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Een aantal landen heeft ook nu weer, naar aanleiding van de huidige tweede golf in de coronapandemie,
handelsbeperkende maatregelen voor dieren en dierlijke producten ingesteld. Hieronder volgt derhalve
een nieuwe lijst met landen en hun maatregelen. De informatie in deze lijst is afkomstig van het
Landbouwradennetwerk van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en mededelingen
van de Europese Commissie en individuele lidstaten.
Aanvullende informatie is te verkrijgen via de reguliere kanalen van RVO, te vinden via
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus-en-zakendoen.
Alle wijzigingen ten opzichte van een eerdere versie worden aangegeven met datum en een verticale
blauwe balk.
Disclaimer: De verstrekte informatie is verkregen uit betrouwbare bronnen, maar kan desalniettemin
afwijken van officiële standpunten van bevoegde autoriteiten én is tegelijk een momentopname van
datgene wat tot nu toe bekend is. De verstrekte informatie is zo volledig mogelijk. Echter, in de huidige
omstandigheden kunnen geen garanties worden gegeven dat de verstrekte informatie compleet en
absoluut juist is; er volgen nog steeds vele veranderingen. De uiteindelijk beslissing dieren of dierlijke
producten te transporteren ligt bij de exporteur / handelaar.
Harde exportbeperkingen zijn verwerkt in e-CertNL. Hierdoor kunnen er digitale exportverboden of
aanvullende eisen van kracht zijn.
Algemeen:
De regels voor dierenwelzijn, en met name voor het geven van water, voederen, reistijden en rusttijden
overeenkomstig hoofdstuk V van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1/2005 blijven van toepassing. Soms
kunnen door bepaalde maatregelen lange wachttijden ontstaan aan grenzen. Met het oog op
dierenwelzijn zijn dergelijke lange wachttijden onwenselijk bij export van levende dieren.
Houd er rekening mee dat wanneer het niet mogelijk is om te voldoen aan de vereisten van Verordening
(EG) nr. 1/2005, overwogen moet worden om het vervoer van levende dieren te stoppen.
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Land

Laatst
gewijzigd

Maatregel

Algerije
DZ, DZA,
012
Argentinië
AR, ARG,
032
België
BE, BEL,
056
Bulgarije
BG, BGR,
100

•

De Algerijnse grenzen blijven gesloten.

25-02-2021

•

Grenzen zijn in principe nog gesloten, al zijn er meer vluchten
mogelijk. Reizen in het land is niet toegestaan.

05-11-2020

•

Het verbod op niet-essentiële reizen van en naar België is
opgeheven (wel nog een negatief reisadvies).

22-04-2021

•

19-02-2021

Chili
CL, CHL,
152

•

China
CN, CHN,
156

•

Colombia
CO, COL,
170
Denemarken
DK, DNK,
208
Duitsland
DE, DEU,
276

•

Passagiers die vanuit de Europese Unie en derde landen
Bulgarije binnenkomen, moeten een negatief resultaat van een
PCR-test (tot 72 uur oud) overleggen om niet in quarantaine te
worden geplaatst.
Sinds begin april geldt naast het Nederlands verbod op vluchten
vanuit Zuid-Amerika ook een strikt in- en uitreisverbod in Chili.
Deze maatregel geldt voor zowel Chilenen als buitenlanders voor
minimaal 30 dagen.
Binnen- en buitenverpakkingen van geïmporteerde
diepvriesproducten, inclusief fruit, moeten worden
gedesinfecteerd (aan te tonen middels een certificaat) alvorens
tot de Chinese markt te kunnen worden toegelaten.
Directe (KLM) passagiersvluchten van Colombia naar Nederland
zijn beperkt, maar het lijkt erop dat de (KLM) vrachtvluchten
door blijven gaan richting Nederland.
Actuele reisinformatie: https://coronasmitte.dk/en.
De huidige Corona-regels in Duitsland zijn in principe verlengd
tot 18 april 2021. Dit betekent dat naast de digitale registratie
en de quarantaineverplichting van tien dagen voor reizigers uit
bijzonder getroffen gebieden (waaronder Nederland) een
negatief testresultaat overlegd moeten kunnen worden om
Duitsland binnen te komen. Verder gelden er momenteel geen
beperkingen voor reizen van Nederland naar Duitsland. De
quarantaineverplichting is niet van toepassing voor
doorreizenden zonder symptomen. Bovendien bestaan er
vrijstellingen om het economische verkeer in stand te houden
(website Bundesregierung en BMI).
Vanaf middernacht 14-04-2021 zijn de grenscontroles tussen
Duitsland en Tsjechië opgeheven in verband met de verbeterde
coronasituatie in Tsjechië.
Ethiopian Airlines is eigenlijk nooit gestopt met het vervoeren
van cargo / passagiers.

15-04-2021

•
•

•
Ethiopië
ET, ETH,
231
Frankrijk
FR, FRA,
250

•
•
•
•

Ghana
GH, GHA,
288

•

22-04-2021

26-11-2020

26-01-2021
05-11-2020

05-11-2020

Om toegang te krijgen tot Frans grondgebied, ook als men uit
08-04-2021
een EU-lidstaat komt, is nog steeds een negatieve PCR-test
nodig. Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan uitgezonderd.
Vrachtwagenchauffeurs die korter dan 48 in het Verenigd
Koninkrijk zijn geweest, hoeven vanaf 16-03-2021 bij aankomst
in Frankrijk niet meer te voldoen aan de sneltestverplichting.
Meer gedetailleerde informatie en een link naar verplicht
formulier/verklaring is te vinden onder “Coronavirus” op de
website Reisadvies Frankrijk van het ministerie van Buitenlandse
Zaken.
Reizen is alleen mogelijk per vliegtuig en met negatieve
11-02-2021
testresultaten voor vertrek en na aankomst.
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Hongarije
HU, HUN,
348

•

India
IN, IND,
356
Iran
IR, IRN,
364

•

Italië
IT, ITA,
380

•

Japan
JP, JPN,
392
Kenia
KE, KEN
404
Koeweit
KW, KWT,
414
Luxemburg
LU, LUX,
442
Mexico
MX, MEX,
484
Myanmar
MM, MMR,
104

03 juni 2021

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Noorwegen
NO, NOR,
578

•

Oeganda
UG, UGA,
800

•

Oman
OM, OMN,
512

•

Oostenrijk
AT, AUT,
040
Peru
PE, PER,
604

•
•

Reizen naar Hongarije voor zakelijke doeleinden zijn mogelijk.
uitgezonderd van dit verbod. Meer details over uitzonderingen,
voorschriften en procedures zijn te vinden op: Here is our
overview with everything you need to know.
Rechtstreekse vluchten tussen Nederland en India zullen naar
verwachting binnenkort worden hervat.

04-02-2021

Interprovinciaal wegverkeer is gelimiteerd.
Om verdere besmettingen te voorkomen is alle grensverkeer
voor twee weken gesloten voor personen; vrachtverkeer is wel
mogelijk.
Vanaf 16-05-2021 is de quarantaineverplichting van vijf dagen
voor reizigers vanuit Nederland opgeheven. Actuele informatie
voor reizigers is te vinden op de website van het Italiaanse
Ministerie voor Gezondheid: https://bit.ly/2Su4cgm.
Tot nader orde zijn de grenzen gesloten voor reizigers.
Ondanks geruchten, zegt de Japanse regering dat zij er alles
aan zal doen om de Olympische Spelen door te laten gaan.
Internationale reizen naar en vanuit Kenia gaan door. Alle
personen die binnenkomen, moeten een negatieve PCR-test
hebben die minder dan 96 uur voor aankomst is verkregen.
Vliegtuigen mogen nog maximaal 30 passagiers meenemen,
maar KLM blijft vliegen met vracht.

25-02-2021

Reizigers uit de EU en Schengen-landen kunnen vrij inreizen.

04-02-2021

Geen nieuwe handelsbelemmeringen.
Geen restricties om het land binnen te komen of binnen het land
te reizen.
Er zijn geen internationale vluchten naar Myanmar. Om er te
komen moet men eerst naar Kuala Lumpur vliegen en dan op de
wekelijkse speciale vlucht van het Wereld Voedselprogramma
(WPF) naar Yangon proberen te komen. De ambassade kan u
informeren over quarantaine, inreisvisa en de reliefvluchten.
Voor reizigers die Noorwegen binnen komen is een 10 dagen
quarantaine verplicht. De meest recente informatie voor
reizigers: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronaviruscovid-19/id2692388/.
Per 01-10-2020 is Entebbe International Airport weer open voor
een aantal luchtvaartmaatschappijen (waaronder KLM). Hiermee
kunnen toeristen en andere reizigers weer zoals voorheen het
land in komen, mits ze een negatieve COVID-test bij zich
hebben die niet langer dan 72 uur voor vertrek is afgenomen.
De landsgrenzen van Oman zijn voor inkomend verkeer voor
een periode van vooreerst een week gesloten, wat zijn weerslag
kan hebben op het goederenverkeer. Vliegverkeer is echter wel
mogelijk.
Actuele maatregelen in Oostenrijk, zie
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
Vluchten vanuit Europa zijn verboden en de grenzen met de
buurlanden over land blijven gesloten. Vluchten vanuit Peru
naar Nederland zijn verboden, alleen luchtvrachtvervoer is
toegestaan.

11-02-2021
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•
•
•

Portugal
PT, PRT,
620

•

•
Roemenië
RO, ROU,
642

•

Rwanda
RW, RWA,
646

•

Saoedi-Arabië
SA, SAU,
682
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•

•

Servië
RS, SRB,
688
Singapore
SG, SGP,
702

•

Slowakije
SK, SVK,
703

•

•

Voor reizen naar Polen, check altijd het laatste reisadvies om te
bepalen welke regels, waaronder negatieve test en of
quarantaine, gelden.
Het dragen van een mondkapje (dus geen shawls of andere
vervangers) blijft verplicht buiten en in publieke ruimtes.
Op de website van de Poolse overheid staat een overzicht van
alle maatregelen.
Voor het vasteland van Portugal geldt een verbod op
verplaatsingen tussen gemeenten tussen 27-11-2020 23.00 uur
en 02-12-2020 05.00 uur en tussen 04-12-2020 23.00 uur en
09-12-2020 05.00 uur. Daarnaast is elke gemeente ingedeeld in
een risiconiveau en afhankelijk van dit niveau gelden
verschillende maatregelen. In veel gemeenten geldt een
avondklok. Voor reizen in deze periode, neem contact op met
lis-lnv@minbuza.nl voor de details.
De landsgrens met Spanje is gesloten. Deze mag alleen gebruikt
worden voor strikt noodzakelijke reizen.
Reizigers die in Roemenië aankomen uit landen die op de "gele
lijst" staan - waar op dit moment ook Nederland onder valt moeten 14 dagen in quarantaine (thuis, of op een door de
autoriteiten aangewezen locatie). Reizigers die uit een land met
een gele zone komen, kunnen worden vrijgesteld van
quarantaine als de reis minder dan 72 uur duurt, en ze een
negatieve COVID-19-test kunnen overleggen die niet ouder is
dan 48 uur.
Het vliegveld is open en onder andere KLM vliegt op Kigali en
Kampala.
Quarantaine na binnenkomst in Rwanda is verplicht voor
maximaal 24 uur in door overheid aangewezen locaties.
Vereisten: negatieve test niet langer dan 72 uur voor vertrek,
tweede test bij aankomst.
Vanaf 20-05-2021 gelden nieuwe maatregelen voor inkomende
reizigers. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen onder
andere ‘citizens’ en ‘niet-citizens’ en gevaccineerden en nietgevaccineerden. Voor het boarden dient iedereen een negatief
resultaat van een PCR-test te laten zien. Alle internationale
reizigers moeten in principe zeven dagen in quarantaine,
uitgezonderd onder meer gevaccineerden en degenen die
hersteld zijn van het COVID-19 virus. Meer info:
https://twitter.com/ksagaca/status/1391852741602037765?s=2
4. Reizigers moeten zich vooraf laten informeren door hun
vliegmaatschappij.
Reismaatregelen voor zakenmensen:
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/servie
/nieuws/2021/01/29/serbia-newsflash-week-4.
Grenzen zijn nog steeds gesloten voor reizen (vrije tijd, maar
vooral ook voor werk), terwijl de overheid probeert ‘Green lanes’
te ontwikkelen (alleen werkgerelateerd) of zelfs ‘travel bubbles’
(vrije tijd) met landen die nauwelijks of geen nieuwe
besmettingen kennen.
Bij inreizen van Slowakije blijft quarantaine en registratie
verplicht naast een negatieve test. De quarantaine kan worden
opgeheven na een (aanvullende) negatieve PCR test. Informatie
kan worden gevonden op de site van de Slowaakse overheid.
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Spanje
ES, ESP,
724

•

•
Taiwan
TW, TWN,
158
Tanzania
TZ, TZA,
834
Tsjechië
CZ, CZE,
203

•
•
•

•
Verenigde
Arabische Emiraten
AE, ARE,
784
Verenigd Koninkrijk
GB, GBR,
826

•

•

•

Verenigde Staten
US, USA,
840
Vietnam
VN, VNM,
704
Zuid-Afrika
ZA, ZAF,
710
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•
•

•
•
•
•

Een negatieve PCR-test is verplicht voor reizigers uit Nederland
25-03-2021
die per vliegtuig of boot inreizen. De negatieve PCR-test moet
zijn afgenomen binnen 72 uur voor aankomst. Behalve de
negatieve PCR-test is het voor lucht- en bootreizigers nu ook
mogelijk het resultaat van een TMA- of vergelijkbare test mee te
nemen (TMA is ‘Transcription Mediated Amplification’ (ook
bekend als Grifols)).
Tot ten minste 06-04-2021 blijft de grens tussen Spanje en
Portugal gesloten voor niet-noodzakelijke reizen.
Toegangsbeperkingen voor buitenlanders zijn te vinden op de
02-11-2020
BOCA-website: https://www.boca.gov.tw/cp-220-5081-c06dc2.html.
KLM start vanaf 10-12-2020 rechtstreekse vluchten van
03-12-2020
Amsterdam naar Zanzibar.
Er gelden strenge voorwaarden om het land in te reizen, die per 15-04-2021
risico-categorie verschillen. Nederland valt daarbij sinds
05-04-2021 in de hoogste risico-categorie waarbij een antigeentest niet ouder dan 24 uur noodzakelijk is, alsmede een PCRtest niet ouder dan 3 dagen alvorens men ook dan nog verplicht
in quarantaine gaat. Verdere informatie is te vinden op de site
van Tsjechische overheid.
Vanaf middernacht 14-04-2021 zijn de grenscontroles tussen
Duitsland en Tsjechië opgeheven in verband met de verbeterde
coronasituatie in Tsjechië.
Vrij personenverkeer tussen de verschillende Emiraten is alleen
26-01-2021
mogelijk met een negatieve uitslag van een PCR test. E.e.a.
heeft geen gevolgen voor het goederenverkeer.
Vanaf 06-04-2021 is een nieuw testregime van toepassing op
personen die vanuit het buitenland in het Verenigd Koninkrijk
arriveren en daar langer dan twee dagen blijven. Zij moeten een
test doen voor het eind van de tweede dag en vervolgens om de
drie dagen. Personen die positief testen moeten een PCR-test
doen, waarmee de variant wordt vastgesteld. Dit geldt ook voor
vrachtwagenchauffeurs, maar op hen is ook aanvullend beleid
van toepassing
(https://www.gov.uk/government/news/bespoke-testingregime-unveiled-for-exempt-international-arrivals).
Vrachtwagenchauffeurs moeten tijdens de eerste tien dagen in
het Verenigd Koninkrijk in zelfisolatie in hun wagen en mogen
deze alleen onderbreken voor een beperkt aantal redenen zoals
het kopen van voedsel, toiletteren, een beetje rekken en
strekken of het ondergaan van een Covid-test.
Staten en zelfs counties kunnen zelfstandig restricties opleggen.
Dit betekent dat de maatregelen per staat maar ook binnen de
staat kunnen verschillen.
Sinds 22-03-2020 is de toegang van alle buitenlanders tot nader
order opgeschort. De maatregel is niet van toepassing op
diplomaten, ambtenaren, buitenlandse investeerders, experts en
geschoolde arbeiders.
Internationale commerciële vluchten zijn stopgezet.
De landgrenzen blijven gesloten.
Passagiersvluchten van en naar Zuid-Afrika zijn zeer beperkt.
Luchtvracht gaat nog steeds door.
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•

•

Zweden
SE, SWE,
752
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•

Nederlandse zakenmensen kunnen Zuid-Korea blijven bezoeken
door een visum te verkrijgen bij de Koreaanse ambassade in
Nederland. Ze moeten bij aankomst in Zuid-Korea twee weken
in quarantaine worden geplaatst.
Sinds 08-01-2021 moeten alle buitenlandse aankomsten (incl.
degenen met een Re-entry Permit afgegeven vóór
08-01-2021) binnen 72 uur voor vertrek naar Zuid-Korea een
negatieve PCR COVID-19-test hebben afgelegd.
Alle essentiële transportbewegingen blijven mogelijk, meestal
met de eis om een recente negatieve coronatest te kunnen
tonen. De meest recente informatie staat op de site voor
reisadviezen.
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