Update EU-inreisverbod
Nederland heeft het EU-inreisverbod voor een aantal specifieke landen opgeheven. Mensen
die bestendig verblijf hebben in een selecte groep landen van buiten Europa kunnen vanaf 1
juli weer naar Nederland reizen. Het kabinet heeft het EU-besluit hierover bekrachtigd.
Nederland heeft per 1 juli 2020 het inreisverbod opgeheven voor de volgende landen:
Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland,
Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. Voor reizigers afkomstig uit China
geldt dat het inreisverbod zal worden opgeheven zodra het land ook EU-burgers toelaat. In
al deze landen is de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter
dan gemiddeld in de EU.
Reizigers uit landen die niet hierboven worden genoemd kunnen alleen naar de EU reizen
wanneer zij onder één van de uitzonderingscategorieën van het inreisverbod vallen. Houders
van een MVV waren al uitgezonderd van het inreisverbod. Reizigers uit derde, niet-MVV
plichtige, landen die naar Nederland komen als student of kennismigrant (inclusief
onderzoeker, houder van een Europese blauwe kaart en ICT-richtlijn) zijn toegevoegd aan
deze uitzonderingscategorieën.
Wat betekent dit?
➢ Houders van een MVV blijven uitgezonderd van het inreisverbod. Dus ook als zij uit
een MVV-plichtig land komen dat onder het inreisverbod valt. Hun MVV-sticker is het
bewijs waarmee zij Nederland mogen inreizen.
➢ Studenten en kennismigranten (waaronder o.a. de onderzoekers) zijn uitgezonderd
van het inreisverbod. Dat geldt dus ook voor studenten uit een MVV-vrijgesteld land,
zoals de VS, dat onder het inreisverbod valt. Zij vallen onder de
uitzonderingscategorie, zijn daarmee vrijgesteld van het inreisverbod en kunnen met
hun kennisgevingsbrief inreizen (dit is het bewijs waarmee zij Nederland mogen
inreizen). Er is, in bredere zin, door de hoger onderwijsinstellingen aandacht gevraagd
voor de kennisgevingsbrief, nu er voornamelijk vanuit huis moet worden gewerkt en
inscannen van deze brieven dus lastig te organiseren is. Er wordt gekeken of er
mogelijkheden zijn om dit op te lossen. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit
gedeeld.
➢ Kennismigranten moeten daarnaast een schriftelijke verklaring van de werkgever bij
zich hebben. Meer informatie hierover is te vinden op
https://ind.nl/Paginas/Coronavirus.aspx
Voor de hierboven genoemde uitzonderingscategorieën geldt een dringend advies tot
thuisquarantaine van 14 dagen. Hoe dit vorm moet krijgen in de praktijk wordt nader
bekeken en zodra hierover meer bekend is, wordt dit gedeeld.
De informatie op de websites van BZ en de IND is geüpdatet:
- https://ind.nl/Paginas/Coronavirus.aspx
- www.netherlandsandyou.nl
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