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Geachte heer Laan, geachte heer Keij, beste Eelco, 
 
Op 20 januari jl. heeft u de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en 
Buitenlandse Zaken een brief gezonden, waarin u de zorgen schetst van de 
Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) over de nieuwe 
inreisbeperkingen die vanaf 23 januari jl. gelden voor reizen naar Nederland. In 
het bijzonder uit u uw zorgen over de verplichte sneltest bij vliegreizen, die 
maximaal 4 uur oud mag zijn bij vertrek. Namens beide ministers kan ik u als 
volgt antwoorden. 
 
Uiteraard hebben wij begrip voor de vragen en zorgen die leven bij Nederlanders 
in het buitenland over de inreisbeperkingen. De nieuwe regels zullen de 
reismogelijkheden naar Nederland beperken, en ik begrijp dat dit tot complexe 
situaties kan leiden voor uw achterban en anderen die willen terugkeren naar 
Nederland. Een dergelijk besluit tot verdere reisbeperkingen wordt dan ook niet 
lichtzinnig genomen, maar met een duidelijk doel voor ogen, waarin verschillende 
belangen worden af- en meegewogen. Dat is ook hier het geval.  
 
Het besluit tot nieuwe inreisbeperkingen, waaronder de verplichte sneltest bij 
vliegreizen, heeft als direct doel het voorkomen van verdere import van de 
opkomende COVID-19 virusmutaties naar Nederland. De ontwikkelingen rond 
deze mutaties, die eerst opdoken in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en 
Brazilië en zich snel over de wereld verspreiden, zijn zeer zorgelijk. Het 
besmettingsgevaar is hoger bij elk van deze mutaties dan bij het oorspronkelijke 
COVID-19 virus. De verplichte sneltest biedt naast de reeds verplichte PCR-test, 
die maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland wordt afgenomen, een extra 
controlemogelijkheid om erop toe te zien dat deze virusvarianten zich zo min 
mogelijk verspreiden, en wordt daarom vooralsnog als een noodzakelijk onderdeel 
geacht van de huidige reisbeperkingen. Hierbij is bewust gekozen voor een korte 
termijn van 4 uur voor vertrek om de kans op besmetting in de periode tussen de 
afname van de PCR-test en het aan boord gaan van het vliegtuig zo veel mogelijk 
te beperken. Uw voorstel om de sneltest ten minste 24 uur voor vertrek te laten 
afnemen, kan dan ook niet worden overgenomen. 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken brengt momenteel in samenwerking met 
de ambassades in kaart waar er PCR- en sneltesten gedaan kunnen worden in het 
buitenland. Dit overzicht staat op www.netherlandsworldwide.nl. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om een sneltest te laten doen op de luchthaven waar de 

https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/where-can-i-get-a-pcr-or-rapid-test-outside-the-netherlands
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reiziger een tussenstop heeft, indien het land van vertrek geen sneltesten 
aanbiedt.  
 
Tenslotte kan er contact worden opgenomen met het 24/7 Contact Center van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken indien iemand vanwege uiterst dringende 
omstandigheden naar Nederland terug moet reizen en niet de mogelijkheid heeft 
om een antigeentest te doen. Dit contactcentrum is 24 uur per dag bereikbaar. In 
noodgevallen kan een uitzondering worden gemaakt op de dubbele testplicht, 
maar de ruimte hiervoor is zeer beperkt. Immers, hoe meer uitzonderingen er 
worden gemaakt, hoe minder effectief de maatregel is en hoe groter de kans op 
verdere verspreiding van het gemuteerde virus.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en blijf graag met u in 
contact over de ontwikkelingen rond de reisbeperkingen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
De minister van Buitenlandse Zaken,  
namens deze, 
de Directeur Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid, 
 
 
 
 
 
Dirk-Jan Nieuwenhuis 
 
 
 
 
 
  


