
Goed voorbereid 
  op vakantie

Coronamaatregelen wereldwijd
Belangrijke informatie om weer 
veilig de wereld te ontdekken.



Wat kijken we er naar uit om samen met jou weer 
te reizen. Binnen én buiten Europa. Met de staps-
gewijze openstelling van steeds meer landgrenzen, 
herstarten ook wij onze reisprogramma’s. ANWB 
Reizen volgt hierbij de richtlijnen van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, het RIVM en de ANVR 
(onze branche-organisatie). Ook maken we onze 
reisprogramma’s in nauw contact met onze lokale 
partners. Zo doen we er alles aan om jou een 
onbezorgde vakantie te geven.

In dit document zetten we de belangrijkste 
aandachtspunten op een rij en informeren we je 
waar je de meest actuele informatie kunt vinden. 
Zo heb je alles overzichtelijk bij elkaar en kun jij je reis 
goed voorbereiden. Heb je toch nog vragen 
over jouw vakantiebestemming? Het ANWB Reizen 
Customer Contact Center helpt je graag. Ze zijn tijdens 
kantooruren op maandag t/m zaterdag bereikbaar op: 
088-269 0269.

Kleurcodes reisbestemmingen
De kleurcodes die de overheid aan de verschillende 
landen wereldwijd toekent, zijn gebaseerd op veiligheids-
aspecten. Tijdens Covid-19 werd dit uitgebreid met het 
coronarisico. Landen die voorheen op oranje stonden 
vanwege corona, krijgen nu stapsgewijs de kleuren geel 
(veiligheidsrisico’s) en groen (geen bijzondere veiligheids-
risico’s). Deze kleurcodering is volgens de oorspronkelijke 
richtlijnen. Naar deze landen zijn toeristische reizen weer 
mogelijk. 

Toeristisch toegankelijk betekent echter niet dat er geen 
inreisbeperkingen meer zijn. Sommige landen zullen nog 
om een coronavaccinatie, een negatief testbewijs of een 
herstelbewijs vragen. Of er gelden andere lokale maat-
regelen om verspreiding van het virus te voorkomen. 
Daarom is het belangrijk dat je de maatregelen checkt 
die voor jouw reisbestemming gelden. 

Weer samen reizen!



Voor ANWB staat vakantieplezier voorop
Ook de ANWB gaat weer reizen naar de landen met 
kleurcode groen en geel. Gefaseerd, want net als in 
Nederland, zullen ook onze partners weer tijd nodig 
hebben om alles weer zo goed mogelijk terug te 
brengen naar ‘het oude normaal.’ Bovendien gaan 
wij nog een stapje verder. Omdat vakantieplezier bij 
ons voorop staat, hanteren wij extra criteria. Zo vinden 
wij het bijvoorbeeld belangrijk dat er geen quarantaine-
maatregelen zijn bij aankomst, bezienswaardigheden en 
horeca zoveel mogelijk open zijn, en als je besmet bent, 
je de quarantaine kunt uitzitten in je eigen hotel.

Bekende spelregels
De bekende spelregels laten we bij een groepsreis 
voorlopig niet los om kans op besmetting zoveel 
mogelijk te voorkomen.

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om de spelregels bij 
groepsreizen 100% door te voeren, zoals de 1,5 meter 
afstand in de bus. Overigens, zal deze maatregel ook 
niet meer op alle bestemmingen gelden. 

Desinfecteer daarom altijd je handen bij binnenkomst, 
gebruik mondkapjes en neem zelftesten mee. In de groep 
houden we rekening met elkaar om de reis zo voorspoe-
dig mogelijk te laten verlopen. 

Vanuit privacyoverweging vragen wij vooraf niet of je 
gevaccineerd bent. Tenzij dit voor een goede uitvoering 
van de reis noodzakelijk is, en/of een verplichting op de 
reisbestemming is.

Vakantievoorbereiding
We helpen je graag bij een goede voorbereiding; of je nu 
voor een individuele reis, een reis op maat of een groeps-
reis kiest. Zelf blijf je verantwoordelijk voor het raadple-
gen en navolgen van de coronamaatregelen die gelden 
voor, tijdens en na je reis. Op de volgende pagina’s zie je 
een checklist en een verwijzing naar websites waar je de 
gedetailleerde en actuele informatie kunt vinden. 

Denk je ook aan de geldigheid van je paspoort? 
De ANWB adviseert een geldigheid van 
6 maanden na thuiskomst.
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Onderwerp Toelichting Detailinformatie

Paspoort/visum Advies: geldigheid 6 maanden na thuiskomst. Voor sommige landen 
is een visum of een ander (tijdelijk ingesteld) reisdocument verplicht.

Reizen naar het buiten-
land (Rijksoverheid)

Overige vaccinaties, 
in- en uitvoerregels, 
medicijnverklaringen etc. 

Reis je individueel? Bekijk ook de checklist van de Rijksoverheid met 
meer informatie dan alleen de coronamaatregelen, zoals overig 
verplichte vaccinaties, eventuele verklaring voor medicijnen en wat 
je niet mag in- en uitvoeren.

Checklist 
Rijksoverheid

Gezondheidsverklaring Als je per vliegtuig reist, heb je mogelijk een gezondheidsverklaring 
nodig.

Gezondheidsverklaring 
(Rijksoverheid) 

Mondkapjes tijdens 
de vlucht 

Vliegtuigmaatschappijen willen mogelijk dat je aan boord mondkapjes 
draagt. Voor sommige bestemmingen ben je verplicht een medisch 
mondkapje te dragen. Omdat de bepalingen per bestemming nog 
wel eens kunnen wijzigen, adviseren we daarom ook voldoende FFP2 
mondkapjes mee te nemen. Check ook je vliegtuigmaatschappij voor 
de actuele gegevens. 

Reisadvies voor je 
vakantiebestemming  

Bekijk wat je nog meer moet weten voordat je naar het buitenland 
gaat (zoals bagageregels, identiteitsdocumenten, aanvragen van een 
noodpaspoort). 

Reisadvies (Rijksover-
heid)

Covid-19 vaccinatie Voor veel landen verplicht. Is dit niet het geval, dan moet je meestal 
een negatief testresultaat of herstelbewijs voor, tijdens en na je reis 
kunnen overleggen. Dit geldt ook voor bezoek aan horecagelegen-
heden, excursies etc. Wij hebben ons hieraan te houden. Als je het 
bewijs niet kunt overleggen, vindt geen restitutie plaats bij gemiste 
reisonderdelen.  

QR-code Check wat voor jouw reisbestemming nodig is; volstaat een digitale 
versie of heb je ook een papieren document nodig? 

Reisadvies (Rijksover-
heid

PCR- of sneltest kort 
voor vertrek verplicht

Bij aankomst kan het noodzakelijk zijn dat je een negatieve PCR-test 
of sneltest kunt overleggen. Ook als je bent gevaccineerd. Kort voor 
vertrek test een PCR-test nodig? ANWB leden en reizigers krijgen 
korting.  

Testbewijs 
(Rijksoverheid)

Coronatest met korting

Reis- en ziektekosten-
verzekering

Check ook de dekking in geval van besmetting. Doorgaans vergoedt 
je ziektekostenverzekering de basis en je reisverzekering de aanvul-
lende kosten. De dekking verschilt per verzekeraar. 

In sommige gevallen is een verzekeringsverklaring nodig. 
Je verzekeringsmaatschappij kan je hierbij helpen. 

Reisverzekering ANWB

Eigen vervoer en door 
meerdere landen

De maatregelen kunnen per land; zelfs per regio verschillen. 
Informeer hiernaar.

Reisadvies (Rijksover-
heid)

Griepachtige verschijnselen 
kort voor vertrek

Doe een zelftest en maak bij een positieve uitslag een afspraak bij de 
GGD. Zeker als je in een groep reist, ben je ook verantwoordelijk voor 
je reisgenoten. 

Telefoonnummer GGD: 
0800-1202

Reisbenodigdheden 
specifiek voor corona

Zorg voor een basispakket zoals je al bent gewend (thermometer, 
medicijnen, etc.). Neem daarnaast aanvullend enkele zelftesten, 
desinfecteermiddel en voldoende mondkapjes (incl. FFP2 voor je 
vliegreis) mee. Zeker als je een groepsrondreis hebt geboekt en met 
de groep in één bus reist. 

Actuele informatie in 
de Reisapp van BuZa

Handig, zeker als je individueel reist. Zo heb je snel toegang tot de 
meest actuele informatie. 

Reisapp (Rijksoverheid) 

Belgische nationaliteit Reis je mee met een groepsreis of heb je een reis via ANWB geboekt?  
Voor Belgische reizigers gelden specifieke richtlijnen.  

Rijksoverheid 
Koninkrijk België

Voor de reis

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-buitenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-buitenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reischecklist?utm_source=adhoc-service&utm_medium=email&utm_content=reischecklist-buitenland&utm_campaign=VoorVertrek_Covid_IndividueleReizen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reischecklist?utm_source=adhoc-service&utm_medium=email&utm_content=reischecklist-buitenland&utm_campaign=VoorVertrek_Covid_IndividueleReizen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/gezondheidsverklaring-reizigers-nederlands
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/gezondheidsverklaring-reizigers-nederlands
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coronabewijs-en-coronatoegangsbewijs/negatief-testbewijs/negatieve-testuitslag-regelen-voor-uw-reis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coronabewijs-en-coronatoegangsbewijs/negatief-testbewijs/negatieve-testuitslag-regelen-voor-uw-reis
https://www.anwb.nl/vakantie/reizen-van-anwb/pcr-test
https://www.anwb.nl/verzekeringen/reisverzekering
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken?utm_source=adhoc-service&utm_medium=email&utm_content=reisapp-buitenlandse-zaken&utm_campaign=VoorVertrek_Covid_IndividueleReizen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen


Onderwerp Toelichting Detailinformatie

Corona en excursies Vereist je reisbestemming geen vaccinatie, dan heb je vaak toch een 
negatief testresultaat of herstelbewijs nodig om aan bijv. excursies 
deel te nemen. Het hebben hiervan is je eigen verantwoordelijkheid, 
bij groepsreizen vindt geen restitutie plaats als je dit bewijs niet kunt 
tonen. 

Griepachtige 
verschijnselen 

Doe een zelftest en meld een positieve testuitslag direct aan de reis-
leider als je deelneemt aan een groepsrondreis zodat er aanvullende 
maatregelen genomen kunnen worden (PCR-test en mogelijke quaran-
taine voor jou en de groep). Deze procedure geldt natuurlijk ook voor 
de reisleider. Als hij/zij de reis niet kan voortzetten, regelen wij dat er 
een nieuwe reisleider komt om het vervolg van je groepsrondreis te 
begeleiden.

Reis je individueel? Dan kan de lokale agent je helpen aan het adres 
van de dichtstbijzijnde testlocatie voor een PCR-test of bekijk de web-
site van de Rijksoverheid m.b.t. testmogelijkheden in het buitenland. 

PCR-testlocaties 
buitenland

Coronasituatie wijzigt Reis je individueel? ANWB Reizen of de ANWB Alarmcentrale neemt 
persoonlijk contact op en bespreekt met jou wat nodig is. Download 
in ieder geval de Reisapp van de Rijksoverheid zodat je altijd op de 
hoogte bent van de actuele situatie. 

Bij groepsreizen verloopt de communicatie meestal via de reisleiding.  

Reisapp 
(Rijksoverheid)

Gezamenlijk vervoer Bij een groepsrondreis reis je in één bus. Desinfecteer daarom je 
handen bij binnenkomst, neem voldoende mondkapjes en 
desinfecterende gel mee.   

Bezienswaardigheden Op veel bestemmingen moet je bezienswaardigheden vooraf reser-
veren. Bij een groepsrondreis regelt de reisleider dit.  Als je individueel 
reist, is het verstandig om vooraf online tickets en eventuele time slots 
te reserveren van de bezienswaardigheden die je wilt bezoeken.  

Tijdens de reis

https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/where-can-i-get-a-pcr-or-rapid-test-outside-the-netherlands?utm_source=adhoc-service&utm_medium=email&utm_content=testmogelijkheden-buitenland&utm_campaign=VoorVertrek_Covid_IndividueleReizen
https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/where-can-i-get-a-pcr-or-rapid-test-outside-the-netherlands?utm_source=adhoc-service&utm_medium=email&utm_content=testmogelijkheden-buitenland&utm_campaign=VoorVertrek_Covid_IndividueleReizen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken?utm_source=adhoc-service&utm_medium=email&utm_content=reisapp-buitenlandse-zaken&utm_campaign=VoorVertrek_Covid_IndividueleReizen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken?utm_source=adhoc-service&utm_medium=email&utm_content=reisapp-buitenlandse-zaken&utm_campaign=VoorVertrek_Covid_IndividueleReizen


Onderwerp Toelichting Detailinformatie

Griepachtige 
verschijnselen 
na je vakantie? 

Zelftest gedaan en uitslag positief? Laat je testen bij de GGD. 
De GGD kan een bron- en contactonderzoek opstarten naar aanleiding 
van je uitslag. Zo voorkomen we samen verdere verspreiding. 

Telefoonnummer GGD: 
0800-1202. 

Online afspraak: 
Coronatest.nl  

Bron- en contact-
onderzoek Rijksoverheid

Terugreis/na de reis

Coronaklachten?
Heb je, ondanks al je voorzorgsmaatregelen, toch 
griepachtige verschijnselen die mogelijk duiden op 
corona? Doe een zelftest en bij een positieve uitslag 
een aanvullende PCR-test. Corona-achtige ziekte-
verschijnselen herken je aan (van meest naar minder 

voorkomend): koorts, hoesten, moeheid, ophoesten 
van slijm, kortademigheid, spierpijn, hoofdpijn, keelpijn, 
braken en/of diarree, ontstoken oogslijmvlies, verlies 
smaak/geur, pijnklachten van de borstkas (bron: WHO).  

https://coronatest.nl/
https://coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/bron-en-contactonderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/bron-en-contactonderzoek


Wat te doen bij coronaklachten? 

Voor je reis

Coronaklachten?    

Nee
Geen zorgen over je komende vakantie. 

Ja
Doe een zelftest en bij een positieve uitslag een 
PCR-test bij de GGD. Is de uitslag positief? 

Nee
Geen zorgen over je 
komende vakantie.

Ja
Volg de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. 
Mag je uit quarantaine op moment van vertrek en 
is, indien voor jouw vakantie-bestemming(en) 
verplicht, je PCR-test negatief? 

Coronaklachten?    

Nee
Je kunt je reis voortzetten. 

Tijdens je reis

Ja
Meld bij een positieve zelftest dit direct (in geval 
van een groepsreis) aan je reisleider. Jij, je eventueel 
mee reizende partner en kinderen worden direct 
geïsoleerd van de groep. We volgen de procedures 
van de lokale regelgeving (PCR-test, al dan niet 
quarantaineverplichting). 
Reis je individueel? Informeer na een positieve 
zelftest de lokale lokale agent, de accommodatie 
waar je verblijft en ANWB Reizen.  

Ja
Je kunt helaas niet meer terug naar de groep.  
We bieden ter plekke hulp en bijstand.

Nee
Je kunt blijven deelnemen aan de groepsreis.

PCR-test positief? 

Partner of gezinsleden wel klachten? 

Ja
Doe een zelftest en 
bij een positieve 
uitslag een PCR-test 
bij de GGD. Is de 
uitslag positief?  Ja

Geen zorgen 
over je 
komende 
vakantie.

Nee
Je kunt helaas niet op reis. 
Informeer ANWB Reizen, 
check je reis- en annulerings-
verzekering (de meeste 
reisverzekeringen vergoeden 
annulering bij een officiële 
positieve testuitslag van de 
GGD).



Na je reis

Binnen twee weken na thuiskomst coronaklachten en zelftest positief?   

Nee 
Welkom thuis. Geniet van je mooie vakantie-
herinneringen. 

Ja
Laat door de GGD een PCR-test afnemen (online 
via Coronatest.nl of bel 0800-1202)

PCR-test positief?

Ja
Wat vervelend. We wensen je veel beterschap. 
Volg de richtlijnen van het RIVM. De GGD kan een 
bron- en contactonderzoek instellen. 

Tot slot
Op vakantie gaan, vraagt op dit moment een uitge-
breidere voorbereiding dan gebruikelijk. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor het raadplegen en navolgen 
van de coronamaatregelen die gelden voor, tijdens 
en na de reis. Het kan zijn dat ter plekke de situatie 
toch nog iets anders is op basis van lokale richtlijnen 
en wensen. We vragen hiervoor je begrip en flexibiliteit. 

Met bovenstaande informatie willen we het voor-
bereidingsproces voor je vergemakkelijken. Heb je 
voor vertrek toch nog vragen, dan kun je altijd 
contact opnemen met het Customer Contact 
Center van ANWB Reizen. Samen zorgen we voor 
een onvergetelijke vakantie. 

Wij wensen je alvast een goede reis!

Nee 
Welkom thuis. Geniet van je mooie vakantie-
herinneringen. 

https://coronatest.nl/


Rechten en plichten van ANWB Reizen
ANWB Reizen volgt de richtlijnen van Buitenlandse 
Zaken, het RIVM en de ANVR (onze brancheorganisatie). 
Zelf hebben we nog extra ANWB-voorwaarden toege-
voegd om je reis zo vlekkeloos mogelijk te kunnen 
uitvoeren. Natuurlijk hebben we veel contact met 
onze lokale partners en leveranciers binnen en buiten 
Europa. Zo doen we er alles aan om jou een onbezorgde 
vakantie te geven.

Uit privacyoverweging vragen we niet aan jou en 
andere reizigers (in geval van een groepsreis) of je 
gevaccineerd bent. Tenzij dit voor een goede 
uitvoering van de reis noodzakelijk is en /of een 
verplichting op de reisbestemming is.

Pakketreizen
Als je een pakketreis hebt geboekt (vlucht en verblijf), 
dan veranderen jouw rechten en plichten niet als gevolg 
van Covid-19. Wij bieden dan hulp en bijstand buiten én 
binnen Europa. 

Raak je als reiziger besmet met corona, moet je daardoor 
in quarantaine en mis je je vlucht, dan is de reisorganisa-
tor niet verplicht je extra overnachtingen en ticket te 
betalen. Het gaat hier om een persoonsgebonden situatie. 
In geval van een externe factor, bijvoorbeeld een lock-
down, dan is de reisorganisator wettelijk verplicht 
maximaal drie extra overnachtingen van gelijke kwaliteit 
te vergoeden en gestrande reizigers binnen een redelijke 
termijn naar huis te repatriëren.

Belangrijke informatieve websites
Reizen naar het buitenland (NederlandWereldwijd)
ANWB Reiswijzer (inclusief Nederland)
Reisapp (Rijksoverheid)
RIVM
Rijksoverheid Koninkrijk België
Gezondheidsverklaring (Rijksoverheid)
Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

ANWB Reizen, versie 1.0, maart 2022.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor actuele informatie, raadpleeg de vermelde websites.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-buitenland
https://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken?utm_source=adhoc-service&utm_medium=email&utm_content=reisapp-buitenlandse-zaken&utm_campaign=VoorVertrek_Covid_IndividueleReizen
https://www.rivm.nl/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/gezondheidsverklaring-reizigers-nederlands
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/

