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Richtlijnen voor studiereizen naar risicogebieden
voor studenten Universiteit Maastricht
Inleiding: waarom deze richtlijnen?
In landen of gebieden waar medewerkers en studenten van de Universiteit Maastricht (UM) in het kader
van een dienst- of studiereis werkzaamheden of onderwijsactiviteiten verrichten kunnen zich
veiligheidsrisico’s/calamiteiten (bijv. aanslag, natuurramp) voordoen. Het desbetreffende land of gebied
kan daardoor worden aangemerkt als een risicogebied. De UM heeft als werkgever en
onderwijsgevende instelling een zorgplicht voor de eigen medewerkers en studenten en dient hun
veiligheid, gezondheid en welzijn te waarborgen. Bij dienst- en studiereizen naar risicogebieden, kan de
UM de veiligheid van medewerkers en studenten niet (altijd) waarborgen.
De UM is als werkgever en onderwijsinstelling evenwel verplicht om de medewerkers en studenten die
in het kader van hun werk/studie naar risicogebieden reizen te begeleiden door middel van het geven
van richtlijnen en adviezen. Ook zal de UM de medewerker en student adviseren over een al dan niet
benodigde additionele of alternatieve reisverzekering. In deze notitie worden richtlijnen gegeven voor
(beoogde) dienst- en studiereizen van UM-medewerkers en studenten naar risicogebieden.
Bij de totstandkoming van deze notitie zijn de afdeling HR (waaronder ARBO, KCIS en de
arbeidsjuristen), Marketing & Communicatie, afdeling Finance, Academic Affairs en het SSC betrokken.

Wat is een risicogebied?
Voor de bepaling van risicogebieden en bijbehorende reisadviezen, wordt door de UM aansluiting
gezocht bij de reisadviezen afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies wordt
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gekoppeld aan een kleurcode. De kleurcode geeft aan hoe
veilig een land of gebied is. Afhankelijk van de kleur, geeft het Ministerie een reisadvies. Deze
reisadviezen zijn niet bindend. De kleurcodes zijn:
Groen: Reizen. Geen bijzondere veiligheidsrisico’s. In dit land of gebied zijn de veiligheidsrisico’s
vergelijkbaar met de veiligheidsrisico’s in Nederland.
Geel: Veiligheidsrisico’s. In dit land of gebied wijken de veiligheidsrisico’s af van de veiligheidsrisico’s in
Nederland.
Oranje: Alleen noodzakelijke reizen. Door ernstige veiligheidsrisico's in dit land of gebied kunnen voor
reizigers gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom adviseert het Ministerie van Buitenlandse Zaken om
alleen naar dit gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is.
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Rood: Niet reizen. Door zeer ernstige veiligheidsrisico's kan voor reizigers een levensbedreigende
situatie ontstaan, zoals een oorlogssituatie. Daarom adviseert het Ministerie van Buitenlandse Zaken om
niet naar dit gebied te reizen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
inzake reisadviezen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen). Op deze website kan het
reisadvies voor het land of gebied waarnaar de medewerker/student reist worden gevonden, maar ook
andere tips over reizen naar het buitenland/risicogebieden. Ook kan de medewerker/student zich via
deze website aanmelden voor updates van de reisadviezen. De medewerker/student heeft verder de
mogelijkheid om gebruik te maken van de app ’BZ Reisadvies’, die updates van de reisadviezen geeft.
Door de UM wordt geadviseerd om de website/app BZ Reisadvies vóór de reis, maar ook gedurende de
reis regelmatig te raadplegen.
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Richtlijnen reizen in kader van studie naar risicogebieden - studenten
Bij een voorgenomen studiereis naar een risicogebied overlegt de student tijdig met Bureau Onderwijs,
IRO of Internship office om zaken als duur en bestemming van de reis af te stemmen en
contactgegevens te delen/actualiseren.
Geen toestemming vereist, studiereizen toegestaan (kleurcode groen en geel)
Voor een studiereis naar een land of gebied met de kleurcode groen of geel hoeft de student geen
aparte schriftelijke toestemming te vragen aan het CvB. Van de student wordt echter wel verwacht dat
hij/zij de procedure die in het algemeen voor dienstreizen geldt, volgt en dat hij/hij goed op de hoogte is
van de veiligheidsrisico’s en ontwikkelingen in het land of gebied van bestemming. Hiervoor kan gebruik
worden gemaakt van de betreffende pagina’s op de UM website en de website van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken of de app BZ Reisadvies. De student zal gedurende de studiereis geen onzorgvuldige
beslissingen en risico’s dienen te nemen ten aanzien van de eigen of andermans veiligheid en
gezondheid. De student dient de studiereis vooraf af te stemmen met zijn/haar bureau onderwijs, IRO of
Internship office door o.a. duur en bestemming van de dienstreis en contactgegevens te melden. Tevens
dient de student voorafgaand aan de buitenlandse studiereis, een document voor akkoord te tekenen,
waarbij hij/zij verklaart kennis genomen te hebben van de richtlijnen dienst- en studiereizen naar
risicogebieden en tevens verklaart zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van risico’s.
Studiereis niet toegestaan (kleurcode oranje of rood)
Als het reisadvies van een land of gebied de kleurcode oranje of rood heeft, zal het CvB in principe geen
toestemming voor de reis geven. De studiereis is dan niet toegestaan. Het gaat hier om risicogebieden
met ernstige veiligheidsrisico’s. Deze reizen zijn ook niet verzekerd op grond van de UM-reisverzekering.
Reisverzekering
Voor studenten heeft de UM wel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten in het geval
de student schade toebrengt tijdens stage of onderwijsactiviteiten aan derden. In alle andere
gevallen is de student zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van risico’s. Het gaat dan om:
ziektekostenverzekering (zorgverzekering met werelddekking), aansprakelijkheidsverzekering voor
Particulieren (AvP), reisverzekering (bagage, repatriëring en hulpverlening, aanvulling ziektekosten
werelddekking, reisdocumenten), persoonlijke ongevallen en beroepsaansprakelijkheid ingeval van
uitsluiting door stageverlener.
Studiereis naar land waartegen door NL economische sancties zijn ingesteld
Sommige reisverzekeringen bevatten een voorbehoud ten aanzien van reizen naar landen (of gebieden)
waar Nederland economische sancties tegen heeft aangenomen. Dit betekent dat de reisverzekering
niet alle schade opgedaan in een dergelijk land zal kunnen vergoeden. In Nederland gevestigde
verzekeraars zijn gebonden aan de sanctiemaatregelen van de VN, de EU en de Nederlandse regering.
Wat de eventuele beperkingen zijn voor de dekking van de verzekering kan over het algemeen niet
gezegd worden. Studenten dienen hier vooraf goed over af te stemmen met de eigen reisverzekeraar.
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Instructies van UM
Als de student in het kader van een studiereis naar het buitenland reist en daar verblijft, is de student
verplicht om eventuele aanwijzingen en/of instructies van UM op te volgen. Als de student deze
verplichtingen verwaarloost, kan dit gevolgen hebben voor het toekennen van credits voor het
studieonderdeel dat in het buitenland gevolg is.
Wijziging kleurcode1
Wanneer de student zich gedurende een studiereis in een land of gebied bevindt waarvan de kleurcode
groen of geel volgens het reisadvies gewijzigd is in kleurcode oranje of rood, is de student verplicht om
onmiddellijk contact op te nemen met Bureau Onderwijs, IRO of Internship office en de van deze
verkregen instructies op te volgen. Wanneer de student zich in een land of gebied bevindt waarvan de
kleurcode gewijzigd is in kleurcode oranje of rood, is de student verplicht om onmiddellijk contact op te
nemen met Bureau Onderwijs, IRO of Internship office en indien mogelijk het land of gebied per direct
te verlaten.
Eigen Risico
Indien de student tijdens een studiereis besluit om vanuit het land of gebied met kleurcode groen of
geel, door te reizen naar een risicogebied met de kleurcode oranje of rood, dan wordt de reis gezien als
een privé reis van de student en draagt de student in dat geval de verantwoordelijkheid voor de eigen
veiligheid.
Registratie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bij studiereizen naar een land of gebied met kleurcode groen of geel is het van belang dat de student
zich registreert bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.2 Hierdoor kan de Nederlandse ambassade of
het consulaat bij noodgevallen in het buitenland de student bereiken en hulp bieden.3 Mochten er
instructies worden afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken die betrekking hebben op het
land of gebied waar de student zich bevindt, dan is de student verplicht deze instructies op te volgen.
Voor studenten met een andere nationaliteit dan de Nederlandse geldt dat zij zich melden bij de
betreffende instantie van hun thuisland en de instructies van deze instantie opvolgen. Deze studenten
kunnen zich laten registeren bij de ambassade in Nederland.

1

Via de Reisapp BZ worden u updates gestuurd, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen in de reisadviezen
afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijzigingen worden ook weergegeven op de website
van het Ministerie, waarbij u zich zelfs via de e-mail kunt aanmelden voor updates
(https://abonneren.rijksoverheid.nl/rijksoverheid/e-mailattenderingen/aanmelden/onderwerpen/reisadviezen).
2
https://www.kompas.buzaservices.nl/registration.
3
U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met het Ministerie Buitenlandse zaken, mocht u in nood verkeren:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/inhoud/24-7-bz-contact-center
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Schematische samenvatting

Kleurcode

GROEN

GEEL

ORANJE

ROOD

Toestemming(sformulier)

Registratie
MinBuZa

Checklist

Registratie
UM

Studenten:
Nee, reizen toegestaan

ü

ü

BO, IRO, IO

Studenten:
Nee, reizen toegestaan

ü

ü

BO, IRO, IO

Nvt, reizen niet
toegestaan

Nvt, reizen niet
toegestaan

Nvt, reizen niet
toegestaan

Nvt, reizen niet
toegestaan

Nvt, reizen niet
toegestaan

Nvt, reizen niet
toegestaan

Studenten:
Nvt, reizen niet toegestaan

Studenten:
nvt, reizen niet toegestaan
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