
Beste minister-president Rutte en minister De Jonge,

Reizen is van alle tijden, landsgrenzen horen niet op slot. Maar dit is een 
ongewone tijd. Ons leven wordt beperkt door alles wat niet kan. We maken 
nu een pas op de plaats. Laat dat echter geen stilstaand water worden. 
Laten we werken aan perspectief.

Als reissector kijken we altijd naar wat wel kan. Waar kan je wèl heen en 
waar moeten we  rekening mee houden? Dat is ons vak, daar zijn onze 20.000 
reisprofessionals goed in. Welke risico’s zijn er, hoe kunnen die worden 
ingedamd, hoe kunnen we veilig reizen en veilig op de bestemming verblijven? 
Samen met onze buitenlandse partners is dat onze core-business.

Veilig reizen vraagt om een goed samenspel van de overheid, de reis- 
organisatie en de reiziger. De overheid stelt - bij voorkeur in internationaal 
verband - de reisadviezen op. De ANVR-reisorganisatie voert alleen reizen uit 
naar groene en gele gebieden. En last but not least: de reiziger houdt zich aan 
de voorschriften. Het maakt niet uit waar je bent maar hoe je je gedraagt.

Met een ANVR-reisaanbieder kun je veilig reizen:

als we iedere reiziger vóór en ná de reis laten testen …..

 als we ons strikt houden aan de protocollen om veilig te reizen ….

 als we ons op bestemming houden aan de regels van hotels, 

 restaurants en activiteiten ….

 als we ons houden aan de overige lokale voorschriften.

Dan is reizen minstens zo veilig als in Nederland de deur uitgaan. Dan zijn 
besmettingscijfers ook geen reden meer om landen ‘oranje’ te verklaren.

De protocollen zijn er, voor het reizen en op de buitenlandse bestemmingen. 
Het is nu hoog tijd om het sneltesten van reizigers mogelijk te maken. En we 
trekken graag samen met u op om mensen te wijzen op het belang van 
verantwoordelijk gedrag. Omdat het niet uitmaakt waar je bent maar hoe je 
je gedraagt.

Met vriendelijke groet,
Frank Oostdam, voorzitter ANVR
namens 20.000 ANVR-reisprofessionals
www.anvr.nl
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