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Geachte voorzitter, 
 
Gehoord hebbende de aanbeveling van het integrated political crisis response 
(IPCR) van 4 januari 2023, het advies van het OMT en MIT van 6 januari 2023, na 
overleggen met onder meer de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de 
veiligheidsregio Kennemerland, geef ik u, mede namens de minister van Justitie 
en Veiligheid, op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid en met 
inachtneming van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, de volgende opdracht. 
 
Negatief testcertificaat bij aankomst in Nederland 
Ik geef u opdracht om alle reizigers direct afkomstig uit de Volksrepubliek China 
vanaf 10 januari 2023, 00.01 uur, te controleren of te doen controleren op een 
testuitslag (NAAT- PCR of professioneel afgenomen antigeen), conform 
bestuurlijke afspraken over toezicht en (strafrechtelijke) handhaving, waaruit 
blijkt dat de reiziger op het moment van testen niet was geïnfecteerd met covid-
19. Deze testplicht geldt niet voor: 

a) personen tot en met 11 jaar; 
b) houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

verstrekte diplomatieke identiteitskaart of een door een ambassade, 
consulaat of het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte Note 
Verbale; 

c) personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen 
of internationale organisaties in Nederland, en de leden van hun 
officiële huishouden, die als zodanig zijn of worden geregistreerd bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

d) staatshoofden en leden van een buitenlandse regering; 
e) personen die wegens humanitaire redenen reizen; 
f) personen die werkzaamheden verrichten gerelateerd aan de 

gereedstelling of daadwerkelijke inzet van personeel ingedeeld bij 
Defensie, personeel ingedeeld bij Defensie dat een noodzakelijke korte 
opleiding moet volgen of experts noodzakelijk voor het functioneren 
van de krijgsmacht; 

g) personeel dat in professionele hoedanigheid betrokken is bij de 
uitvoering van een vlucht; 
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h) reizigers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum; 
i) personen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in 

opdracht van de minister of staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
en de eventuele personen die door deze personen worden begeleid 

j) reizigers uit Taiwan 
k) reizigers uit Hong Kong. 

  
Deze testuitslag mag niet ouder zijn dan 48 uur op het moment van vertrek van 
het vliegtuig uit de Volksrepubliek China. Een geldige negatieve testuitslag bevat: 

a) gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest en 
wanneer deze is getest; 

b) de uitslag van de antigeentest of de NAAT-test; 
c) de in het Nederlands of Engels vermelde conclusie dat de geteste 

persoon op dat moment niet is besmet met covid-19; 
d) een logo of kenmerk van een instituut of arts waar of door wie de test 

is afgenomen. 
 
Voor zover het nodig is om de bovenstaande opdracht uit te voeren, trek ik jegens 
u onderdeel b van de aanwijzing van 30 november 2020, kenmerk 1790564-
215027-PDC19, in. 
 
Als u problemen ervaart bij de uitvoering van deze aanwijzing, verzoek ik u 
contact op te nemen met uw contactpersoon bij de programmadirectie Covid-19 
Informatie en Coördinatie. 

Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 
 
 


