
Coronavaccinatie 
internationale 

werknemers

Veel gestelde vragen



Nu de uitwerking van de Nederlandse vaccinatiestrategie tegen COVID-19 in volle gang is, ontvangen we vragen over 
het vaccineren van internationale werknemers en de communicatie naar hen toe. Deze Q&A geeft antwoord op die 
vragen op basis van de huidige stand van zaken. Wanneer nieuwe informatie bekend is, passen we de Q&A aan.

Vragen en antwoorden

Kunnen internationale werknemers zich in Nederland laten vaccineren?
Het vaccinatiebeleid houdt rekening met de grote groep internationale werknemers die in Nederland woont en werkt. Het 
huidige beleid is dat iedereen die in Nederland woont en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en 
iedereen die niet in Nederland woont maar hier wel langer dan een maand verblijft, een vaccinatie in Nederland kan krijgen. 
Bij het vaccineren is het van belang dat in het geval van twee vaccinaties deze van hetzelfde soort vaccin en binnen het 
gewenste interval plaatsvinden.

Wanneer krijgen arbeidsmigranten een oproep om zich te laten 
vaccineren?
Internationale werknemers worden opgeroepen voor een vaccinatie op het moment dat de leeftijdsgroep waartoe zij 
behoren aan de beurt is (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-
tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken). Of op basis van een medische 
indicatie waarbij zij via de huisarts zijn uitgenodigd voor vaccinatie.

Welk geboortejaar is op dit moment aan de beurt om gevaccineerd te 
worden?
De geboortejaren die op dit moment aan de beurt zijn staan hier:
Prikuitnodiging en afspraak | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl.

Hoe ontvangen internationale werknemers een oproep tot vaccinatie?
Voor de uitnodiging zijn er drie routes:
1. Internationale werknemers die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen thuis een uitnodiging 

van het RIVM.

2. Internationale werknemers die staan ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) en toestemming hebben 
verleend voor het ontvangen van informatie via e-mail over o.a. corona (dit is mogelijk sinds 10 januari 2021), krijgen een 
oproep via een digitale nieuwsbrief vanuit de overheid (in verschillende talen). Hierin staat o.a. welke geboortejaren aan 
de beurt zijn en hoe zij een afspraak kunnen maken. Deze mailing is mogelijk indien men een e-mail adres heeft 
doorgegeven bij het RNI loket ten tijde van de registratie. Deze optie bestaat sinds 10 januari 2021.

3. Internationale werknemers die geen e-mail adres hebben doorgegeven bij het RNI loket, en niet in het BRP staan, kunnen 
wij als overheid niet direct bereiken.

Wij hebben hulp gevraagd aan de werkgevers- en uitzendorganisaties om deze groep te informeren dat zij een afspraak 
kunnen maken voor een vaccinatie wanneer hun geboortejaar aan de beurt is én hoe zij een afspraak kunnen maken. 
Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief (zie route 2).  
Hiervoor dienen zij zich op te geven via info@rvig.nl.

Daarnaast wordt informatie over de vaccinatiecampagne aangeboden via diverse media die vaak gelezen worden door 
internationale werknemers.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak
mailto:info%40rvig.nl?subject=


Hoe ontvangen internationale werknemers die niet staan ingeschreven 
in Nederland een oproep tot vaccinatie?
Via diverse media die vaak gelezen worden door internationale werknemers wordt informatie aangeboden over de 
vaccinatiecampagne. Hierin staat ook wanneer en hoe internationale werknemers een afspraak voor vaccinatie kunnen 
maken.

Tevens roept het kabinet werkgevers en uitzendorganisaties op, de vaccinatiecampagne en het belang van vaccineren onder 
de aandacht te brengen van haar werknemers. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de communicatiemiddelen die het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ontwikkeld. Ook wordt aan werkgevers en uitzendorganisaties 
gevraagd om medewerkers te wijzen op het belang van een juiste inschrijving in de RNI of de BRP in de gemeente waar zij 
woonachtig zijn. Daarnaast wordt aan hen gevraagd om internationale werknemers te attenderen op de digitale nieuwsbrief 
van de RIN (via info@rvig.nl) en op de websites workinnl.nl en corona.steffie.nl/en. Hier is informatie en uitleg over de 
coronavaccinatie te vinden in verschillende talen.

Hoe ontvangen internationale werknemers begrijpelijke informatie over 
vaccineren?
Om ervoor te zorgen dat internationale werknemers informatie over vaccineren in Nederland goed kunnen begrijpen, is de 
informatie vertaald naar de meest voorkomende talen, zoals Pools, Roemeens en Bulgaars. De informatie zal gedeeld 
worden met de ambassades van de thuislanden en via nieuwsplatforms die veel communicatie voor arbeidsmigranten 
verzorgen (zoals Polonia en Niedziela). Daarnaast wordt deze informatie geplaatst op www.workinnl.nl, de website met 
informatie voor arbeidsmigranten in de eigen taal. Ook de website www.coronavaccinatie.nl en corona.steffie.nl van 
de Rijksoverheid bevat begrijpelijke informatie over vaccineren in verschillende talen.

Hoe kunnen internationale werknemers een afspraak maken?
Dit kan via de reguliere route. Wanneer mensen aan de beurt zijn kunnen zij ofwel met een DigiD online een afspraak maken 
ofwel via het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer van de GGD.
Mensen met BSN en DigiD kunnen het snelst online een afspraak maken, www.coronavaccinatie-afspraak.nl (NL/ENG).
Dit kan 24 uur per dag.

Mensen met een BSN maar zonder DigiD kunnen via het landelijke afsprakennummer van de GGD (0800-7070) een afspraak 
maken zodra hun geboortejaar aan de beurt is. Via onderstaande link kan gecheckt worden of iemand op basis van zijn 
leeftijd aan de beurt is. Prikuitnodiging en afspraak | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

Ontvangen arbeidsmigranten een bewijs van vaccinatie?
Internationale werknemers ontvangen een bevestiging van de vaccinatie die zij hebben gekregen. Op deze bevestiging 
staan de gegevens van de vaccinatie. Op dit moment hoeft in Nederland niemand aan te tonen dat hij of zij gevaccineerd is. 
De bevestiging is dus voor persoonlijk gebruik, het is geen bewijs. Het is wel belangrijk om de bevestiging goed te bewaren.

Het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) is in ontwikkeling en maakt het mensen straks makkelijker om binnen de Europese 
Unie te reizen tijdens de coronapandemie. Het DCC is het digitale bewijs dat iemand:

• recent negatief getest is op corona, of;
• gevaccineerd is tegen corona met een door EMA goedgekeurd vaccin, of;
• hersteld is van een coronabesmetting.

Ook internationale werknemers kunnen dat aanvragen in Nederland als ze hier zijn gevaccineerd.
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Meer informatie:
Meer weten over het vaccinatie tegen het coronavirus?

Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus-vaccinatie
of bel 0800-1351

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

