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URGENT

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken, dhr. T. De Bruijn
Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mw. B. Visser
Aan de Minister van Volksgezondheid, dhr. H. de Jong.

cc – Vaste Kamercommissie voor BZ, VWS en I&W, Eerste en Tweede Kamer
cc – RIVM

Betreft: vragen en suggesties rondom nieuwe (corona)reisbeperkingen naar Nederland

Olten, Zwitserland, 7 september 2021

Geachte minister De Bruijn, geachte minister Visser, geachte minister De Jong,

De Stichting Nederlanders buiten Nederland (“SNBN”) vertegenwoordigt de belangen
van de meer dan één miljoen Nederlanders buiten Nederland. De coronacrisis gaat
opnieuw een moeilijker fase in waar het het binnenreizen naar Nederland betreft: van
relatieve opening naar plotse zware restricties (‘zeerhoogrisicogebied’), per 6
september 2021. Concreet zijn deze restricties dat ook gevaccineerde reizigers zich
(1) van tevoren moeten laten testen en (2) bij aankomst in Nederland voor 10 dagen
(!) in quarantaine moeten.

Deze restricties treffen Nederlanders en onvrijwillige ex-Nederlanders buiten
Nederland wederom hard. Inhoudelijk geven de nieuwe restricties blijk van het
toekennen van een nulwaarde aan de wetenschappelijk-medisch bewezen voordelen
van de reguliere vaccinaties, zoals Pfizer en Moderna, immers juist voor
gevaccineerden geldt dat zij uitermate goed beschermd zijn, en niet of nauwelijks de
ziekte kunnen verspreiden. Waar dit wel gebeurt, leidt dit tot geen of nauwelijks1

toename van de bezetting van ziekenhuisbedden, hetgeen uiteindelijk toch het doel

1 Bron: Vaccinatie vermindert overdracht COVID-19 | RIVM
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was van de regering. Zoals de heer Van Dissel (RIVM) al eerder dit jaar zei: we
zullen met het virus moeten leren leven. Echter, de huidige nieuwe maatregelen2

blijken nog steeds uit te gaan van het voorgoed willen uitbannen van het virus – een
utopie.

Daarnaast sluit SNBN zich aan bij het standpunt van de IATA, dat het individueel
vaststellen van reisrestricties door een EU land wederom leidt tot een onoverzichtelijk
woud van regels en loop-holes. Het verbaast de SNBN hooglijk dat de3

bovengenoemde maatregelen niet in harmonie met andere EU-staten zijn genomen:
het fenomeen van “vliegveld-shoppen” (met name reizen via Duitsland en België) en
andere vormen van ingewikkeld reizen (met meer overstappen en meer contact met
andere reizigers tot gevolg), dat al eerder de kop op stak dit jaar, is daarmee volledig
terug. Nederland wint hier niets bij, maar schaart zich met deze disproportionele4

maatregelen doelbewust in het kamp van de verliezers: qua reizigers, qua economie,
qua Nederlanders en onvrijwillige ex-Nederlanders, qua verwarring en
onduidelijkheid.

Opheffen extra restricties voor gevaccineerden
De SNBN verzoekt de regering om de nieuwe restricties, in bijzonder de extra
coronatest en de 10-daagse quarantaine na aankomst in Nederland voor
gevaccineerden, onmiddellijk op te heffen en daarna in overleg met andere
EU-staten te bekijken wat wél proportionele, gemeenschappelijke maatregelen
zouden zijn.

Wij verzoeken u vriendelijk met spoed aandacht te geven aan deze brief en we zien
uit naar een snelle reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

Twan Laan, secretaris SNBN

4 We zijn ons bewust dat ook bij het inreizen van Nederland over land de regels over quarantaineplicht
van kracht zijn. We stellen echter vast dat er tot nu toe nauwelijks gecontroleerd wordt aan de grenzen
met België en Duitsland en dat velen “de gok nemen”.

3  https://www.iata.org/en/pressroom/2021-releases/2021-09-02-01/
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