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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 15 juni 2020 

Betreft Verlenging vliegverboden BES-eilanden 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Op 14 en 27 mei 2020 heb ik u per brief geïnformeerd over verlenging en 

uitbreiding van de vliegverboden naar de BES-eilanden tot 15 juni 2020. Deze 

vliegverboden zijn ingesteld omdat het Schengen-inreisverbod niet geldt voor 

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.  

 

Het RIVM heeft aangegeven dat deze maatregel onverminderd van belang is om 

de import van het COVID-19-virus naar de genoemde openbare lichamen te 

beperken. Op basis hiervan hebben wij, op voordracht van de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in afstemming met de minister van 

Buitenlandse Zaken, besloten om de geldende restricties voor luchtverkeer met 

passagiers te verlengen tot 1 juli 2020 18.00 uur (lokale tijd) en de lijst met 

landen waarop het vliegverbod van toepassing is, uit te breiden. 

 

De lijst met landen waarop het vliegverbod van toepassing is, is geactualiseerd op 

basis van het advies van het RIVM ten aanzien van de ontwikkeling van de landen 

van het Westelijk halfrond tot hoog-risico landen met betrekking tot de 

verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt. De wijziging van de lijst 

bestaat uit het toevoegen van alle landen van het westelijk halfrond, met 

uitzondering van de landen van het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

Het vliegverbod betreft de landen van Noord-, Midden-, Zuid-Amerika en de 

Cariben. Hierdoor zijn de landen Brazilië, de Verenigde Staten, Canada, de 

Dominicaanse Republiek, Mexico, Chili, Ecuador en Colombia niet meer apart in de 

lijst opgenomen. 
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Als bijlage bij deze brief is een overzicht toegevoegd van de nu geldende 

vliegverboden voor de BES. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

 

 

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, 
 
 
 
Hugo de Jonge 
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BIJLAGE: Overzicht vliegverbod BES 

De onderstaande vliegverboden zijn ingesteld voor vluchten naar de BES-eilanden. 

 

Land Ingangsdatum Einddatum 

EU-landen  14 maart, 20.00 uur 1 juli, 18.00 uur 

Verenigd Koninkrijk 14 maart, 20.00 uur 1 juli, 18.00 uur 

Alle landen van het westelijk 

halfrond, met uitzondering 

van de landen van het 

Koninkrijk, Aruba, Curaçao 

en Sint Maarten 

15 juni, 18.00 uur 1 juli, 18.00 uur 

 

 

 

 

  


