
Negatief COVID-19 testresultaat en aangifte bij aankomst in 
Nederland 
 
Vanaf 18.00 uur op 15 december 2020 moeten sommige reizigers bij aankomst in Nederland een negatief 
COVID-19-testresultaat produceren. Passagiers die per vliegtuig of over zee aankomen uit een land buiten het 
EU/Schengengebied dat niet op de EU-lijst van "veilige landen van herkomst" staat en die zijn vrijgesteld van 
het EU-reisverbod, moeten een negatief COVID-19-testresultaat en een ondertekende verklaring kunnen 
produceren. Dit is een van de maatregelen die Nederland neemt om de invoer en verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Op dit moment is de eis van negatieve tests niet van toepassing op Nederlanders en 
EU/Schengen-burgers en hun familieleden die reizen of terugkeren van buiten het EU/Schengengebied. 
Het negatieve testresultaat en de ondertekende verklaring zijn geen versoepeling van het REISVERBOD van de 
EU. Het is nog steeds zo dat alleen reizigers die zijn vrijgesteld van het EU-reisverbod Nederland mogen 
binnenkomen, hetzij omdat hun land van vertrek op de EU-lijst van "veilige landen van herkomst" staat, hetzij 
omdat zij onder een van de vrijstellingscategorieën vallen en nederland mogen binnenkomen ondanks het EU-
reisverbod. Het negatieve testresultaat en de verklaring zijn dus aanvullende maatregelen. 
 

Testresultaat en aangifte 
Vanaf 15 december 2020 moeten reizigers die aankomen uit een land dat niet op de EU-lijst van "veilige 
landen van herkomst" staat en die zijn vrijgesteld van het EU-reisverbod dat op Nederland van toepassing is, 
de volgende documenten overleggen: 
 Een officieel negatief COVID-19 testresultaat; 
 Een ingevulde en ondertekende negatieve testverklaring. 

Deze documenten moeten worden getoond aan de luchtvaartmaatschappij of (cruise)schip/ferrymaatschappij, 
en aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. 
Verplichte informatie over het testresultaat en de aangifte 
Het negatieve testresultaat moet in het Engels, Duits, Frans, Spaans of Nederlands zijn. 
Beide documenten moeten aan vijf eisen voldoen: 
 Type test: de test moet een moleculaire PCR-test zijn en moet voor SARS-CoV-2/COVID-19 zijn. Er is geen 

ander type test geldig, met inbegrip van een snelle test; 
 Testresultaat: het testresultaat moet negatief zijn (of niet worden gedetecteerd); 
 De voor- en achternaam van de passagier: zoals vermeld in hun paspoort; 
 Datum en tijd waarop de test is uitgevoerd: De test mag niet meer dan 72 uur voor aankomst van de 

passagier in Nederland zijn uitgevoerd. 
 De documenten moeten de gegevens bevatten van het instituut of het laboratorium dat de test heeft 

uitgevoerd. 
Gedrukt negatief testresultaat en vereiste aangifte 
Passagiers moeten in het bezit zijn van gedrukte versies van zowel het negatieve testresultaat als de aangifte. 
Het is niet acceptabel om een digitale versie op een telefoon of tablet te tonen. 
Belang van negatief testresultaat en verklaring 
Passagiers uit risicogebieden vormen een risico voor Nederland wat betreft de verspreiding en invoer van 
coronavirus. Om dat risico te beperken, moeten zij een negatief testresultaat en een verklaring kunnen 
overleggen. 
72 uur: moment van uitvoering van de test of het resultaat 
Het tijdstip tussen het moment van de uitvoering van de test en de aankomst in Nederland mag niet meer dan 
72 uur zijn. Het testresultaat moet voor vertrek naar Nederland bekend zijn. 
 

Passagiers die behoefte hebben aan een negatief COVID-19-testresultaat en -
aangifte 
Vanaf 18.00 uur op 15 december 2020 moeten passagiers een negatief COVID-19-testresultaat en een 
verklaring overleggen indien zij: 
 afkomstig zijn uit een land dat niet op de EU-lijst van veilige landen staat; 
 komen van buiten het EU/Schengengebied: 
 komen aan via de lucht of over zee; 
 13 jaar of ouder zijn; 



 vallen niet in een van de vrijstellingscategorieën die onderaan deze pagina worden vermeld. 
De negatieve testverklaring is voor passagiers uit risicogebieden buiten het EU/Schengengebied. Passagiers uit 
landen die door de EU als "veilig" worden beschouwd, hoeven dus geen negatieve testverklaring over te 
maken. 
 

Vrijstelling van negatief testresultaat en aangiftevereiste 
De volgende mensen hebben geen behoefte aan een negatief testresultaat en verklaring. 
 Grensoverschrijdende forenzen; 
 Transitpassagiers die via Nederland onmiddellijk door de lucht naar een ander land reizen; 
 Nederlanders (onder meer onderdanen van het Caribisch gebied van Het Koninkrijk der Nederlanden) en 

onderdanen van andere EU- en Schengenlanden. 
 Personen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor Nederland of een andere EU/Schengen-

lidstaat; 
 Houders van een diplomatieke identiteitskaart uitgegeven door het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken; 
 Houders van diplomatieke paspoorten; 
 Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vaticaanstad en 

Andorra, en hun familieleden; 
 Houders van een visum voor langdurig verblijf, met inbegrip van personen met een vergunning voor 

tijdelijk verblijf (MVV); 
 Personen die in de goederentransportsector werken, en ander transportpersoneel voor zover nodig. Dit 

geldt ook voor personen die werken op containerschepen, bulkschepen (bijvoorbeeld van erts en 
steenkool), tankers (brandstof en chemicaliën) en vissersschepen. Het omvat ook particulieren die in de 
energiesector werken, waaronder olie- en gasplatforms en offshore windparken, offshore-bedrijven die 
diensten verlenen aan deze sector, en lucht-, cruise- en veerbootbemanningsleden als ze reizen om hun 
werk te kunnen doen; 

 Zeevarenden die in het bezit zijn van een zeeman's recordboek en onderweg zijn van of naar actieve 
dienst of als ze op reis zijn om hun werk uit te voeren. De vrijstelling geldt niet voor zeevarenden op 
commerciële jachten en pleziervaartuigen; 

 Staatshoofden en leden van buitenlandse regeringen; 
 Studenten die een meldingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst hebben – alleen voor een 

lang verblijf; 
 Hoogopgeleide migranten die in het bezit zijn van een meldingsbrief van de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst of die in het bezit zijn van een Nederlandse werkvergunning. 
 Reizigers die gebruik maken van de aangewezen veilige corridorvluchten tussen Atlanta en Amsterdam. 

 

Situaties waarin een testresultaat en een verklaring niet vereist zijn 
Negatief testresultaat en verklaring niet nodig als u met de auto, touringcar of trein reist 
De verplichting om een negatief testresultaat en aangifte op te stellen is momenteel niet van toepassing op 
mensen die met de auto, touringcar of trein reizen. Vanwege de Brexit kan de eis vanaf 1 januari 2021 ook 
gelden voor mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk met de lucht, trein of zee reizen. 
Negatief testresultaat en aangifte niet vereist voor Nederlanders die vanuit het buitenland reizen 
Nederlanders (onder meer onderdanen van het Caribisch gebied van Het Koninkrijk der Nederlanden) en 
onderdanen van andere EU- en Schengenlanden zijn op dit moment nog niet verplicht een negatief COVID-19-
testresultaat en -verklaring te overleggen. De wet zal eerst moeten worden gewijzigd, dus dit zal niet voor het 
voorjaar van 2021 gebeuren. 
Negatief COVID-19-testresultaat en verklaring niet vereist voor gezinsleden van buiten de EU 
Familieleden van EU-burgers zijn niet verplicht een negatief COVID-19-testresultaat en -verklaring te 
presenteren. Lees meer informatie over familieleden die reizen met EU-burgers. De eis voor een negatieve test 
geldt wel voor reizigers die zijn vrijgesteld van het reisverbod vanwege hun lange-afstandsrelatie. 
Negatief COVID-19 testresultaat en aangifte niet nodig voor doorvoer via Nederlandse luchthavens 
Passagiers die aankomen op een luchthaven in Nederland en hun reis voortzetten zonder de luchthaven te 
verlaten, hoeven geen negatieve testverklaring af te leggen. 
Als ze de luchthaven verlaten en hun reis voortzetten, bijvoorbeeld met de trein, moeten ze een negatieve 
testverklaring overleggen. 



Negatief COVID-19-testresultaat en verklaring niet vereist na het wisselen van vliegtuig in een 
ander EU-land 
Passagiers die via een ander land (dus niet Nederland) het EU/Schengengebied binnenkomen, hoeven bij 
aankomst in Nederland geen negatief testresultaat en aangifte te doen. 
 

Negatief testresultaat en aangifte en aankomst in Nederland 
De test werd meer dan 72 uur voor aankomst in Nederland uitgevoerd, vanwege vertraging 
Als een passagier wordt vertraagd door geen schuld van zijn eigen, een negatief testresultaat tot 96 uur oud (in 
plaats van 72 uur) kan worden aanvaard. Dit geeft de passagier een extra 24 uur. De passagier is 
verantwoordelijk voor het aantonen van de termijn werd overschreden als gevolg van een vertraging die niet 
de schuld van hun eigen. 
Passagiers zonder negatieve testverklaring mogen Nederland niet in 
Indien een luchtpassagier voor vertrek geen negatief testresultaat en verklaring kan overleggen, mag hij niet 
naar Nederland reizen en mag hij niet aan boord van het vliegtuig. In Nederland gaat de Koninklijke 
Marechaussee ook controleren of vliegtuigpassagiers een negatief testresultaat en aangifte hebben. Zo niet, 
dan wordt hen de toegang tot Nederland ontzegd. Zij zullen met dezelfde luchtvaartmaatschappij terug 
moeten keren naar hun land van vertrek. 
Passagiers die zonder negatief testresultaat en aangifte in Nederland aankomen, mogen niet van boord. Ook 
dit zal worden gecontroleerd door de Koninklijke Militaire en Grenspolitie. 
Geen testen bij aankomst in Nederland 
Passagiers moeten voor vertrek getest worden. Ze kunnen zich niet laten testen bij aankomst in Nederland. Als 
ze niet zijn getest, worden ze de toegang tot Nederland geweigerd en moeten ze terugkeren naar hun land van 
vertrek. 
 

Geen reizen naar Nederland als testresultaat positief is 
Als iemand positief heeft getest op COVID-19, mogen ze nergens heen, ook niet naar Nederland. Ze moeten 
geïsoleerd blijven totdat ze geen symptomen meer hebben, en ze moeten het advies van de lokale 
gezondheidsdiensten opvolgen. 
Ze kunnen alleen naar Nederland reizen als ze geen symptomen meer hebben en negatief hebben getest op 
COVID-19. 
 

Negatief testresultaat en verklaring is geen gezondheidsverklaring 
Ook luchtreizigers die in Nederland aankomen, moeten een gezondheidsverklaring voor de volksgezondheid 
hebben ingevuld. Passagiers die per schip aankomen, hoeven geen gezondheidsverklaring in te vullen. 
 

Negatief testresultaat en verklaring voor mensen die vanuit het Verenigd 
Koninkrijk reizen 
Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten en de overgangsperiode eindigt op 31 december 2020. Dit 
betekent dat passagiers die vanaf 1 januari 2021 vanuit het Verenigd Koninkrijk vanuit de lucht, trein of over 
zee naar Nederland komen, ook een negatief testresultaat en een verklaring moeten overleggen, tenzij zij 
onder een vrijstellingscategorie vallen. 
 

Documenten 
Coronavirus: Negatief testverklaringformulier 
Vanaf 15 december 2020 moeten reizigers deze negatieve testverklaring Covid-19 en het negatieve 
testresultaat zelf laten zien wanneer ... 
Formulier | 04-12-2020 

 
Factsheet 'Verplichte negatieve COVID-19-testresultaat en -verklaring' in meerdere talen 
Travellers from a country not on the European Union’s list of low-risk countries and who are exempt 
from the EU entry ban for the ... 
Publication | 08-12-2020 
 





 


