FAQ
Voor welke landen geldt een inreisverbod?
Voor alle landen, behalve:
leden van de Europese Unie
leden van de EER (Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)
zogeheten ‘veilige landen’.
Meer informatie kunt u hier vinden.
Dit betekent dat voor reizigers uit bijvoorbeeld Duitsland of Spanje dus geen verklaring
vereist is.
Moeten volledig gevaccineerde reizigers ook in het bezit zijn van een inreisverklaring?
Nee, indien reizigers volledig zijn gevaccineerd en dat kunnen bewijzen is er geen
inreisverklaring nodig. De Rijksoverheid heeft wel strikte voorwaarden verbonden aan het
vaccinatiebewijs.
Nota bene, reizigers uit landen die staan aangemerkt als ‘zeer hoog risicogebied vanwege
zorgwekkende virusvarianten’ hebben altijd een inreisverklaring nodig, ook als zij volledig zijn
gevaccineerd. Meer informatie kunt u hier vinden.
Biedt een inreisverklaring ontheffing van de quarantaineplicht die geldt voor reizigers
uit landen zonder inreisverbod?
Nee, er kan alleen ontheffing voor de COVID19 inreisbeperking worden aangevraagd voor
professionals die reizen vanuit een land waarvoor een inreisverbod geldt. Professionals uit
de culturele en creatieve sector mogen de quarantaine verlaten voor het doel waarvoor ze in
Nederland zijn, oftewel de activiteit waarvoor ze uitgenodigd zijn.
Moeten reizigers waaraan een inreisverklaring is afgegeven zich houden aan de
quarantaineplicht?
Ja, ook reizigers waaraan een inreisverklaring wordt afgegeven en in Nederland verblijven,
moeten zich in beginsel houden aan de thuisquarantaine van 10 dagen. Professionals uit de
culturele en creatieve sector mogen de quarantaine verlaten voor het doel waarvoor ze in
Nederland zijn, oftewel de activiteit waarvoor ze uitgenodigd zijn.
Als de professional reist vanuit een land met een inreisverbod, een tussenstop maakt
in een land binnen de EU en vanaf hier de reis voortzet per trein, moet er dan een
inreisverklaring worden aangevraagd?
Ja, ook dan moet er een inreisverklaring voor Nederland worden aangevraagd, omdat
anders de kans bestaat dat de reiziger in het land van aankomst wordt geweigerd.
Wat is de behandeltermijn van een ingediende aanvraag voor een inreisverklaring?
Binnen 5 werkdagen wordt de aanvrager per mail geïnformeerd.
Wanneer kan ik aanvragen?
Hiervoor geldt dat wij u adviseren niet te vroeg maar ook niet te laat aan te vragen in
verband met het feit dat omstandigheden tussentijds kunnen wijzigen. Wij adviseren u op zijn
vroegst 4 weken voor de inreisdatum en op zijn laatst 10 dagen voor de inreisdatum een
aanvraag in te dienen.
Kan er een inreisverklaring worden aangevraagd voor de cast en crew van
professionele audiovisuele producties?
Ja, in het geval van een professionele audiovisuele productie dient de betreffende cast en
crew door de Nederlandse (co)producent te zijn uitgenodigd om
werkzaamheden te verrichten en daarvoor een vergoeding te ontvangen.
Het kan daarbij gaan om werkzaamheden voor locatiebezoek ter

voorbereiding op een productie en werkzaamheden voor opnames, postproductie of uitbreng
van een audiovisuele productie
Moet ik bij aankomst in Nederland een negatieve COVID-19-testuitslag kunnen tonen?
Ja, vanaf 15 december overhandigt de professional een recente, officiële negatieve COVID19-testuitslag én een ingevulde en ondertekend Negative Test Declaration aan de lucht- of
scheepvaartmaatschappij en aan de grensautoriteiten.

