Self-declaration
(Eigen verklaring)
Curfew (Avondklok)
21:00 – 04:30

If you are outdoors between 21:00 and 04:30 you must present
this form to police if requested to do so. You can present the form
in a digital or printed format.
Misuse of this form is a criminal offence.

If you have questions about this form,
go to Government.nl/curfew. Or call 0800 1351.
Please write in Dutch or English.
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Declaration (Verklaring)
I,
Initial(s) and surname (voorletter(s) en achternaam):
Address (including town/city) (adres en woonplaats):

Date of birth (geboortedatum):
hereby declare that from (date) (verklaar hierbij dat ik van (datum)):
to (date) (tot en met (datum)):
I must be outdoors between 21:00 and 04:30. (tussen 21.00 en 04.30 uur buiten moet zijn).
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Together, we’ll get corona under control
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Reason (Reden)
Provide a reason why you must be outdoors between 21:00 and 04:30. (Geef aan waarom u tussen 21.00 en 04.30 uur buiten bent).
I need to work and I have an employer’s declaration with me. (Ik moet werken en heb de Werkgeversverklaring Avondklok
bij me).
I need urgent medical assistance or my pet needs urgent veterinary assistance. (Ik heb dringend medische hulp nodig of
een dier heeft dringend medische hulp nodig).
Explanation (Toelichting):

Someone needs my urgent assistance. (Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig).
Explanation (Toelichting):

I am travelling to a destination outside the Netherlands and I have travel documents and other documents
proving this is the reason I need to be outdoors between 21:00 and 04:30. (Ik reis naar het buitenland en kan met (reis)
documenten aantonen dat ik daarom tussen 21.00 – 04.30 uur buiten ben.)
I am going to or returning from a funeral and I can prove this. (Ik ben onderweg van of naar een uitvaart en kan dit aantonen).
I am travelling in connection with a summons issued by a court or public prosecutor, or in connection with a court
hearing in objection, judicial review or appeal proceedings, and I can prove this. (Ik ben onderweg in verband met een
oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissie en kan dit aantonen).
I am travelling to or from a live programme and have an invitation from the broadcaster to prove this. (Ik ben
onderweg van of naar een live-programma en kan dit aantonen met een uitnodiging van de omroep die dit programma uitzendt.)
I am going to or returning from an exam that I must sit and I can prove this (applies to students in secondary
vocational education (MBO) and higher education (HBO and university)). (Ik ben onderweg van of naar een examen of
tentamen dat ik moet afleggen voor mijn opleiding op het mbo, hbo of wo en kan dit aantonen.)
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Honesty declaration (Naar waarheid ingevuld)
I declare that I have completed this form truthfully. (Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.)
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Signature (Ondertekening)
Place (must be filled in) (Plaats, altijd invullen):
Date (must be filled in) (Datum, altijd invullen):
Signature (only necessary if you print out the form):
(Handtekening, alleen nodig als u dit formulier uitprint)
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