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Rotterdam, 10 december 2020

: Negatieve testverklaring: uitzondering alle zeevarenden

Geachte voorzitter en leden,
In tegenstelling tot het eerder verstuurde stuk (CAZ-93 en CKE-072) zijn alle zeevarenden
die Nederland per vliegtuig en schip binnenkomen uitgezonderd van de verplichting een
negatieve tekstverklaring te tonen. Op verzoek van de KVNR en het ministerie van
infrastructuur en Waterstaat is uiteindelijk de uitzondering toch tot stand gekomen.
Er wordt nu gesproken over een uitzondering voor:
‘Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje als zij in uitoefening van hun functie
reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden in Nederland reizen.’
De negatieve tekstverklaring zal wel gelden voor passagiers die Nederland binnenkomen
per schip, behoudens de reeds bestaande uitzonderingen. Het is nog onduidelijk of het
Verenigd Koninkrijk, dat met ingang van 1 januari 2021 buiten de EU valt, als Covid-19
risicogebied zal worden bestempeld. Er wordt momenteel gewerkt aan een
handelingskader voor de betrokken rederijen.
De informatie op de eerder verstuurde website is inmiddels aangepast:
www.rijksoverheid.nl/testverklaring. Ook is de Engelstalige website inmiddels
gepubliceerd en is de uitzondering hierin meegenomen:
www.government.nl/testdeclaration.
Mochten er in de praktijk toch problemen voorkomen, verzoeken wij u dit bij ons te
melden.
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English summary
In contrast to the information in circular CAZ-093 and CKE-072, all seafarers arriving in
the Netherlands by airplane and ship are exempted from the mandatory negative test
declaration. For passengers arriving in the Netherlands by ship, the negative test
declaration is mandatory, except for the exemptions. The information is now available in
English: www.government.nl/testdeclaration.

Met vriendelijke groet,
Sanne Koeleman
Arbeidszaken
koeleman@kvnr.nl
010 2176 272
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