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Aanpassing aanwijzing COVID-19 

Geachte voorzitter, 

Zoals besproken met uw directeuren publieke gezondheid en directeuren 
veiligheidsregio op 10 juni 2020, maak ik hierbij aanpassingen in de opdracht voor 
bestrijding van de uitbraak van COVID-19 die ik op 16 april 2020 op basis van 
artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heb verstrekt. 

Op 16 april 2020 heb ik u opdracht gegeven om uw bevoegdheden als bedoeld in 
de artikelen 35, 54 en 55 Wet publieke gezondheid in te zetten voor inkomende 
vluchten uit een hoog-risicogebied om de verdere verspreiding van COVID-19 in 
Nederland tegen te gaan. 

Met deze aanwijzing wijzig ik de definitie van hoog-risicogebieden. Vanaf 15 juni 
2020 zijn het Verenigd Koninkrijk, Zweden en alle derde landen die voorkomen op 
de EASA-lijst aangemerkt als een hoog-risicogebied. 

Daarnaast is per 15 juni 2020 voor passagiers vanaf 13 jaar het dragen van een 
niet-medisch mondneuskapje verplicht in het vliegtuig bij alle inkomende en 
uitgaande vluchten zowel uit laag- als hoog-risicogebieden. Dit geldt voor alle 
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. De luchtvaartmaatschappij is 
verantwoordelijk voor de naleving van deze verplichting door passagiers. 

Voor het overige blijven de aanwijzingen van 16 april 2020 van toepassing voor 
vluchten uit hoog risicogebieden. De gezondheidsverklaring door passagiers moet 
derhalve nog steeds worden ingevuld en ook het dringende advies van 14 dagen 
thuisquarantaine blijft bestaan. Dat geldt ook voor de maatregelen die 
luchtvaartmaatschappijen en luchthavens moeten nemen en de 
(steekproef)controle. Voor een gedetailleerder overzicht van de maatregelen, 
verwijs ik naar mijn brief van 16 april 2020. 
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Ik verzoek u om deze wijziging bij de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen 

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, 

Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport 

Directie Curatieve Zorg 
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