
Reisorganisatie start kort geding tegen Staat 
vanwege misleidende reisadviezen 
 
Utrecht, 6 september, Reisorganisatie Voja Travel daagt de Nederlandse staat vanwege de 
misleidende reisadviezen die het geeft aan de Nederlandse bevolking. Voja Travel eist 
daarom dat de staat uiterlijk 25 september -als de laatste maatregelen worden losgelaten- 
de oranje reisadviezen op grond van Covid besmettingen (voor gevaccineerde 
Nederlanders) aanpast van oranje naar geel. Zowel binnen als buiten de EU. 
 
Joshua van Eijndhoven, oprichter van Voja Travel licht zijn besluit toe om de Staat te 
dagvaarden: “Iedereen begreep toen Covid-19 in 2020 uitbrak dat de overheid de hele 
wereld een oranje reisadvies gaf, ook wij in de reisbranche stonden daar achter. Inmiddels 
zijn we anderhalf jaar verder en zijn gevaccineerde reizigers goed beschermd tegen Covid. 
Ook zijn er allerlei maatregelen genomen rondom bijvoorbeeld vliegvelden en grenzen om 
de kans op een uitbraak te verkleinen. Het is tijd om ons bij het feit neer te leggen dat het 
virus in binnen- en buitenland blijft circuleren en niet meer weg gaat.  
 
Wij roepen andere reisorganisaties op zich bij de procedure aan te sluiten. 
 
De griep is voor gevaccineerden dodelijker dan Covid 
Bij een oranje reisadvies schrijft de overheid: De kleurcode van [het betreffende land] is 
oranje, want [het land]  is door het coronavirus een hoogrisicogebied. Voor de Covid-19 
epidemie ging dit om gebieden waar een verhoogd risico was op ontvoering of terrorisme.  
Dat voor de gevaccineerde reiziger een hoog risico bestaat in bijna alle landen van de 
wereld is echt onjuist en dus misleidend. Bovendien richten deze misleidende adviezen 
enorme schade aan in landen die afhankelijk zijn van toerisme.  
 
We zien dat alle overheidsmaatregelen en onduidelijke communicatie hebben gezorgd voor 
angst en een sterke stijging van psychische klachten onder Nederlanders. Maar ook 
verminderde beweging en verslechterde eetgewoonten. Volgens het CBS is 15,5% van de 
Nederlanders inmiddels psychisch ongezond. Hoe sneller we daarom teruggaan naar 
normaal, hoe beter. En familie bezoeken in het buitenland en weer op vakantie kunnen hoort 
daar natuurlijk helemaal bij. Gelukkig kan dat nu ook veilig door de vaccinaties.” 
 
“Stop met reisadviezen verpakken als reisverboden” 
“De staat suggereert niet alleen ten onrechte dat reizen voor gevaccineerden zeer hoge 
risico’s met zich brengt, maar ook dat het niet mag. (“Reis alleen als het noodzakelijk is.”). 
Deze formulering is een gebod en zet burgers op het verkeerde been: veel Nederlanders 
denken dat reizen niet mág. De overheid dient terughoudend te zijn burgers te gebieden hoe 
zich te gedragen als er geen wettelijke basis voor is. In dit geval ontbreekt die wettelijke 
basis en het gebod staat daarom op gespannen voet met de Rechtsstaat en de 
democratische beginselen in Nederland.”  
 
Volgende stappen 
Reisorganisatie Voja Travel roept andere reisorganisaties zich aan te sluiten en zich aan te 
melden vóór 14 september via rechtszaak@voja.travel.   



 
Wij hopen dat dit niet nodig is en de Staat op of voor 25 september de reisadviezen aanpast 
voor gevaccineerde Nederlanders van oranje naar geel, zowel binnen als buiten de EU. 
 
 
*** EMBARGO  woensdag 7 september 15:00 óf na expliciet akkoord per mail *** 

 


