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Een gewaarschuwd mens telt voor twee    

Door het coronavirus verloopt de zomerperiode dit jaar helaas 

anders dan gebruikelijk. De getroffen overheidsmaatregelen ter 

bestrijding van het coronavirus kunnen het reizen naar een 

voorgenomen vakantiebestemming belemmeren. Aan de vakantie 

in het buitenland kunnen bovendien arbeidsrechtelijke gevolgen 

verbonden zijn. Zo kan bijvoorbeeld de 

loondoorbetalingsverplichting tijdens een (tijdelijke) lockdown 

dan wel thuisquarantaine afhankelijk worden gesteld van de 

risicostatus van het vakantieland.  

 

Het is belangrijk dat u uw medewerkers voorafgaand aan de 

vakantie op de hoogte stelt van het beleid dat u hanteert en de 

arbeidsrechtelijke consequenties van reizen naar landen waarvoor 

(tijdens het verblijf) een code oranje of rood geldt.  

Kleurcodes 

Vóór en tijdens het verblijf in het vakantieland dienen uw 

medewerkers het (actuele) reisadvies van het Nederlandse 

ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend in de gaten te 

houden. De adviezen kennen vier kleurcodes: groen, geel, oranje 

en rood. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor actuele 

informatie per land. Voor de meeste Europese landen geldt op dit 

moment de kleurcode geel. Een vakantie naar groene en gele 

landen is toegestaan. Dit geldt niet voor landen met code oranje of 

rood. Bij code oranje zijn – anders dan bij reizen naar gebieden met 

code rood waar het überhaupt niet is toegestaan om naartoe te 

reizen – alleen noodzakelijke reizen toegestaan. Een vakantie naar 

een land met code oranje wordt door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken dan ook sterk afgeraden.  

 

 

 

Arbeidsrechtelijke consequenties  

Maar wat betekenen deze reisadviezen nu voor u en uw 

medewerkers? Er zijn verschillende scenario’s en consequenties 

denkbaar, die we hieronder kort bespreken.  

 

Intrekking vakantie 

Als voor een land code oranje of rood geldt, dan mag u van uw 

medewerker verlangen dat hij niet op vakantie gaat naar dit land. 

Een door u eenmaal goedgekeurde vakantieaanvraag mag echter 

niet zonder “gewichtige redenen” worden ingetrokken.  

 

U zou natuurlijk kunnen beargumenteren dat deze gewichtige 

redenen zijn gelegen in het besmettingsgevaar voor uw andere 

personeelsleden of risicogroepen. Dit zou met name een rol 

kunnen spelen als een medewerker niet in de gelegenheid is om 

thuis te werken of een contactberoep uitoefent met mensen die tot 

een risicogroep behoren.  

 

Voordat u de vakantie van uw medewerker intrekt, verdient het 

echter de voorkeur om eerst hierover met uw medewerker in 

overleg te treden. Daarbij kan worden gezocht naar een 

alternatieve oplossing of wellicht een alternatieve 

vakantiebestemming. Immers, u heeft enkel bezwaar tegen de 

vakantiebestemming van uw medewerker en de risico’s die hij 

daarmee loopt. Het opnemen van vakantie, zeker in een hectisch 

en uitzonderlijk jaar als 2020, zult u waarschijnlijk alleen maar 

toejuichen.   

  

http://www.nederlandwereldwijd.nl/
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Corona en vakantie 

Twee weken quarantaine 

Indien er bewust wordt gekozen voor een vakantie naar een land 

met code oranje of rood wordt geadviseerd om na terugkeer twee 

weken in quarantaine te gaan, ook als er geen gezondheidsklachten 

zijn. Hetzelfde geldt als het reisadvies tijdens de vakantie verandert 

van geel naar oranje of rood.  

 

Hoewel de quarantaine vooralsnog niet verplicht is, wordt u 

geadviseerd om de medewerker tijdens deze periode van twee 

weken na terugkeer uit het land met code oranje of rood te 

verbieden naar het werk te komen. U heeft als werkgever én als 

ondernemer immers een zorgplicht die u – ook jegens uw andere 

medewerkers en bijvoorbeeld cliënten –  in acht dient te nemen.  

 

Loondoorbetaling 

Hoe zit het met het recht op loondoorbetaling van uw 

medewerker? Relevant voor de beantwoording van deze vraag is of 

uw medewerker de werkzaamheden thuis (of in het vakantieland) 

al dan niet kan verrichten.  

 

Als de medewerker tijdens de thuisquarantaine of mogelijk zelfs 

een lockdown in het vakantieland de overeengekomen arbeid 

gewoon verricht, dan dient het loon vanzelfsprekend door u te 

worden doorbetaald.  

 

Er zijn echter legio situaties denkbaar waarin een medewerker de 

arbeid tijdens thuisquarantaine of lockdown niet kan verrichten. 

Hoewel de rechters zich op dit punt (nog) niet hebben 

uitgesproken, zou kunnen worden gesteld dat het niet verrichten 

van de arbeid dan in de risicosfeer van de medewerker valt en 

loondoorbetaling dus niet aan de orde is. De medewerker heeft 

immers bewust het risico genomen om naar een land af te reizen 

met code oranje of rood.  

 

U kunt met de medewerker ook afspreken dat hij de overgebleven 

verlofdagen inzet ter overbrugging van de quarantainetijd of de 

extra dagen in het buitenland. Dit zou gecombineerd kunnen 

worden met onbetaald verlof. De uitsluiting van de 

loondoorbetaling is immers een zware sanctie en zal mogelijk 

leiden tot arbeidsconflicten.  
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Zoals gezegd, hebben de rechters zich nog niet uitgesproken over 

(onder meer) het uitsluiten van de loondoorbetaling gedurende de 

quarantainetijd dan wel de extra dagen in het buitenland tijdens 

bijvoorbeeld een lockdown. Maak in ieder geval voorafgaand aan 

de vakantie schriftelijk aan uw medewerkers kenbaar wat de 

mogelijke consequenties zijn van een verblijf in het buitenland. 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.  

   

Heeft u nog vragen met betrekking tot dit onderwerp? Schroom 

dan niet om contact op te nemen met onze jurist arbeidsrecht Lisa 

Wolbers. Zij is bereikbaar via l.wolbers@eshuis.com of op 

telefoonnummer 088-500 95 68 en adviseert u hierover graag. 
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