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Arbowetswijzigingen 2022 

 

Inpandige rookruimtes niet meer toegestaan 

Vanaf 1 januari 2022 zijn nergens inpandige rookruimtes toegestaan. Die bleken in strijd met een 

internationaal verdrag dat Nederland heeft ondertekend. Een werkgever die inpandige rookruimtes 

moet sluiten kan – met instemming van de or – kiezen uit twee opties. De eerste is: maak van het 

bedrijf een geheel rookvrije organisatie, of: hou of maak beschutte rookplekken op het eigen 

buitenterrein. 

Eisen aan het ‘bushokje’ 

Er gelden wel een aantal eisen aan zo’n ‘bushokje’ voor rokers op het buitenterrein. De werkgever 
moet zorgen dat deze beschutte rookplek: 
 

• volledig buiten het gebouw wordt geplaatst (dus niet op een binnenplaats); 

• niet aan het gebouw grenst of is bevestigd (dus geen afdakje); 

• geen overlast naar binnen geeft (dus niet bij een raam); 

• geen overlast geeft aan personen die het gebouw willen betreden (dus niet bij de ingang van 
het gebouw of bij een looproute daar naartoe); 

• geen andere functie of faciliteiten heeft, zodat niet-rokers deze voorziening niet hoeven te 
betreden (dus geen fietsenhok). 

 
Nederlandse Arbeidsinspectie 
Per 1 januari heeft de Arbeidsinspectie haar oorspronkelijke naam weer terug. Ditmaal met de 
toevoeging ‘Nederlandse’ er voor. Vele jaren droeg ze de ongemakkelijke naam ‘Inspectie SZW’. 
Belangrijker nog dan de naamswijziging is de recente publicatie van het Jaarplan 2022 van de 
inspectiedienst. Daarin is (vooral in de bijlagen) te zien welke sectoren en Arbo risico’s het komend 
jaar bij inspecties extra aandacht zullen krijgen. 
 
Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurig zieke werknemer 
Als een werknemer meer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De 
zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Sinds kort kunnen werkgevers 
compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag als zij een werknemer 
ontslaan na meer dan twee jaar ziekte. Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de 
werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de wetgever dat werkgevers te 
maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na twee jaar loon doorbetalen aan zieke 
werknemers. 
 

Wetsvoorstellen in de pijplijn 
 
Thuiswerk 
Het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ is erop gericht de positie te versterken van een medewerker 
die een (schriftelijk) verzoek indient om thuis te werken. Het initiatiefvoorstel beoogt de huidige 
‘Wet Flexibel werken’ aan te passen. Het houdt in dat een werkgever het verzoek van de werknemer 
alleen kan afwijzen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. 
 
Ook de voorgestelde rechtsgang hierbij is nieuw. Als werkgever en werknemer geen 
overeenstemming kunnen bereiken over het verzoek, kan de rechter bepalen of zwaarwegende 
bedrijfs- of dienstbelangen inderdaad aan de orde zijn. Dit voorstel moet nog in de Tweede Kamer 
worden behandeld.  

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarplannen/2021/11/23/jaarplan-2022
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Vergoeding thuiswerken 
Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van 2 euro per 
thuiswerkdag. Zoals verwacht heeft het kabinet dit opgenomen in het Belastingplan 2022. 
 
Volgens onderzoek van werkgeversvereniging AWVN bevat de helft van de nieuwe of vernieuwde 
cao’s uit 2021 al afspraken over een thuiswerkvergoeding. Die afspraak is meestal 2 euro per 
werkdag, conform de berekening die het Nibud daar vorig jaar over maakte. Tendens: snel stijgend. 
Zeker nu de vergoeding onbelast kan blijven. Zowel voor de werkgever als de werknemer.  
 
Vergoeding reiskosten blijft mogelijk 
Ook blijft vanaf 1 januari 2022 een onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk van maximaal € 0,19 per 
kilometer voor woon-werkverkeer. Maar dan alleen voor de werkdagen dat de werknemer van en 
naar de zaak forenst. Werkgevers kunnen dit alleen per hele werkdag afspreken. De werkgever mag 
niet voor dezelfde dag (een deel van) de thuiswerkkostenvergoeding betalen én een 
reiskostenvergoeding. Ook niet wanneer de werknemer een deel van de dag thuis werkt en een deel 
op kantoor. 
 
 
Advies bedrijfsarts leidend bij beoordeling re-integratieverslag 
Vanaf 1 september 2021 zou het advies van de bedrijfsarts leidend zijn bij de toetsing van het re-
integratieverslag. Die toetsing gebeurt bij langdurige ziekte door het UWV. Doel is om te bepalen of 
er tijdens de voorgaande twee ziektejaren voldoende inspanningen zijn gepleegd om re-integratie 
mogelijk te maken. Na invoering van de wetswijziging zijn loonsancties op grond van een verschil van 
inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts over medische kwesties niet meer mogelijk. 
 
Maar het wetsvoorstel is doorgeschoven naar een nieuw kabinet, omdat het huidige kabinet 
demissionair is geworden.  
 
Vertrouwenspersoon verplicht 
GroenLinks heeft in 2021 een wetsvoorstel ingediend waarin bedrijven en organisaties worden 
verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Doel van het initiatiefvoorstel is om elke 
werknemer die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen toegang te geven tot een 
vertrouwenspersoon. Daarnaast versterkt het wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in 
de organisatie. 
 
In de Arbowet is een vertrouwenspersoon niet verplicht gesteld. De Inspectie SZW heeft de 
aanwezigheid van een vertrouwenspersoon wel jarenlang als richtlijn gehanteerd bij haar inspecties.  
 


