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Geachte mr. drs. R.L. Fabritius en mr. J.W.M. Hagelaars, 

 

In antwoord op uw brief d.d. 14 september jl. in deze kwestie laat ik u, namens 

de Minister van Buitenlandse Zaken, het volgende weten. 

 

In genoemde brief vraagt u namens uw cliënten aandacht voor het Nederlandse 

COVID-19-reisbeleid en verzoekt u de Staat om de reisadviezensystematiek ten 

aanzien van COVID-19 te herzien. In deze brief ga ik nader in op uw verzoek, op 

het reisadviezenbeleid en de daaraan ten grondslag liggende afwegingen. 

 

Een reisadvies is – precies zoals de naam zegt – een (onafhankelijk) advies. Het 

informeert Nederlandse reizigers zo goed mogelijk over de veiligheidssituatie in 

een bepaald land of een deel daarvan, opdat deze reizigers een eigen afweging 

kunnen maken op basis van zo volledig mogelijke informatie. Sinds de uitbraak 

van de coronapandemie wordt de COVID-19-gezondheidssituatie meegewogen in 

het reisadvies vanwege het gezondheidsrisico dat het virus voor Nederlandse 

reizigers in het buitenland oplevert. Dit deel van de reisadviezen komt sindsdien 

tot stand op basis van een wekelijks RIVM-advies dat ingaat op de 

gezondheidssituatie in een land, waarbij de Nederlandse ambassades aanvullende 

informatie leveren over de situatie ter plaatse. Voor landen buiten Europa volgt 

Nederland de EU Veilige Landenlijst, die lidstaten adviseert over de COVID-19 

situatie in derde landen en tweewekelijks in Brussel wordt herzien. Lidstaten 

hebben in beginsel de bevoegdheid om hiervan af te wijken. De insteek van 

Nederland is om het reisbeleid zoveel mogelijk Europees af te stemmen. 

 

De reisadviezen zijn hiermee gebaseerd op een systematiek, waarbij de bestaande 

veiligheids- en gezondheidsrisico’s naar beste weten en kunnen worden 

afgewogen. Het Ministerie beoogt daarmee de belangen van de Nederlandse 

reizigers zo goed mogelijk te dienen. Het Ministerie heeft begrip voor de lastige 

situatie waarin de reissector zich bevindt en realiseert zich dat een negatief 

reisadvies eventuele gevolgen kan hebben voor boekingen en daarmee voor de 

omzet van marktpartijen die reizen aanbieden. Het Ministerie kiest er evenwel 

voor om het belang van de reiziger en in bredere zin het belang van de 

volksgezondheid te laten prevaleren. 

 



 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

  

  

 
Datum 

23-09-2021 

Onze referentie 

 

 

 

 

Aangezien reisadviezen een advies zijn, kunnen reizigers er eventueel voor kiezen 

om dit advies niet op te volgen. Dat is niet verstandig, en het kan gevolgen 

hebben voor de verzekerbaarheid van de aan de reis verbonden (gezondheids-) 

risico’s. Overigens kunnen er andere factoren zijn die het reizen voor 

Nederlanders bemoeilijken. Zo is het toelatingsbeleid van andere landen lange tijd 

een probleem geweest voor Nederlandse reizigers: Nederland stond volgens de 

ECDC op (donker)rood, waardoor Nederlanders in veel landen niet welkom waren, 

dan wel bij aankomst in quarantaine moesten. Voor sommige landen buiten 

Europa is dat nog steeds zo. 

 

Het Ministerie is bezig met een proces om de reisadviezen (nog) actueler, 

accurater en informatiever te krijgen. Voor wat betreft de COVID-19-situatie 

werkt het Ministerie samen met andere betrokken ministeries aan een 

toekomstbestendig en gedragen COVID-19-reisbeleid, waarin wij de ideeën van de 

reissector, zoals door de ANVR met ons gedeeld, graag meenemen. Ik kan u op 

dit moment niet precies aangeven wanneer deze wijzigingen zullen worden 

doorgevoerd en wat de wijzigingen exact zullen inhouden voor de reisadviezen en 

inreismaatregelen. Het streven is een wijziging eind oktober of begin november 

van dit jaar, waarbij het van belang is dat een nieuw systeem recht doet aan de 

huidige fase van de pandemie en dat er wordt ingezet op een toekomstbestendig 

beleid. Het uitgangspunt is om vrij reizen weer mogelijk te maken, maar wel op 

een veilige en verantwoorde manier.  

 

Tot slot wil ik uw cliënten graag meegeven dat het Ministerie om verschillende 

redenen een oranje (of rood) reisadvies kan afgeven. Dat kan zowel vanwege een 

slechte veiligheidssituatie, natuurgeweld en andere risico’s als een hoge COVID-

19-besmettingsgraad, de circulatie van een zorgwekkende virusvariant, beperkt 

zicht op de epidemiologische situatie ter plaatse of beperkende inreismaatregelen 

die een ander land aan Nederlandse reizigers oplegt. Reizen naar oranje (of rood) 

gebied blijven wij afraden. Het is aan de reiziger om op basis van dit advies een 

afweging te maken, waarbij de reiziger persoonlijke omstandigheden (zoals de 

noodzaak van de reis en de persoonlijke bescherming of kwetsbaarheid t.a.v. het 

virus) kan meewegen. Het Ministerie noch de reissector kan deze afweging voor 

de reiziger maken. Indien de reissector wel reizen naar deze gebieden 

organiseert, verwacht het Ministerie wel dat de sector haar verantwoordelijkheid 

voor de reiziger neemt en de reiziger goed informeert over de risico’s van die reis 

en de mogelijke gevolgen voor de reiziger. Het algemene advies aan de reiziger 

(en de reisbranche) is en blijft: check het reisadvies via www.wijsopreis.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dirk Jan Nieuwenhuis 

Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid 

http://www.wijsopreis.nl/

