
 

 

Wat betekenen de kleuren van het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor mijn reis? 

ANVR-reisondernemingen volgen de reisadviezen die worden uitgebracht door het ministerie 

van Buitenlandse Zaken. 

Bij de kleur rood (niet reizen) of oranje (alleen noodzakelijke reizen) zal de reisonderneming 

de reis niet uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.   

De klant heeft recht op terugbetaling van alle betaalde bedragen, maar geen recht op 

aanvullende schadevergoeding of zal in overleg met de reisonderneming de reis omboeken.  

Een reis- en annuleringsverzekering zal bij rood of oranje over het algemeen ook geen dekking 

bieden als je toch afreist. Bekijk daarvoor je polisvoorwaarden. 

Bij de kleur geel (let op, veiligheidsrisico’s) of groen (geen bijzondere veiligheidsrisico’s) kan 

de reisonderneming de reis uitvoeren en gaat jouw vakantie door.  

Een reis- en annuleringsverzekering zal bij geel of groen over het algemeen dekking bieden. 

Bekijk daarvoor je polisvoorwaarden. 

 

Wie zegt mij dat reizen zonder risico op corona kan naar de diverse landen? 

ANVR-reisondernemingen houden het reisadvies dat het ministerie van Buitenlandse Zaken 

afgeeft -o.b.v. overleg met haar adviserende partners zoals RIVM- nauwlettend in de gaten. 

Bij rood (niet reizen) en oranje (alleen noodzakelijke reizen) zullen reisondernemingen geen 

reizen uitvoeren; bij geel (let op: veiligheidsrisico’s) en groen (geen bijzondere 

veiligheidsrisico’s) kunnen reisondernemingen besluiten reizen uit te voeren met 

inachtneming van maatregelen. Een risico is nooit voor 100% uit te sluiten, maar de 

reisondernemingen zullen alles in het werk stellen om het risico zo laag mogelijk te houden. 

Kijk voor de adviezen per land op https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-

en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus  

 

Mijn reis vindt plaats na de openstelling van de grenzen en gaat ook door, maar ik wil (nog) 

niet op vakantie i.v.m. corona. Mag ik mijn reis annuleren? 

Ja, je mag annuleren, maar de kosten daarvoor liggen bij jou als reiziger. Angst is geen reden 

voor kosteloze annulering. 

 

Mijn reis vindt plaats na de openstelling van de grenzen en gaat ook door, maar ik moet wel 

rekening houden met verschillende maatregelen die de bestemming van het ontvangende land 

stelt. Mag ik mijn reis op basis van deze maatregelen kosteloos annuleren? 

Ja, je mag annuleren, maar niet kosteloos. We zullen deze maatregelen moeten accepteren 

als het ‘nieuwe normaal’. 

 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus
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Wat moet ik doen als mijn bestemming een (gezondheids-)verklaring wil dat ik geen Covid-19 

heb?  

Bij het boeken van een reis bij een ANVR-reisonderneming stelt de reisonderneming je als 

klant op de hoogte van de algemene eisen die het bestemmingsland stelt.  

Na het boeken van een reis (ANVR-Reisvoorwaarden art. 2.5) ben je zelf verantwoordelijk om 

ervoor te zorgen dat je de juiste informatie hebt ingewonnen en je moet ook tijdig voor 

vertrek nagaan of de eerder ontvangen informatie nog klopt. Eventuele kosten die verbonden 

zijn aan het verkrijgen van een verklaring zijn voor rekening van de klant.   

 

Wat gebeurt er als ik geweigerd word in bus, vliegtuig of cruise als bij controle blijkt dat ik niet 

voldoe aan de gestelde gezondheidsmaatregelen? 

Jij als reiziger bent verantwoordelijk voor het opvolgen van en voldoen aan de juiste eisen en 

maatregelen. Als bus, vliegtuig of cruise jou als passagier weigert mee te nemen o.b.v. de 

door hen gestelde maatregelen zijn de kosten van het niet kunnen maken van de reis voor jou 

als reiziger. Of je daarvoor een beroep kunt doen op je reis- en annuleringsverzekering ligt 

aan de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.     

 

Als ik op de bestemming met een groen- of geelgekleurd reisadvies aan kom en ik word in 

verband gebracht met corona (mijn gezondheidsverklaring is niet juist, ik word getest en blijk 

koorts te hebben, ik moet in quarantaine, etc.), wie betaalt de extra kosten?  

Jij als reiziger bent verantwoordelijk voor het opvolgen van en voldoen aan de juiste eisen en 

maatregelen. Dus ook voor het hebben van de juiste documenten om een land binnen te 

komen. En jij bent verantwoordelijk voor je persoonlijke (gezondheids-)situatie. Extra kosten 

zul je zelf moeten betalen. Of je daarvoor een beroep kunt doen op je reis- en 

annuleringsverzekering ligt aan de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.  

 

Als in mijn hotel op de bestemming met een groen- of geelgekleurd reisadvies iemand (niet 

van mijn gezelschap) corona blijkt te hebben en ik moet in quarantaine, bij wie liggen dan de 

eventuele extra kosten en bij wie kan ik mijn niet-genoten vakantiedagen declareren?  

Eventuele medische kosten lopen via jouw zorgverzekering. Niet-genoten vakantiedagen kun 

je mogelijk verhalen op jouw annuleringsverzekering. 

 

Wat gebeurt er als ik op reis ben gegaan naar een land met een geel reisadvies en als ik daar 

ben, gaat het land op oranje?  

De situatie wordt opnieuw bekeken; moet er direct worden gerepatrieerd of kan de vakantie 

worden afgemaakt onder bepaalde maatregelen? In de praktijk hangt dit van geval tot geval 

af.   

Bij repatriëren volgt dat de reisonderneming de niet-genoten vakantiedagen teruggeeft. Nog 

vertrekkende reizen zullen tot een bepaalde datum worden geannuleerd.  



 

Wat wordt wel/niet gedekt vanuit de verzekering als een land van geel naar oranje springt? 

- De vergoeding van spoedeisende medische zorg in het buitenland tijdens vakantie vindt 

plaats op basis van Nederlandse marktconforme tarieven.  

Deze buitenlandzorg is dus niet afhankelijk van de ‘kleur’ van een land, maar (zie 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/basisverzekering en je eigen basis verzekering) niet alle kosten 

zijn hiermee gedekt. Daarom adviseren de ANVR altijd dringend om een goede 

reisverzekering af te sluiten. 

o Is iemand al op bestemming dan blijft de oorspronkelijke dekking van de 
reisverzekering gewoon van kracht tot de eerst volgende mogelijkheid dat men 
terug kan reizen. Heeft de klant de medische dekking binnen de 
reisverzekering (gekozen) dan zal er ook dekking zijn voor medische kosten als 
gevolg van een Covid-19 infectie. 

o Is iemand nog in Nederland dan zijn er doorgaans beperkingen als een 
consument toch naar de oranje bestemming afreist. Bij de meeste 
verzekeraars zijn alle kosten als gevolg van Covid-19 dan uitgesloten. Er is dan 
wel dekking voor medische kosten die niet-Covid-19 gerelateerd zijn en ook 
bijvoorbeeld voor de bagagedekking. Enkele verzekeraars sluiten alle 
dekkingen uit als iemand afreist naar een land met code oranje of rood. 
 

- Repatriëring moet gesplitst worden in: 

o Bij medische noodzaak of overlijden in het land van bestemming:  
▪ Bij wijziging van kleur-code terwijl de klant al op plaats van bestemming 

is dan blijft de oorspronkelijke dekking gewoon van kracht. 
▪ Bij wijziging van kleur-code terwijl de klant nog moet afreizen: bij de 

meeste verzekeraars blijft deze dekking van kracht voor niet-Covid-19 
gerelateerde zaken. Enkele verzekeraars sluiten alle dekking bij afreizen 
naar een oranje/rood gebied uit, dus ook medische repatriëring.  

o Bij niet-medische noodzaak is er doorgaans geen dekking voor repatriëring 
ongeacht de kleurcode. 

 

 

 

Leusden, 3 juni 2020. 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/basisverzekering

