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ABTO steunt initiatief voor creatie Safe Travel Corridors naar 
rode zones 

 
24 mei 2021 – de Association of Belgian Travel Organisers (ABTO), de sectororganisatie van de Belgische 
reisorganisatoren, steunt het gezamenlijk initiatief van de Belgian Air Transport Association (BATA), Brussels 
Airlines, Corendon, Sunweb, TUI en TUI fly om Safe Travel Corridors naar rode zones te organiseren.  
 

Met een vaccinatiecampagne op kruissnelheid en coronacijfers die gestaag de goede richting uitgaan, moet het 
stilaan mogelijk zijn om tegemoet te komen aan de torenhoge nood aan reizen van heel wat mensen.  Maar omdat 
het merendeel van de bestemmingen nog steeds rood kleuren, zijn georganiseerde reizen naar deze gebieden 
verzekeringstechnisch niet evident. Anderzijds zullen mensen toch op eigen houtje naar deze gebieden trekken, 
waardoor het monitoren van risicogedrag onmogelijk wordt. 
 
Daarom stellen bovengenoemde partners de creatie van Safe Travel Corridors naar de rode gebieden voor. Het 
principe, dat gesteund wordt door verschillende experten waaronder GEMS-lid en biostatisticus Professor Dr. Geert 
Molenberghs, steunt op 2 pijlers:   
 

1. Preventie van nieuwe besmettingen door protocollen voor het vervoer, de transfers, eventuele excursies 
en de accommodatie 
 

2. Monitoring van de sanitaire situatie en de gezondheidstoestand van de gasten door testen (PCR-, zelf- en 
sneltests)  

 
 

Testen, preventie en monitoring maken Safe Travel Corridors perfect mogelijk 
 
Om dergelijke veilige corridorreizen aan te kunnen bieden, is een aanpassing van een aantal maatregelen nodig. 
ABTO heeft dan ook samen met BATA, Brussels Airlines, Corendon, Sunweb, TUI en TUI fly de overheid 
aangeschreven om:  
 

• de afname van sneltests net voor vertrek op de luchthaven door reisorganisatoren en 
luchtvaartmaatschappijen toe te laten. Zo kunnen zij op een praktische manier tegemoet komen aan de 
vraag van landen van bestemming die een negatief testresultaat eisen vóór je hun grondgebied betreedt.  
 

• de quarantaineperiode bij terugkeer van corridorreizen op te heffen indien de resultaten van één zelftest 
vóór de terugvlucht en één PCR-test ná de terugvlucht negatief blijken. Het spreekt voor zich dat de 
passagier wel in quarantaine blijft tot het resultaat van die laatste PCR-test gekend is en negatief blijkt. 
Door de preventiemaatregelen en monitoring zal de reiziger bovendien een minimaal risico op besmetting 
lopen op de bestemming.  
 

• rode zones in het kader van corridorreizen te behandelen als oranje zones. Daarnaast zouden eilanden elk 
apart een reisadvies moeten krijgen, in plaats van per eilandengroep, zoals ook de GEMS adviseert.  
 

• de PLF-formulieren aan te passen en een aparte optie “corridorreis” toe te voegen waardoor de 
quarantaine – op voorwaarde van een negatief testresultaten vóór (sneltest) en eentje ná (PCR) de 
terugvlucht – vervalt.  

 
ABTO hoopt dat de overheid deze inspanningen van onze sector naar waarde erkent en de nodige maatregelen zal 
nemen om de uitrol van deze Safe Corridorsystemen te faciliteren.  
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Contact voor de pers : 

 
Pierre Fivet, woordvoerder ABTO 

T: 0479 99 43 91 - E: pierre@fivetconsulting.be 
 

Voor foto’s en beeldmateriaal kan je terecht bij het secretariaat van ABTO via abto@abto.be. 
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