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Geachte confrère,
Uw brief van 24 december 2020 heb ik in goede orde ontvangen. De brief ziet op het
besluit van het kabinet om luchtvaartmaatschappijen die naar Nederland vliegen
vanuit alle gebieden waar een hoog COVID-risico geldt, met ingang van
29 december 2020 te verplichten om alle passagiers vóór het boarden te controleren
op de aanwezigheid van een negatieve PCR-testuitslag. Dit besluit is aangekondigd in
de kamerbrief van 23 december 2020 (kenmerk 1806078-216578-PDC19) en op
www.rijksoverheid.nl.
U verzoekt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de minister)
Nederlands ingezetenen uit te zonderen van deze plicht, zodat uw cliënten mevrouw I.
de Lugt, J.J. de Lugt en de heer A. de Lugt op 3 januari 2021 vanuit Tanzania naar
Nederland kunnen terugkeren zonder dat zij een PCR-test hoeven te ondergaan.
Inmiddels heb ik, ondanks het kerstreces, contact gehad met het ministerie. Bij de
beoordeling van uw verzoek zijn in totaal drie ministeries betrokken. Komende
maandag zal er een overleg plaatsvinden om uw verzoek te bespreken. Zo spoedig als
mogelijk zal ik u over de uitkomst hiervan berichten.

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder
nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl.
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Ik vertrouw erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
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