
1 
 

Veel gestelde vragen in verband met het Corona Virus 
 

Mijn kind zit vanaf maandag 16 maart jl. thuis omdat de scholen dicht gaan, kan ik nog wel 
gebruik maken van kinderopvang. 
Op 20 maart jl. heeft het kabinet besloten dat ouders wier kinderen normaal naar de 
kinderopvang of buitenschoolse opvang gaan, hun geld terug krijgen mits je als ouder de 
rekening hebt betaald. Ouders worden gecompenseerd voor de kosten van de opvang zolang 
die gesloten is door de coronacrisis. 
De regeling geldt zowel voor ouders die hun kinderen nu niet naar de opvang kunnen 
brengen, als ouders met bijzondere beroepen die hun kinderen daar nu wel moeten 
brengen. Het kabinet wil geen onderscheid maken. 
Een deel van de kosten van de ouders wordt nu al vergoed via de kinderopvangtoeslag. Het 
bedrag wat resteert (de inkomensafhankelijke eigen bijdrage) wordt bij iedereen 
teruggestort. Het is wel de bedoeling dat ouders de rekeningen gewoon blijven betalen. De 
kinderopvangorganisaties storten dan de eigen bijdrage terug. 
Let op: De kinderopvang is sinds deze week alleen nog open voor ouders met onmisbare 
beroepen, zoals medewerkers in de zorg. De rest van de kinderen moet thuisblijven.  

Klik op deze link  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen  

om te zien wie onder de cruciale/bijzondere beroepen valt. 
 

Ik ben besmet, moet ik mijn baas informeren? 

Wie besmet is of wie denkt besmet te zijn, doet er goed aan om zich direct ziek te melden bij 

zijn leidinggevende of werkgever. Je bent niet verplicht om je baas te vertellen wat je onder 

de leden hebt, dat is privacygevoelige informatie, máár in dit geval prevaleert het algemeen 

belang boven je privacy. Naar je collega’s, werkgever en klanten is het tenslotte wel zo 

fatsoenlijk om die informatie te delen. Verder geldt de volgende RIVM richtlijn: wie hoest, 

niest, koorts of keelpijn heeft, MOET thuisblijven én sociale contacten mijden.     

Een van mijn collega’s is besmet en ik wil liever niet naar het werk, kan mijn baas mij toch 

dwingen? 

Het advies aan alle Nederlanders is om zo veel mogelijk thuis te werken, voor zover dat 

mogelijk is. Veel werkgevers zullen daar gehoor aan geven. Zomaar thuisblijven en zonder 

overleg is natuurlijk sowieso een slecht idee. Raadzaam is om contact op te nemen met je 

werkgever en daar samen afspraken over te maken. Maar let wel: als hij vindt dat je naar je 

werk moet komen en er geen reden is om niet te gaan, dan zul je gewoon naar je werk 

moeten. Dus ja, hij kan je dwingen.  

Als ik naar mijn werk ga, is mijn werkgever verplicht om mijn werkplek coronavrij te 

houden? 

Ja, de werkgever heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht om te zorgen 

voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent dat hij maatregelen moet nemen om de 

kans op besmetting te beperken. Concrete richtlijnen voor werkgevers bestaan er (nog) niet 

maar denk aan passende maatregelen als voldoende zeep en tissues op toiletten. Ook moet 

hij zorgen voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/kabinet-neemt-drastische-maatregelen-nederlanders-moeten-thuiswerken-evenementen-geschrapt~a68a48c9/
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handen wassen. Verder is het goed om te weten dat de kosten voor bijvoorbeeld zeep of 

papieren handdoekjes voor de rekening van de werkgever zijn. Als de werkgever je vraagt 

om dat soort spullen zelf mee te nemen, dan moet hij die kosten vergoeden. 

Krijg ik doorbetaald als ik besmet ben? 

Of je nu geveld bent door de griep of besmet bent door corona, dat maakt wat dat betreft 

niet uit. De regels voor loondoorbetaling bij ziekte gaan in zodra jij je ziek meldt. Hoeveel je 

uitbetaald krijgt, 70 of 100 %, is in de arbeidsovereenkomst of cao.  

In mijn naaste omgeving is iemand besmet geraakt met corona, kan ik gewoon aan het 

werk? 

Heb je geen gezondheidsklachten, dan kun je gewoon aan het werk. Mocht je toch klachten 

krijgen, zoals koorts of luchtwegproblemen, blijf dan thuis, luidt het RIVM advies. Informeer 

je werkgever en overleg wat te doen tot je meer duidelijkheid hebt over je medische 

toestand. 

Ik ben op vakantie geweest naar een infectiehaard, ik ben niet ziek, maar nu heeft mijn 

werkgever gezegd dat ik niet mag komen werken. Moet ik nu vakantiedagen opnemen? 

Nee. Volgens juridische experts mag je werkgever je niet eens op voorhand verbieden om 

twee weken na terugkeer op het werk te verschijnen en mag al helemaal niet besluiten tot 

stoppen van doorbetaling van loon, of je verplicht vakantiedagen laten opnemen of 

onbetaald verlof. 

Kan mijn werkgever mij dwingen om verlof op te nemen als er minder werk is door 
corona? 
Nee, je werkgever kan je nooit verplichten. Hij mag het je wel vragen. Bedrijven die 
financieel hard geraakt worden, kunnen een beroep doen op de regeling voor 
werktijdverkorting (wtv). Die regeling komt bedrijven tegemoet als er door buitengewone 
omstandigheden verlies van productie is en er tijdelijk minder werk te doen valt voor 
werknemers. Voor jouw niet-gewerkte uren kan je werkgever dan WW aanvragen. Deze 
regeling geldt voor een beperkte periode en is gebonden aan strikte regels.  
Als je instemt, krijg je als werknemer gewoon je volledige loon, terwijl je werkgever hiervoor 
tijdelijk compensatie ontvangt uit de WW-pot. 
 
Noot: 
De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’.  
Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 
geïntroduceerd. Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze 
regeling.  
De regeling Werktijdverkorting (wtv) is gestopt als maatregel omdat: 
* De uitbraak van het coronavirus de afgelopen weken geleid heeft tot een ongekend groot  
beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. 
* Deze regeling niet is toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor 
Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.  
* Het kabinet graag meer werkgevers financieel wil tegemoetkomen en wil dit sneller doen 
dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe 
tegemoetkomingsregeling. 
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Kan mijn baas mij verplichten om thuis te werken? 

Je baas is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie 

kan dit betekenen dat je baas besluit om een kantoor of bedrijf te sluiten en je naar huis te 

sturen. Het klinkt logisch: als je thuis werkt, dan kun je elkaar, je collega’s of klanten niet 

besmetten. Kun jij om de een of andere reden niet thuiswerken, dan kan het zijn dat je 

werkgever je naar huis stuurt zonder de verplichting te werken. Dan blijft het recht op loon 

en hoef je geen vakantiedagen op te nemen. 

Heb ik het recht om thuis te werken vanwege het coronavirus? 

Nee, dat recht heb je niet. Maak je je zorgen over besmetting, maar is er geen reden toe? 

Dan kun je het je werkgever vragen maar de werkgever beslist dus of je naar het werk moet 

komen. Kom je niet uit vrees, zonder dat daar reden voor is, dan is er sprake van 

werkweigering en dan mag je werkgever je loon, na waarschuwing, stopzetten. 

Heb je recht op doorbetaling als scholen de deuren sluiten en je geen oppas hebt en 

daardoor niet kan komen werken? 

Als een school aangeeft de deuren te sluiten en je hebt niemand op wie je kunt terugvallen, 

dan is er sprake van een noodsituatie. Je krijgt dan doorbetaald maar dat is hooguit een dag. 

De werkgever is niet verplicht om langer dan die ene dag het loon door te betalen. Kortom: 

daarna zal de werknemer zelf een oplossing moeten vinden. Bijvoorbeeld door in overleg 

met de werkgever vakantiedagen op te nemen of onbetaald verlof op te nemen. Als je in een 

‘cruciaal beroep’ werkt, gelden weer andere regels. 

Kan mijn baas mij verplichten om beschermende spullen te dragen als een mondkapje? 

Ja, op basis van het instructierecht. Dat wil zeggen dat de werkgever je kan voorschrijven om 

bepaalde kleding te dragen. Dat kan dus ook gelden voor een situatie als nu met corona. 

Werkplek met meer dan 100 personen 
Op mijn werk zitten we met meer dan 100 mensen bij elkaar. Grote bijeenkomsten worden 
afgelast, waarom mag dit wel?  
Iedereen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 
Maar als dat in jouw werk niet mogelijk is en er meer dan 100 mensen op jouw locatie 
werken, gelden de regels van het RIVM. Op dit moment adviseren zij om geen afdelingen, 
fabrieken of organisaties te sluiten als er meer dan 100 mensen naast elkaar werken.  

Jouw werkgever is wel verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hij moet 
hiervoor de risico’s in kaart brengen, beoordelen en passende maatregelen nemen, zoals het 
geven van voorlichting en zorgen voor voldoende zeep en tissues op toiletten.  
Je kunt ook met je werkgever overleggen hoe hij de risico’s op besmetting verder kan 
verkleinen. Bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan de schoonmaak van spullen 
waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen. Denk aan deurkrukken, 
toetsenborden of telefoons. Ook moet hij zorgen voor duidelijke communicatie over 
hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen.  
Klik ook op de onderstaande link voor veel gestelde vragen over het Corona Virus voor 
werkgevers: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-voor-werkgevers 

https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/dit-zijn-de-cruciale-beroepsgroepen-die-doorwerken-en-wel-kinderopvang-houden~a0c63e09/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
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https://www.ad.nl/economie/kan-mijn-werkgever-mij-dwingen-naar-het-werk-te-komen-en-krijg-ik-doorbetaald-als-ik-besmet-ben~a4bfe3d3/167522797/
https://www.ad.nl/economie/kan-mijn-werkgever-mij-dwingen-naar-het-werk-te-komen-en-krijg-ik-doorbetaald-als-ik-besmet-ben~a4bfe3d3/167522797/

