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Geachte heer Laan, 

 

Op 8 januari jl. ontvingen wij uw brief ‘vragen en suggesties rondom nieuwe 

(corona)reisbeperkingen naar Nederland’, waarin u drie punten aan de orde stelt: 

de quarantaineplicht, de registratie van de booster in de Nederlandse QR code en 

tot slot de uniformiteit van maatregelen en afstemming in EU-verband. Ik wil u – 

onder verontschuldiging voor de verlate reactie - op de eerste plaats bedanken 

dat u zich ervoor inspant om reizen gedurende deze pandemie mogelijk te maken. 

Dat sluit aan bij de inzet van het kabinet om reizen zoveel mogelijk te laten 

plaatsvinden, zonder beperkingen en met behoud van vrij verkeer binnen de Unie.   

Ik geef u hierbij onze reactie op deze drie onderwerpen, mede namens het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Het Nederlandse COVID-reisbeleid is de afgelopen 

maanden aan verandering onderhevig geweest, ook door de komst van de 

omikronvariant eind vorig jaar, wat tot aanscherpingen van het reisbeleid heeft 

geleid. Inmiddels zijn we in een andere fase van de pandemie beland en heeft het 

kabinet besloten tot stapsgewijze nationale versoepelingen, waar ook een 

vereenvoudiging en versoepeling van het reisbeleid bij hoort. Nu deze 

besluitvorming op 15 februari jl. bekend is gemaakt, kan ik u van een actuele 

reactie voorzien op onderstaande drie onderwerpen.  

 

1. Quarantaineplicht   

 

Het kabinet erkent dat de quarantaineplicht een drempel is voor reizigers. In het 

licht van de omikronvariant heeft het kabinet in december 2021 toch moeten 

besluiten om volledig gevaccineerde of herstelde reizigers niet langer van de 

quarantaineplicht uit te zonderen. Dit omdat de effectiviteit van de primaire 

vaccinatiecyclus en eerder opgebouwde immuniteit door besmetting met 

bijvoorbeeld de Delta-variant suboptimaal is tegen de omikron-variant. Hierdoor 

werd de quarantaineplicht van kracht voor grotere groepen reizigers. Op dat 

moment was nog veel onduidelijk over de impact van de omikronvariant op de 

epidemiologische situatie in Nederland.   
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In de periode die volgde bleek dat de omikronvariant, en de daaruit volgende 

hoge besmettingsgraad in zowel Nederland als wereldwijd, niet direct tot 

bovenmatige druk op de zorg leidt. In dat licht acht het kabinet het opleggen van 

een quarantaineplicht vanwege een hoge besmettingsgraad in het land van 

vertrek niet langer passend. Op 15 februari jl. heeft het kabinet dan ook 

aangekondigd dat de quarantaineplicht vanaf 25 februari komt te vervallen. 

Daarmee komt de quarantaineplicht voor alle reizigers te vervallen en niet alleen 

voor die reizigers die beschikken over een vaccinatie/boosterbewijs en/of 

testbewijs, zoals u in uw brief van 7 januari voorstelde. Zo nemen we een 

belangrijke drempel weg om naar Nederland (terug) te reizen. 

Alleen in het geval van een nieuwe zorgwekkende virusvariant zal de 

quarantaineplicht weer worden ingevoerd, met beperktere uitzonderingen. In dat 

geval zijn gevaccineerden en geboosterden niet uitgezonderd van de 

quarantaineplicht. 

 

2. Registratie buitenlandse vaccinatie-, booster- en herstelbewijzen in 

Nederlandse QR-code (plus daaropvolgende vaccinaties)  

 

Het coronatoegangsbewijs (CTB) was een belangrijk middel om de samenleving te 

heropenen en open te houden op een epidemiologisch verantwoorde manier. Zoals 

u in uw brief aangeeft, verloopt de uitgifte van QR-codes op basis van in het 

buitenland uitgegeven vaccinatie- of herstelbewijzen niet in alle situaties op een 

vanzelfsprekende wijze. Het kabinet hecht eraan dat eenieder die zich heeft laten 

vaccineren, testen of over een negatief herstelbewijs heeft, kan beschikken over 

een CTB.  

 

Vanaf 25 februari is het in Nederland niet meer nodig een CTB te laten zien, maar 

het Digitaal Corona Certificaat (DCC) blijft voorlopig bestaan en blijft ook nodig 

om binnen de EU/Schengen te kunnen reizen. Ook Nederland stelt een DCC 

verplicht voor alle reizigers die vanuit de EU/Schengen (terug)reizen naar 

Nederland. Het is dus van groot belang dat een DCC voor iedereen beschikbaar 

blijft, ook voor personen die zich buiten Nederland hebben laten vaccineren.  

Eenieder die zich binnen de Europese Unie (EU) heeft laten vaccineren of naar 

aanleiding van een corona-infectie in een EU-lidstaat heeft laten testen, heeft 

recht op een Digitaal Corona Certificaat (DCC). Het land dat de vaccinatie gezet 

heeft of de test heeft afgenomen, is verantwoordelijk voor de uitgifte van het 

DCC. Als de uitgegeven DCC’s voldoen aan de juiste voorwaarden, zijn deze ook 

te gebruiken in Nederland als Coronatoegangsbewijs (CTB).  

Voor mensen die zich buiten de EU hebben laten vaccineren is vorig jaar een route 

opgezet, waarbij bij aangewezen GGD-locaties in Utrecht, Rotterdam en 

Groningen vaccinatiebewijzen uit derde landen omgezet kunnen worden naar een 

DCC. Ook voor vaccinaties die elders binnen de EU zijn gezet is deze route open, 

hoewel dan alleen (op grond van de Europese DCC-verordening) een CTB kan 

worden afgegeven. Hierover is informatie te vinden via: Vaccinatiebewijs na 

vaccinatie in het buitenland | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl1.  

Het kabinet begrijpt de behoefte om e-registratie mogelijk te maken, zodat een 

fysiek bezoek aan een GGD-locatie in Nederland niet nodig is. Binnen de Europese 

                                                

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/gevaccineerd-in-het-buitenland 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/gevaccineerd-in-het-buitenland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/gevaccineerd-in-het-buitenland
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Unie wordt uitsluitend met door de EMA of WHO goedgekeurde vaccins gewerkt. 

Dit is ook vastgelegd in regelgeving. Wanneer men een telefonische afspraak 

maakt bij het loket Buitenlandse Vaccinaties bij een van de aangewezen GGD-

locaties, wordt het vaccinatiebewijs alvast globaal gecontroleerd. Vervolgens 

wordt het vaccinatiebewijs op de locatie uitgebreider gecontroleerd en de identiteit 

van de persoon vastgesteld. Vanwege het risico op fraude met vaccinatiebewijzen 

kan de GGD op dit moment helaas geen online QR-codes verstrekken en is 

vooralsnog de enige mogelijkheid om hiervoor in persoon een afspraak te maken 

bij een van de aangewezen GGD-locaties. Wel is het aantal aangewezen GGD-

locaties uitgebreid, zodat mensen minder ver hoeven te reizen. 

Het RIVM verkent momenteel of en hoe vaccinaties die in het buitenland (binnen 

of buiten de EU) zijn gezet (met toestemming) alsnog in Nederland kunnen 

worden geregistreerd. Ook onderzoeken we of het mogelijk is om betrouwbaar 

een buitenlands DCC in te lezen en de buitenlandse prikken toe te voegen aan de 

eigen gegevens die al in de app staan. 

Tot slot bestond sinds 15 februari een oplossing voor in derde landen 

gevaccineerde personen die kort verblijven in Nederland, zoals zakenreizigers en 

toeristen: een CTB voor kort verblijf. Hiermee kon gedurende een periode van 14 

dagen gebruik worden gemaakt van voorzieningen waar een CTB voor vereist is, 

zonder iedere 24 uur een test te moeten doen. Deze route komt per 25 februari te 

vervallen omdat het vanaf die datum niet meer nodig is om in Nederland een CTB 

te laten zien. 

 

3. Uniformiteit van maatregelen en Europese samenwerking 
 

We zijn het met u eens dat het wenselijk is om inreisregels zoveel mogelijk te 

coördineren in EU verband. Het kabinet acht vrij reizen binnen de EU, op een 

veilige manier, van groot belang. Het is belangrijk dat we met andere EU-landen 

maatregelen voor reizigers coördineren om te voorkomen dat een lappendeken 

aan verschillende nationale maatregelen ontstaat. Daar zet Nederland zich ook 

voor in.  

 

Nadat lidstaten bij het begin van de pandemie grenzen sloten zijn er Europese 

afspraken gemaakt. Een van de belangrijkste afspraken is het Digitaal Corona 

Certificaat (DCC) dat door alle EU lidstaten wordt uitgegeven en gebruikt voor 

reizen. Op 25 januari zijn tijdens de Raad Algemene Zaken nieuwe coördinatie 

afspraken bekrachtigd over het reizen binnen de Europese Unie. Voor reizen 

binnen de EU is afgesproken dat het DCC in principe voldoende is, op basis van 

een herstel-, vaccinatie- of testbewijs. Nederland neemt deze aanbeveling per 25 

februari over. Wel zien we in de praktijk dat landen verschillende regels hanteren. 

Bij de inzet van het DCC voor reizen, maar ook voor nationale maatregelen, 

bijvoorbeeld voor de horeca of evenementen. Het kabinet zal zich daarom blijven 

inzetten voor het zoveel mogelijk harmoniseren van de inreisregels binnen de EU. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Dirk-Jan Nieuwenhuis 

Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid 


