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Intrekking Besluit schepen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
Gelet op:
• artikel 4.3 van de Havenverordening Rotterdam 2020;
• artikel 11.7, onder d, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;
Overwegingen:
• In Nederland zijn diverse landelijke en lokale maatregelen van kracht om de negatieve gevolgen
voor de gezondheid van de inwoners van Nederland en de druk op de gezondheidszorg als gevolg
van de Covid 19-pandemie zoveel mogelijk te beperken, naast het op 4 januari 2021 gestarte
vaccinatieprogramma: reisbeperkingen, bezoekbeperkingen aan huis, avondklok, sluiting winkels,
culturele instellingen, afstand houden bij sociale contacten etc.;
• De Nederlandse regering heeft in verband hiermee besloten dat het inreisverbod zoals dat gold
voor vliegverkeer eveneens van toepassing te verklaren voor reizigers op schepen. Met ingang van
23 januari 2021 is op basis van een besluit van het college een aanmeerverbod voor schepen met
passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland naar Nederland
van kracht;
• Bij deze maatregel heeft de regering bepaald dat voor toegelaten reizigers bepaalde omschreven
testverplichtingen gelden om te voorkomen dat reizigers zonder klachten het virus meebrengen als
ze naar Nederland reizen. Dat geldt voor alle vlieg-, boot-, intercitytrein- en internationale
busreizigers uit hoogrisicogebieden voor wie het reisverbod niet geldt. In aanvulling daarop geldt
sinds 15 januari 2021 voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland en Zuid-Afrika dat ook een sneltest moet worden afgenomen kort voor vertrek;
• De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 maart 2021 de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat het volgende geschreven ten aanzien van het vliegverbod: ‘Het OMT
heeft zich nogmaals gebogen over het vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk en heeft geadviseerd dat het vliegverbod kan worden opgeheven. Het vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk is
ingesteld om de import van de Britse B.1.1.7-variant te remmen om daarmee de verspreiding van
deze variant in Nederland te beperken. Inmiddels komt deze variant bij meer dan 65% van de
COVID-19-gevallen voor in Nederland en is de dominante variant geworden. Eventuele import kan
daarnaast ook uit vele andere landen dan het Verenigd Koninkrijk komen gezien de verspreiding in
Europa en andere westerse landen. Het vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk heeft daarom
niet langer relevante invloed op de varianten in de epidemie in Nederland. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, evenals het dringende
quarantaineadvies voor reizigers uit de Verenigd Koninkrijk.’
• Op 9 maart 2021 heeft de regering besloten dat de opheffing van het verbod voor reizigers uit het
Verenigd Koninkrijk ook geldt voor reizigers die met passagiersschepen naar Nederland komen;
• In verband met de opheffing van het reisverbod is de noodzaak het besluit van 21 januari 2021 van
het college te handhaven, komen te vervallen. De regering heeft de zeehavens gevraagd het
besluit van 21 januari 2021 in te trekken;
• De Havenmeester van Rotterdam heeft namens het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Rotterdam besloten het besluit van 21 januari in te trekken met ingang van 9 maart
2021, 00.01 uur.
Besluit vast te stellen:
Intrekking Besluit schepen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland 2021
Artikel 1.
Het Besluit schepen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
2021 (Staatscourant 2021, nummer 4052) wordt ingetrokken.
Artikel 2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt met terugwerkende kracht in werking op
9 maart 2021, 0.01 uur.
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Aldus vastgesteld op 9 maart 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
Namens deze
de Havenmeester van Rotterdam,
R.J. de Vries
Bezwaarclausule
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift
dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, t.a.v. de
Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Het bezwaarschrift dient
te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het
bezwaar.
Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten)
overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed
dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening
worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.
Correspondentieadres:
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Divisie Havenmeester
Haven Coördinatie Centrum
tel: 010-252 1000
fax: 010-252 1600
vhf: Kanaal 14
HCC@portofrotterdam.com
World Port Center
Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247
Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam
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