
Den Bosch, 1 mei 2021

Bevrijd ons van code oranje! 
Wij accepteren geen functie elders, als gevolg van uw beleid!

Beste Premier Rutte, beste Mark,
Na een overlevingsstrijd van ruim een jaar hebben wij en de vele mensen die graag op reis willen nog altijd geen perspectief.  
Ondanks vele gesprekken van onze ANVR-voorzitter Frank Oostdam met uw ministers en ministeries moeten wij constateren dat u als voorman van de VVD  
juist de reisondernemers in de kou laat staan. Graag herinneren wij u eraan dat u ons al 14 maanden negeert, u onze reizigers heeft uitgemaakt voor asociaal en  
dat u hiermee ons imago heeft beschadigd!

U kunt ons bevrijden en onnodige faillissementen voorkomen door uw beleid op 2 punten aan te passen:

1.  Uw ministerie van buitenlandse zaken gebruikt code oranje ONJUIST. 
Het oorspronkelijke doel van code oranje is bedoeld als een waarschuwing en/of negatief reisadvies afgeven voor een bestemming  
waar de situatie echt (acuut) onveilig is. Dit is in talloze landen die momenteel als ‘oranje’ aangeduid worden NIET (meer) aan de orde. 
 
De oplossing is simpel 
• Gebruik code oranje weer waar het voor bedoeld is! 
• Geef iedere bestemming een specifiek reisadvies. Ook (of misschien wel juist) voor landen buiten Europa die vaak veiliger zijn dan ons eigen land. 
• Laat gevaccineerde en geteste reizigers afreizen naar landen die ons WEL toelaten, ook buiten Europa.

2.  U meet én compenseert met VERSCHILLENDE maten! 
Fijn dat de vuurwerk branche diréct zijn voorraad vergoed kreeg naar aanleiding van uw verbod op het vuurwerk. 
Fijn dat de evenementenbranche wél een duidelijke datum krijgt wanneer we weer mogen feesten. 
Fijn dat deze branche daarnaast een toezegging krijgt voor 80% compensatie indien het evenement alsnog moet worden geannuleerd door overmacht (bijv. een vertraagd vaccinatiebeleid). 
 
Echter: U zadelt de reisbranche op met een lening voor vouchers met bizar hoge kosten van 4%! 
 
De oplossing is simpel 
• Compenseer onze voorraad reizen die we al een jaar lang dagelijks annuleren. Gelijk dus aan de vuurwerkbranche. 
• Geef ook voor “reisevents” een duidelijke datum (bijv. 15 juni) om te starten met reizen, natuurlijk mits reizigers gevaccineerd en/of getest zijn naar landen die ons toelaten. 
•  Geef ook de reisbranche perspectief d.m.v. toezegging van 80% kosten restitutie indien reizen alsnog na deze datum geannuleerd moeten worden  

als gevolg van bijvoorbeeld een vertragend vaccinatiebeleid.
 •  Stop quarantaineplicht voor gevaccineerde en geteste reizigers.

En dan spreken we nog niet over de onvolledige compensatie van repatriëringskosten die we uit eigen zak hebben betaald!

Als u deze twee eenvoudig toe te passen punten aanpast in uw beleid:
• Kan de Nederlander eerder vrij en veilig op reis zonder onnodige restricties.
• Redt u het restant van de reisbranche.
• Hoeft u minder kosten te compenseren.

U bereikt hiermee dat de mooie kleur oranje niet langer geassocieerd wordt met een negatieve code,  
maar weer de kleur wordt van alle Nederlanders inclusief de reisbranche en alle reizende landgenoten.

Met vriendelijke groet,

Harco van Uden  Elke Kuipers  Frangken Tuhumena
 CEO COO CEO 333 Travel

P.s. Dank aan alle (gevaccineerde) reizigers die ondanks de onzekerheden de afgelopen weken hun reis voor later dit jaar hebben vastgelegd.


