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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 14 april 2021 

Betreft Wijziging van de Regeling vierde tijdelijk verbod 

burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in 

verband met het virus dat de ziekte COVID-19 

veroorzaakt 

 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

Op 31 maart 20211 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het, op aanwijzing van de 

Minister van VWS, verlengen van de huidige vliegverboden voor vliegverkeer uit 

Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, 

Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en 

Venezuela, tot donderdag 15 april 2021, 00.01 uur Nederlandse tijd. 

 

Het RIVM is gevraagd een advies uit te brengen over eventuele verlenging van de 

vliegverboden op basis van de epidemiologische situatie in Nederland en in landen 

van waaruit het vliegverbod geldt. In het op 12 april 2021 uitgebrachte RIVM-

advies wordt het volgende aangegeven, in lijn met het eerdere OMT-advies over 

de vliegverboden: 

 

“Om import van VOC’s2 te voorkomen uit landen met een aanzienlijk hogere 

incidentie daarvan dan in Nederland dienen de huidige vliegverboden gehandhaafd 

te blijven. Zolang de VOC’s hier weinig voorkomen, wordt geadviseerd om het 

huidige beleid te continueren. Dit beleid kan heroverwogen worden als de 

verplichte quarantaine wordt nageleefd.” 

 

De Minister van VWS heeft mij op basis van dit advies en de besluitvorming in de 

MCC van 13 april jl., verzocht om de huidige vliegverboden op de hiervoor 

genoemde bestemmingen, met de bestaande uitzonderingscategorieën, te 

verlengen tot zaterdag 1 mei 2021, om 00.01 uur. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Kamerstuk: 2021Z05186 
2 VOC: Variant of Concern (zorgwekkende virusmutatie) 
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Deze regeling treedt in werking op 14 april 2021 op het tijdstip waarop daarvan 

mededeling wordt gedaan door de verlener van luchtverkeersdiensten door middel 

van luchtvaartpublicaties zijnde Notice to Airmen (NOTAM). 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 


