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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Geachte voorzitter, 

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus (COVID-19) maken het noodzakelijk 
om aanvullende maatregelen te treffen voor reizigers die van en 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. 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. 

In deze aanwijzing heb ik de eerdere aanwijzingen die ik aan de betrokken 
voorzitters van de veiligheidsregio heb verstrekt, verwerkt en aangepast. Ik geef u 
nu een nieuwe aanwijzing om uw bevoegdheden op het terrein van publieke 
gezondheid en openbare orde en veiligheid in te zetten om maatregelen te nemen 
die nodig zijn voor de bestrijding van covid-19 met ingang van 1 juli 2020. Ik trek 
de aanwijzingen in voor bestrijding van de uitbraak van covid-19 die ik op 16 april, 
12 en 19 juni 2020 heb verstrekt. 

Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid verzoek ik u om uw 
bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 35, 53, 54 en 55 in te zetten om de 
verdere verspreiding van COVID-19 in Nederland tegen te gaan. 

Met deze aanwijzing wijzig ik de reikwijdte van de toepassing van de 
gezondheidsverklaring, waardoor er een verplichte gezondheidsverklaring voor 
passagiers van 13 jaar en ouder van alle inkomende en uitgaande vluchten gaat 
gelden. U hebt op grond van artikel 54 Wet publieke gezondheid bevoegdheden 
om de luchthaven een opdracht te geven. Ik verzoek u om de luchthavens 
opdracht te geven om een systeem of proces in te richten waarmee de luchthaven 
erop toeziet dat alle uitgaande passagiers op de betreffende Nederlandse 
luchthaven in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring. Met deze aanwijzing 
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verzoek ik u om mij te informeren als u het signaal heeft of krijgt dat 
luchtvaartmaatschappijen geen of onvoldoende uitvoering geven aan een dergelijk 
systeem of proces. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als u het signaal 
krijgt dat er regelmatig reizigers op de luchthaven zijn die geen 
gezondheidsverklaring hebben. Het is dus aan de luchthavens om afspraken te 
maken met de luchtvaartmaatschappijen die de luchthaven aandoen. 

Daarnaast wijzig ik de situatie waarin reizigers dringend dient te worden 
geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Aan alle reizigers die 
komen uit een gebied dat niet op de veilige lijst van de Europese Commissie staat, 
dient dit dringende advies te worden gegeven. Hierover dienen 
luchtvaartmaatschappijen voorlichting te geven. 

Daarnaast verzoek ik u om mij te informeren als u het signaal krijgt dat 
luchtvaartmaatschappijen niet binnen zeer korte tijd uitvoering geven aan een 
verzoek op grond van artikel 53, derde lid, onder b, Wet publieke gezondheid om 
passagierslijsten met persoonsgegevens van inkomende vluchten op te leveren. 

Voor passagiers vanaf 13 jaar blijft het dragen van een niet-medisch 
mondneuskapje verplicht in het vliegtuig bij alle inkomende en uitgaande 
vluchten. Dit geldt voor alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. De 
luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de naleving van deze verplichting 
door passagiers. 

Met deze aanwijzing blijft het 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. 

Toelichting gezondheidsverklaring 
Voor alle passagiers van 13 jaar en ouder van alle inkomende en uitgaande 
vluchten geldt dat zij een verklaring in dienen te vullen met vragen over 
gezondheidsklachten die passen bij COVID-19. 

Indien door een uitgaande passagier geen gezondheidsverklaring kan worden ge-
toond of wanneer de passagier klachten heeft die passen bij COVID-19, zal hen 
door luchtvaartmaatschappijen de toegang tot de vlucht moeten worden ontzegd. 
Bij het tonen van de gezondheidsverklaring zal de luchtvaartmaatschappij een vi-
suele observatie per passagier moeten uitvoeren ter controle van de gezondheids-
verklaring op basis van de gebruikelijke "fit to fly" procedures van de betreffende 
luchtvaartmaatschappij. 

De luchtvaartmaatschappijen dienen de passagiers te informeren over deze ver-
plichting en de consequenties daarvan. 

De luchthavens dienen in overleg met de luchtvaartmaatschappijen en de aange-
wezen medische instantie op de luchthaven afspraken te maken over de uitgaande 
passagiers die nader onderzoek behoeven. Indien het onderzoek van de medische 
instantie daartoe aanleiding geeft, zal de luchtvaartmaatschappij de passagier de 
toegang tot de vlucht moeten ontzeggen op grond van de vervoersovereenkomst. 
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De handhavingsverantwoordelijkheid, en het toezien op naleving, ligt hier primair 
bij de luchthavens zelf. 

U dient ervoor te zorgen dat er bij op de luchthaven arriverende passagiers 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 uitgereikt 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 veiligheids-
regio. Ik verzoek u voor het uitvoeren van deze maatregelen, indien nodig, be-
schermingsmiddelen beschikbaar te stellen vanuit de regionale voorraad. 

Indien de passagier beschikt over de gezondheidsverklaring en ook anderszins niet 
blijkt van twijfel omtrent een mogelijke besmetting van de reiziger, kan de con-
trole verder beperkt blijven. Zo niet, dan zal een verdergaande controle plaatsvin-
den, waarbij de GGD zal worden betrokken. 

Toelichting thuisquarantaine 
U wordt 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 gebied dat niet op de veilige 
lijst van de Europese Unie staat. Dit geldt ook voor landen binnen de EU, Schen-
genlanden en het VK waarvan op grond van het RIVM advies op basis van actuele 
gezondheidsgegevens als hoog risico land worden aangegeven. Van de dringend 
geadviseerde thuisquarantaine zijn crewleden van de luchtvaartmaatschappij, 
zorgprofessionals (inclusief medisch onderzoekers en zorgpersoneel voor de oude-
renzorg), grenswerkers, transport personeel, diplomaten, personeel van internati-
onale organisaties en personen uitgenodigd door internationale organisaties, per-
sonen die reizen voor noodzakelijke familieredenen, militair personeel, humani-
taire hulpverleners, personeel ten behoeve van civiele bescherming, passagiers in 
transit en zeevaarders uitgezonderd. 

Daarnaast geldt dat álle passagiers voordat zij het Nederlands grondgebied betre-
den goed moeten worden geïnformeerd over het Nederlandse beleid met betrek-
king tot COVID-19. Volgens de geldende adviezen worden de overige reizigers 
aangeraden, net als alle andere Nederlanders bij drukke plaatsen te mijden, bij 
klachten in thuisquarantaine te gaan en zich te laten testen en zich te houden aan 
de geldende gedragsregels 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. 

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. 
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Toelichting niet-medisch mondneuskapje 

Het dragen van het niet-medisch mondneuskapje op de luchthaven 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 baarden. 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 mondneuskapjes. De handhavingsverantwoordelijkheid, 

en het toezien op naleving, ligt hier primair bij de luchthavens zelf. 

Ik verzoek u om deze maatregelen bij de luchthavens en luchtvaartmaatschap

pijen 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 Volksgezondh 

Welzijn en Sport, 

Hugo de Jonge 
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