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Betreft Impact van COVID 19 op de consulaire dienstverlening

Geachte voorzitter,
Gelet op de ontwikkelingen rondom de (wereldwijde) verspreiding van het nieuwe
coronavirus (COVID-19) en de berichtgeving over de verschillende preventieve
maatregelen van lokale autoriteiten in verschillende landen inclusief in Nederland,
hecht ik er aan uw Kamer te informeren over enkele consulaire elementen die zijn
verbonden aan deze ontwikkelingen.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is eerstverantwoordelijk binnen de
Rijksoverheid voor de uitvoering van consulaire dienstverlening wereldwijd.
De consulaire dienstverlening omvat enerzijds de dienstverlening aan
Nederlanders die naar het buitenland reizen of daar langere tijd verblijven en
anderzijds de dienstverlening aan niet-Nederlanders die naar Nederland willen
komen. Nederland heeft daarbij als ambitie om wereldwijd een goede consulaire
dienstverlening te bieden.
Reisadviezen
De Rijksoverheid zet zich in voor actuele informatievoorziening rondom het
coronavirus. Het Kabinet heeft eerder op www.rijksoverheid.nl/coronavirus een
centrale locatie gecreëerd waar informatie over de ontwikkelingen rondom het
nieuwe coronavirus met burgers wordt gedeeld, zodat de informatie breed
vindbaar is.
Buitenlandse Zaken draagt bij aan die actuele informatievoorziening door de
reisadviezen. De reisadviezen van het ministerie beschrijven de veiligheidsrisico’s
voor Nederlanders die naar het buitenland reizen, daarin worden ook de
maatregelen meegenomen die landen treffen tegen het coronavirus. Het Ministerie
van Buitenlandse Zaken monitort die ontwikkelingen doorlopend. Waar nodig
worden reisadviezen van getroffen gebieden en/of landen aangepast, zowel op
inhoud als qua classificatie (groen, geel, oranje, rood). De reisadviezen van
Buitenlandse Zaken worden daarnaast steeds in lijn gebracht met de zogeheten
‘risicogebieden’ van het RIVM.
Voor landen die generieke inreisbeperkingen opleggen voor Europese of
Nederlandse onderdanen wordt ervoor gekozen de classificatie van die

reisadviezen op ‘oranje’ te plaatsen, hetgeen aangeeft dat alleen noodzakelijke
reizen overwogen moeten worden.
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De inhoud en classificatie van de reisadviezen is altijd zo actueel mogelijk, waarbij
zorgvuldigheid voorop staat. Zo kan het voorkomen dat de inhoud van een
reisadvies niet direct gelijk loopt met (niet door het Ministerie van Buitenlandse
Zaken geconsolideerde) informatie die via andere bronnen gemeld wordt, zoals via
media. De snelheid van de ontwikkelingen wereldwijd zal zoveel als mogelijk
worden gevolgd in aanpassingen van de relevante reisadviezen, waarbij in ieder
geval de classificatie actueel zal worden gehouden. De meest actuele versie van
de reisadviezen zijn te vinden op www.nederlandwereldwijd.nl en de Reisapp van
Buitenlandse Zaken. Verder zal door middel van ‘veelgestelde vragen’ en de
social media-kanalen vanuit Buitenlandse Zaken en posten geïnformeerd worden.
Eventuele verdergaande maatregelen vanuit de Rijksoverheid zullen verwerkt
worden in de reisadviezen.
Consulaire bijstand
De ontwikkelingen rondom het coronavirus leiden ertoe dat in de afgelopen
periode op diverse manieren Nederlanders last hebben ondervonden in hun reizen
en verblijven in het buitenland. Dat geldt ook voor Nederlanders die door
inreisbeperkingen geraakt worden en (tijdelijk) hinder ondervinden bij de
terugkeer naar Nederland.
Het Nederlandse netwerk van ambassades en consulaten en het ministerie van
Buitenlandse Zaken blijven 24 uur per dag klaar staan om zo goed mogelijk
consulaire bijstand te bieden, binnen de grenzen van datgene wat praktisch
uitvoerbaar is in de huidige omstandigheden. Daarbij wordt, waar dat mogelijk is,
steun verleend aan het bevorderen van veilige terugkeer naar Nederland, waarbij
ook een voortgezet veilig verblijf in het buitenland tot de mogelijkheden behoort.
Dat gebeurt in nauwe samenwerking met lokale overheden en de Nederlandse
reiswereld; het ministerie ondersteunt steeds die inzet, waarbij de lokale
autoriteiten leidend blijven en eerstverantwoordelijk zijn voor de personen die in
hun land verblijven.
Impact dienstverlening
De toenemende verspreiding van COVID-19 – en de verschillende preventieve
maatregelen die lokale autoriteiten in landen wereldwijd nemen om nieuwe
besmettingen tegen te gaan – zal in voorkomend geval ertoe leiden dat de
mogelijkheden om consulaire bijstand te verlenen beperkter zijn dan onder
normale omstandigheden.
Het bezoeken van gedetineerden, het innemen van visumaanvragen en andere
reguliere consulaire dienstverlening zoals opgenomen in de jaarlijkse Staat van
het Consulaire zal door die omstandigheden tijdelijk aanzienlijk verminderd
mogelijk zijn, vooralsnog tot 6 april 2020.
Buitenlandse Zaken doet - binnen de thans ontstane (beperkte) mogelijkheden –
uiteraard al het mogelijke voor Nederlanders die in het buitenland een beroep op
consulaire bijstand doen. Het verlenen van urgente consulaire bijstand en
humanitair dringende zaken gericht op Nederlanders wereldwijd, zullen daarbij
voorrang krijgen boven reguliere consulaire dienstverlening. Daarbij wordt er
onverkort op ingezet 24/7 en 7 dagen per week klaar te staan.

Eventuele additionele maatregelen van overheidswege zullen steeds integraal
verwerkt worden in de consulaire en visum-dienstverlening.
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De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

