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Reizigers kunnen weer naar het buitenland. Toch kan het zijn dat 
vakanties net iets anders lopen dan gepland. Reizigers kunnen 
bijvoorbeeld corona(klachten) ontwikkelen op locatie of een 
reisadvies kan veranderen van kleurcode groen of geel naar 
oranje. Om te zorgen dat je als reisorganisatie goed voorbereid 
bent op veranderende situaties en jij en je reizigers niet voor 
vervelende verrassingen komen te staan, stelden we deze 
handleiding op.

1.  ZORG VOOR EEN GOEDE VOORBEREIDING

• Zorg dat je op de hoogte bent van het huidige reisadvies 
voor het land van bestemming.

• Zorg dat je voorbereid bent voor het geval dat een reisadvies 
verandert. Welke aanvullende maatregelen gelden er voor 
jouw reizigers als het reisadvies wordt aangescherpt? 

• Zorg dat je op de hoogte bent van de lokale procedures bij 
een coronabesmetting. Let op: deze regels kunnen afwijken 
van de Nederlandse maatregelen.

• Laat reizigers in de communicatie vóór de reis al weten wat 
de procedure is als ze op locatie corona krijgen of als het 
reisadvies oranje wordt.

• Zorg dat reizigers vóór de reis voorbereidende maatregelen 
nemen voor als ze langer op locatie moeten blijven, of bij 
thuiskomst in quarantaine moeten. Attendeer hen erop dat 
ze:

 o Voldoende medicijnen bij zich hebben;
 o Voldoende geld hebben voor eventuele extra kosten 

(extra hotelovernachtingen, gewijzigde terugvlucht);
 o Een reisverzekering afsluiten;
 o Afspraken met werkgevers maken over mogelijk 

thuiswerken.

2.  MAAK AFSPRAKEN OVER 
VERANTWOORDELIJKHEID  

• Maak duidelijke afspraken met partners (hotels, 
transportmaatschappijen, et cetera.) over wie 
verantwoordelijkheid draagt voor reizigers tijdens 
verschillende onderdelen van de reis. Reizigers boeken 
een reis en vertrouwen erop dat jij, als reisorganisatie, hun 
veiligheid waarborgt. 

• Maak afspraken over wat de consequenties zijn als één van 
de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt.

• De reisleiding heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. 
Zorg dat de reisleiding de maatregelen te allen tijde naleeft 
en reizigers aanspreekt als dit niet gebeurt.
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• Laat reizigers weten wie verantwoordelijkheid is voor welk 
onderdeel van de reis.

• Wie draagt de verantwoordelijk voor de extra kosten bij 
een veranderend reisadvies? Draagt de reiziger deze zelf of 
neemt de reisorganisatie deze op zich? Expliciteer welke 
(aanvullende) kosten voor rekening van de reiziger zelf 
komen en welke de reisorganisatie op zicht neemt.

• Wie is verantwoordelijk voor het regelen van praktische 
zaken, zoals een extra hotelovernachtingen, als een reiziger 
onverwacht niet terug kan naar Nederland? Is dat de 
reisorganisatie, het hotel of de reiziger? 

 o Expliciteer wie verantwoordelijk is voor welke praktische 
zaken. 

 o Zorg dat reizigers weten waar ze terecht kunnen en geef 
ze het nummer van de betreffende reisorganisatie / 
reisleiding / lokale autoriteiten.

3. WAT ALS EEN LAND ORANJE WORDT?

Als reizigers in een land zijn waarvan de kleurcode verandert van 
geel of groen naar oranje, houd er dan rekening mee dat:

• Reizigers op bestemming te maken kunnen krijgen met 
strengere lokale maatregelen, zoals een lockdown of een 
avondklok.

• Reizigers in een land met kleurcode oranje meestal niet 
verzekerd zijn tegen kosten die te maken hebben met corona. 
Ze kunnen dat navragen bij hun verzekeraar.

 → Wijs reizigers op de vernieuwde lokale coronamaatregelen 
en raad ze aan om contact op te nemen met hun 
reisverzekeraar.

Als reizigers naar huis reizen:

• De mogelijkheid voor reizigers om terug te kunnen reizen 
naar Nederland, hangt af van de coronamaatregelen van 
het land waarin ze zich bevinden. Bekijk daarvoor het 
uitgebreide reisadvies. 

• Wat van reizigers wordt verwacht bij thuiskomst is makkelijk 
te controleren via de quarantaine reischeck.

Hoe zit het met de geldzaken?

• Reizigers missen mogelijk een deel van hun geboekte reis. 
Laat reizigers van tevoren weten of ze in dit geval geld 
terugkrijgen.

• Eerder terugreizen kan extra kosten met zich meebrengen. 
Laat reizigers weten wie verantwoordelijk is voor deze 
kosten.

Er zijn 2 situaties waardoor de vakantie anders kan 
lopen dan gepland en waar veel flexibiliteit van 
reizigers en reisorganisatie wordt gevraagd:

• De kleurcode van een land verandert van groen 
of geel naar oranje

• Een reiziger krijgt corona op reis.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/
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• Voorkom dat jouw reizigers voor verrassingen komen te 
staan. Wijs ze op de kosten die de reisorganisatie niet dekt en 
waarvoor ze mogelijk een reisverzekering willen afsluiten.

 

Als reizigers niet direct naar huis kunnen reizen: 

• Wijs reizigers op de vernieuwde lokale coronamaatregelen.

• Zorg dat ze makkelijk in contact kunnen komen met de 
reisorganisatie.

• Attendeer reizigers op de Wijs op Reis app waarin ze 
automatisch op de hoogte worden gehouden als er 
wijzigingen zijn in het reisadvies.

Hoe zit het met de geldzaken?

• Een langer verblijf brengt vaak extra kosten met zich mee. 
Laat reizigers weten wie verantwoordelijk is voor deze 
kosten.

• Voor reizigers met een reisverzekering geldt dat de 
reisverzekering geldig blijft tot het eerstmogelijke 
terugreismoment.

• Reizigers dienen contact op te nemen met hun verzekeraar 
om te vragen of zij de extra kosten vergoed krijgen.

Terug naar Nederland:

Reizigers die reizen vanuit een oranje gebied dienen zich aan de 
volgende coronamaatregelen te houden wanneer ze terugreizen 
naar Nederland:

Testen
• Reizigers moeten zich verplicht laten testen op corona. Ook 

als ze al gevaccineerd zijn of een herstelbewijs hebben. Dit 
moet met een NAAT(PCR)-test of een antigeentest:

 o Een negatieve NAAT(PCR)-testuitslag die is afgenomen 
maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland.

 o Een negatieve antigeentestuitslag die is afgenomen 
maximaal 48 uur voor aankomst in Nederland. 

• Help reizigers met het correct plannen van hun test door 
in de communicatie precieze tijdsaanduidingen te geven 
waartussen zij zich moeten laten testen op het land van 
bestemming. 

• Testlocaties in het buitenland zijn te vinden via deze 
website.

Quarantaine
Na aankomst in Nederland moeten reizigers 10 dagen in 
thuisquarantaine. 

• Dit geldt ook voor reizigers die gevaccineerd zijn of een 
herstelbewijs hebben. 

• Tijdens de thuisquarantaine mag je het huis niet verlaten. 
Raad reizigers aan om zich hierop voor te bereiden, 
bijvoorbeeld door voldoende boodschappen in huis te halen 
en afspraken te maken met hun omgeving en werkgever.

• De quarantaine kan worden verkort met een negatieve 
testuitslag op dag 5 (aankomstdag is dag 0). Raad reizigers 
aan om de test alvast in te plannen.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/testbewijs-voor-inreizen-nederland/eisen-pcr-test
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/waar-kan-ik-een-pcr-of-sneltest-laten-doen-in-het-buitenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/waar-kan-ik-een-pcr-of-sneltest-laten-doen-in-het-buitenland
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4. WAT ALS REIZIGERS CORONA (KLACHTEN) 
KRIJGEN OP BESTEMMING?

Een reiziger kan corona krijgen in het land van bestemming. Hij 
mag dan niet terugreizen naar Nederland. Dit mag pas als hij niet 
meer besmettelijk is. 

• Zorg dat jij en de reizigers op de hoogte zijn van lokale 
protocollen. Hoe lang moet een reiziger bijvoorbeeld in 
quarantaine? Wat is de procedure voor medereizigers? Let 
op: deze protocollen kunnen verschillen van de protocollen 
in Nederland.

• Maak afspraken met partners zoals het hotel en de 
vervoerders. Is er een mogelijkheid voor reizigers om 
gedurende de quarantaine in (een aparte vleugel van) het 
hotel te verblijven? Zo nee, wie is er dan verantwoordelijk 
voor het regelen van een quaranatainelocatie en wie betaalt 
de bijbehorende kosten? Communiceer dit voor de reis aan 
de reizigers.

• Zorg ook dat reizigers voorbereid zijn op een langer verblijf. 
Raad ze aan om afspraken te maken met een werkgever over 
de mogelijkheid om op afstand te werken. Het meenemen 
van een laptop of tablet is zowel aan te raden voor werk als 
voor ontspanning in het geval van quarantaine.

• Gebruiken reizigers medicijnen? Zorg ervoor dat ze 
voldoende extra medicijnen meenemen, mochten ze 
onverwacht in quarantaine moeten. Het wordt geadviseerd 
om voor minstens 14 dagen extra medicijnen mee te nemen.

Kunnen reizigers niet direct terug? Let dan op:

• Een langer verblijf brengt vaak extra kosten met zich mee. 
Laat reizigers weten wie verantwoordelijk is voor deze 
kosten.

• Hebben reizigers een reisverzekering? Dan blijft 
de reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke 
terugreismoment. Reizigers dienen contact op te nemen 
met hun verzekeraar om te vragen of u de extra kosten 
vergoed krijgt.

• Wijs reizigers op de lokale coronamaatregelen (deze 
veranderen mogelijk als de kleurcode verandert) en zorg 
dat ze de contactgegevens van de reisorganisatie hebben. 
Via de Wijs op Reis app worden reizigers direct zelf op de 
hoogte gehouden als er wijzigingen zijn in het reisadvies.


