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Rechtszaak Code Geel <rechtszaak@voja.travel>

Voja Travel 

DCV <DCV@minbuza.nl> 21 september 2021 om 14:05
Aan: "rechtszaak@voja.travel" <rechtszaak@voja.travel>

Geachte heer Van Eijndhoven,

 

Hierbij bevestig ik ontvangst van uw bericht d.d. 8 september waarin u uw ongenoegen uit over het huidige corona-
reisbeleid.

 

Laat ik voorop stellen dat ik begrip heb voor de lastige situatie waarin uw sector zich bevindt. De coronapandemie en
de daarop volgende reismaatregelen hebben het internationaal reizen enorm belemmerd en ik ben mij er van bewust
dat deze restricties de reissector bijzonder hard raken.

 

De pandemie ligt echter nog niet achter ons en vraagt om reismaatregelen om de verspreiding van het virus in
Nederland en in het buitenland te beperken.

 

Tegelijkertijd is het streven om tot een breed gedragen toekomstbestendig reisbeleid te komen. Uitgangspunt is om
reizen voor iedereen mogelijk te maken, op een veilige en verantwoorde manier, zowel voor de reiziger als vanuit het
oogpunt van de volksgezondheid in Nederland. Ik kan u op dit moment nog niet zeggen wat de gevolgen zullen zijn
voor de reisadviezen en inreismaatregelen. Daarover zijn wij in gesprek met andere betrokken ministeries. Ook de
ideeën van de reissector, zoals ook door de ANVR aan ons gestuurd, nemen wij daar graag in mee.

 

Tot slot wil ik u graag meegeven dat het ministerie van buitenlandse zaken om verschillende redenen een oranje
reisadvies kan afgeven. Zowel vanwege een slechte veiligheidssituatie als een hoge Covid-besmettingsgraad, de
circulatie van een zorgwekkende virusvariant of beperkende inreismaatregelen die een ander land aan Nederland
oplegt. Reizen naar oranje gebied blijven wij dan ook afraden. Wanneer de reissector toch reizen organiseert naar
deze gebieden verwachten we dat de sector de verantwoordelijkheid draagt voor de reiziger en ervoor zorgt dat zij
goed geïnformeerd zijn over de risico’s van die reis en mogelijke gevolgen voor de reiziger. Het algemene advies aan
reizigers – en de reisbranche – blijft daarom ook: check het reisadvies via wijsopreis.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dirk Jan Nieuwenhuis,

Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid

 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

http://wijsopreis.nl/

