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In heel Frankrijk geldt een vroege avondklok (18—06 uur) en in sommige departemen-

ten mag je voorlopig ook in de weekends niet de deur uit. Reizigers uit Schengenlan-

den moeten bovendien een negatieve PCR-test bij zich hebben als ze het land binnen-

komen.  

Lees hier de laatste berichten over de corona-situatie in Frankrijk.  

Update 7/3. Het negatieve reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt 
waarschijnlijk verlengd tot 15 april. 

Update 4/3. Drie extra departementen komen onder ‘haute surveillance’: Hautes-
Alpes, Aisne en de Aube. De 23 departementen waar extra regels gelden zijn: Alpes-
Maritimes, Bouches-du-Rhône, de Drôme, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Meurthe-et-
Moselle, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, 
Somme, Val-d’Oise, Val-de-Marne,  de Var, Yvelines, Hautes-Alpes, Aisne en de Aube. 
In deze departementen is het dragen van een mondkapje ook buiten verplicht in stedelijke 
omgevingen en verder wordt  het de inwoners sterk afgeraden om hun departement te verlaten. 
In deze departementen sluiten voorlopig alle winkels van meer dan 10.000 m2. 

In het departement Pas-de-Calais geldt vanaf nu een weekend-lockdown, waardoor in-
woners op zaterdag en zondag nog zeer beperkt hun huis mogen verlaten. Deze regel is al sinds 
een week van toepassing op de stad Duinkerke (in het departement Nord) en een groot deel 
van het departement Alpes-Maritimes (steden Menton, Nice, Théoule-sur-Mer, Cannes 
en de hele kust rond die steden). Ook daar mag je op zaterdag en zondag niet de deur uit zon-
der een getekende verklaring. 

Aanpassingen testbeleid reizen naar Nederland 

Meer mogelijkheden en verruiming van de 4 uur sneltest, wanneer men naar Nederland moet rei-
zen. 
 
Vanaf 3 maart worden meer coronatesten toegestaan. Nu is er de PCR-test. Dit is een zogenaam-
de NAAT-test. Naast de PCR-test, zijn er nog meer NAAT-testen. Per 3 maart zijn alle NAAT-
testen toegestaan. Dus ook de testen onder de namen mPOCT, NAAT, of RT PCR, LAMP en TMA. 
De PCR-test verplichting wordt dan de NAAT-testverplichting  

 

Meer info over aanpassingen testbeleid reizen  
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Tevredenheidsonderzoek door stichting 

GOED   

(Grenzeloos Onder Een Dak) 

Wij willen graag weten wat voor Nederlan-

ders in het buitenland belangrijk is en hoe 

wij het beste jullie ervaringen, problemen 

en klachten kunnen verwerken. Deze infor-

matie is belangrijk om de juiste prioriteiten 

vast te kunnen stellen. Dit korte onderzoek 

neemt niet meer dan 5 minuutjes van je 

tijd in beslag. Jullie feedback is belangrijk 

voor ons!  

Wat is belangrijk voor u?  

Doe mee aan het onderzoek!  

 

Kun je, wanneer je als Nederlander in 

het buitenland woont, je laten vaccine-

ren in Nederland?  

 

Er kwamen meerdere vragen hierover binnen bij 

de VBNGB.  

Kunnen mensen die niet meer in de BRP (Basis 

Registratie Personen) staan, wel een Covid vacci-

natie in Nederland krijgen?  

De VBNGB is bij het CAK gaan informeren wat de 

mogelijkheden zijn en het schijnt onder bepaalde 

voorwaarden inderdaad mogelijk. 

 

Lees hier verder  

 

Bron: NIHB.nl 

SVB “Bewijs van in leven zijn” 

 

Door de Covid-pandemie zijn er van april t/m oktober 2020 door de SVB geen formulieren voor het 

‘bewijs van in leven zijn’ verstuurd. Vanaf november 2020 is de versturing van de levensbewijzen 

weer als normaal hervat. 

 

Bent u in de genoemde periode (april-okt) jarig? Dan hebt u in 2020 waarschijnlijk geen levensbe-

wijs ontvangen. Je krijgt daarom het formulier dit jaar wat eerder dan normaal. Wanneer krijg je 

het formulier in 2021? Voorbeeld: Krijg je normaal in juni het levensbewijs en heb je er vorig jaar 

geen ontvangen, dan krijg je deze nu eind februari 2021. In juni 2021 krijg je dan niet opnieuw 

een formulier. 

Lees hier verder 

Kopie ID-app 
 

Iedereen moet van tijd tot tijd wel een kopie identiteitsbewijs opsturen of laten zien. Er is een han-

dige App waarmee je dit op een veilige manier kunt doen. Je hebt o.a. de optie om bepaalde  

delen, bijvoorbeeld je BSN, af te schermen. 

 

Meer info over deze App  
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Uit de Nieuwsbrief van Stichting Nederlanders Buiten Nederland  (SNBN) 

In onze brandbrief van enkele weken geleden vroegen wij de 
regering om de "4 uur sneltest-verplichting" om te zetten naar "tenminste 24 uur". Afgelopen week 
heeft de SNBN in stilte met drie verschillende advocatenkantoren gesproken om te kijken of we moeten 
doorzetten met een rechtszaak: immers die 4-uurs-eis is voor velen niet haalbaar. 
 
Gisteravond heeft de regering laten weten de 4-uurs-eis inderdaad om te zetten naar een 24-uurs-eis. 
Dat is een eerste grote overwinning voor ons en de Nederlanders buiten Nederland! Daarmee is een 
rechtszaak voor nu van de baan, al houden we de vinger aan de pols.  

Vanaf 3 maart worden meer coronatesten toegestaan. Nu is er de PCR-test. Dit is een zogenaamde 
NAAT-test. Naast de PCR-test, zijn er nog meer NAAT-testen. Per 3 maart zijn alle NAAT-testen toege-
staan. Dus ook de testen onder de namen mPOCT, NAAT, of RT PCR, LAMP en TMA.  
De PCR-test verplichting wordt dan de NAAT-testverplichting. 

 

 

Bankzaken voor Nederlanders 
in het buitenland:  

Initiatiefwetsvoorstel 

Al jaren speelt het dossier 'bankzaken'. Velen van ons worden plotseling  
geconfronteerd met de opheffing van een bankrekening in Nederland. 
Vanaf 10/3 zal de internetconsultatie openen over een nieuw initiatief-
wetsvoorstel (D66): de Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Neder-
landers in het buitenland.  
Doel is om Nederlanders buiten de EU het recht te geven een basisbe-
taalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden. 
Deze wet zou veel Nederlanders in het buitenland helpen. De vraag is in 
hoeverre er ook een reparatie in komt te zitten voor de gedupeerden tot 
nu toe! 
De internetconsultatie gaat zoals gezegd nu open en inspraak is via 
deze link welkom. 

 

Tot 1 juni a.s. is het nog mogelijk de “isolatie voor € 1,-“ aan te vragen. 

Als u dit al van plan was loont het de moeite om een devis aan te vragen bij een RGE-erkend bedrijf.  
De regeling heeft ook betrekking op een vakantiewoning! 

Ga voor meer informatie naar de site: https://www.isolation-solidaire.com/ 
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In Nederland zijn we het min of meer al gewend: betaald parkeren via de mobiele tele-
foon, dankzij de parkeerapp. Met hetzelfde gemak regel je dit nu ook tijdens je verblijf in 
Frankrijk met de internationale parkeerapp “PayByPhone”.  

Een parkeerapp: te gebruiken in meerdere landen 

Voor mij is het een uitvinding, zo’n parkeerapp. Want hoe vaak zat ik vroeger niet op hete kolen 
tijdens een afspraak omdat mijn parkeermeter afliep? Of stuitte ik op een ouderwetse parkeerme-
ter in Frankrijk (en had ik net geen kleingeld bij me) of werkte mijn betaalkaart niet bij de par-
keerautomaat? Gelukkig is er nu een parkeer-app die in beide landen werkt. En dat niet alleen: 
ook in België, Zwitserland en de UK kun je terecht met PayByPhone. 

Parkeren in meer dan 300 Nederlandse en Franse steden 

Behalve in Nederland, is de app dus ook te gebruiken in praktisch alle grote Franse steden zo-
als Parijs, Lyon of Nice. Handig tijdens een stedentrip, maar ook als je een roadtrip maakt langs 
de Côte d’Azur of de Atlantische kust.  
Klik hier voor een volledig overzicht van alle plaatsen in Frankrijk,  met o.a. Montpellier, Béziers, 
Nîmes en Carcassonne. 

Gratis parkeer-app en geen registratiekosten 
Je kunt de app (iOS of Android) direct downloaden en meteen gebruiken, want behalve je kente-
ken en betaalgegevens hoef je verder niets in te vul-
len. Als je een iPhone hebt dan is de app ook te be-
dienen met Siri of te gebruiken met Apple Watch. 

 

Voordelige transactiekosten in Nederland en 
gratis bij gebruik in Frankrijk 
Voor elke parkeeractie betaal je in Nederland €0,20 
transactiekosten, wat PayByPhone meteen tot een 
van de voordeligste parkeerapps maakt.  
Gebruik je de app in Frankrijk dan betaal je hele-
maal geen transactiekosten; alleen het parkeerta-
rief wordt berekend. 

 

 

NieuwsNed 106 (lente-editie) 

valt binnenkort weer in uw brievenbus. 

Als u een digitale versie wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar:  

redactie.nvlr@gmail.com 
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24/7 BZ Informatieservice 
 

Beste Nederlanders in Frankrijk, 
Ongeveer een jaar geleden ging ons deel van de wereld op slot als reactie op de oplaaiende coronapande-
mie. Dat luidde een jaar in waarin alle dagen op elkaar begonnen te lijken, elke dag hetzelfde. Het heeft mij 
vaak doen denken aan de Amerikaanse film Groundhog Day – of op zijn Frans: Un jour sans fin.  
En toch, hoewel de cijfers nog altijd reden tot zorg geven en het personeel in de zorg nog steeds overuren 
draait, lijkt het erop dat er langzamerhand een ommekeer aan zit te komen. Tijdens zijn persconferentie op 
maandag 8 maart zei Minister-President Rutte het treffend: het kantelpunt nadert, het punt waarop het vac-
cin de overhand krijgt op het virus.  
Tot die tijd is het echter een kwestie van geduldig volhouden. Want het is nog niet zo dat we de maatrege-
len tegen de verdere verspreiding van het virus nu kunnen veronachtzamen. Het is nog altijd zaak om con-
tacten te vermijden en zoveel mogelijk thuis te werken. Om te reizen is een dringend motief nodig en is een 
negatief testbewijs vereist. Voor Nederlanders die naar het buitenland willen reizen, geldt vooralsnog tot 15 
april een negatief reisadvies. En in lijn met de geldende maatregelen is besloten dat er helaas ook dit jaar 
geen Koningsdagreceptie zal kunnen worden gegeven. 
Over een week gaat Nederland naar de stembus. Ook als u in Frankrijk woont kunt u stemmen. Misschien 
heeft u het zelfs al gedaan, want tot 5 maart kon u uw briefstembewijs per post naar de ambassade sturen. 
U kunt uw poststem nu nog richten aan de gemeente Den Haag, maar doet u dat dan wel snel want uw brief 
moet uiterlijk op 17 maart bij de gemeente Den Haag zijn aangekomen. U kunt natuurlijk ook iemand 
machtigen. Voor meer informatie over stemmen vanuit het buitenland kunt u op de website van de rijks-
overheid terecht.  
Ik wil u op het hart drukken om van uw democratische recht gebruik te maken want deze verkiezingen zijn 
voor ons land van groot belang. De volgende regering zal namelijk de zware verantwoordelijkheid krijgen 
om de economie, die grote klappen heeft opgelopen door de coronacrisis, weer op de rails te krijgen. Mede 
daarom wacht ons in politiek opzicht een boeiend voorjaar.  
Tenslotte: als ambassade proberen we Nederlanders in Frankrijk van dienst te zijn, zo goed als we kunnen. 
Ik wil u graag nog eens attenderen op onze sociale mediakanalen zoals onze facebookpagina 
@AmbassadePaysBasFrance * en ons Twitterkanaal @NlenFrance *. Via deze kanalen houden we u op de 
hoogte van ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt 
verder aan een uitgebreider burgerportaal, en aan een hernieuwde invulling van de huidige website neder-
landwereldwijd.nl * met alle relevante informatie op één plek. Via de site nederlandwereldwijd.nl * kunt u 
zich tevens aanmelden voor de BZ informatieservice * en ten slotte staat het BZ 24/7 contact center * voor 
u klaar om uw vragen te beantwoorden. Men kan u daar zo nodig ook doorverwijzen naar de juiste instan-
ties en kanalen. 

 
Met vriendelijke groet,  
Pieter de Gooijer 
 

 

 

 

 

 
U kunt de onderstaande website-adressen kopiëren in uw browser 
* https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/stemmen-vanuit-het-buitenland 
* https://www.facebook.com/AmbassadePaysBasFrance 
* https://twitter.com/NLenFrance 
* https://www.nederlandwereldwijd.nl/ 
* https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ 
* https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/contact-met-het-24-7-bz-contactcenter 

  

  

 

  

    

  

   


