Factsheet
Reizen in coronatijd
Voor gemeenschappen
Verschillende landen laten de coronabeperkingen langzaam
los. Er komt steeds meer ruimte voor mensen om zich vrij te
bewegen en te reizen. In deze factsheet staat informatie over
de belangrijke punten waar u rekening mee moet houden als
u van plan bent om op reis te gaan. Zeker in deze tijd van
corona is het belangrijk om goed voorbereid en goed
doordacht uw reis te plannen.

Reisadvies op website Nederland
Wereldwijs
Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt actuele overzichten
bij met reisadviezen voor alle landen. Sinds 16 juni is het
mogelijk om op vakantie te gaan naar veel landen binnen de
Europese Unie (EU) of de Schengenzone. Het reisadvies voor
landen is aangepast van ‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden) naar
‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Belangrijk om
rekening mee te houden; het reisadvies kan ook van ‘geel’ terug
naar ‘oranje’ gaan. Bekijk dan ook voor vertrek naar de actuele
situatie.
De reisadviezen staan op de website Nederland Wereldwijs van
het ministerie van Buitenlandse Zaken.
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Kleurcode geeft aan hoe veilig landen/
gebieden zijn
Elk reisadvies heeft een kleurcode die aangeeft hoe veilig een
land of gebied is. Op de kaarten bij het reisadvies kunt u per land
4 verschillende kleuren tegenkomen.

Groen: Geen bijzondere veiligheidsrisico's
In het land of gebied zijn de veiligheidsrisico's vergelijkbaar
met wat u in Nederland gewend bent. Let op uzelf en uw
eigendommen. Net zoals u dat in Nederland doet. Soms moet
u op bepaalde zaken extra letten.
Geel: Let op, veiligheidsrisico's
Er zijn in dit land of gebied veiligheidsrisico's die afwijken
van wat u in Nederland gewend bent. Bereid u daarop voor en
let extra op.
Oranje: Alleen noodzakelijke reizen
Door ernstige veiligheidsrisico's in dit land of gebied kunnen
voor reizigers gevaarlijke situaties ontstaan. Het ministerie
van Buitenlandse Zaken adviseert u alleen naar dit gebied te
reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet
noodzakelijk. Wanneer u besluit toch af te reizen, bereid u
dan zeer goed voor.
Rood: Niet reizen
Door zeer ernstige veiligheidsrisico's kan voor reizigers een
levensbedreigende situatie ontstaan. Daarom adviseert het
ministerie van Buitenlandse Zaken om niet naar dit gebied te
reizen.
De reisadviezen zijn niet bindend. Het blijft de
verantwoordelijkheid van uzelf en van de reisorganisatie om
een reis wel of niet te laten doorgaan.

Houd rekening met uw verzekering en
terugreizen in geval van nood

Deze maatregelen kunnen van invloed zijn op uw
reisplannen en de mogelijkheid om terug te keren naar

Reizen in tijden van corona vraagt om extra voorbereiding.
Bekijk daarom het actuele reisadvies van het ministerie van
Buitenlandse Zaken voorafgaand aan vertrek.

Als u terugkomt in Nederland

- Het reisadvies kan gevolgen hebben voor uw
reisverzekering. Het kan goed zijn dat u niet verzekerd bent
als u naar een land gaat met een oranje of rood reisadvies.
Neem contact op met uw verzekeraar of kijk op zijn website
om na te gaan waar u wel en geen recht op heeft.
- Neem ook contact op met uw zorgverzekeraar; het reizen
naar gebieden met een oranje of rood reisadvies kan
gevolgen hebben als u daar ziek wordt en opgenomen moet
worden in een ziekenhuis.
- Als u toch reist naar een land waar een oranje of rood
reisadvies geldt dan kan het zijn dat de ambassade u niet kan
helpen zoals u misschien verwacht.
- Bij een nieuwe corona uitbraak moet u zelf zorgen voor uw
terugreis. De overheid repatrieert u niet. Als u een pakketreis
boekt bij een reisorganisatie zorgen zij wel dat u terug naar
Nederland wordt gehaald.

Ieder land heeft eigen maatregelen
Landen hebben hun eigen maatregelen. U kunt bij aankomst
bijvoorbeeld in quarantaine worden geplaatst, grenzen
kunnen sluiten en landen kunnen ook een nieuwe lockdown
aankondigen. De gevolgen van dit soort beperkingen
kunnen flink zijn. U kunt bijvoorbeeld in de problemen
komen met uw baan, uw uitkering en/of opleiding.

Nederland.

Wanneer u naar een land bent geweest waar het reisadvies
oranje of rood is door de gezondheidssituatie wordt van u
verwacht dat u bij terugkomst in Nederland twee weken in
(zelf) quarantaine gaat. Dit kan gevolgen hebben voor de
school van uw kinderen en uw werk.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de actuele stand van zaken per
land en verdere reisadviezen naar de website Nederland
Wereldwijd van het ministerie van Buitenlandse Zaken en
neem contact op met uw reisbureau of reisverzekeraar voor
vragen over uw reis.
Nederland Wereldwijd
https://www.nederlandwereldwijd.nl/
Rijksoverheid – Reizen naar buitenland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/reizen-buitenland
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