Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Mevrouw C. van Nieuwenhuizen
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Betreft:

Aanpassen vliegverbod om directe vluchten vanuit de Verenigde Staten en
Canada mogelijk te maken

Kralendijk, 23 december 2020
Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,
Namens de Centraal Dialoog van Bonaire, het samenwerkingsorgaan van lokale overheid,
werkgevers, werknemers en Kamer van Koophandel (zie ook de website
www.centraaldialoogbonaire.com), schrijven wij u inzake de situatie rondom het
vliegverbod voor vluchten vanuit de USA en Canada.
Nu uw kabinet heeft besloten om voor alle landen ter wereld minimaal code oranje in te
voeren en Bonaire sinds deze week ook daadwerkelijk als code oranje gebied is aangemerkt
en gelet op het feit dat u overweegt om een reizigersverklaring in te voeren omtrent de
noodzakelijkheid van een reis, ligt het in de lijn der verwachting dat het aantal toeristen dat
de komende maanden vanuit Nederland naar Bonaire reist zal afnemen naar nagenoeg nul.
Het zal u bekend zijn dat de economie van de Bonaire, direct danwel indirect, vrijwel
volledig afhankelijk is van toerisme. Het uitblijven van toeristen heeft dan ook een enorme
impact op de gehele economie en het welzijn van de inwoners van ons eiland. Onze
bedrijven en inwoners staan in zogenaamde ‘survival modus’ en het is zeer de vraag of zij
zonder inkomsten de komende maanden de winter door komen. Nu de Nederlandse
toeristen weg gaan blijven is het des te belangrijker voor onze economie om op korte
termijn het vliegverbod voor vluchten vanuit USA en Canada op te heffen. Zeker nu ook de
steunmaatregelen voor de ondernemers op Bonaire stringenter gaan worden na maart as.
De afgelopen maanden hebben aangetoond dat Bonaire op een veilige manier toeristen uit
Nederland kan ontvangen, zonder dat dit direct gevolgen heeft gehad voor het aantal

besmettingen met Covid-19 op Bonaire. Daarnaast ontving Aruba sinds juli reeds 59.000
toeristen uit Amerika. Zoals u in de als bijlage opgenomen grafiek kunt zien hebben ook daar
toeristen nauwelijks besmettingen opgeleverd.
Het ontvangen van toeristen met een negatieve PCR in combinatie met een
gezondheidsverklaring is zowel op Aruba als op Bonaire tot op heden een effectieve en
veilige manier gebleken om toch toeristen te kunnen ontvangen. Onze accommodaties,
restaurants, autoverhuurbedrijven, duikscholen en activiteitencentra werken allemaal
volgens een strikt COVID-protocol en staan klaar voor de veilige ontvangst van toeristen uit
Amerika en Canada. Daar komt bij dat dit type toerist hier vooral komt om een actieve
vakantie (in de buitenlucht) te houden. Velen zijn windsurfers, kiteboarders of duikers. Ook
is de gemiddelde besteding per toerist uit deze landen hoger dan uit andere landen,
waardoor met relatief lage aantallen toeristen er toch een redelijke impuls aan onze
economie kan worden gegeven.
Wij verzoeken u dan ook om op zeer korte termijn het vliegverbod voor vluchten uit USA en
Canada op te heffen om zo de broze economie, onze bedrijven en inwoners de winter door
te helpen.
We hopen en rekenen op uw steun en begrip en zien uit naar uw reactie op ons verzoek.
Hoogachtend,
namens de Centraal Dialoog Bonaire,

Jan-Willem van den Braak
vice-voorzitter

Johan Breure
secretaris
___________________________________________________________________________

De Centraal Dialoog Bonaire is een lokale overlegtafel waarin deelnemen het openbaar lichaam, vakbonden,
vertegenwoordigers van werkgevers en Kamer van Koophandel. Partijen beogen met de Centraal Dialoog door
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