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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

900 

Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de 
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de verblijfstitel voor personen 
tijdens de coronatijd in Nederland (ingezonden 29 oktober 2020). 

Mededeling van Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) 
(ontvangen 24 november 2020). 

Vraag 1
Wanneer is er sprake van een overmachtssituatie op grond waarvan een 
vreemdeling Nederland niet op tijd kan verlaten? Geldt daarbij alleen het feit 
dat er geen reismogelijkheid naar het eigen land is of kunnen daarbij ook 
andere, bijvoorbeeld meer persoonlijke, redenen gelden? Zo ja, welke?1 

Vraag 2
In hoeverre wordt de ernst van de coronasituatie in het land van herkomst of 
maatregelen die in dat land gelden ten aanzien van de inreis van personen 
met de nationaliteit van dat land meegewogen bij het beoordelen of de 
overstay van een vreemdeling toegestaan is en dus niet kan leiden tot een 
inreisverbod naar het Schengengebied? 

Vraag 3
In hoeverre speelt het een rol bij het bepalen over overstay toegestaan is of 
een vreemdeling een partner met de Nederlandse nationaliteit in Nederland 
heeft? 

Vraag 4
Deelt u de mening dat, in het geval een vreemdeling een Nederlandse partner 
in Nederland heeft en het risico bestaat dat er vanwege de coronapandemie 
bij uitreis de partners elkaar mogelijk voor lange tijd niet kunnen zien, coulant 
moet worden omgegaan met de regels voor overstay en dat inreisverboden 
niet gewenst zijn, ook niet in het geval de partner formeel wel de mogelijk-
heid heeft om naar het eigen land terug te keren? Zo ja, hoe gaat u ervoor 
zorgen dat deze coulance betracht gaat worden? En op welke manier wordt 
de coulance dan toegepast? Zo nee, waarom niet? 

1 Zie antwoorden op eerdere Kamervragen d.d. 4 september 2020 inzake de verblijfstitel voor 
personen tijdens de coronatijd in Nederland zonder visumplicht, antwoorden ontvangen d.d. 
26 oktober 2020 (2020Z15601)
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Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Van 
den Hul (beiden PvdA), van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid over de verblijfstitel voor personen tijdens de coronatijd in 
Nederland (ingezonden 29 oktober 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn 
kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is 
ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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