
Reisbranche woedend op “onvoorbereid” BuZa  
 
Utrecht, 10 september, het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) geeft in 
tegenstelling tot wat zij woensdag in de Telegraaf verklaarden geen duidelijkheid over 
hoe en wanneer er het ontmoedigingsbeleid voor verre reizen eindigt. De 
jubelstemming bij reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen en het ANVR sloeg om in 
woede, nadat BuZa liet weten dat bijstelling van de reisadviezen geen onderdeel is 
van het loslaten van de laatste coronamaatregelen op 25 september. Een groeiende 
groep van inmiddels 26 reisorganisaties bereidt een kort geding voor en roept 
reisaanbieders op zich aan te sluiten. 
 
Oproep aan BuZa voor code geel 
De 26 reisorganisaties roepen het ministerie van Buitenlandse zaken op om uiterlijk 25 
september wereldwijd een geel reisadvies in te stellen voor gevaccineerde reizigers net 
zoals ook sinds 27 juli binnen de EU geldt. “We krijgen per 1 oktober geen coronasteun 
meer en deze misleidende reisadviezen brengen onze sector grote schade toe. We hopen 
dat het niet nodig is, maar we zullen niet aarzelen de Staat te dagvaarden. ” 
 
Landen buiten de EU krijgen onterecht oranje reisadvies 
Vrijwel alle landen buiten de EU krijgen sinds anderhalf jaar een oranje reisadvies. Sinds 27 
juli wordt er plots verschil gemaakt tussen bestemmingen binnen- en buiten de EU. Dat toont 
aan dat er geen objectieve maatstaven worden gebruikt voor het bepalen van een oranje 
reisadvies. In meerdere landen buiten de EU zijn er minder besmettingen dan in veel 
Europese landen. Toch krijgen die landen een oranje reisadvies en EU landen niet.  
 
Reisadviezen zijn “inconsistent en misleidend” 
De reisorganisaties zijn dan ook kritisch op het ontmoedigingsbeleid van BuZa. Na 
vaccinatie ben je volgens het RIVM goed beschermd. Ook na contact met een besmet 
persoon, hoef je niet meer in quarantaine. Maar voor reizen gelden andere normen. Alsof de 
vaccins wél binnen de EU beschermen maar niet daarbuiten. Dat is niet uit te leggen en zet 
burgers op het verkeerde been. Voor de Covid-19 epidemie werd een oranje reisadvies 
alleen gebruikt om gebieden waar een verhoogd risico was op ontvoering of terrorisme aan 
te duiden. Nu zijn de reisadviezen misleidend en niet langer betrouwbaar. Dat richt grote 
schade aan in de reisbranche en landen die afhankelijk zijn van toerisme.  
 
BuZa slecht voorbereid op behalen vaccinatiedoelstelling 
Bij de start van de pandemie waren reisbeperkingen nog begrijpelijk, het waren onzekere 
tijden en er waren nog geen vaccins. De reisbeperkingen hielpen uiteindelijk niet om corona 
varianten buiten te houden, maar het gaf wel een zekere mate van controle. Maar inmiddels 
is 85% van de volwassen Nederlanders gevaccineerd. Wij hadden verwacht dat het 
ministerie van Buitenlandse Zaken al lang nieuw beleid had voorbereid voor als de gewenste 
vaccinatiegraad op 25 september wordt bereikt. Dat BuZa dit niet heeft gedaan vinden wij 
zeer nalatig. 
 
Voor meer informatie en mediavragen: 
Woordvoerder namens de reissorganisaties: Joshua van Eijndhoven: 
rechtszaak@voja.travel, 06-10332746 



De reisorganisaties  
 

1. Voja Travel 
2. Bohemian Birds 
3. All for Nature Travel 
4. Aeroglobe International B.V. 
5. Cape Tracks 
6. Montenegro Reizen (Novi Travel bv) 
7. TravelMood 
8. Delta Holidays 
9. Epique BV 
10. Merapi Tour & Travel 
11. Sable Tours 
12. Charlie's Travels 
13. Tropical Cyclist 
14. Asian Way of Life 
15. EXPLORE MORE BV 
16. Explore Tanzania 
17. Matoke Tours BV 
18. Inezia Tours 
19. Undiscovered 
20. Barrio Life 
21. GoAfrica.nl 
22. Bolsjoj Reizen 
23. Zuid-Afrika Specialist 
24. Jambo Safari Club 
25. Eshi Eco Travel 
26. QAS Holidays 
27. … de lijst groeit nog  

 


