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Geachte voorzitter, 

Op 12 juni 2020 heb ik u een aanvullende opdracht gegeven om uw 
bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 35, 54 en 55 Wet publieke gezondheid 
in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 in Nederland tegen te 
gaan. 

Met deze aanwijzing is het per direct mogelijk om het dragen van een niet-
medische mondneuskapje voor passagiers vanaf 13 jaar te verplichten op de 
luchthaven vallend onder uw verantwoordelijkheid. Dit geldt tijdens de incheck, 
security- en grensprocessen en het boarden. 

Het dragen van het niet-medisch mondkapje geldt als aanvullende mitigerende 
maatregel. Dit is bedoeld als extra maatregel, voor zover door niet adequaat op de 
1,5 meter te beheersen omstandigheden drukte ontstaat tijdens, bij en op de 
locatie van het inchecken, de security- en grensprocessen en het boarden. Te allen 
tijde zullen in die situaties de Nederlandse luchthavens erop toe dienen te zien dat 
het niet kunnen realiseren van de 1,5 meter regel op deze locaties tot een 
minimum wordt beperkt en zo snel mogelijk weer wel wordt verwezenlijkt. En zo 
lang dat niet het geval is er strikt wordt gehandhaafd op het dragen van niet-
medische mondkapjes. De handhavingsverantwoordelijkheid, en het toezien op 
naleving, ligt hier primair bij de luchthavens zelf. 

Voor het overige blijven de aanwijzingen van 16 april 2020 en 12 juni 2020 van 
toepassing. 
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Ik verzoek u om deze wijziging bij de luchthavens kenbaar te maken, daarnaast 

verzoek ik u mij en de minister van Justitie en Veiligheid te informeren als u 

problemen ervaart bij de uitvoering. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

Hugo de Jonge 

Directie Publieke Gezondheid 
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