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URGENT 

 

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Stef Blok 
Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen. 

 

Betreft: Noodsituaties worden onmogelijk door nieuwe reisbeperkingen Coronavirus, in 
bijzonder verplichte sneltest 

 

     Olten, 22 januari 2021 

 

Geachte heer Blok, geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, 

De Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) vertegenwoordigt de belangen 
van de meer dan een miljoen Nederlanders in het buitenland. Onze achterban heeft 
met grote zorg kennisgenomen van de beperkingen die vanaf 23 januari gelden voor 
het reizen naar Nederland. Wij maken ons in het bijzonder zorgen over de verplichte 
sneltest die maximaal 4 uur oud mag zijn voordat men aan boord gaat. 

Deze sneltestverplichting komt voor veel Nederlanders in het buitenland de facto 
neer op een verbod om naar Nederland te reizen. Voor internationale reizen wordt 
men geacht drie uur van tevoren op de luchthaven aanwezig te zijn, waar de reistijd 
naar de luchthaven (of ferryterminal) er nog bij komt: deze is voor de meeste 
Nederlanders in het buitenland minstens een uur, vaak langer. De meeste 
luchthavens bieden geen sneltests aan: dat betekent dat men vóór het vertrekken 
naar de luchthaven eerst nog een (vaak private) kliniek zal moeten opzoeken voor 
deze sneltest. Binnen de gestelde tijdslimiet zal dat in de praktijk in veel gevallen 
onmogelijk zijn. 

Dit betekent dat de verplichte sneltest een regelrechte blokkade is: een verkapt 
verbod om terug naar Nederland te reizen. Zelfs in noodgevallen (bijvoorbeeld 
ernstige ziekte van familieleden in Nederland) geeft uw 24/7 Contact Center aan dat 
niet in alle gevallen gegarandeerd kan worden, dat snel gereisd kan worden. Dit is 
disproportioneel.  
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Nederlanders hebben het fundamentele recht om terug te keren naar het “eigen” 
land. Dit recht wordt onderschreven in de Memorie van Toelichting op de Wet 
Publieke Gezondheid. Met de verplichte sneltest maakt u dit grondrecht tot een 
wassen neus.  

Wij verzoeken beleefd maar zeer dringend om deze sneltestverplichting danwel per 
direct op te heffen, danwel de tijdsfactor gecombineerd met deze sneltest te 
verruimen naar ten minste vier en twintig uur.  

Graag horen we op zeer korte termijn van u. Wij beraden ons op volgende stappen 
mocht deze regel niet aangepast worden op een wijze die recht doet aan de rechtens 
te respecteren belangen van onze achterban.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Twan Laan, secretaris SNBN 


