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HUIDIGE SITUATIE
Het vaccinatiepaspoort (tevens Europees Coronapaspoort) trad nationaal op 9 augustus in werking
en geleidelijk is die pas in musea, bioscopen, openbaar vervoer, restaurants en in openbare
gelegenheden verplicht gesteld. Vanaf begin oktober zullen vrijetijds-PCR testen (zoals voor reizen of
naar een concert gaan) niet langer worden vergoed. Dit moet twijfelende Fransen over de
vaccinatiestreep trekken. Sinds het bekend maken van deze maatregelen hebben meer dan 10
miljoen extra Fransen een eerste prik laten zetten en neemt het verzet ertegen toe. In een groot
aantal Franse steden zijn sindsdien wekelijks op zaterdag demonstraties gehouden. De laatste
demonstratie trok volgens de autoriteiten 175.000 betogers, volgens de organisatoren was dit het
dubbele. Verschillende onderzoeken laten echter zien dat de meerderheid van de Fransen achter de
pass sanitaire staat.
De situatie op de Franse overzeese eilanden Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Martinique, Polynesië en La Réunion is de afgelopen weken dermate verslechterd dat er avondkloken/of lockdown-maatregelen zijn afgekondigd. Steden in Zuid-Frankrijk zoals Toulouse, Montpellier,
Marseille, Toulon en Nice scoren beduidend hoger qua aantal besmettingen dan de overige steden
op het Franse vaste land. Olivier Veran, de Franse minister van volksgezondheid, gaf op 23 augustus
aan dat verwacht wordt dat de piek van de 4e golf binnen enkele dagen zal worden bereikt wat voor
een stabilisatie zal moeten zorgen in het aantal ziekenhuisopnamen en ziekenhuisverlaters.

MARKTONTWIKKELINGEN
Ondanks de nieuwe golf schroeft Thalys langzaam aan het aantal retours naar
Nederland op: momenteel pendelen 6 hogesnelheidstreinen op en neer. Air France-KLM heeft
momenteel tussen de 7 en 9 vluchten tussen Parijs en Amsterdam. Transavia heeft de vluchten
tussen Orly en Schiphol nog niet hervat, die naar Nice wel, zo ook Easyjet.
De Fransen blijven grotendeels deze zomer in eigen land en kiezen met betrekking tot hun
accommodatie voor een (veilig) huis, het liefst met zwembad. Het is niet uitgesloten dat Fransen lastminute alsnog deze zomer naar Nederland zijn gekomen, na de Coronapiek in juli, gevolgd door de
(gedeeltelijke) opheffing van de reisrestricties. De verwachting is dat dit jaar iets meer dan 350.000
Fransen ons land zullen bezoeken, dit is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. Toen kozen, boven
alle verwachting, bovengemiddeld veel Fransen voor een bezoek aan Nederland.
OFFICIËLE DATA
•
•
•

Aantal inentingen 1e prik
eind aug)
Aantal inentingen 2e prik
Aantal besmettingen

47,7 miljoen (71% van de bevolking, sterk stijgend, doel 50 miljoen
42,1 miljoen (62,8 % van de bevolking)
23.708 per dag (stijgend)
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•
•

Aantal overleden
Aantal nieuwe opnames

113.881 doden (+93 de laatste 24 uur, stijgend)
883 de laatste 24 uur (dalend), 182 IC (dalend)

UPDATE REISBEPERKINGEN
Fransen mogen zonder COVID-test naar Nederland afreizen en hoeven niet in quarantaine. Bij
terugkeer moeten niet-gevaccineerde reizigers een negatieve PCR of sneltest overleggen, gedateerd
maximaal 24 uur voor vertrek. Passagiers die via een luchthaven binnenkomen dienen een
gezondheidsverklaring in te vullen. Andersom moeten Nederlanders die naar Frankrijk gaan in het
bezit zijn van een Corona-paspoort (vaccinatie of PCR 24 uur voor vertrek), Frankrijk kleurt voor
Nederland geel.
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