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Geachte heer De Jonge,
Hierbij reageer ik namens Koninklijke Horeca Nederland op de concept wettekst ‘Wijziging van de
Wet op de publieke gezondheid vanwege quarantaineplicht voor reizigers’.
De regeling betreft met name reizigers die vanuit een aangewezen hoogrisicogebied Nederland
inreizen. Er geldt reeds een inreisverbod voor niet-essentiële reizen uit bepaalde derde landen naar
de Europese Unie. Ook geldt al dat niet-noodzakelijke reizen naar en vanuit gebieden waar een
verhoogd risico op besmetting geldt, worden afgeraden en dat reizigers uit die gebieden dringend
wordt geadviseerd om bij binnenkomst in Nederland in thuisquarantaine te gaan.
Door de herziening van de wet wordt het dringende advies een verplichting voor inkomenden uit
gebieden met een verhoogd risico. Zij moeten als zij Nederland binnenkomen een negatieve
coronatest overhandigen, een quarantaineformulier bij zich te hebben én 10 dagen in quarantaine
gaan.
De horeca en in het bijzonder de hotellerie in toeristische gebieden inclusief de grote steden, zal de
gevolgen van deze aanscherping voor het inkomend reisverkeer ondervinden, terwijl onze sector
door de coronacrisis al zwaar is getroffen. Door de verplichte quarantaine wordt een bezoek aan
Nederland nagenoeg onmogelijk gemaakt.
Een groot deel van het inkomend reisverkeer is afkomstig uit naburige landen als Duitsland en
België.
KHN ondersteunt de lijn dat een negatieve (zelf-)test moet (kunnen) worden getoond bij
binnenkomst in NL, maar voor bepaalde landen in onze directe omgeving is de 10 dagen
quarantainemaatregel onnodig en disproportioneel. Het gevaar dat inkomende gasten uit
nabijgelegen landen vormen voor de verspreiding van het virus, valt in het niet bij de gevaren van
reizigers uit landen als Brazilië of Zuid Afrika. Duitsland bijvoorbeeld is allang geen hoogrisicogebied
meer, maar wordt onterecht zo aangemerkt door de Nederlandse overheid.

info@khn.nl

Als deze wet in werking treedt is het dan ook essentieel dat de Nederlandse overheid dagelijks
monitort op basis van objectieve criteria of er nog sprake is van een land met risico’s en de
informatie hierover daar ook direct op aanpast. Zolang dit niet gebeurt, zal de schade voor onze
bedrijven onnodig hoger zijn.
Koninklijk Horeca Nederland dringt er daarom op aan om de concept wettekst aan te passen
conform bovenstaand advies.
Vanzelfsprekend is KHN te allen tijde bereid haar standpunten nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland
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Algemeen directeur
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