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Rechten en plichten vakanties corona gebieden 

Vragen wij inmiddels krijgen is hoe het zit met de rechten en plichten van werknemers nu de 
vakantie eraan komt. Er zijn mensen die afreizen naar Italië, Spanje of zelfs overzeese 
gebieden. 
Zeker wanneer we zien dat bijvoorbeeld in Spanje afgelopen weekend enkele gebieden in 
een lokale lock-down gingen. Waar het virus dus weer de kop op stak. 
 
Hoe zit het dan met quarantaine maatregelen, niet op tijd terug kunnen komen, loon 
doorbetalen, ziekte etc.? 
Het is niet ons streven om een 100% compleet overzicht te geven. Wel willen we de 
belangrijkste zaken aantippen in deze memo. 
 
Basis regel loon door betalen 
Sinds 1-1-2020 geldt dat niet werken toch loon doorbetalen is, tenzij het niet verrichten van 
arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dan is er geen sprake van doorbetalen. 
 
Vakantiegebied code oranje of rood 
Wanneer iemand reist in zijn vakantie (wat hoe je er ook naar kijkt niet onder de 
noodzakelijke reizen valt) naar een gebied met code oranje of rood, dan is dringend advies 
dat hij/ zij 2 weken in quarantaine gaat. 
Dit is een risico dat hij/zij neemt en betekent dus geen recht op loon doorbetalen. Hiervoor 
zullen dus (extra) vakantiedagen opgenomen moeten worden. Kanttekening is wel dat als de 
werknemer thuis goed kan werken, hij/ zij dat mag en dan wel recht heeft op doorbetaling. 
 
Vakantiegebied code geel 
In principe zijn dit gebieden waar vrij naar gereisd mag worden en geen quarantaine 
maatregelen gelden. Wat nu echter als dit wijzigt zoals dus afgelopen weekend in Catalonië 
(Spanje)? Dit ligt dus in de meeste gevallen niet in de risicosfeer van de werknemer. Tenzij 
er al signalen waren.  
 
Advies 
Looninhouding (of verplichte extra vakantiedagen) is een ‘zwaar’ sanctiemiddel. Wilt u er 
mogelijk gebruik van maken, dan is het advies om aan de werknemers vooraf schriftelijk 
kenbaar te maken dat u als werkgever deze consequenties er aan wilt verbinden als 
medewerkers naar gebieden met code oranje of rood willen reizen of bijvoorbeeld met 
vliegtuig gaan reizen, waardoor ze mogelijk niet binnen geplande tijd terug kunnen keren. 
 
Testen 
Kan ik mijn medewerkers die terug keren van vakantie laten testen? 
Het eenvoudige antwoord volgens de AVG is “Nee”. 
Laten testen bij de GGD kan overigens ook alleen als er sprake is van verschijnselen van 
klachten. Wanneer die er niet zijn, dan kan er in principe geen sprake zijn van uitvoeren van 
een test. 
U kunt uiteindelijk wel de medewerker naar de bedrijfsarts sturen bij twijfel.  
 
Werknemer wordt ziek bij vakantie in gebied code geel 
De werknemer moet zich dan volgens de geldende regels ziek melden en rekening houdend 
met het verzuimprotocol dat binnen uw bedrijf geldt. Er geldt dan ook een normale 
doorbetalingsverplichting. 
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Werknemer wordt ziek bij vakantie in gebied code oranje 
De werknemer heeft dan zelf bewust het risico genomen. Wordt hij/zij ziek, dan hoeft er geen 
sprake te zijn van loondoorbetaling.  
 
Wel geldt ook hier hetzelfde advies als eerder gegeven: maak schriftelijk kenbaar hoe u als 
werkgever hier mee om zal gaan. 
 
Tot slot 
Corona overwinnen is toch vooral met elkaar doen. 
Belangrijk om als werkgever en werknemer goede afspraken met elkaar te maken, ook in 
deze situaties van naderende vakanties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


