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Aan de Minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Hoekstra
Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, dhr. Harbers
Aan de Minister van Volksgezondheid, dhr. Kuipers

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

Betreft: aangepaste (corona)reisbeperkingen naar Nederland

Olten, Zwitserland, 17 februari 2022

Geachte minister Hoekstra, geachte minister Harbers, geachte minister Kuipers,

De Stichting Nederlanders buiten Nederland (“SNBN”) vertegenwoordigt de belangen van de
meer dan één miljoen Nederlanders buiten Nederland. Wij zijn zeer verheugd over de gisteren
aangekondigde afschaffing van internationale COVID-reisrestricties. Wij onderschrijven de
koerswijziging die hiermee wordt ingezet: een focusverschuiving naar de belangen van economie
en maatschappij.

Niettemin blijft voor onze achterban één groot pijnpunt overeind. U houdt vast aan de testplicht
voor reizigers die van buiten de EU-/Schengen-zone naar Nederland reizen, zelfs voor volledig
gevaccineerde en genezen reizigers, terwijl de testplicht binnen Nederland vanaf 25 februari a.s.
vrijwel volledig opgeheven wordt. Tegelijkertijd stellen wij vast, dat de kans om met COVID-19
besmet te geraken, vrijwel nergens ter wereld zo groot is als in de EU en in het bijzonder
Nederland . Daarnaast hebben verschillende landen de afschaffing van reisrestricties1

aangekondigd, zoals België, Duitsland, Ierland, Spanje, het VK en Zweden. Via buurlanden
kunnen reizigers, ook vanuit non-Schengen landen, daarmee in de praktijk zonder test Nederland
binnenkomen.
Het vasthouden aan de testplicht voor volledig gevaccineerde & genezen Nederlanders buiten
Nederland die – vaak na zeer lange tijd – hun vrienden en geliefden willen bezoeken, is
disproportioneel gezien de grootschalige afschaffing van testverplichting binnen Nederland en de
nieuwe focus op heropening van de maatschappij.

Wij verzoeken u dan ook om elke testplicht voor binnenkomende reizigers die genezen of volledig
gevaccineerd zijn, per 25 februari a.s. op te heffen.

Graag zien we uit naar een snelle reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

1 Zie
https://allecijfers.nl/nieuws/corona-virus-covid19-bevestigde-besmettingen-doden-per-land-wereldwijd/
(geraadpleegd op 15 februari 2022). Nederland staat op plaats 13 van 219 als het om het aantal
besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken gaat; op de plaatsen 1 tot en met 12
staan 8 verdere landen of gebiedsdelen van de Europese Unie.
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