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Een greep uit de media…
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Onderwerpen om te bespreken

• Mag een werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren? 

• Wat zijn de (grond- en privacy) rechten van de werknemer?

• Hoe past de zorgplicht vanuit de werkgever?

• Niet vaccineren en gevolgen voor op kantoor werken?

• Niet vaccineren en gevolgen voor functiewijziging en ontslag?
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Vaccinatieplicht? Neen, noch ‘dwang’ noch ‘drang’ 

Advies Gezondheidsraad 4 februari 2021

Vaccinatiedwang

• Met tussenkomst rechter, iemand tegen zijn wil vaccineren, 

ook als hij zich (fysiek) verzet; 

• Directe vaccinatieplicht is niet mogelijk;

• Wettelijke basis ontbreekt en past niet in arbeidsverhouding.

Vaccinatiedrang

• Inperken beslissingsruimte werknemer of hem/haar zodanig 

beïnvloeden dat er minder keuzevrijheid is. Denk aan 

opleggen consequenties werknemers voor niet vaccineren.
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• Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (art. 10 GrW) 

• Onaantastbaarheid menselijk lichaam (art. 11 GrW)

• Vrijheid van godsdienst (art. 6 GrW)

Grondrechten

6



Zorgplicht werkgever

• Werkgever is verplicht zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als 
redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat een werknemer in uitoefening werkzaamheden 
schade lijdt (art. 7:658 lid 1 BW).

• Werkgever moet tijdig noodzakelijke maatregelen en voorzieningen treffen ter voorkoming of 
beperking van de kans op besmetting met COVID-19 van werknemers en derden op de werkplek 
(Arbobesluit, Stb. 2020, 483). 

• Denk aan:

1. Hygiënevoorschriften;

2. Voorlichting werknemers over bestrijding COVID-19 op arbeidsplaats;

3. Houden van adequaat toezicht op de naleving van de maatregelen.
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Verwerking bijz. gezondheidsgegevens in beginsel verboden

• Verwerking van bijzondere gezondheidsgegevens 

(art. 4 lid 15 AVG) is in beginsel verboden (art. 9 AVG), 

tenzij sprake is van een uitzondering.

• Uitzondering als werknemer uitdrukkelijke toestemming 

verleent en toestemming moet in volledige vrijheid worden 

gegeven.

• AP: uit toestemming werknemer volgt geen grondslag als 

gevolg van:

1. Gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer en;

2. Angst voor nadelige gevolgen.



Vraag: Wat mag een werkgever niet vragen aan werknemer? 

A. Vragen of de werknemer wel of niet gevaccineerd is.

B. Vragen aan de werknemer om zich te laten vaccineren.

C. Antwoord A en B mag een werkgever vragen.

D. Antwoord A en B mag een werkgever niet vragen.



Valt vragen of een werknemer gevaccineerd is onder 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens?

Meningen zijn hierover verdeeld.. Onze visie:

• Vragen is niet verwerken in de zin van de AVG, dus toegestaan;

• Werknemer is niet verplicht om te antwoorden;

• Geeft werknemer geen antwoord? Dan mag niet worden doorgevraagd/ druk op werknemer 

worden uitgeoefend;

• Als werknemer antwoord geeft geen vastlegging, in strijd met AVG máár..

Minister de Jonge: “Vragen naar vaccinatiestatus is toegestaan"
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Conclusie

Er is geen algemene vaccinatieplicht en
het past ook niet binnen arbeidsverhouding.

Werkgever mag werknemer wel vragen zich op 
volledig vrijwillige basis te laten vaccineren.

In sommige situaties kan dat van werkgever 
worden verwacht, maar bij indirecte 
verplichting kan dit inbreuk grondrechten 
opleveren.

Soms kan inbreuk gerechtvaardigd zijn. 



Kan werkgever dan helemaal niets?

Er is nog wel altijd zoiets als goed werkgeverschap en goed werknemerschap:

• Zou art. 7:611 BW (de redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht) een grondslag kunnen 

bieden om maatregelen te verbinden aan vaccinatieweigering?

• Zo ja, welke? Geen recht op loon? Uitsluitend nog op kantoor werken indien gevaccineerd?

• (Tijdelijke) functiewijziging? Ontslag?

Of biedt het instructierecht (artikel 7:660 BW) wellicht basis?

• In de mondkapjeszaak (Ktr. Utrecht 13 januari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:51) wel, 

• maar vaccineren gaat toch een heel stuk verder. 

Belang werkgever moet in verhouding staan tot inbreuk op de persoonlijke 

levenssfeer van de werknemer. Is in vaccinatie issues niet snel het geval. 



Uitsluitend op kantoor werken indien gevaccineerd?

Leaseplan:

Werknemers mogen alleen op kantoor werken als 
ze gevaccineerd zijn. Daardoor zo min mogelijk 
onnodige risico’s. Controles worden niet uitgevoerd. 

Geen vaccinatieplicht volgens Leaseplan, wel 
vaccinatiedrang?

Wel bij o.a. Google en Facebook in Amerika en 
in Frankrijk en Italië voor zorgmedewerkers.



Geen recht op loon voor niet-gevaccineerde werknemer

• Art. 7:628 lid 1 BW: geen arbeid, wel loon tenzij 

niet werken in redelijkheid voor rekening van 

werknemer komt: Hiervan is niet snel sprake!

• Mogelijk uitzondering voor situaties in de zorg? 

• Werkgever heeft hier niet alleen zorgplicht naar 

werknemers maar ook naar patiënten en 

bezoekers.



Vraag: Mag werkgever loon inhouden bij niet 
gevaccineerde werknemer die ziek wordt door Covid 19?

A. Ja, dat mag aangezien het ziek zijn verwijtbaar is.

B. Ja, dat mag omdat ziek zijn door Covid niet gedekt is op de verzuimverzekering.

C.Nee, dat mag niet ziek is ziek ongeacht de reden.

D.Nee, dat mag niet omdat ziek door pandemie gewoon gedekt is op de 

verzuimverzekering.



Geen recht op loon bij ziekte niet gevaccineerde werknemer?

Hoofdregel: een werknemer die ziek is heeft recht op 70% loon ex art. 7:629 BW;

• Niet gevaccineerde werknemer wordt ziek vanwege COVID-19.

• Recht op loon tijdens ziekte? (art. 7:629 BW).

• Ja, tenzij ziekte opzettelijk is veroorzaakt (art. 7:629 lid 3 sub a BW).

• Voorwaardelijk opzet is onvoldoende (zie recent Ktr. Leeuwarden 15 januari 2021, 
ECLI:NL:RBNNE:2021:148; vuurwerk in de schuur).

• Opzet moet gericht zijn op veroorzaken ziekte.

• Opzettelijk risicovol gedrag onvoldoende (HR 14 maart 2008, JAR 2008/110).

• Dus in ieder geval recht op wettelijke deel (70%).

Aan bovenwettelijke deel kunnen bij cao voorwaarden worden gesteld! 
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Welke stelling is juist?
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A. Een werknemer mag zelf bepalen of deze op kantoor werkt of thuis werkt, 
zolang het werk het maar toe laat.

B. Een werkgever mag een werknemer verplichten om naar kantoor te komen, mits 
er een veilige werkplek is.

C. Een werknemer mag weigeren om naar kantoor te komen, als hij zich niet veilig 
voelt.

D. Een werkgever mag bepalen dat niet gevaccineerde werknemers volledig thuis 
werken.
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Toegang tot werk is essentieel

• Werkgever kan niet "zo maar" beperkingen 

opleggen, dus ook geen plicht om thuis te 

werken!

• Inbreuk op persoonlijke levenssfeer o.a. in 

de zin van het EVRM.

• Beperken van toegang tot het werk kan 

volgens Europees recht alleen o.b.v. een 

wet:  Frankrijk en Italië hebben inmiddels 

zo'n wet o.a. voor zorgpersoneel. 

• Een dergelijke wet ontbreekt in Nederland.



• Permanent of tijdelijk?

• Eenzijdig wijzigingsbeding?

• Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

• Instructiebevoegdheid

• Gevolgen van niet accepteren: loonstopzetting / ontslag

Ook hier ligt de lat hoog!

Is functiewijziging mogelijk?



Is ontslag mogelijk?

• Op staande voet: ultimum remedium no go

• Ontbinding: Redelijke grond in de zin van de wet: 

• f-grond (ernstig gewetensbezwaar) 

• g-grond (duurzaam verstoorde arbeidsverhouding)

• h-grond (restgrond waarbij van werkgever niet kan 
worden gevergd aovk te laten voortduren)

• i-grond (cumulatiegrond)

Rechter Curaçao: ontslag corona vaccinatie weigeraar. 

Ontbinding vanwege verandering van omstandigheden.

Transitievergoeding verschuldigd want niet ernstig verwijtbaar.



Conclusie

• Geen vaccinatieplicht

• Arbeidsrechtelijke maatregelen zeer beperkt 

To be continued! 




