
Op vakantie tijdens de coronacrisis 
 
Eerder hebben we aangegeven dat het belangrijk is om, ondanks de coronacrisis, toch vakantie op te 
nemen. Vooral om uit te kunnen rusten van alle spanningen die we allemaal de laatste tijd hebben 
meegemaakt. Gelukkig hebben we afgelopen week ook gehoord dat vanaf 15 juni 2020 een aantal 
landen in Europa open gaat om op vakantie te kunnen gaan.  
 
Net als de overheid willen ook wij je adviseren voorzichtig te zijn en als het even kan vakantie in 
Nederland te vieren. Als je toch op vakantie gaat naar het buitenland dan zijn de volgende regels 
belangrijk: 
 

 Op www.nederlandwereldwijd.nl en www.rijksoverheid.nl vind je genoeg informatie over welke 
regels gelden in het land waar je naar toe wilt gaan en wat er van jou verwacht wordt als je 
terugkomt.  
 

 Houd juist op vakantie het nieuws in de gaten, want er kan in jouw vakantieland een nieuwe 
situatie ontstaan waarbij een land bijvoorbeeld op slot kan gaan (lockdown).  

 

 Landen met een geel reisadvies 
 
Ga als het even kan naar een land met een geel reisadvies want daar zijn de risico’s op een 
lockdown of quarantaine het kleinst en kun je ook weer op tijd terugkomen na je vakantie.  
 
Als het land waar je bent op slot gaat of dreigt te gaan, breek dan je vakantie direct af en kom 
zo snel mogelijk terug naar Nederland. Wacht je te lang en kun je daardoor niet meer terug 
naar Nederland? Dan schrijven we onbetaald verlof voor de periode dat je niet terug kunt 
keren en voor de periode dat je wellicht in quarantaine moet.  

 

 Landen met een oranje/rood reisadvies 
 
Ga liefst niet naar een land met een oranje of rood reisadvies. De besmettingsrisico’s zijn daar 
hoger en als je terugkomt moet je  twee weken in quarantaine om besmetting van je 
familieleden of collega’s te voorkomen. Indien je toch besluit om naar een land met een 
oranje/rood reisadvies te gaan, is dat geheel voor eigen risico. Dat betekent het volgende: 
-De quarantaineperiode is voor eigen rekening: we schrijven dan onbetaald verlof. Houd daar 
dus vóór je op vakantie gaat rekening mee én dien je verlofaanvraag dan dus ook in inclusief 
de periode van quarantaine. (bijv je gaat 2 weken op vakantie en moet daarna 2 weken in 
quarantaine: je dient 2  weken vakantieverlof op te nemen en 2 weken onbetaald verlof). Je 
leidinggevende bekijkt net als altijd het geval is, of deze verlofperiode goedgekeurd kan 
worden.  
-Als je als gevolg van ziekte of lockdown niet terug kunt keren uit een land met een 
oranje/rood reisadvies en daardoor niet aan de slag kan gaan op de afgesproken datum, is dit 
voor eigen rekening: we schrijven dan onbetaald verlof of je kunt op jouw verzoek extra 
vakantie-uren opnemen. 
 

Tenslotte wijzen we je graag nog een keer extra op de procedure ‘ziek in het buitenland’ die je terug 
kunt vinden op www.mijngom.nl onder het kopje ‘ziekteverzuim’. Mocht je onverhoopt ziek worden op 
vakantie, dan is het belangrijk dat je deze procedure volgt.  
 
Als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen we veilig op vakantie! We hopen in ieder geval dat, 
ondanks de beperkingen waar we allemaal mee te maken krijgen, je een fijne vakantie hebt deze 
zomer!  
 
 
 
 
     
 
  

http://www.nederlandwereldwijd.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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