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URGENT

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Sigrid Kaag
Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen
cc – Vaste Kamercommissie voor VWS, Eerste en Tweede Kamer
cc – RIVM
cc – Europarlementariërs Tineke Strik, Jeroen Lenaers en Sophie in ’t Veld

Betreft: Nieuwe vragen en suggesties inzake corona en reizen naar Nederland

Olten, 25 mei 2021

Geachte mevrouw Kaag, geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
De Stichting Nederlanders buiten Nederland (“SNBN”) vertegenwoordigt de belangen
van de meer dan één miljoen Nederlanders in het buitenland. De coronacrisis gaat
een nieuwe fase in: van de meest restrictieve fase die ons land in tijden heeft gekend
naar geleidelijke opening. Met deze opening komen nieuwe reis- en verblijfvragen
naar voren, juist ook onder Nederlanders in het buitenland. Velen van hen willen
graag zo snel mogelijk hun vrienden, familie en in Nederland te bezoeken, met name
deze aankomende zomermaanden. In deze brief zetten we onze vragen en
suggesties op een rij (de drie meest urgente punten staan bovenaan):
I
II
III
IV
V

Urgent: reikwijdte vaccinatierichtlijn RIVM is te beperkt
Urgent: kwetsbare Nederlanders in kwetsbare landen ter plaatse helpen
Urgent: afschaffen van dubbele testverplichting voor alle reizigers en
afschaffen elke testverplichting voor gevaccineerden
Erkenning buitenlandse vaccinaties
Regeringsstrategie inclusie Nederlanders buiten Nederland
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I
Urgent: reikwijdte vaccinatierichtlijn RIVM is bij nader inzien te beperkt
Op grond van deze vaccinatierichtlijn van het RIVM komen “personen die niet in
Nederland wonen of zijn geregistreerd maar langer dan 1 maand in Nederland
verblijven (…) in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie”. Recente navraag bij
het RIVM leert ons echter dat er allerlei voorwaarden worden gesteld. Deze
voorwaarden zijn in het geheel niet toegesneden op de situatie van Nederlanders in
het buitenland. Op deze manier is de toezegging om Nederlanders buiten Nederland
te helpen een wassen neus.
Het RIVM stelt bijvoorbeeld als voorwaarde dat de betrokkene beschikt over een
BSN en DigiD. Veel Nederlanders buiten Nederland voldoen niet aan deze
voorwaarde. In normale tijden is het al heel lastig om vanuit het buitenland een BSN
en een DigiD te regelen, maar in Coronatijd is het vaak vrijwel onmogelijk dit vanuit
het buitenland gedaan te krijgen omdat veel ambassadebalies nog gesloten zijn. Het
betreft hier met name de oudere (en soms kwetsbare) Nederlanders. Tegelijkertijd
willen wij de regering ook meegeven dat de tijdelijke aanwezigheid van deze
Nederlanders in Nederland zelf een kans is om hen extra te wijzen op het aanvragen
van een BSN / DigiD in Nederland.
De restrictie dat gewerkt wordt met een vaccinatievolgorde die prima werkt voor
mensen die het jaar lang in Nederland wonen, hoeft lang niet altijd optimaal te
werken voor Nederlanders buiten Nederland die voor korte tijd in Nederland op
bezoek zijn – hoe begrijpelijk de intentie ook is. Het kan sowieso al erg lastig blijken
om het verblijf in Nederland zo te plannen dat men aan de beurt is voor een
vaccinatie. Wij vragen bij de regering begrip hiervoor – en daar waar dat mogelijk is:
de nodige coulance.
Het RIVM vereist verder dat men na de 1e prik nog lang genoeg in Nederland moet
zijn voor een eventuele 2e prik. Voor de meeste Nederlanders in het buitenland zal
het niet realistisch zijn om zo lang in Nederland te blijven. Een praktische oplossing
zou zijn om deze groep voor het Janssen vaccin in aanmerking te laten komen
(slechts 1 prik nodig).
Deze restricties mogen de mogelijkheid om een vaccin in Nederland te krijgen niet
onnodig uithollen. Anders is de toezegging om Nederlanders in het buitenland te
helpen een papieren tijger.
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II
Urgent: kwetsbare Nederlanders in kwetsbare landen ter plaatse helpen
Uit onze inventarisatie via onze Regionaal Vertegenwoordigers – onze lokale oren en
ogen wereldwijd – blijkt dan in een aantal landen urgente problemen bestaan met het
lokale vaccinatieprogramma. Zo hebben wij de volgende zorgelijke berichten
ontvangen uit onder meer India, Peru en Sudan:
● Vaccinatie is niet beschikbaar, zonder enig uitzicht op beschikbaarheid.
● Oudere Nederlanders hebben vanwege eigen zorg of mantelzorg, of lokale
beperkingen geen toegang tot vaccinatie.
● (Zeer) gebrekkige infrastructuur in het betreffende land, met veel
onduidelijkheid tot gevolg wie wel/niet, wanneer en waar de vaccinatie kan
krijgen.
● Opduiken bijzonder gevaarlijke variant (op dit moment: India).
Andere West-Europese landen, zoals Portugal, Frankrijk en Duitsland zijn inmiddels
begonnen met het aanbieden van een vaccinatie aan hun medeburgers in sommige
landen, zoals in India.
Onlangs heeft de Nederlandse regering aangekondigd “vanwege de speciale relatie”
700.000 vaccinaties beschikbaar te stellen aan Suriname. De SNBN ziet dit als een
prachtgebaar. Deze speciale relatie heeft de regering ook met de Nederlanders in het
buitenland. Wij zien daarom graag dat Nederland een vergelijkbare actie onderneemt
om kwetsbare Nederlanders in het buitenland te helpen, wellicht in samenwerking
met andere Europese landen. Wij verzoeken u om met spoed:
1) een eigen inventarisatie te maken in welke landen vaccinaties buiten bereik zijn
voor Nederlanders die aldaar wonen.
2) criteria op te stellen op basis waarvan Nederlanders buiten Nederland als
‘kwetsbaar’ kunnen worden aangeduid (bijvoorbeeld op basis van onderliggende
condities of (mantel)zorg).
3) in geval Nederland zelf niet is toegerust om vaccinaties in het buitenland aan
kwetsbare mede-Nederlanders in kwetsbare landen te geven, de samenwerking te
zoeken met Europese landen die dit wel doen om zo vaccinaties voor de kwetsbare
Nederlanders in kwetsbare gebieden toch mogelijk te maken. Dit is de tijd voor
Europese solidariteit.
III

Urgent: afzien van dubbele testverplichting voor alle reizigers en elke
testverplichting voor hen die aantoonbaar gevaccineerd zijn
Al eerder hebben wij onze twijfel geüit over de sneltestverplichting (zelfs met 24 uur
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als tijdsperiode) in combinatie met de PCR verplichting. Nu steeds meer mensen
gevaccineerd zijn, is het tijd om de verplichting tot een dubbele test af te schaffen en
te opteren voor een enkele (antigeen) sneltestverplichting, die betaalbaar,
gemakkelijk en toegankelijk is, en het zo spoedig mogelijk afschaffen van alle
testverplichtingen voor gevaccineerden en andere personen die een duidelijk lager
besmettingsrisico vormen
IV
Erkenning buitenlandse vaccinaties
De SNBN verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk duidelijk te maken aan alle
Nederlanders buiten Nederland of (en hoe) men het zogenaamde “Digital Green
Certificate” moet aanvragen – of dat men voldoende heeft aan het vaccinatiebewijs
van het eigen land (mits vaccin goedgekeurd en geaccepteerd) voor het volledig
kunnen uitoefenen van de (reis- en verblijf-)rechten als EU-burger.

V
Regeringsstrategie inclusie Nederlanders buiten Nederland
Waar iedereen vorig jaar is overvallen door de pandemie, is onder experts de
heersende mening dat corona altijd bij ons zal blijven en nieuwe – wellicht
gevaarlijker – varianten, zoals in India, waarschijnlijk zijn.
Er wonen meer dan een miljoen Nederlanders in het buitenland. Wij roepen de
regering op hún belang, zeker voor de kwetsbare Nederlanders in kwetsbare landen,
voortaan standaard op te nemen in verdere strategie en regelgeving.

Uw reactie
Wij doen een beroep op de Nederlandse regering om de menselijke maat te
hanteren bij elke volgende corona/vaccinatiemaatregel, zeker richting de
medeburgers in het buitenland, in bijzonder richting de kwetsbare Nederlanders in
kwetsbare landen. Wij verzoeken u vriendelijk met spoed aandacht te geven aan
deze brief, met name aan de eerste drie punten, en we zien uit naar een snelle
reactie van uw kant.
Met vriendelijke groet,

Twan Laan, secretaris SNBN
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