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Disclaimer  
Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De informatieberichten 
zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen medewerkers van de IND om 
tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan bijvoorbeeld aangegeven worden of er 
nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een belangwekkende uitspraak is gedaan die nog 
bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet worden gehandeld in afwachting van een 
werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 
zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een 
informatiebericht af te wijken. 

 
1. Aanleiding 
In reactie op de uitbraak van COVID-19 heeft de Europese Commissie op 16 maart 2020 
een aanbeveling uitgebracht t.a.v. reisrestricties (entry-ban) waarmee de Europese Raad 
heeft ingestemd en waar Nederland op 19 maart 2020 vervolg aan heeft gegeven. Het 
gaat om een restrictie voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit derde landen 
naar Europa (alle EU-lidstaten en alle leden van Schengen) met als doel de verspreiding 
van het COVID-19 virus tegen te gaan. 
 
Recente aanpassingen zijn in het rood gemarkeerd en zien op aanpassing bij controle in de 
visumprocedure per 14 maart en het herstelbewijs als uitzonderingsgrond op het 
inreisverbod voor derdelanders. 

 
2. Verwachting 
Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen t.a.v. het inreisverbod wordt het 
Informatiebericht hierop aangepast. Alle informatie staat ook op Reizen en vakantie | 
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 

3. Inhoud/Toelichting 
In dit informatiebericht wordt per categorie nadere duiding gegeven over de 
uitzonderingsgronden van het inreisverbod. 

 
Vliegverbod 
Ten tijde van de Coronapandemie zijn er diverse malen vliegverboden ingesteld voor 
landen waarin de COVID situatie zorgwekkend is vanwege een virusvariant. Kijk op 
www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.  
 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor regelgeving 
omtrent het vliegverbod. Zij staan in contact met de luchtvaartmaatschappijen. In geval 

  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
http://www.rijksoverheid.nl/


 
 

het van nood kan 24/7 van BZ worden benaderd ( +31 247 247 247 en via WhatsApp 
+316 8238 7796. Twitteraccount: @247BZ). 

 
Het inreisverbod 
De inreisbeperking geldt vanaf 1 juli 2020 alleen voor reizigers die woonachtig zijn in 
landen die niet op de lijst met veilige landen van de EU staan (EU veilige landenlijst -zie 
voor laatste versie van die lijst Rijksoverheid.nl-)1. 

 
 Vanaf 8 augustus 2021 geldt dat ingezetenen uit een veilig land zoals genoemd in de EU  
 veilige landenlijst in het bezit dienen te zijn van een geldig vaccinatiebewijs of testbewijs 
bij     
 (terug)reis naar Nederland. Zie Corona-veilige landen en gebieden buiten de EU | 
Coronavirus  COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 

 

•  check of een reiziger onder een uitzonderingscategorie valt  
 De check in het visumproces is per 14 maart 2022 komen te vervallen. Net zoals voor  
 visumvrije reizigers vindt deze check alleen plaats bij de vervoerder en aan de grens.  De  
 reiziger is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of hij/zij onder de  
 uitzonderingscategorieën valt. 

 
Coulance: wanneer een reiziger een beroep doet op de uitzonderingscategorie 
“dwingende gezinsredenen” maar niet de onderliggende documenten kan tonen, dan mag 
er rondom de ingangsdatum van de wijziging door de KMar/ZHP coulance worden 
toegepast. 

 

Verenigd Koninkrijk 
Als gevolg van de Brexit geldt dat VK-onderdanen als derdelanders worden gezien en 
daarmee niet meer onder de uitzondering van de entry-ban vallen. Uitzondering hierop 
is de groep VK-onderdanen die rechten kunnen ontlenen aan het terugtrekkingsakkoord 
tussen de EU en het VK. Zie voor nadere informatie hierover het informatiebericht 
´Gevolgen Brexit voor de grens´. 

 
Uitzonderingen EU inreisverbod 
Voor bepaalde categorieën reizigers uit landen die niet op de EU veilige landenlijst staan 
is – ook voor kort verblijf - een uitzondering van toepassing op het inreisverbod. 

 
 ●  De Regeling Lange Afstandsrelaties; 
• Regeling belang Nederlandse economie en samenleving (zakenreizigers); 
• Regeling voor personen in belang van de culturele en creatieve sector; 
• Personen die i.h.k.v. kort verblijf (korter dan 90 dagen) naar Nederland komen 

voor studie of werk als kennismigrant (let op: deze categorie voor lang verblijf 
was al uitgezonderd, zie pagina 4 van dit IB) 

 
● Regeling Topsporters en begeleidende staf 
● Personen in belang van wetenschappelijk onderzoek 
● Journalisten 

 

De voorwaarden van bovenstaande regelingen zijn uitgewerkt op de website 
van de Rijksoverheid: Nederland inreizen en het Europees inreisverbod voor 
reizigers uit landen buiten de EU | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 

M.i.v. 15 mei 2021 zijn er een aantal uitzonderingsgronden versoepeld dan wel 
toegevoegd: 
• Versoepeling voor regeling lange afstandsrelaties; 
• Personen die reizen met een kennisgeving vallen in alle gevallen onder uitzondering; 
• Regelingen voor bezoek van ernstig ziek familielid, gescheiden ouder bij kind en 

voor bezoek pasgeboren kleinkind. 
 

                                       
1 Safe countries with a low COVID-19 risk | Coronavirus COVID-19 | Government.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/eu-inreisverbod/uitzondering-veilige-landen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/eu-inreisverbod/uitzondering-veilige-landen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/eu-inreisverbod
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/eu-inreisverbod


 
 

Ook de volgende categorieën zijn uitgezonderd van het 

inreisverbod: Vaccinatiebewijs 
• Per 1 juli 2021 kunnen ingezetenen uit een land welke niet is genoemd in Annex I (de EU 

veilige landenlijst), die per vliegtuig schip, internationale trein of bus van buiten de 
Europese Unie en/of Schengen naar Nederland willen komen, uitgezonderd worden van het 
EU inreisverbod voor Nederland als zij beschikken over een vaccinatiebewijs. 

 
Let op: de uitzondering geldt niet voor landen die zijn aangewezen als zeer hoog 
risicogebied  vanwege de aanwezigheid van een zorgwekkende virusvariant of 
China zolang China de reisbeperkingen voor reizigers uit Europa handhaaft.  
 
Herstelbewijs 
Per 1 maart 2022 wordt uitvoering gegeven aan de herziening van de Raadaanbeveling. 
Het bovenstaande maakt dat ingezetenen uit niet Schengen/EU-landen met een 
herstelbewijs vanaf 1 maart voor Nederland uitgezonderd kunnen worden op het 
inreisverbod, wanneer zij beschikken over een herstelbewijs uitgegeven door een land dat 
de DCC-equivalentieprocedure heeft doorlopen.  

 
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor deze uitzonderingsgrond op de 
website van de RO: Lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod | 
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Het Ministerie van VWS is verantwoordelijk 
voor de betreffende regelgeving. 

 

Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat derdelanders die niet in het bezit zijn van 
een vaccinatiebewijs voor essentiële reizen naar Nederland kunnen reizen als zij onder 
de lijst van de overige uitzonderingscategorieën van het EU inreisverbod voor Nederland 
vallen: 

 
• EU-burgers (inclusief Nederlanders) en hun familieleden. Dit geldt ook in het geval zij 

niet samen reizen (dus een nareizend familielid). 
Voor wat betreft familieleden wordt uitgegaan van: 
- De echtgenoot; 

- De partner met wie de EU-burger een geregistreerd partnerschap heeft; 
- De (klein)kinderen van de EU-burger, of die van de echtgenoot of geregistreerd 

partner, tot en met de leeftijd van 20 jaar (of die afhankelijk van de EU-burger 
zijn); 

- De (groot)ouders, of die van de echtgenoot of geregistreerd partner, 
als zij afhankelijk van de EU-burger zijn; 

- De partner met wie de EU-burger een duurzame relatie heeft, 
en de (klein)kinderen van die partner, tot de leeftijd van 18 
jaar. 

 
In geval van andere familieleden waarbij sprake is van een schrijnende situatie als een 
familielid zou achterblijven, en waarbij kan worden aangetoond dat ze direct 
voorafgaand minimaal 6 maanden hebben samengewoond met de EU- burger en ook 
kan worden aangetoond dat er sprake is van een afhankelijke relatie (aantonen 
middels gezondheidsverklaring, financiële verklaring, etc.), moet contact worden 
opgenomen met het IND Grenskantoor. 

 
• Onderdanen en inwoners van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, 

Monaco, Andorra, San Marino en Vaticaanstad, en hun familieleden (dit geldt ook in het 
geval zij niet samen reizen (dus een nareizend familielid). 
Voor wat betreft familieleden wordt uitgegaan van: 
- De echtgenoot; 
- De partner met wie de onderdaan van bovengenoemde landen een 

geregistreerd partnerschap heeft; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/eu-inreisverbod/uitzonderingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/eu-inreisverbod/uitzonderingen


 
 

- De (klein)kinderen van de onderdaan van de onderdaan van genoemde landen, of die 
van de echtgenoot of geregistreerd partner, tot en met de leeftijd van 20 jaar (of die 
afhankelijk van deze onderdaan zijn); 

- De (groot)ouders, of die van de echtgenoot of geregistreerd partner, als zij 
afhankelijk van de onderdaan van bovengenoemde landen zijn; 

- De partner met wie de onderdaan van bovengenoemde landen een duurzame 
relatie heeft, en de (klein)kinderen van die partner, tot de leeftijd van 18 jaar. 

 
 
In geval van andere familieleden waarbij sprake is van een schrijnende situatie als een 
familielid zou achterblijven, en waarbij kan worden aangetoond dat ze direct 
voorafgaand minimaal 6 maanden hebben samengewoond met de onderdaan van 
Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vaticaanstad of 
Andorra, en ook kan worden aangetoond dat er sprake is van een afhankelijke relatie 
(aantonen middels gezondheidsverklaring, financiële verklaring, etc.), moet contact 
worden opgenomen met het IND Grenskantoor. 

 
Voor wat betreft aantonen van de familierelatie geldt een minimale bewijslast (bv 
inschrijving BRP, huwelijksakte, geboortebewijs, of een verblijfsdocument waaruit blijkt 
dat de derdelander op grond van het gemeenschapsrecht bij de burger van de EU 
verblijft.) 

 
• Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of 

een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn 
langdurig ingezetenen). Dit geldt ook voor hun familieleden. 
Ook indien de derdelander een verblijfsvergunning van een ander Schengen/EU-land 
en de geassocieerde landen inclusief Zwitserland overlegt valt deze onder de 
uitzondering. 
 
Vwb familielid wordt hier uitgegaan van het kerngezin: huwelijkspartner, 
geregistreerd partner of partner met een bewijs duurzame en exclusieve relatie 
(duurzame relatie: indien er direct voorafgaand minimaal 6 maanden een gezamenlijke 
huishouding is geweest) en kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 

 
• Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht (voor lang verblijf) ontlenen aan 

andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat. Dit geldt ook 
voor hun familieleden. Ook indien de derdelander een verblijfsvergunning van een ander 
Schengen/EU- land en de geassocieerde landen inclusief Zwitserland overlegt valt deze 
onder de uitzondering. 
Vwb familielid wordt hier uitgegaan van het kerngezin: huwelijkspartner, 
geregistreerd partner of partner met een bewijs duurzame en exclusieve relatie 
(duurzame relatie: indien er direct voorafgaand minimaal 6 maanden een gezamenlijke 
huishouding is geweest) en kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 

 
• Houders van een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV); 

Er wordt geen onderscheid gemaakt m.b.t. het verblijfsdoel waarvoor de MVV is 
afgegeven. Alle houders van een MVV vallen onder de uitzondering. 
Ook houders van een MVV of een visum voor lang verblijf afgegeven door een andere 
lidstaat vallen onder de uitzondering. Gezinsleden van houders van een MVV kunnen 
samen met de hoofdpersoon inreizen als ze ook een MVV hebben; 

 
• MVV vrije derdelanders die in het bezit zijn van een kennisgeving van de IND voor lang 

verblijf. Er wordt geen onderscheid gemaakt m.b.t. het verblijfsdoel waarvoor de 
kennisgeving is afgegeven. Gezinsleden van een MVV-vrije derdelander kunnen samen 
met de hoofdpersoon inreizen als ze ook zelfstandig een kennisgeving hebben; 

 
• Verzorgende derdelandse ouders die zich bij hun Nederlands minderjarig kind ( jonger 

dan 18 jaar) willen vervoegen (Chavez). Hierbij moet de derdelander zoveel als mogelijk 



 
 

in het bezit zijn van een (faciliterend) visum. 
 
• Kennismigranten óf werknemers die arbeid in loondienst gaan verrichten voor kort 

verblijf en aan wiens werkgever een tewerkstellingsvergunning is verleend, of die een 
bewijs van het te verrichten werk kunnen overleggen. 
 

• Studenten die voor een kort verblijf naar Nederland komen (korter dan 3 maanden). Zij 
dienen in het bezit te zijn van een bewijs van inschrijving van een onderwijsinstelling 
die op de lijst staat van erkend referent. 

 
• Andere personen met een essentiële functie of behoefte, waaronder: 

o Zorgpersoneel, bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen of onderzoekers; 
o Grenswerkers; 
o Seizoensarbeiders in de landbouw; 
o Zeevarenden, in het bezit van een zeemansboekje. Het betreft personen 

werkzaam in het transport van goederen en ander vervoerspersoneel, voor 
zover noodzakelijk. Dit omvat containerschepen, bulkschepen (bv. erts of 
steenkool), 
tankers (brandstoffen en chemicaliën), hieronder valt ook flight crew. Deze uitzondering 
geldt enkel in het kader van het doel om aan- en af te monsteren en niet met het doel 
om in Nederland in quarantaine te gaan; o Personen die werkzaam zijn in de 
energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken alsmede offshore 
bedrijven die diensten verlenen aan deze sector, vallen ook onder deze categorie. Het 
betreft echter ook 
personen werkzaam op cruiseschepen en regelmatige veerverbindingen. De 
uitzonderingscategorie geldt ook voor zeevarenden die voor een niet-Europese 
opdrachtgever/eigenaar werkzaam zijn ten behoeve van de bouw, verbouw, onderhoud 
en oplevering in Nederland van zeewaardige particuliere schepen met een lengte van 
meer dan 24 meter en beperkt zich op dit moment tot alleen de onderstaande 17 
werven: 
□ Amels/Damen Yachting (locatie Vlissingen) 
□ Oceanco 2x (locatie Alblasserdam en Zwijndrecht) 
□ Feadship: Koninklijke de Vries Scheepsbouw 2x (locatie Aalsmeer en Makkum) 
□ Feadship: Royal van Lent 2x (locatie Kaag en Amsterdam) 
□ Moonen Yachts (locatie Groot Ammers) 
□ Heesen Yachts (locatie Oss) 
□ Vitters Shipyard (locatie Zwartsluis) 
□ Royal Huisman (locatie Vollenhove) 
□ Vitters Shipyard (locatie Zwartsluis) 
□ Icon Yachts (locatie Harlingen) 
□ Balk Shipyard (loctie Urk) 
□ Mulder Shipyard (locatie Zoeterwoude) 
□ Hakvoort Shipyard (locatie Monnickendam) 
□ Valk Shipyard (locatie Waalwijk) 

 
Onder deze uitzondering vallen niet de zeevarenden op kleinere commerciële jachten en 
in de pleziervaart. 
o Personen werkzaam in het transport van goederen en ander 

transportpersoneel, voor zover noodzakelijk. Dit omvat 
containerschepen, bulkschepen (bv. erts of steenkool), visserij, 
tankers (brandstoffen en chemicaliën), hieronder valt ook flight 
crew; Personen die werkzaam zijn in de energiesector, dus olie- en 
gasplatformen en windmolenparken alsmede offshore bedrijven die 
diensten verlenen aan deze sector, vallen ook onder deze categorie; 

o Diplomaten; 
o Militairen; in de uitoefening van hun functie; 
o Personeel van internationale organisaties en humanitaire hulpverleners in de 



 
 

uitoefening van hun functie; ten aanzien van internationale organisaties 
(strafhoven, OPCW, EMA, etc, niet zijnde   bedrijven), gevestigd   in 
Nederland, is afgestemd dat indien zij iemand willen uitnodigen, BZ 
(Directie Protocol en Gastlandzaken) zorg draagt voor de beoordeling; 

 
• Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken, hieronder 

vallen bijvoorbeeld: 
• Het bezoeken van een ernstig ziek familielid; 
• Het bijwonen van een begrafenis; 
• Het bezoeken van ouderen familieleden met een zwakke, broze gezondheid. 

 
Hierbij wordt in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldaan: 
1. het betreft een ouder persoon, bijvoorbeeld 75+ die in Nederland woont; 
2. met een zwakke, broze gezondheid. Dit wordt onderbouwd met een recente 
brief van huisarts en/of specialist; 
3. er is sprake van een schrijnende situatie als het bezoek niet zal plaatsvinden. 

 
T.a.v. de bovengenoemde drie categorieën geldt dat dit is bedoeld voor alle 
eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden: echtgenoten, partners, (klein)kinderen (ook 
adoptie- en stiefkinderen) ongeacht leeftijd, ouders (ook adoptie- en stiefouders) 
grootouders, schoonouders, broers en zussen, schoondochters en –zonen, schoonzussen 
en zwagers en stiefbroers en –zussen. 

 
Verder vallen onder zwaarwegende redenen om familie te bezoeken: 
o Het bijwonen van een bevalling van de partner (met bewezen duurzame relatie); 
o Grootouders die hun kleinkind willen bezoeken: dit geld voor kleinkinderen (tot 18 

jaar)  
Dit kan worden aangetoond door een in te vullen verklaring van de ouders waarin 
staat wanneer het kind geboren is en wie de grootouders zijn die overkomen. In de 
verklaring moeten de persoonlijke gegevens, het verblijfadres en de contactgegevens 
in Nederland worden aangegeven. In deze verklaring moeten ook de contactgegevens 
van de buitenlandse grootouder(s) aangegeven worden.  

o Gescheiden ouders die een bezoek willen brengen aan hun kind (tot de leeftijd van 
18 jaar). Het betreft een ouder die een gedeelde (financiële) zorg voor het kind 
heeft en kan aantonen het kind regelmatig in persoon te hebben gezien. De ouders 
in kwestie dienen een handgeschreven verklaring te ondertekenen waarin zij 
verklaren dat de gescheiden ouder zo´n relatie heeft en toestemming geeft dat de 
andere ouder het kind mag bezoeken. In de verklaring moeten de persoonlijke 
gegevens, het verblijfadres en de contactgegevens in Nederland worden 
aangegeven. In deze verklaring moeten ook de contactgegevens van de 
buitenlandse ouder aangegeven worden. 

 
Andere zwaarwegende redenen m.b.t. familiegerelateerde omstandigheden 
(humanitair) kunnen door het IND Grenskantoor aan (plv) DG-IND worden 
voorgelegd. 

 
• Onderdanen of rechtmatige inwoners van het Nederlands Caribisch gebied 

mogen naar Nederland reizen voor een medische behandeling als deze 
behandeling een spoedeisend karakter heeft. Dit kan worden aangetoond 
door een verklaring van de in Nederland gevestigde medische specialist.  
Indien een begeleider noodzakelijk is en dit in bovengenoemde verklaring is 
opgenomen mag deze meereizen. 
 

 
• Passagiers op doorreis. Hier onderscheiden we drie soorten doorreis: 

a. Aankomst via een Nederlandse doorlaatpost met als doel doorreis naar een 
ander Schengenland als eindbestemming. Voorwaarden: 

• Overleggen van een officiële, gepersonaliseerde, verklaring waaruit blijkt dat 
toegang verleend wordt door het land van eindbestemming, bijvoorbeeld een 



 
 

Note Verbale; 
• Ook een door die lidstaat afgeven Schengen visum (ook multiple entry) op of 

na 19 maart 2020 wordt geaccepteerd als document waaruit blijkt dat 
autoriteiten van dat land toegang zullen verlenen; 

• Vaccinatiebewijs (mits dit vaccinatiebewijs is goedgekeurd voor toegang) 
en het overleggen van een vliegticket naar de lidstaat van eindbestemming. 

b. Aankomst via Nederlandse doorlaatpost met als doel doorreis naar een 
derde land via een ander Schengenland. Voorwaarde: overleggen van geboekte 
en bevestigde reisgegevens voor gehele traject en voldoende aannemelijk 
kunnen maken dat de doorreis en/of toelating tot het derdeland van 
doorreis/bestemming is gewaarborgd; 

c. Aankomst bij een Nederlandse doorlaatpost met een rechtstreekse doorreis naar 
een derde land. Voorwaarde: overleggen van geboekte en bevestigde 
vluchtgegevens voor gehele traject. 

 
• Personen die internationale bescherming behoeven. 

De grensprocedure is onverkort van toepassing; Indien iemand aan de 
grens dus asiel aanvraagt, geldt dat deze persoon een uitgestelde 
toegangsweigering krijgt en dat de aanvraag in de grensprocedure wordt 
afgedaan. Er wordt, net als normaalgesproken het geval is, een 
bewaringmaatregel opgelegd 

 
• Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten. Hierbij gaat 

het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Deze zaken dienen via het IND 
Grenskantoor 
aan DG-IND te worden voorgelegd. Is de vreemdeling visumplichtig, dan dienen deze 
zaken via de Visadienst aan DG-IND te worden voorgelegd. 

 
Het ondergaan van een medische behandeling kan onder humanitaire overwegingen 
vallen. 

 
DG-IND kan overwegen om personen naar Nederland te laten reizen 
voor een medische behandeling als: 
a. Sprake is van een levensbedreigende situatie of als een 

levensbedreigende situatie ontstaat als de medische behandeling 
uitblijft en derhalve een spoedeisend karakter heeft; 

b. Uit de verklaring van de medische behandelaar (specialist, geen 
huisarts) in Nederland blijkt dat de medische behandeling voor deze 
levensbedreigende aandoening in Nederland dient plaats te vinden; 

c. De behandeling in Nederland niet langer duurt dan 90 dagen en de 
vreemdeling kan aantonen dat hij verzekerd is voor de kosten van 
deze behandeling. 

 
Personen die medische behandeling behoeven mogen begeleid worden door één 
persoon. Begeleiding door een medische specialist(en) is toegestaan wanneer daar 
een medische noodzaak toe bestaat. Dit dient te blijken uit de verklaring van de 
medische behandelaar in Nederland. Als sprake is van een minderjarig kind dan mag 
het kind begeleid worden door beide ouders. 

 
Personen voor wie de reisbeperking niet geldt mogen dus inreizen maar moeten, als zij 
visumplichtig zijn, nog steeds over een geldig Schengenvisum beschikken (én dus ook 
aan de overige voorwaarden voor visumverlening voldoen) tenzij Buitenlandse Zaken 
heeft aangegeven dat de betreffende persoon kan inreizen terwijl nog geen visum is 
verleend. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld EU onderdanen en hun partners 
gerepatrieerd worden terwijl die partners normaal gesproken visumplichtig zijn, maar dat 
voor hen (nog) geen visum is afgegeven. 

 
 



 
 

 
 
Aan deze personen zal de toegang en, door KMar, een visum voor 15 dagen verleend 
moeten worden. Bij personen aan wie de toegang is geweigerd zal de 
standaardprocedure bij toegangsweigering gevolgd moeten worden, behoudens het 
opleggen van een boete voor de vervoerders. 

 
4. Test- en vaccinatiebeleid bij reizen naar Nederland 
Het ministerie van VWS is het verantwoordelijke ministerie voor regelgeving die gaat 
over het test- en vaccinatiebeleid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website 
van de RO: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en- 
vakantie/verplichte-negatieve-covid-19-testuitslagen. 
 
Het betreft géén regelgeving van het ministerie van J&V en de IND heeft geen rol in de 
handhaving hiervan. Klanten met vragen kunnen worden doorverwezen naar de website 
van de Rijksoverheid: Contact | Rijksoverheid.nl. Bij technische vragen over de 
verschillende types testen, graag direct contact opnemen met VWS (zie interne notitie) 
(NB: alleen voor IND medewerkers niet voor klant). 

 
5. Afstemming 
Dit informatiebericht is afgestemd met Visadienst, GK, DMB, BZ, Kmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/verplichte-negatieve-covid-19-testuitslagen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/verplichte-negatieve-covid-19-testuitslagen
https://www.rijksoverheid.nl/contact
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