf staat wordt immers bij veel thuiswerkende werknemers, toch niet gebruikt. 

Gespreide werktijden 

Met het oog op het vermijden van sociale contacten wordt door het RIVM geadviseerd om – 

als thuiswerken niet (volledig) mogelijk is – gespreide werktijden aan te houden. Daardoor 

zijn minder mensen gelijktijdig op het werk aanwezig en vermindert het besmettingsgevaar. 
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Je zou een rooster kunnen maken en een groep medewerkers vroeg kunnen laten beginnen 

die ook vroeg naar huis gaat (en thuis eventueel nog wat werk afmaakt) en een andere 

groep medewerkers zou je laat kunnen laten beginnen (zij zouden voordat ze naar het werk 

komen thuis eventueel al wat werk kunnen doen). 

Als thuiswerken geen optie is 

Als thuiswerken nauwelijks een optie is, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij de 

maximale voorzorgsmaatregelen treft. 

 

Verlof 

Wat te doen met ingediend en goedgekeurd verlof tijdens de komende periode? 

Zoeken we uit 

De medewerker wil nu verlof intrekken en biedt zich aan voor werk (dat hoogstwaarschijnlijk 

niet kan plaatsvinden, want medewerker werkt in de frontoffice), wat te doen? Zoeken we uit 

Hoe gaan we om met compensatie-uren? Zoeken we uit 

Ziekte 

Hoe moet de werkgever omgaan met medewerkers die zich ziekmelden terwijl de locaties 

gesloten zijn? Zoeken we uit 

Moet een medewerker aan de werkgever vertellen als hij besmet is met het 

coronavirus? 

Omdat het coronavirus zo besmettelijk is, levert dat gevaar op voor de algemene 

gezondheid. Het is daarom verstandig om als een medewerker aan de werkgever vertelt dat 

hij besmet is. Want de werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde 

werkomgeving, voor alle medewerkers. 

Heeft een medewerker in quarantaine door het coronavirus recht op doorbetaling van 

zijn loon? 

Het antwoord op deze vraag hangt af van de situatie. 

Zieke werknemer 

Als een werknemer ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft hij recht op loon op 

grond van zijn arbeidsongeschiktheid. De werknemer is in dat geval immers “in verband met 

ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is om de 

bedongen arbeid te verrichten”. 

Werknemer is (nog) niet ziek 

Als een werknemer uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, in quarantaine 

moet, dan gaat deze situatie (nog) niet op. Er is dan immers (nog) geen sprake van 

ongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de 

hoofdregel dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken 

voor rekening van de werknemer komt. 
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Kan een werkgever een medewerker verplichten om thuis te werken? 

Een werkgever kan een medewerker verplichten om thuis te werken als de medewerker: 

 niet ziek is; 

 in staat is om te werken; 

 beschikt over de faciliteiten om thuis te werken. 

Wanneer een huisgenoot intensief verzorgd moet worden, dan kan de medewerker een 

beroep doen op zorgverlof. 

 

Oproepkrachten 

Kan werkgever de oproep van de oproepkrachten voor de komende periode 

annuleren? En zo ja, wat zijn de gevolgen? 

Bij oproepkrachten kan worden besloten om ze niet meer op te roepen voor arbeid. 

Uitgangspunt is dat de oproepkracht niet werkt en daarom geen salaris krijgt uitbetaald. Het 

risico bestaat dat indien de oproepkracht veelvuldig is opgeroepen, dit kan leiden tot een 

zogeheten rechtsvermoeden over de omvang van de arbeidsovereenkomst. Wordt de 

oproepkracht in een periode van drie maanden volgens een bepaald patroon en in een 

bepaalde hoeveelheid opgeroepen? Dan zal er volgens de wet sprake zijn van een 

vermoeden van een arbeidsomvang van het gemiddelde van die periode. Je zal het salaris 

over het gemiddelde van deze uren moet blijven doorbetalen indien de oproepkracht niet 

wordt opgeroepen. 

De werkgever en de oproepkracht kunnen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de 

oproepkracht gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen recht 

heeft op loon tijdens de verhindering, ook indien de verhindering van de oproepkracht 

normaal gesproken voor risico van de werkgever hoort te komen en de werkgever het loon 

eigenlijk dient door te betalen. Als dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, kan de 

oproepkracht geen aanspraak maken op loon in de eerste 6 maanden dat geen arbeid wordt 

verricht omdat de oproepkracht niet wordt opgeroepen. 

Voor oproepkrachten geldt wel dat het loon betaald moet worden over de uren waarvoor de 

oproepkracht is opgeroepen maar binnen 4 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden 

de oproep wordt afgezegd. De oproepkracht heeft dan recht op loon over de uren waarvoor 

hij was opgeroepen. 

Overig 

Wat te doen met reiskosten woon- werkverkeer? Kan dit stopgezet worden voor de 

mensen die thuis werken? Zoeken we uit 

Communicatie 

Wat communiceer ik naar mijn werknemers over arbeidstijdverkorting? Nadere 

invulling volgt 
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Bijlage: gestelde vragen in aanvraag werktijdverkorting 

De vragen die worden gesteld in de aanvraag werktijdverkorting: 

1. Soort aanvraag 
2. Is er sprake van een externe contactpersoon of gemachtigde? 
3. Aard van het bedrijf 
4. Zijn er nevenvestigingen/filialen die binnen dezelfde rechtspersonen vallen? 
5. Verwacht u dat de vermindering van werk binnen uw onderneming a de periode van 

wtv volledig zal zijn hersteld? 
6. Wat is de oorzaak/zijn de oorzaken die tot het verzoek om werktijdverkorting geleid? 

Licht hier uw situatie toe (let op: een te summiere beschrijving kan leiden tot verzoek 
om nadere toelichting, hetgeen de aanvraag zal vertragen) 

7.  Hoe lang of hoeveel weken zal de situatie van onverminderde bedrijvigheid duren? 
8. Hoeveel werknemers heeft u in dienst? Hierbij mag u niet meerekenen 

uitzendkrachten, nul-uren contracten, zzp’ers 
9. Hoeveel uren werken deze werknemers tezamen per week? 
10. Hoeveel werknemers gaan er korter werken? 
11. Hoeveel uren werken deze werknemers tezamen minder per week? 
12. Wat is het percentage vermindering van werk? 

 

NB! Vraag 6 is een hele belangrijke vraag. Voor de Bibliotheek kun je denken aan een 

redenering als:  

Als publieke instelling volgt de Bibliotheek de richtlijnen die door overheid worden gegeven, 

daardoor zijn alle vestigingen gesloten. Medewerkers van wie hun functie bestaat uit werk op 

die publieke locaties, kunnen dat nu niet meer uitvoeren en programmering kan nu niet meer 

plaats vinden, zowel in de vestigingen zelf als op locatie van bijvoorbeeld scholen (die ook 

gesloten zijn van overheidswege).  

Qua omzet kun je denken aan het wegvallen van inkomsten uit programmering waar klanten 

apart voor betalen, verminderde omzet/inkomsten door wegvallen printen, te laat boetes, 

minder verkoop koffie ed.   

Vul dit aan met zaken die voor jouw specifieke situatie van toepassing zijn.  

Het kan zijn dat er voor sommige medewerkers wel werk mogelijk blijft dat ze thuis kunnen 

doen. Daar zal de terugval in werk minder zijn. 

 


