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De invloed van COVID-19 op enkele thema’s in de 
arbeidsrechtspraak

ArbeidsRecht 2022/45

Dat de COVID-19-periode2 een uitzonderlijke periode 
was, moge duidelijk zijn. De vraag is: welke invloed 
heeft die periode gehad op de rechtspraak en de 
rechtspraktijk van het arbeidsrecht? Kunnen er les-
sen worden getrokken uit de COVID-19-periode? In 
dit artikel wordt nader ingegaan op enkele thema’s 
die sinds het begin van de COVID-19-periode in de 
rechtspraak de revue zijn gepasseerd.

1. Doorbetaling van het loon

1.1 Risicoverdeling artikel 7:628 BW
Met de wijziging van artikel 7:628 lid 1 BW op 1 januari 
2020 is het uitgangspunt van de doorbetaling van het loon 
van werknemers “geen arbeid, geen loon, tenzij ...” gewij-
zigd naar “geen arbeid, wel loon, tenzij het niet werken voor 
rekening en risico van de werknemer komt”. De risicover-
deling tussen werkgever en werknemer is met de wijziging 
gelijk gebleven, zo blijkt uit de memorie van toelichting.3 
De Hoge Raad bevestigde onlangs nog dat met de wijziging 
van artikel 7:628 BW geen inhoudelijke verandering van de 
risicoverdeling tussen werkgever en werknemer is beoogd.4 
Het is dus (nog steeds) aan de werkgever om te stellen en 
bij betwisting aannemelijk te maken dat bij de werknemer 
de bereidheid ontbrak om de bedongen arbeid te verrichten, 
alsmede dat het niet (kunnen) verrichten van de arbeid in 
redelijkheid voor rekening van werknemer komt.5 Uit de 
rechtspraak van voor 2020 blijkt dat het niet-werken inder-
daad vaak voor rekening en risico van de werkgever komt, 
tenzij evident sprake is van het ontbreken van bereidheid 
bij de werknemer om werkzaamheden te verrichten.6 Het 
is de vraag of de lijn in de rechtspraak na het uitbreken van 
het coronavirus (waardoor minder werk voor handen was), 
gelijk is gebleven.

1.2 Coronagerelateerde loongeschillen
Ik beantwoord voornoemde vraag bevestigend. Ook bij 
de coronagerelateerde loongeschillen trok de werkgever 
vaak aan het kortste eind. Het feit dat de werkgever NOW-
steun ontving, speelde daarbij soms een rol. Zo oordeelde 

1 Mr. R.S. (Romy) Schneider is advocaat bij DingemansVanderKind te Am-
sterdam.

2 Begin van het jaar 2020 tot medio het jaar 2022.
3 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 87-88.
4 HR 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:823, r.o. 3.2.
5 Zie ook: Hof Den Haag 3 mei 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:822, r.o. 3.11 en 

3.15, waarin loonvorderingen van twee werknemers worden toegewezen, 
omdat de werkgever niet kon bewijzen dat de werknemers minder uren 
hebben gewerkt dan in eerste instantie was overeengekomen.

6 Zie bijvoorbeeld: Rb. Noord-Holland 28 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:1709,
r.o. 5.8-5.16; Rb. Rotterdam 30 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3185, r.o. 
5.3-5.6; Hof ’s-Hertogenbosch 3 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:352, 
r.o. 3.7.3.

de Kantonrechter Almelo7 dat Het Wooncentrum in Almelo 
het loon van een verkoopmedewerkster moest doorbetalen 
en de 138 min-uren niet mochten worden verrekend. Vol-
gens de kantonrechter lag in dit geval het niet verrichten 
van de arbeid in de risicosfeer van de werkgever ondanks 
het feit dat de coronacrisis en het verloop (en het sluiten van 
de winkel daarvan) voor beide partijen onvoorzienbaar was. 
De Kantonrechter Alkmaar,8 de Kantonrechter Arnhem,9 de 
Kantonrechter Rotterdam10 en de Kantonrechter Amster-
dam11 oordeelden in dezelfde lijn. In die laatste uitspraak 
overwoog de Kantonrechter Amsterdam dat de omstan-
digheid dat de werkgever in aanmerking kwam voor NOW-
steun, van doorslaggevende betekenis was in de belangen-
afweging. De kantonrechter vond dat de NOW-regeling juist 
is bedoeld om te zorgen dat ondernemingen personeel in 
dienst kunnen houden en salarissen kunnen doorbetalen. 
Als het risico van het niet-werken bij de werknemer zou 
komen te liggen, mist de NOW-steun haar werking. De Kan-
tonrechter Haarlem12 vond zelfs dat – hoewel de werknemer 
geen werkzaamheden had verricht – de overwerkvergoe-
ding moest worden doorbetaald, omdat de werkgever vanaf 
2008 maandelijks een vaste overwerkvergoeding heeft be-
taald zonder dat werd gecontroleerd of de overuren daad-
werkelijk waren gemaakt. De overwerkvergoeding was een 
verkapte loonsverhoging en moest daarom worden doorbe-
taald, net als de rest van het loon.

In een aantal uitspraken werd de loonvordering van de 
werknemer wel afgewezen. Uit deze uitspraken bleek 
echter duidelijk dat bij de werknemer de bereidheid ont-
brak om de bedongen arbeid te verrichten of dat het niet 
(kunnen) verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de 
werknemer lag. Zo oordeelde de Kantonrechter Den Haag13 
dat een werknemer geen recht had op loon, omdat hij thuis-
bleef terwijl hij zich ziek had moeten melden en daarmee 
de re-integratie frustreerde. De Kantonrechter Maastricht14 
vond dat een zorgassistent geen recht had op loon, omdat 
hij (zonder grond) een redelijk ordevoorschrift, het dragen 
van een mondkapje, weigerde.

1.3 Oproepkrachten
Een aantal uitspraken over de doorbetaling van het loon had 
betrekking op oproepkrachten. Ook in die zaken trokken 
de werkgevers aan het kortste eind. Zo had een werkgever 
de arbeidsovereenkomst van een oproepkracht eenzijdig 

7 Rb. Overijssel 24 mei 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1646, r.o. 5.4.
8 Rb. Noord-Holland 27 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:5863, r.o. 5.7.
9 Rb. Gelderland 26 januari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:542, r.o. 4.4.
10 Rb. Rotterdam 14 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3974, r.o. 5.17-5.18.
11 Rb. Amsterdam 3 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4354, r.o. 8.
12 Rb. Noord-Holland 25 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:1248, r.o. 5.3-

5.6.
13 Rb. Den Haag 9 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:12290, r.o. 4.2-4.5.
14 Rb. Limburg 11 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2022:2814, r.o. 4.10-4.13.
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opgezegd, omdat er geen werk meer beschikbaar was van-
wege de coronamaatregelen. De kantonrechter vernietigde 
de opzegging en oordeelde dat het loon moest worden 
doorbetaald, waarbij voor de berekening van de gemiddelde 
arbeidsomvang rekening werd gehouden met een referte-
periode van een jaar (het jaar 2019).15 Een andere werkgever 
diende eveneens het loon van een oproepkracht door te be-
talen. Deze zaak had weliswaar betrekking op het doen van 
een aanbod van een vaste arbeidsomvang (conform artikel 
7:628a lid 5 BW), maar de Kantonrechter Amsterdam16 oor-
deelde daarnaast dat het sluiten van de horeca in verband 
met de “corona-perikelen”, een omstandigheid is die in be-
ginsel voor rekening en risico komt van de werkgever. Ook 
hier werd meegewogen dat de werkgever gebruik had ge-
maakt van de NOW-steun. De werkgever had een aanbod 
van een vaste arbeidsomvang moeten doen en diende het 
loon door te betalen, ook al had de werknemer die uren 
niet gewerkt, omdat zij niet door de werkgever was opge-
roepen. Ongeveer hetzelfde speelde bij de Kantonrechter 
Maastricht.17 Ook in die zaak had de werkgever verzuimd 
een aanbod van vaste arbeidsomvang te doen. Tussen maart 
en mei 2020 werd de werknemer niet meer opgeroepen 
vanwege het niet meer beschikbaar zijn van werk in ver-
band met de coronamaatregelen. Eind augustus 2020 werd 
de werknemer medegedeeld dat ze niet meer zou worden 
opgeroepen. De loonvordering (vanaf februari 2020) van de 
werknemer werd toegewezen.

1.4 Geen verandering
Op basis van de rechtspraak vanaf het begin van de COVID-
19-periode kan worden geconcludeerd dat er geen nieuwe 
ontwikkelingen zijn op het gebied van loondoorbetaling op 
grond van artikel 7:628 BW. Ook bij het niet verrichten van 
de arbeid vanwege het uitbreken van het coronavirus (en 
de maatregelen die door de overheid zijn genomen), ligt dit 
in de meeste gevallen in de risicosfeer van de werkgever. 
Sommige auteurs zijn van mening dat corona als een excep-
tionele en onvoorziene gebeurtenis kwalificeert, waardoor 
het niet verrichten van de arbeid niet meer in de risicosfeer 
van de werkgever of de werknemer valt. Artikel 7:628 BW 
zou ruimte moeten bieden voor een gedeeltelijke risicover-
deling.18 In de rechtspraak vanaf het begin van de COVID-
19-periode is dit echter niet terug te vinden, waaruit kan 
worden geconcludeerd dat rechters geen aanleiding zien om 
deze benadering toe te passen in coronagevallen.

2. Vakanties

In de COVID-19-periode was veel te doen om vakantie en 
het opnemen van vakantiedagen. Duidelijk is dat vakantie-
dagen (nog steeds) niet zomaar eenzijdig kunnen worden 
vastgesteld of verplicht moeten worden opgenomen en dat 

15 Rb. Oost-Brabant 9 oktober 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:4948, r.o. 5.3.
16 Rb. Amsterdam 20 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1924, r.o. 6-16.
17 Rb. Limburg 9 december 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:9724, r.o. 4.4-4.12.
18 L.B. de Graaf, ‘Risicoverdeling loondoorbetaling bij niet-werken’, JAR 2022/168

(noot bij Rb. Overijssel 24 mei 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1646), waarbij 
ook de mening van andere auteurs wordt beschreven.

reeds aangevraagde en goedgekeurde vakanties niet zomaar 
kunnen worden ingetrokken.19 In de rechtspraak is ten aan-
zien van deze punten op zich weinig ontwikkeling te zien. 
Echt nieuw was de vraag hoe om te gaan met werknemers 
die zonder toestemming op vakantie gingen of afreisden 
naar ‘oranje’ of ‘rode’ gebieden, waardoor zij bijvoorbeeld 
niet direct konden terugkeren naar Nederland, bij terugkeer 
in quarantaine moesten of het coronavirus opliepen en dus 
geen werkzaamheden konden verrichten.

2.1 Onterecht ontslag op staande voet of afwijzing 
ontbinding

De gepubliceerde rechtspraak betrof vrijwel allemaal ont-
slagzaken, met wisselende uitkomsten. Het Hof ’s-Herto-
genbosch20 oordeelde dat een werknemer die naar Polen 
wilde afreizen, waar op dat moment code oranje gold, onte-
recht op staande voet was ontslagen. De werknemer had 
van zijn werkgever al meerdere officiële waarschuwingen 
voor verschillende gedragingen gehad. Een volgende over-
treding van de regels die bij de werkgever golden zou tot 
een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
leiden, zo was hem gemeld. Nadat de werknemer zich had 
ziek gemeld, trok de werkgever de vakantie van de werk-
nemer in en verbood het hem naar Polen af te reizen, het-
geen hij toch deed. Het hof vond dat de vakantie van de 
werknemer niet had mogen worden ingetrokken, omdat 
geen sprake was van gewichtige redenen. Volgens het hof 
moet bij gewichtige redenen worden gedacht aan een spoe-
dorder of onmisbaarheid, waarvan geen sprake was. Boven-
dien had de werknemer op tijd uit Polen kunnen terugkeren, 
zodat hij na zijn tien dagen thuisquarantaineverplichting 
tijdig naar de bedrijfsarts kon of zijn werkzaamheden kon 
hervatten. Daarnaast waren de eerdere officiële waarschu-
wingen volgens het hof van geheel andere aard dan ‘onge-
oorloofde afwezigheid’.21

Het niet op tijd kunnen terugkeren uit een oranje gebied 
(Italië) was volgens de Kantonrechter Amsterdam22 geen 
reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werk-
nemer had al een aantal officiële waarschuwingen gehad 
van de werkgever voor verschillende gedragingen. Op een 
bepaald moment is zelfs de loondoorbetaling van werk-
nemer stopgezet en is hij geschorst, omdat hij zich niet aan 
zijn re-integratieverplichtingen hield. De werkgever had 
geen vertrouwen meer in de werknemer. De werknemer 
vroeg om een laatste kans. Daarna is hij – met toestem-
ming van werkgever – op vakantie gegaan. Werkgever heeft 
werknemer – toen hij al op vakantie was – uitgenodigd voor 
een gesprek en heeft die uitnodiging naar het huisadres van 
de werknemer gestuurd. Aangezien er een quarantainever-
plichting van tien dagen gold na zijn terugkeer uit Italië, kon 

19 Zie ook: J.R. Vos, ‘Vakantie in tijden van corona’, TAP 2020/4.
20 Hof ’s-Hertogenbosch 6 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:22, r.o. 3.7.1-

3.7.12.
21 De kantonrechter dacht daar in eerste instantie anders over. Deze oor-

deelde dat het ontslag op staande voet terecht was. Zie: Rb. Limburg 1 april 
2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3110, r.o. 4.5.

22 Rb. Amsterdam 29 juni 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3278, r.o. 7-10.
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de werknemer – toen hij op de hoogte raakte van de inhoud 
van de brief – niet meer tijdig aanwezig zijn bij het gesprek, 
waardoor hij – volgens de werkgever – zijn laatste kans ver-
speelde. De kantonrechter vond dat de werknemer zijn best 
had gedaan maatregelen te treffen om op de hoogte te raken 
van de inhoud van de brief die de werkgever hem had ge-
stuurd. Hij is vervolgens zo snel mogelijk naar huis gegaan.

2.2 Terecht ontslag op staande voet of toewijzing 
ontbinding

De Kantonrechter Utrecht23 oordeelde dat een werknemer 
terecht op staande voet was ontslagen nadat hij had laten 
weten niet te kunnen werken omdat hij het coronavirus 
had opgelopen. In werkelijkheid was de werknemer op dat 
moment niet ziek, maar was hij op skivakantie in Frankrijk. 
Hiervoor had hij geen toestemming van de werkgever. Om 
te bewijzen dat hij daadwerkelijk het COVID-19-virus had 
opgelopen, stuurde hij de werkgever een screenshot van 
een niet-gepersonaliseerde GGD-testafspraak en -testuit-
slag toe. Toen de werkgever aangaf dat die uitslag van ie-
dereen had kunnen zijn, heeft hij geen bewijzen overgelegd 
waaruit bleek dat de testuitslag van hem was. De kanton-
rechter oordeelde dat de werknemer in strijd met de waar-
heid had verklaard over de reden van zijn afwezigheid en 
vervolgens bleef volharden in zijn leugens. Het ontslag op 
staande voet hield stand.

Een werkgever voerde een regel in dat werknemers geen 
recht meer hadden op loondoorbetaling als zij, als gevolg 
van een bezoek aan een land waarvoor code oranje of rood 
gold, geen werkzaamheden meer konden verrichten. Een 
werknemer loog om die reden over zijn vakantiebestem-
ming en overlegde een vals document. Hij bleef volharden 
in zijn leugen, wat hem duur is komen te staan. De Kanton-
rechter Zwolle24 achtte de gedragingen van de werknemer 
ernstig verwijtbaar, ondanks zijn onberispelijke dienstver-
band van dertig jaar. De arbeidsovereenkomst werd ont-
bonden zonder toekenning van de transitievergoeding. Ook 
het zonder toestemming eerder op vakantie gaan, leidde tot 
een rechtsgeldig ontslag op staande voet, volgens de Kan-
tonrechter Rotterdam.25 De werknemer wilde – buiten de 
collectieve zomersluiting om – op vakantie naar Turkije. De 
werkgever weigerde de vakantieaanvraag, mede gelet op 
het feit dat vanwege corona “alle zeilen moesten worden 
bijgezet”. Daarnaast gold voor Turkije op dat moment code 
oranje, wat zou betekenen dat werknemer veertien dagen 
in thuisquarantaine zou moeten na terugkomst. De werk-
nemer ging toch, waarna een ontslag op staande voet volgde. 
Het zonder overleg eerder vertrekken naar Oostenrijk, in 
verband met een dreigende lockdown, waardoor een be-
langrijk MT-overleg niet door kon gaan, was volgens het Hof 
Arnhem-Leeuwarden niet ernstig verwijtbaar, maar heeft 
wel bijgedragen aan een verstoorde arbeidsverhouding die 

23 Rb. Midden-Nederland 20 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1919, r.o. 4.4-
4.10.

24 Rb. Overijssel 21 december 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:4497, r.o. 4.10.
25 Rb. Rotterdam 27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4731, r.o. 5.1-5.13.

tussen werkgever en werknemer was ontstaan, in verband 
waarmee de arbeidsovereenkomst werd ontbonden.26

Leugenachtig gedrag van werknemer is niet alleen terug 
te vinden in uitspraken over vakanties. In de rechtspraak 
komen ook uitspraken voor waarbij werknemers het op-
lopen van het COVID-19-virus als excuus gebruiken om zich 
ziek te melden en/of niet aanwezig te hoeven zijn op het 
werk, waarbij soms zelfs gebruik wordt gemaakt van valse 
bewijzen. Zo werd een werknemer die werkzaam is als re-
gistertaxateur op staande voet ontslagen, omdat hij zijn 
vriendin heeft laten verklaren dat hij in het ziekenhuis was 
opgenomen vanwege het oplopen van COVID-19. In werke-
lijkheid was de werknemer aangehouden door de politie. De 
Kantonrechter Amsterdam27 oordeelde dat de werknemer 
in strijd heeft gehandeld met wat van hem, gelet op zijn 
functie en de strenge (beroeps)regels die voor hem gelden, 
mocht worden verwacht. Het ontslag op staande voet was 
volgens de kantonrechter terecht gegeven. Ook de Kanton-
rechter Rotterdam28 oordeelde dat een werknemer die zich 
schuldig had gemaakt aan leugenachtig gedrag, terecht op 
staande voet was ontslagen. De werknemer had een vervalst 
testbewijs waarin stond dat hij positief was getest op het 
COVID-19-virus, aan zijn werkgever verstrekt om zo niet op 
het spreekuur van de bedrijfsarts te hoeven verschijnen. De 
kantonrechter oordeelde dat de werknemer zich schuldig 
had gemaakt aan een misdrijf, met het doel zijn werkgever 
te misleiden. De werknemer heeft het vertrouwen van de 
werkgever daarmee geschaad. Meegewogen werd het korte 
dienstverband van de werknemer en dat hij, nadat hij was 
geconfronteerd met het feit dat hij zich schuldig had ge-
maakt aan valsheid in geschrifte, bleef volharden in zijn 
leugen.

3. Instructierecht

Mede gezien de adviezen van de overheid (bijvoorbeeld over 
het dragen van mondkapjes) kon worden verwacht dat de 
reikwijdte van het instructierecht (artikel 7:660 BW) vaak 
aan de orde zou komen. Uit de rechtspraak blijkt echter dat 
niet altijd expliciet wordt ingegaan op het instructierecht 
an sich en de reikwijdte daarvan. De rechtspraak ging vaker 
over of sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding of 
verwijtbaar handelen (omdat die gronden veelal werden 
aangevoerd bij de ontbindingsverzoeken), als gevolg van de 
strubbelingen over het instructierecht, waarbij het recht 
van de werkgever om instructies te geven en de plicht van 
de werknemer om deze op te volgen, relatief snel worden 
aangenomen.29

26 Hof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:281, r.o. 
3.12-3.18.

27 Rb. Amsterdam 4 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6046, r.o. 15.
28 Rb. Rotterdam 7 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:89, r.o. 5.4-5.8.
29 Zie bijvoorbeeld: Rb. Noord-Holland 21 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8121;

Rb. Noord-Holland 30 juli 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6179.
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3.1 Rechtspraak over het instructierecht
Een van die uitspraken waarin het instructierecht expliciet 
naar voren kwam, betreft een uitspraak over de instruc-
tiebevoegdheid van de werkgever ten aanzien van PCR-
testen. De vraag die centraal stond was of het verplichten 
van een PCR-test een redelijke instructie was. De Kanton-
rechter Amsterdam30 oordeelde van wel. De instructie om 
in bepaalde situaties een PCR-test van een werknemer te 
verlangen, vormde weliswaar een inbreuk op het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht 
op onaantastbaarheid van het lichaam, maar – zo vond de 
kantonrechter – is toch redelijk omdat sprake is van een 
legitiem doel waarbij is voldaan aan de eisen van noodzake-
lijkheid (het was een geschikt middel) en proportionaliteit 
en subsidiariteit om de grondrechten in te perken. Het doel 
van de werkgever om door de instructie een veilige (werk)
omgeving te creëren, woog naar het oordeel van de kanton-
rechter zwaarder dan het bezwaar van de werknemer tegen 
het moeten ondergaan van de test. Omdat de werkneemster 
stelselmatig bleef weigeren, had zij naar het oordeel van de 
kantonrechter verwijtbaar gehandeld.

Het instructierecht is ook aan de orde gekomen in een uit-
spraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van dit jaar.31 De 
werkneemster, werkzaam bij een in complexe (ouderen)
zorg en gedragsproblematiek gespecialiseerde zorginstel-
ling, had zich op LinkedIn verschillende keren negatief 
uitgelaten over onder andere COVID-19-vaccinatie, het CO-
VID-19-vaccin en Testen voor toegang. Zo werd in een van 
de berichten een vergelijking gemaakt tussen het uitsluiten 
van Joden in (de aanloop naar) de Tweede Wereldoorlog en 
het (op COVID-19) Testen voor toegang, wat volgens het be-
richt zou leiden tot segregatie en apartheid. De uitlatingen 
van de werkneemster stonden haaks op het beleid van de 
werkgever. De werkgever heeft de werkneemster ver-
schillende keren instructies gegeven zich te onthouden 
van uitlatingen op LinkedIn die strijdig waren met zijn be-
leid. De werkneemster vond dat zij hiermee werd beperkt 
in haar recht op vrijheid van meningsuiting. Het hof oor-
deelde dat vaststaat dat de werkgever het COVID-19-beleid 
van de overheid volgde en dat de in de bewuste uitingen 
kenbaar gemaakte visie van werknemer daar “diametraal” 
tegenover stond. Volgens het hof was het de werkgever, ge-
geven alle omstandigheden, toegestaan de werkneemster te 
vragen zich te onthouden van uitlatingen op LinkedIn die 
met zijn beleid in strijd waren. Dat de werkgever een zorg-
instelling is, weegt volgens het hof zwaar. De werkneem-
ster had moeten begrijpen dat haar uitingen als grievend 
zou kunnen worden ervaren en had zich moeten realiseren 
dat haar handelwijze een verwezenlijking van het door de 
werkgever na te streven doel, een maximale bescherming 
van zijn cliënten en werknemers, in de weg kon staan. Het 
hof kwam tot de conclusie dat geen sprake is geweest van 
een ontoelaatbare inperking van de fundamentele vrijheid 

30 Rb. Amsterdam 10 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:418, r.o. 12-14.
31 Hof Arnhem-Leeuwarden 16 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3869, r.o. 
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van werkneemster en/of overschrijding van de instructie-
bevoegdheid van de werkgever. Daarentegen handelde de 
werknemer volgens het hof in strijd met het beginsel van 
goed werknemerschap en de gedragscode van de werk-
gever. De arbeidsovereenkomst van de werknemer werd 
ontbonden op grond van verwijtbaar handelen.

Ook de voorzieningenrechter in Utrecht32 heeft zich expli-
ciet uitgelaten over het instructierecht. In die zaak kwam 
de vraag aan de orde of de werkgever zijn werknemer, een 
chauffeur, mocht opdragen om een mondkapje te dragen 
in de bedrijfspanden. In de transportbus – waar de werk-
nemer zich ongeveer negentig procent van de tijd bevond – 
hoefde de werknemer geen mondkapje te dragen. Toch 
weigerde de werknemer aan de instructie te voldoen. Hij 
vond dat het dragen van een mondkapje inbreuk maakte op 
zijn persoonlijke levenssfeer, omdat het hinder, ongemak 
en gezondheidsrisico’s veroorzaakte. De Kantonrechter 
Utrecht oordeelde echter dat deze inbreuk gerechtvaardigd 
is en dat de instructie een geschikt middel is om dat doel 
te bereiken. De instructie dient namelijk twee doelen: zorg 
dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor de 
werknemers en het beschermen van het bedrijfsbelang. De 
kantonrechter voegde daaraan toe dat hoewel over de ef-
fectiviteit van het mondkapje kon worden getwist, het een 
maatschappelijk aanvaard middel was. Daarnaast had de 
werkgever er belang bij om ten aanzien van de instructie 
één lijn te trekken binnen het bedrijf. Aangezien ook niet is 
gebleken dat sprake was van medische aandoeningen bij de 
werknemer, oordeelde de kantonrechter dat de werkgever 
in redelijkheid de instructie heeft mogen geven en de werk-
nemer gehouden was deze op te volgen. Zolang de werk-
nemer dat niet zou doen, mocht de werkgever het loon van 
de werknemer opschorten en hem de toegang tot het werk 
ontzeggen.33

3.2 Thuiswerken
Over thuiswerken zijn in de besproken periode slechts en-
kele uitspraken te vinden. Verrassend genoeg zitten daar 
echter geen uitspraken bij over ‘het recht op thuiswerken’ 
of over verworven rechten met betrekking tot het thuis-
werken. Hierna worden enkele uitspraken over thuiswerken 
behandeld.

Het ontslag op staande voet van een werknemer die wei-
gerde naar kantoor te komen en vanuit huis wilde werken, 
hield geen stand. De Kantonrechter Rotterdam34 oordeelde 
dat een werkgever in beginsel mag bepalen waar de werk-
nemer haar werkzaamheden verricht, omdat dit valt onder 
het instructierecht. De werknemer heeft niet voldaan aan 
een redelijke opdracht (door niet naar kantoor te komen), 
waarmee sprake was van werkweigering. De kanton-
rechter vond echter dat met een minder vergaande sanctie 
had moeten worden volstaan, mede gelet op het feit dat 

32 Rb. Midden-Nederland 13 januari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:51, r.o. 4.7-
4.13.

33 Zie ook het vervolg: Rb. Midden-Nederland 5 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:863.
34 Rb. Rotterdam 16 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5605, r.o. 4.3-4.8.
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thuiswerken niet onmogelijk was. Het instructierecht ten 
aanzien van ‘thuiswerken’ kwam ook aan de orde bij een 
uitspraak van de Kantonrechter Utrecht.35 De werkgever 
had de werknemer, die vanuit huis werkte in het Verenigd 
Koninkrijk, instructies gegeven terug te keren naar Neder-
land. Dat was sinds eind 2021 noodzakelijk vanwege fiscale 
risico’s die de werkgever liep als de werknemer vanuit het 
Verenigd Koninkrijk bleef werken. De werknemer vond de 
instructie van de werkgever onredelijk. Omdat de werk-
gever de fiscale risico’s niet voldoende had onderbouwd, 
oordeelde de kantonrechter dat onvoldoende aannemelijk 
was geworden dat sprake was van een redelijke instructie.

In de meeste uitspraken was het thuiswerken een onder-
deel van een grotere discussie of oplopend arbeidsconflict. 
Een goed voorbeeld is een uitspraak waarbij de arbeids-
overeenkomst van een werknemer door de Kantonrechter 
’s-Hertogenbosch36 werd ontbonden nadat de verhoudingen 
tussen werkgever en werknemer dusdanig waren verstoord 
na een geëscaleerd geschil over thuiswerken.

Het thuiswerken kwam ook aan de orde in een van de wei-
nige uitspraken tijdens de COVID-19-periode over mede-
zeggenschap.37 Een werkgever die vanwege het thuiswerken 
tijdens de coronacrisis, de reiskostenvergoeding tijdelijk 
wilde stopzetten vroeg daartoe instemming aan de GOR, 
terwijl dat besluit niet instemmingsplichtig was op grond 
van artikel 27 WOR. Omdat de werkgever toch expliciet in-
stemming heeft gevraagd, heeft de werkgever een boven-
wettelijk instemmingsrecht gegeven aan de GOR (op grond 
van artikel 32 WOR). De GOR weigerde in te stemmen, waar-
door het besluit de reiskosten toch stop te zetten, nietig was 
(op grond van artikel 27 lid 5 WOR). Thuiswerken speelde 
ook in een bevoegdheidskwestie een rol. De Kantonrechter 
Utrecht38 oordeelde dat als een werknemer haar werkzaam-
heden vanuit huis verricht vanwege tijdelijke (overheids)
maatregelen, dit niet betekent dat de standplaats van de 
werknemer is gewijzigd. De kantonrechter achtte zich be-
voegd.

Weinig ontwikkelingen dus nog op het gebied van thuis-
werken. Inmiddels is op 5 juli 2022 de Wet werken waar je 
wilt aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet wijzigt 
de Wet flexibel werken (Wfw). De wet dient nog door de 
Eerste Kamer te worden aangenomen. Aannemelijk is dat, 
nadat de wet in werking is getreden, veel meer rechtspraak 
rondom dit onderwerp volgt.

3.3 Persoonlijke levenssfeer werknemers
Een ander onderwerp waarvan verwacht had kunnen 
worden dat er veel rechtspraak over zou komen, is de per-
soonlijke levenssfeer van werknemers. Dat dat niet het 

35 Rb. Midden-Nederland 4 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2362, r.o. 4.5-
4.6.

36 Rb. Oost-Brabant 12 februari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:840, r.o. 5.3.
37 Hof Den Haag 1 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:835.
38 Rb. Midden-Nederland 26 oktober 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5142, r.o. 
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geval is, is opvallend, omdat dit onderwerp regelmatig in 
het maatschappelijke debat naar voren kwam. Ik behandel 
hierna enkele uitspraken omtrent dit onderwerp.

Hiervoor is al een uitspraak besproken over het dragen van 
mondkapjes met betrekking tot het instructierecht van 
de werkgever. Zoals gezegd, komt het instructierecht niet 
altijd even uitdrukkelijk naar voren in de uitspraken over 
mondkapjes, maar veelal bij ontslagzaken. Zo oordeelde 
de Kantonrechter Haarlem39 dat een werknemer ernstig 
verwijtbaar handelde door bij herhaling te weigeren een 
mondkapje te dragen tijdens de werkzaamheden, met 
als gevolg dat hij zijn werkzaamheden niet kon uitvoeren 
(en het werkproces belemmerde). De werkgever had hier-
over met de werknemer verschillende gesprekken gevoerd, 
hem een waarschuwing gegeven, op non-actief gesteld en 
de loondoorbetaling stopgezet. De kantonrechter vond dat 
de werkgever aan haar werknemers de verplichting mocht 
opleggen tijdens de werkzaamheden een mondkapje te 
dragen, in lijn met de op dat moment geldende richtlijnen 
van de luchthaven Schiphol (hier was de werknemer werk-
zaam) en het RIVM. De kantonrechter overwoog dat het 
weigeren een mondkapje te dragen an sich niet leidt tot 
het oordeel dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, 
maar omdat hier meer speelde was toch sprake van ernstig 
verwijtbaar handelen.

In een uitspraak die hiervoor ook werd behandeld, heeft de 
Kantonrechter Maastricht40 de arbeidsovereenkomst van 
een zorgassistent ontbonden op grond van ernstig verwijt-
baar handelen. De kantonrechter oordeelde dat tegenover 
het ongemak dat werknemer ervaart bij het dragen van een 
medisch mondkapje (de beperkte inbreuk op zijn persoon-
lijke levenssfeer), het zwaarwegende belang en de plicht van 
werkgever staat om zijn kwetsbare cliënten (kwetsbare de-
menterende ouderen) en andere werknemers te beschermen 
tegen de mogelijk ernstige gevolgen van COVID-19 en zijn 
belang om de zorg te kunnen blijven bieden door over vol-
doende personeel te kunnen beschikken. Het belang van de 
werkgever weegt – volgens de kantonrechter – vele malen 
zwaarder. Daarnaast is het ordevoorschrift volgens de kan-
tonrechter proportioneel en was er ook geen goed alterna-
tief.

Ook de arbeidsovereenkomst van een office manager die 
weigerde om bij binnenkomst in de gangen en trappen van 
de vestiging van werkgever een mondkapje te dragen, werd 
ontbonden. De instructie van de werkgever om een mond-
kapje te dragen, in navolging van landelijke richtlijnen, werd 
door de Kantonrechter Alkmaar41 als redelijk beschouwd. 
De werknemer weigerde een mondkapje te dragen en stelde 
dat sprake was van medische redenen, zonder dat nader te 
onderbouwen. Dit mondde vervolgens uit in een conflict 

39 Rb. Noord-Holland 5 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10055, r.o. 4.4-
4.10.

40 Rb. Limburg 11 april 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:3451, r.o. 4.16-4.18.
41 Rb. Noord-Holland 21 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8121, r.o. 
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tussen werkgever en werknemer. De arbeidsovereenkomst 
werd door de kantonrechter ontbonden op grond van een 
verstoorde arbeidsverhouding.

Hiervoor werd al een uitspraak behandeld over een werk-
nemer die geen PCR-test wilde afnemen.42 De kantonrechter 
oordeelde dat de werkgever een redelijke instructie had 
gegeven. In andere uitspraken – zoals de rechtspraak ten 
aanzien van het dragen van mondkapjes – is dezelfde lijn 
te vinden. Een voorbeeld is de uitspraak van de Kanton-
rechter Amsterdam43 in een zaak over de QR-code. De Stich-
ting Date, Dans en Theater verlangde van de artiesten dat zij 
een QR-code moesten hebben om het theater in te mogen. 
Toen een werknemer aangaf niet te beschikken over een QR-
code, werd de loondoorbetaling stopgezet (“gestaakt”). De 
kantonrechter overwoog dat de inbreuk op de grondrechten 
van de werknemer gerechtvaardigd was. Het doel van de 
werkgever om door de maatregel een veiligere werkom-
geving te creëren, woog zwaarder dan het bezwaar van de 
werknemer tegen het testen en delen van de uitslag.

De Kantonrechter Amsterdam44 besloot recent nog dat KLM 
niet aan toekomstige vliegers mag vragen naar de vaccina-
tiestatus. De vakvereniging VNV startte een kort geding 
nadat haar bekend werd dat KLM sollicitanten vroeg naar 
de vaccinatiestatus en de sollicitatieprocedure beëindigde 
als een sollicitant te kennen gaf niet volledig gevaccineerd 
te zijn, of niet daartoe bereid te zijn, of geen antwoord wilde 
geven op de vraag. De kantonrechter vond dat het vragen 
naar en eisen van een vaccinatie, een niet-gerechtvaardigde 
inbreuk oplevert op de grondrechten (de persoonlijke le-
venssfeer van artikel 8 EVRM) van kandidaat-vliegers. Het 
belang van KLM om haar planning met inachtneming van 
de cao-afspraken rond te krijgen en om haar bedrijfsvoe-
ring zo goed mogelijk in te richten, woog niet zo zwaar als 
de grondrechten van de kandidaat-vliegers. Ook al zou het 
vragen naar de vaccinatiestatus een geschikt middel zijn 
om het doel te bereiken, dan is volgens de kantonrechter 
niet voldaan aan het proportionaliteits- of subsidiariteits-
vereiste. De maatregel voorkomt niet dat kandidaten na 
indiensttreding alsnog op enig moment een reisrestrictie 
kunnen hebben. Bovendien kan het doel ook met alterna-
tieven worden bereikt, zoals het afnemen van (PCR) testen. 
De vordering van VNV – dat het KLM wordt verboden om 
informatie in te winnen over de vaccinatiestatus – is toe-
gewezen.

4. Welke invloed heeft COVID-19 gehad op de 
rechtspraak?

Duidelijk is dat de COVID-19-periode een uitzonderlijke si-
tuatie betrof en dat een aantal onderwerpen in het arbeids-
recht in een nieuw licht kwam te staan of opeens meer 
aandacht kreeg. Het instructierecht bleek hierin de nodige 

42 Rb. Amsterdam 10 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:418.
43 Rb. Amsterdam 14 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7321, r.o. 8-10.
44 Rb. Amsterdam 2 juni 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3029, r.o. 7-14.

ruimte te krijgen evenals de inbreuk op grondrechten. De 
overheid heeft herhaaldelijk relatief vergaande maatre-
gelen geadviseerd (niet afreizen naar risicogebieden, thuis-
werken, maar ook het dragen van een mondkapje), en aan-
genomen is dat werkgevers die die adviezen hebben willen 
opvolgen, in hun recht staan, zelfs als het maatregelen be-
treft die, in meerdere of mindere mate, de vrijheid van de 
werknemers raken.

De loondoorbetaling bleef een sterk recht voor werknemers.

Op het gebied van vakanties veranderde de discussie ook in 
zekere zin. De rechtspraak had betrekking op soms leugen-
achtig of egoïstisch gedrag van werknemers daarover en op 
het afreizen naar risicogebieden terwijl de werkgever (en 
de overheid) dat ten zeerste had afgeraden. Deze situaties 
kunnen leiden tot een verstoorde arbeidsverhouding of zelfs 
(terecht of onterecht) tot een ontslag op staande voet. Liegen 
over het oplopen van het COVID-19-virus of verstrekken van 
een vervalst testbewijs leidt in de regel tot een dringende 
reden voor een ontslag op staande voet.

Thuiswerken – althans het recht daarop – heeft opvallend 
genoeg niet tot veel rechtspraak geleid.
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