
 Code Geel Code Oranje (voorafgaand aan je vakantie al 
bekend) 

Vakantie naar Geel of 
Oranje land 

Vakantie naar gele landen mag.  Vakantie naar oranje landen mag niet (maar 
werkgever kan het niet verbieden).  

Quarantaine Quarantaine niet nodig bij thuiskomst. Je mag 
direct aan het werk. 

 

Quarantaine twee weken na thuiskomst. Als je 
kunt thuiswerken dan zijn er geen gevolgen en krijg 
je gewoon doorbetaald. Kun je niet thuiswerken, 
dan behoud je het recht op loon, tenzij je 
werkgever bewijst dat het risico van het niet 
werken voor rekening van jou moet komen. 
Daarvoor moet je werkgever in ieder geval 
voorafgaand aan je vakantie hiervoor hebben 
gewaarschuwd.  

Gezondheidsklachten 
tijdens vakantie 

Je kunt je ziek melden volgens de normale 
ziekmeldingsprocedure. Je vakantiedagen 
worden dan ziektedagen. Je wordt doorbetaald 
en de bedrijfsarts beoordeelt je mate van 
arbeidsongeschiktheid.  

 

Je kunt je ziek melden volgens de normale 
ziekmeldingsprocedure. Je vakantiedagen worden 
ziektedagen. Je wordt doorbetaald en de 
bedrijfsarts beoordeelt je mate van 
arbeidsongeschiktheid. 

Gezondheidsklachten 
na thuiskomst 

Je kunt je ziek melden volgens de normale 
ziekmeldingsprocedure. Je wordt doorbetaald 
en de bedrijfsarts beoordeelt je mate van 
arbeidsongeschiktheid.  

 

Je kunt je ziek melden volgens de normale 
ziekmeldingsprocedure. Je wordt doorbetaald en 
de bedrijfsarts beoordeelt je mate van 
arbeidsongeschiktheid.  

Code wisselt tijdens 
vakantie van Geel naar 
Oranje 

Loon wordt doorbetaald, ook als je niet kunt 
thuiswerken.  

-  

Als je niet meer terug 
kunt komen van je 
vakantieadres door 
een lockdown 

Loon wordt doorbetaald, ook als je niet vanuit 
je vakantieadres kunt thuiswerken. 

De wettelijke hoofdregel dat het loon wordt 
doorbetaald blijft het uitgangspunt. De werkgever 
moet aantonen dat het risico van het niet werken 
voor rekening van jou moet komen. Daarvoor moet 
je werkgever in ieder geval voorafgaand aan je 
vakantie hiervoor hebben gewaarschuwd. Ook is 
van belang hoe lang er al een oranje reisadvies is 
en wat de ontwikkelingen waren voorafgaand aan 
de lockdown (plotseling, of aan zien komen).  

 

Advies gebaseerd op regels en rechten in augustus 2020. Check voor je vertrek altijd de dan geldende 
regels env raag ons bij twijfel om advies.  


