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Betreft 	Aanvullende aanwijzing COVID-19 maatregelen 
inkomende passagiers uit hoog-risicolanden 

Geachte voorzitter, 

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus (COVID-19) maken het noodzakelijk 
om aanvullende maatregelen te treffen voor reizigers die vanuit hoog-
risicogebieden naar Nederland vliegen. Gelet op de wijdverspreide transmissie van 
het coronavirus, acht ik maatregelen passend. Doel is de instroom van passagiers 
die mogelijk COVID-19 bij zich dragen in Nederland zoveel mogelijk te beperken 
èn mogelijke verspreiding van COVID-19 te voorkomen. 

De aanvullende maatregelen voor inkomend vliegverkeer bestaan uit de invoering 
van een verplichte gezondheidsverklaring voor reizigers afkomstig uit hoog-
risicogebieden en voor de door de overheid georganiseerde repatriëringsvluchten. 
Reizigers vullen een gezondheidsverklaring volledig in vóór het boarden. Als 
reizigers dat niet doen of klachten hebben die passen bij COVID-19 zal hen door 
de luchtvaartmaatschappijen de toegang tot de vlucht worden ontzegd. Daarnaast 
wordt reizigers uit hoog-risicogebieden dringend geadviseerd om 14 dagen in 
thuisquarantaine te gaan. Hierover dienen luchtvaartmaatschappijen voorlichting 
te geven. In het kader van de invoering van deze maatregelen doe ik opnieuw een 
beroep op uw inzet. 

Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid verzoek ik u om uw 
bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 35, 54 en 55 in te zetten om de verdere 
verspreiding van COVID-19 in Nederland tegen te gaan. 

Gezondheidsverklaring 
Passagiers dienen direct voor het vertrek vanuit het hoog-risicogebied een 
verklaring in te vullen met vragen over gezondheidsklachten die passen bij 
COVID-19. Indien geen gezondheidsverklaring kan worden getoond omdat zij 
klachten hadden die passen bij COVID-19, zal hen door luchtvaartmaatschappijen 
de toegang tot de vlucht moeten worden ontzegd. Bij het tonen van de 
gezondheidsverklaring wordt de luchtvaartmaatschappij geadviseerd een visuele 
observatie uit te voeren ten behoeve van de gezondheidsverklaring en de reizigers 
op basis van de gebruikelijke "fit to fly" procedures van de betreffende 
luchtvaartmaatschappij. 

Voor de definitie van hoog-risicogebieden zal worden aangesloten op de lijst van 
gebieden die het Europees Luchtvaartagentschap (EASA) bijhoudt. Deze lijst wordt 
door EASA gepubliceerd op de volgende website: 

Bijlage(n) 
Gezondheidsverklaring 
Flyers 
Handelingsprotocol 
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www.easa.euroba.eu/SD-2020-01/Airriorts. In overleg met het RIVM wordt 
bekeken welke aanvullingen er op de lijst nodig zijn. De lijst van EASA wordt in 
ieder geval periodiek geactualiseerd. 

U dient er bij aankomst op de luchthaven voor te zorgen dat wordt gecontroleerd 
of bovengenoemde maatregelen inderdaad zijn toegepast, waarbij ook 
(steekproefsgewijs) gevraagd wordt de gezondheidsverklaring te tonen. Bij het 
opvragen hiervan worden reizigers, op basis van bijgevoegd handelingsprotocol, 
geïnformeerd over de geldende maatregelen in Nederland. 

Deze informatieverstrekking en advisering is geen handeling voorbehouden aan 
medisch professionals. Afhankelijk van de luchthaven kan dit door de luchthaven 
worden uitgevoerd en door of in samenwerking met personeel van de 
veiligheidsregio. Ik verzoek u voor het uitvoeren van deze maatregelen, indien 
nodig, beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen vanuit de regionale voorraad. 

Indien de inkomende passagier beschikt over de gezondheidsverklaring en ook 
anderszins niet blijkt van twijfel omtrent een mogelijke besmetting van de 
reiziger, kan de controle bij aankomst verder beperkt blijven. Zo niet, dan zal bij 
aankomst een verdergaande controle plaatsvinden, waarbij de GGD zal worden 
betrokken. 

Thuisquarantaine 
In aanvulling op bovenstaande wordt u tevens verzocht om bij de luchthavens 
kenbaar te maken dat reizigers moeten worden geïnformeerd over het dringende 
advies dat ze 14 dagen thuisquarantaine in acht moeten nemen als ze afkomstig 
zijn uit een hoog-risicogebied en deelnemen aan een door de overheid 
georganiseerde repatriëringsvlucht. Van de dringend geadviseerde 
thuisquarantaine zijn de crewleden van de luchtvaartmaatschappij, medisch 
personeel, zeevarenden en diplomaten uitgezonderd. 

Daarnaast geldt dat álle passagiers voordat zij het Nederlands grondgebied 
betreden goed moeten worden geïnformeerd over het Nederlandse beleid met 
betrekking tot COVID-19. Volgens de geldende adviezen worden de overige 
reizigers aangeraden, net als alle andere Nederlanders bij voorkeur thuis te 
blijven, bij klachten in thuisquarantaine te gaan en zich te houden aan de 
geldende gedragsregels in Nederland. Hiervoor moet informatie worden gedeeld 
waarin de oproep 'blijf thuis' en het monitoren van de gezondheid wordt 
benadrukt en uitgelegd. Ook moeten flyers worden gedeeld met de 
(gedrags)regels, medische protocollen en hygiëne-maatregelen die gelden in 
Nederland. Zowel de gezondheidsverklaring als de gedragsregels mogen ook 
digitaal verstrekt worden aan de passagiers door de luchtvaartmaatschappijen en 
aanvullend om te roepen tijdens de vlucht. 

Deze maatregelen zijn van toepassing voor alle luchthavens in Nederland die op 
grond van artikel 48 van de Wet publieke gezondheid zijn aangewezen. Het gaat 
dan om de volgende luchthavens: Amsterdam Airport Schiphol, Maastricht Aachen 
Airport, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport 
Eelde. 

Bij passagiers die tijdens of na de vlucht klachten ontwikkelen die wijzen op een 
verdenking van besmetting met COVID-19 wordt direct contact gelegd met de 
GGD. Hiervoor gelden de reeds bestaande procedures, zoals opgenomen in het 
draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol (GGD Kennemerland) of de voor 
u van toepassing zijnde draaiboeken. 

Directie Curatieve Zorg 
Team B 

Kenmerk 
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Pagina 2 van 3 



Ik verzoek u om deze maatregelen bij de luchthavens kenbaar te maken en aan te 
geven dat deze vanaf 17 april 2020 om 18:00 uur gelden voor reizigers uit hoog- Directie curatieve zorg 

risicogebieden en de door de overheid georganiseerde repatriëringsvluchten. En Team 8 

op deze manier de luchtvaartmaatschappijen mee te nemen in de uitvoering van 
de maatregelen. Kenmerk 

1676652-204396-OBP 

Ik verzoek 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, 
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Stop de verspreiding 
van het coronavirus 

We krijgen het coronavirus alleen onder controle 
als iedereen het volgende doet:

Blijf zoveel mogelijk thuis. 
Ga alleen naar buiten als dat nodig is.  

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of  

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer  

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 
 

Heb je last van verkoudheid of koorts?  

Blijf dan thuis. Blijf ook thuis wanneer iemand  

anders in huis verkouden is en koorts heeft. 

Nodig geen bezoek uit.  

 

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door   

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes).  

Ook op straat, in de supermarkt en in het park.  

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je  

anderen niet ziek maakt.

Was vaker je handen. 
Was je handen meerdere keren per dag met 

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest. 

 

 

 
Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog. 
 
 

Gebruik papieren zakdoekjes. 
 
 

Schud geen handen. 

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 
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Stop the spread  
of coronavirus 

We’ll only get coronavirus under control  
if everyone does the following:

Stay at home as much as  
possible. 
Only go outside if you need to. For instance, to do 

grocery shopping or get some fresh air. And don't 

go with more than two other people. Work from 

home if you can. 

If you have cold-like symptoms or a fever, stay at 

home. If someone in your household has cold-like 

symptoms and a fever, the whole household should 

stay at home. Don’t have any visitors. 

 

Keep your distance  
(1.5 metres). 
Coronavirus mainly spreads through coughing and 

sneezing. You should always stay 1.5 metres (two 

arms lengths) from others. That includes on the 

street, at supermarkets and in parks. That way, 

you’ll reduce the risk of getting infected and infec-

ting others. 

 

Wash your hands frequently. 
Wash your hands multiple times a day with soap 

and water. Especially if you have been outside. 

 

 

 

Cough and sneeze into the 
crook of your elbow. 
 
 
 
Use paper tissues and discard 
them immediately. 
 
 
 
 
Avoid shaking hands.

Tell your family, friends and neighbours about these measures.

together,  we’ll get  
corona under control

More information: 
government.nl/coronavirus 

0800-1351 



Alle evenementen met een 

vergunnings- en meldplicht 

zijn verboden.

Maatregelen tegen het coronavirus

31 maart 2020

Beperkingen in het openbaar leven:

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit. 
Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moet iedereen in het huis thuisblijven.

Hoest en nies in 

je elleboog.

Gebruik papieren 

zakdoekjes. 

Schud geen handen.

Tot 1 juni 2020:

Beperkt sociaal contact:

Ga alleen naar buiten voor 

boodschappen, een frisse 

neus of om iets voor een 

ander te doen.

Uitzondering geldt voor gezinnen /
huishoudens en kinderen t/m 12 jaar. 

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Scholen en kinderdag-

verblijven zijn gesloten.

Alle eet- en drinkgelegen-

heden zijn gesloten. Bezorgen 

en afhalen blijft mogelijk.

Sportverenigingen, fitness-

clubs, sauna’s, casino's, speel-

hallen en seksinrichtingen 

zijn gesloten.

Publieke locaties zoals musea, 

concertzalen, theaters, 

sportclubs zijn gesloten.

Het uitoefenen van alle 

vormen van contactberoepen 

waar geen 1,5 meter afstand 

kan worden gehouden 

(bijvoorbeeld kappers en 

masseurs) is verboden.

Samenkomsten zijn 

verboden.

Winkels, markten en het 

openbaar vervoer zijn 

verplicht om maatregelen te 

nemen om ervoor te zorgen 

dat mensen afstand houden. 

Werk thuis wanneer dit 

mogelijk is. 

Groepsvorming van meer 

dan twee personen is alleen 

toegestaan als er 1,5 meter 

afstand wordt gehouden. 

Tot en met 28 april 2020:



Cough and sneeze 

into your elbow.

Use paper tissues.

Don’t shake hands.

All events for which 

organisers would normally 

be required to apply for 

a permit or notify the 

authorities are banned.

Measures to combat coronavirus

March 31, 2020

Limitations to public life:

Keep your 
distance (1.5  m).

Wash your hands 
frequently.

.

Stay home as 
much as possible.

If you have cold-like symptoms, stay home until you have recovered. 
If you are short of breath and/or have a fever, your whole household must stay home.

Until 1 June 2020:

Limit contact with others:

Leave your home only to 

buy groceries, get some 

fresh air or take care of 

others.

Exemptions apply to people living in one 
household and children aged 12 or under. 

More information:
government.nl/coronavirus

or call 0800-1351 

Schools and childcare 

centres are closed.

All eating and drinking 

establishments are closed. 

Takeaway and deliveries 

are permitted.

Sports and fitness centres, 

saunas, casinos, amusement 

arcades and sex establish-

ments are closed.

Public places such as 

museums, concert venues 

and theatres are closed.

Anyone in a contact-based 

role who is unable to maintain 

a distance of 1.5 metres (like 

hairdressers and masseurs) 

must stop performing their 

job.

Gatherings are forbidden.

Shops, markets and public 

transport companies must 

take measures to ensure that 

people maintain distance 

from each other. 

Work from home if you can. Gathering in groups of 

more than two is only 

allowed if you keep 1.5 

metres from each other. 

Up to and including 28 April 2020:



 

Version 2.0   

Health Screening Form  
 

TRAVELLER PUBLIC HEALTH DECLARATION 
Keep this Health Screening Form with your travel documents for verification purposes at your destination. 

 
The information is being collected as part of the public health response to the outbreaks of COVID-19. 
The information may be used by public health authorities in accordance with applicable national laws of 
your destination. The form needs to be completed for every traveler. 
 
 
The following questions need to be answered with yes or no: 

         
      Yes No 

  
1 

Are you (or the person for whom you complete this form ) currently suspected 
from or diagnosed with pneumonia, or with the Coronavirus (COVID-19) 
infection?      

  
2 Did you (or the person for whom you complete this form) have any of the 

following symptoms in the past 24 hours?  
Yes No 

  1.  Fever     

  2. Cough     

  3. Runny nose     

  4. Sore throat     

  
5. Shortness of breath     

 
If the response to any of the questions above is “yes”, then boarding is not permitted, based on 
the local regulations of your destination. 
 
Passenger information 
 

Flight number:   
Seat Number:  
Date of flight:   
Family name:   
Date of birth  

 
Truthfully completed date: ../../2020   Time: ../.. 
Signature 
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Handelingsprotocol inkomende passagiers uit COVID-19 hoog-risicolanden 

Doel 

Controleren bij aankomst op de luchthaven of de maatregelen uit de aanvullende aanwijzing COVID-
19 voor inkomende passagiers uit hoog-risicolanden (dd. 15 april 2020) inderdaad zijn toegepast, 
waarbij passagiers (steekproefsgewijs) gevraagd wordt hun ingevulde gezondheidsverklaring te 
tonen. Bij het opvragen worden reizigers geïnformeerd en geadviseerd over de in Nederland 
geldende maatregelen.  
 

Voor wie 

Deze informatie- en adviesplicht is geen handeling voorbehouden aan medisch professionals. 
Afhankelijk van de luchthaven kan dit door de luchthaven worden uitgevoerd en door of in 
samenwerking met personeel van de veiligheidsregio.  
 

Stappen t.b.v. controle of de luchtvaartmaatschappijen de maatregelen hebben toegepast 

- Bij aankomst van passagiers uit de hoog-risico (EASA lijst) gebieden in Nederland 
steeksproefsgewijs passagiers vragen om de ingevulde gezondheidsverklaring te tonen die 
volledig is ingevuld vóór het boarden.  

o Zorg dat je op een locatie staat waarbij iedereen één-voor-één op veilige afstand (1,5m) 
passeert 

o Bij kleine groepen kan iedereen gecontroleerd worden, bij grotere groepen controleer je 
bv. één op de twee mensen, één op de drie, of één op de vijf, etc. 

- Controleren of alle vragen op deze gezondheidsverklaring zijn ingevuld 
o Indien er geen verklaring aanwezig is of niet alle vragen zijn ingevuld; stel hiervan de 

Veiligheidsregio op de hoogte via onderstaand nummer: ………………………………... 
[contactpunt/organisatie invullen per regio]  
t.b.v. signalering richting de betreffende luchtvaartmaatschappijen  

- Controleren of inderdaad alle vragen met NEE zijn beantwoord  
o Indien er wel een of meerdere vragen met JA zijn beantwoord; stel hiervan de 

Veiligheidsregio op de hoogte via onderstaand nummer: …………………………….….. 
[contactpunt/organisatie invullen per regio] t.b.v. signalering richting de betreffende 
luchtvaartmaatschappijen 

o Benadruk het advies om minimaal twee weken binnen te blijven in thuisquarantaine, tot 
klachten 24 uur verdwenen zijn 

Stappen t.b.v. informeren en adviseren over geldende maatregelen 

- Steekproefsgewijs controleren of reizigers de brief met info over quarantaine verzoek hebben 
ontvangen, gelezen en hebben begrepen 

- De passagier dringend adviseren om 14 dagen in thuisquarantaine in huis of verblijfplaats te 
blijven;  

o De woning of verblijfplaats niet verlaten 



 

 
 
 
 
 

o Contact met eventueel aanwezige familieleden en derden beperken 
o Pas 14 dagen na thuiskomst mag u uit quarantaine. Indien u klachten krijgt tijdens de 

quarantaineperiode, mag u als u 24 uur klachtenvrij bent, uw verblijfplaats verlaten. 
- De passagier informeren over de geldende maatregelen in Nederland die ook op de uitgedeelde 

flyer staan beschreven: 
o Was uw handen vaak 
o Nies en hoest in uw elleboog 
o Gebruik papieren zakdoekjes 
o Schud geen handen 
o Houd 1,5 m afstand tot anderen 
o (NB Voor andere Nederlanders waarvoor de extra maatregelen 14 dagen 

thuisquarantaine niet geldt, geldt bovendien ga zo min mogelijk naar buiten en blijf thuis 
bij klachten) 

- Optioneel: bij twijfel GGD inschakelen, indien niet aanwezig inschakelen via onderstaand 
nummer: ………………………………… [invullen per regio]  
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Date       April 16th 2020 

Dear passenger, 

You have come to the Netherlands from a region where there is a high rate of 
coronavirus infection. If you intend to stay in the Netherlands, it is important that 
you read this letter carefully. 

The Dutch government urges that you take the following measures to prevent 
spreading coronavirus when you arrive home or reach your destination. 

Self-quarantine at home 
Immediately after reaching your destination in the Netherlands, you have to self-
quarantine. This means you cannot leave your home or the place where you are 
staying for 14 days. You should limit your contacts with any family members staying 
at the same location, and avoid all physical contact with other people. You may not 
end self-quarantine until 14 days have passed and you have had no symptoms for 
24 hours. Exempted from self-quarantine are flight crew, medical personnel, 
seafarers and diplomats. 

Other rules 
We also ask you to practise good hygiene and social distancing, like everyone else in 
the Netherlands. Wash your hands often, sneeze into your elbow, use paper tissues 
and discard them after use. Even after your self-quarantine has ended, stay at 
home as much as possible. If you go outdoors or go shopping, maintain a distance 
of 1.5 metres from others. Stay home if you have any symptoms.  

Symptoms of coronavirus disease (COVID-19) 
New coronavirus can cause coronavirus disease, or COVID-19. Common symptoms 
of COVID-19 are coughing, runny or stuffy nose, sneezing, sore throat, shortness of 
breath and fever. If you develop any of these symptoms, stay home and rest. 
Important: if your symptoms worsen (your temperature is higher than 38 degrees 
and you have difficulty breathing) and you need medical assistance, contact your GP 
by telephone. Do not go to the surgery or out-of-hours GP service. 

More information 
The following information is included with this letter: 
- ‘Measures to combat coronavirus’, describing the main measures that apply

in the Netherlands;
- ‘How to practise good hygiene’.
For more information about what the Netherlands is doing to combat coronavirus,
and answers to frequently asked questions, see
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19.

I am counting on your cooperation, in the interests of your own health and the 
health of people around you. Together, we will get corona under control.  

Yours sincerely, 

Hugo de Jonge 
Minister of Health, Welfare and Sport  



Datum     16 april 2020 

Beste passagier, 

U bent naar Nederland gekomen vanuit een gebied waar veel coronabesmettingen 
voorkomen. Als u van plan bent in Nederland te verblijven, dan is het belangrijk dat 
u deze brief goed leest. 

De Nederlandse overheid vraagt u om maatregelen te treffen bij thuiskomst of op 
het adres waar u verblijft. Het opvolgen van de maatregelen is belangrijk om de 
verspreiding van het nieuwe coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 

Thuisquarantaine 
Bij aankomst in Nederland moet u 14 dagen in huis of op uw verblijfplaats in 
quarantaine blijven. Dit betekent dat u 14 dagen uw woning of verblijfplaats niet 
kunt verlaten. U beperkt het contact met eventueel aanwezige familieleden en 
vermijdt contact met derden. Pas 14 dagen na thuiskomst én als u 24 uur 
klachtenvrij bent mag u uit quarantaine. Van de dringend geadviseerde 
thuisquarantaine zijn de crewleden van de lucht-vaartmaatschappij, medisch 
personeel, zeevarenden en diplomaten uitgezonderd. 

Gedragsregels 
Daarnaast vragen wij om alle gedragsregels te volgen die op dit moment in 
Nederland voor iedereen gelden. Was uw handen vaak, nies in uw elleboog, gebruik 
papieren zakdoekjes en schud geen handen. Na uw quarantaineperiode gelden ook 
buiten gedragsregels: ga zo min mogelijk naar buiten, houd 1,5 meter afstand tot 
anderen en blijf thuis bij klachten. 

Klachten behorend bij COVID-19 
Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Klachten die veel voorkomen 
bij COVID-19 zijn luchtwegklachten, (licht) hoesten, (neus)verkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, kortademigheid en verhoging of koorts. Mocht u klachten 
ontwikkelen, ziek dan uit. Belangrijk: als uw klachten erger worden (meer dan 38 
graden koorts en moeite met ademhalen) en u heeft medische hulp nodig, ga dan 
niet naar de huisarts of huisartsenpost, maar neem telefonisch contact op. 

Meer informatie 
Bij deze brief vindt u informatie over: 

• ‘De maatregelen tegen het coronavirus’, met de belangrijkste maatregelen
die in Nederland zijn getroffen.

• ‘Hygiënemaatregelen; wat moet je doen?’, met alle maatregelen die u zelf
kunt nemen.

Kijk voor meer informatie over de aanpak in Nederland en antwoorden op veel 
gestelde vragen op rijksoverheid.nl/coronavirus. 

Ik doe een beroep op uw medewerking, in het belang van uw gezondheid en die van 
de mensen om u heen. Alleen samen krijgen wij het coronavirus onder controle. 

Ik wens u veel sterkte en dank u voor uw medewerking, 

Hugo de Jonge 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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