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Onderwerp: Eis inzake sneltest voor reizigers naar Bonaire 

 
Kralendijk, 9 februari 2021 

 
Geachte minister,  

De zorg over de verspreiding van het virus lijkt op een hoogtepunt te komen. Met de serieuze 
beslissingen die in Nederland worden genomen zoals de avondklok is Nederland hopelijk in een 
laatste fase terecht gekomen om het virus te bedwingen. 

Wat betreft Bonaire is het de minister zeker bekend dat we op dit moment bijna geen 
besmettingen meer hebben. Het aantal COVID gevallen ligt onder de 10 personen. Er liggen op 
dit moment 2 mensen in het ziekenhuis.  

Bonaire doet het goed. Dat kan ook niet anders. De ondernemers werken allemaal mee aan de 
maatregelen die door ons Gezag worden bepaald en gecontroleerd. Tussen juni en december 
2020 zijn er circa 33.500 passagiers via de luchthaven Bonaire binnengekomen. Daarvan zijn 6 
personen positief getest. Ook is duidelijk uit de statistieken die bekend zijn vanuit Aruba dat 
toeristen niet tot nauwelijks besmetting naar het eiland brengen. De regelgeving hieromtrent met 
de PCR test 72 uur van voor aankomst is daarmee bewezen effectief te zijn voor de eilanden.1  

De nieuwste eis vanuit Nederland om 4 uur voor men gaat vliegen een sneltest te moeten doen 
heeft er direct toe geleid dat alle luchtvaartmaatschappijen vanuit onze belangrijke markt 
Amerika onmiddellijk hun directe vluchten naar Bonaire allemaal hebben opgeschort. En dat 
nadat Nederland eigenlijk net de grenzen voor de US-markt had opengegooid. 

De eis vanuit Nederland om de 4 uur sneltest voor vertrek te laten gelden gaat onzes inziens veel 
te ver voor Bonaire en wel om de volgende redenen. 

1. Direct gevolg hiervan is dat alle luchtvaartmaatschappijen zonder enige uitzondering 
allemaal aangeven dat zij niet aan deze eis kunnen voldoen 

2. Uit de statistieken van de afgelopen maanden blijkt duidelijk dat er niet of nauwelijks 
besmettingen zijn vanuit de bezoekers van Bonaire.  

3. Ons eiland en onze bedrijven zijn klaar voor de huidige COVID-maatregelen op het eiland 
en schakelen samen met de overheid indien er aanpassingen moeten worden gedaan in 
de maatregelen. 

                                                           
1 Vandaag bereikte ons het bericht dat het vanaf woensdag 10 februari 2021 mogelijk is om in Terminal 1 op 
Schiphol een antigeen test te kunnen afnemen. 



4. Het gezag ziet erop toe dat de maatregelen ook worden nageleefd. Dus diegene die zich 
niet aan de regels houden, worden daar ook op aangesproken en eventueel bestraft met 
een boete of bedrijfssluiting.  

5. De economische impact van deze extra test is wederom enorm. Zonder enige uitzondering 
worden alom op Bonaire annuleringen verwerkt. Dit geldt in elk geval de Amerikaanse 
markt, die minimaliseert, maar wederom heeft dit ook effect op de boekingen vanuit 
Nederland. Men ervaart deze extra test als een extra horde om te komen naar het veilige 
Bonaire. 

6. Bonaire heeft reeds 2 keer bewezen dat zij een besmettingsuitbraak heel snel onder 
controle kan krijgen. 

7. Door samenwerking van alle partijen binnen de Centraal Dialoog Bonaire is 
isolatie/quarantaine mocht iemand positief getest worden goed geregeld.  

8. Het blijkt bijna onmogelijk om binnen 4 uur voor vertrek een test te doen. Hier loopt men 
tegen extreem hoge kosten aan in de buurt van Schiphol. Voor mensen die met de trein 
komen is het onmogelijk om een sneltest te organiseren. Voor de US-reizigers is dit 
vooralsnog geheel onmogelijk.  

9. De 4 uur test maatregel is hierdoor disproportioneel. De negatieve effecten zijn vele 
malen groter dan de ‘opbrengsten’.  

Wij doen vanuit de Centraal Dialoog een beroep op u om het beleid voor de eilanden aan te 
passen. Wij menen dat de maatregelen uit Europees Nederland niet 1 op 1 van toepassing 
verklaard kunnen worden voor Bonaire. De Grondwet biedt daarin voldoende ruimte voor 
differentiatie en maatwerk.  

Wij als Centraal Dialoog ambiëren dat VWS de sneltest vier uur voor vertrek schrapt als eis voor 
de eilanden. Mocht dit onbespreekbaar zijn voor VWS dan willen wij voorstellen dat Bonaire de 
gelegenheid krijgt om de sneltest niet voor vertrek, maar bij aankomst op Bonaire te organiseren. 
Dan wel dat de termijn van 4 uur wordt opgeschroefd naar 24 uur, waardoor onze gasten de 
gelegenheid krijgen om dit te organiseren in de buurt van hun vertrekpunt.  

De samenwerkende partners van de Centraal Dialoog Bonaire samen met de afdeling Publieke 
Gezondheidszorg van het openbaar lichaam Bonaire hebben daarvoor de randvoorwaarden 
ingevuld en men kan op de Airport een teststraat inrichten die ervoor zorgt dat alle bezoekers van 
Bonaire op het moment van aankomst worden getest. Daarmee zou VWS toch aan de sneltest 
kunnen vasthouden. Deze oplossing heeft dan ook onze voorkeur boven het verlengen van de 4 
uur naar 24 uur.  

Alle aangesloten partijen van de Centraal Dialoog onderschrijven het belang voor onze kleine 
eiland economie om op een veilige manier toerisme mogelijk te maken. Wij doen dan ook als 
Centraal Dialoog een beroep op de minister voor het maken van een aanpassing in de wet voor 
onze eilanden. 

Hoogachtend, namens de Centraal Dialoog Bonaire, 

De voorzitter,        De secretaris, 

     

(Jan-Willem van den Braak)      (Johan Breure) 

 

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 consensus 

bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. Voor meer informatie: 
https://www.centraaldialoogbonaire.com 

https://www.centraaldialoogbonaire.com/

