
Reactie reisorganisaties op uitspraak 3 december

De rechter wijst de vorderingen van de reisorganisaties af. De rechter overweegt, wat
de staat doet past niet bij het advies van de algemene rekenkamer. En het is niet
helemaal consequent. De Tweede Kamer heeft ook opgeroepen de reisadviezen aan te
passen. Maar toch, de staat is niet juridisch verplicht de reisadviezen aan te passenen
heeft hierin beleidsvrijheid. De reisorganisaties kunnen wel per land concrete
verzoeken indienen.  Dit is wat de reisorganisaties hiervan vinden:

We hebben nu sinds 2 jaar Covid-19 in de wereld. We hebben keer op keer gezien hoe de
ziekte en nieuwe varianten zich over de wereld verspreiden. Covid 19, toen kwam de Britse,
daarna de Indiase variant. En nu Omikron. Het eerlijke verhaal is, dat Covid nooit meer weg
gaat. We houden nieuwe varianten niet buiten de deur. Dat is ons in de afgelopen twee jaar
nog nooit gelukt en dat gaat ook niet veranderen. We moeten met deze ziekte leren leven.

Als mensheid zijn we met elkaar verbonden. Nu meer dan ooit. Hoezeer we ook
landsgrenzen opwerpen, het virus trekt zich daar niets van aan. We blijven ons nu eenmaal
verplaatsen en we blijven reizen. Voor vakantie, voor bezoek aan vrienden, familie maar ook
voor zakenreizen. Mensen blijven reizen dus de reisbranche moet door.

De belangrijkste oplossing in de strijd tegen covid is vaccinatie en (tijdige) boosters.
Reisbeperkingen werken niet. Dat heeft het Europese RIVM, het ECDC onlangs vastgesteld.
En ook de WHO is kritisch op de inreisverboden die niet werken maar wel veel persoonlijke
en economische schade veroorzaken.

Of je nou een COVID besmetting in Amsterdam oploopt, of in Oostenrijk, of in Mexico, het
blijft een besmetting. Het belangrijkste wapen in de strijd tegen covid zijn vaccinaties en
daarmee is de kans ontzettend klein dat je in de zorg terecht komt, zeker als je jonger bent
dan 65. Als er een tak is die veilig is met testen en controle op vaccinaties, dan is dat wel de
luchtvaart.

Maar ook daar geldt; het is onmogelijk om er helemaal controle en grip op te krijgen. We
moeten ermee leren leven. We zijn nu twee jaar verder en je zou verwachten dat we dit
inmiddels wel geleerd hadden. We gaan ervan uit dat de Nederlandse overheid dat
uiteindelijk ook wel gaat inzien, net als de Wereld Gezondheids Organisatie en het ECDC
(het Europese RIVM.) Jammer dat de rechter ons geen gelijk heeft gegeven.

Wij scharen ons achter de oproep van de tweede kamer van 7 oktober. Pas de reisadviezen
aan, rekening houdend met de hoge vaccinatiegraad in Nederland en ontvangende landen.
We hebben te maken met een nieuwe wereld, covid gaat niet meer weg en daar hebben we
als mensheid, mee te dealen met elkaar. We beraden ons op vervolgstappen, om te komen
tot betrouwbare reisadviezen voor gevaccineerde Nederlanders.
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