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Adviezen en besluitvorming naar aanleiding van 
epidemiologische situatie in China 

1. Aanleiding 
Op 4 januari jl. zijn de Europese lidstaten het in de IPCR eens geworden over een 
maatregelenpakket dat uit voorzorg ingesteld kan worden voor reizigers uit China. 
Dit maatregelenpakket bevat de aanbeveling tot het instellen van een 
testverplichting voor vertrek en een advies tot het dragen van een medisch 
mondneusmasker gedurende de vlucht van en naar China. Het OMT en MIT 
hebben op 6 januari hun adviezen uitgebracht over het al dan niet instellen van 
deze maatregelen. Op 5 januari jl. is in het bewindspersonenoverleg tussen de 
ministers van AZ, VWS, JenV, SZW, BZK en IenW afgesproken om zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de conclusies uit de IPCR. 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met verzending van bijgaande brief aan de 
Tweede Kamer.  

3. Kernpunten 
- In China leidt het coronavirus tot veel besmettingen en veel ziekte omdat 

daar een lage mate van immuniteit is opgebouwd. Er zijn geen signalen 
dat er in het land nieuwe (zorgwekkende) varianten van het virus 
circuleren. China deelt op dit moment geen gegevens over de 
epidemiologische ontwikkelingen in het land. 

- Het is van groot belang om goed te blijven monitoren op nieuwe 
varianten. Daarom heeft het RIVM de surveillance van rioolwater rondom 
Schiphol geïntensiveerd. Ook is het streven snel te beginnen met de 
controle van afvalwater uit vliegtuigtoiletten afkomstig vanuit China op 
virusmutaties. Er wordt op dit moment onderzocht op dit moment hoe de 
controle van afvalwater uit vliegtuigtoiletten het beste kan worden 
vormgegeven. 

- Speciale aandacht voor vluchten uit China is daarnaast van belang, om 
het risico op besmetting aan boord tegen te kunnen gaan.  

- Het kabinet heeft daarom besloten om navolging te geven aan de 
conclusies van de IPCR van 4 januari jl. door een testverplichting voor 
vertrek uit China en een advies tot het dragen van een mondneusmasker 
op vluchten van en naar China in te stellen. 

- Het advies tot het dragen van een mondneusmasker tijdens de vlucht 
geldt per direct. De testverplichting voor vertrek zal per 10 januari 2023 
00:01 ingaan. Maandag zal in dit kader de opdracht aan de voorzitter van 
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de Veiligheidsregio Kennemerland worden verstuurd.  
- Het kabinet en luchtvaartmaatschappijen dragen samen zorg voor het 

informeren van reizigers uit China over deze testverplichting. Voorafgaand 
aan de vlucht vindt informeert de luchtvaartmaatschappij de reiziger dat 
deze hoort te beschikken over een negatief testresultaat. Daarnaast staat 
op Schiphol de veiligheidsregio paraat om te controleren of reizigers 
voldoen aan de testverplichting.  

 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
De VVD-fractie en het lid Omtzigt hebben Kamervragen gesteld over de uitkomst 
van het overleg van het Health Security Committee d.d. 29 december 2022 en de 
op dat moment door Nederland genomen maatregelen (het gratis uitdelen van 
zelftests met voorlichting en de intensivering van rioolwatersurveillance) op 
Schiphol.  

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
N.v.t. 

c. Financiële en personele gevolgen 
- De controle op de testbewijzen uitgevoerd door de Veiligheidsregio valt 

binnen de financiële kaders van de opdrachtbrief van 14 oktober 2022 die 
is verzonden aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Specifiek valt 
deze controle onder de entry screening zoals vermeld in hoofdstuk 2, 
paragraaf f van de bovengenoemde opdrachtbrief. 

- Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om afvalwater uit vliegtuigen 
afkomstig uit China te controleren op virusmutaties. De financiële 
grondslag voor dit beleidsinstrument maakt onderdeel uit van het 
onderzoek. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Op dit moment bestaat er geen wettelijke grondslag in de Wet publieke 
gezondheid voor het opleggen van een testverplichting aan reizigers. Deze 
grondslag is opgenomen in de Eerste Tranche wijziging Wet publieke gezondheid. 
Dit wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. De Eerste 
Kamer is op 30 december en 5 januari jl. opgeroepen tot spoedige behandeling 
van het wetsvoorstel. U heeft, mede namens de minister van Justitie en 
Veiligheid, de voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland op grond van 
artikel 7 van de Wet publieke gezondheid de opdracht gegeven om alle reizigers 
die direct afkomstig zijn uit de China te controleren op een negatieve testuitslag. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
- De brief is intern afgestemd met PDCIC, PDCV en FEZ. 
- De brief is interdepartementaal afgestemd met JenV, IenW, BZ, BZK, EZK, 

Defensie en SZW. 
- Daarnaast is de brief afgestemd met veiligheidsregio Kennemerland.  
- Deze brief wordt mede ondertekent door de ministers van JenV, EZK, SZW 

en IenW. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 
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g. Toezeggingen 
N.v.t.  

h. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
a. Motivering 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 




