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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 27 maart 2020 

Betreft Verlenging geldende vliegverboden in verband met het 

COVID-19-virus 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Op 13 maart 2020 hebben wij u voor het eerst geïnformeerd over het instellen van  

restricties ten aanzien van de burgerluchtvaart in verband met het COVID-19-

virus. De restricties hebben tot doel om de instroom van mensen die mogelijk het 

COVID-19-virus bij zich dragen in Nederland zoveel mogelijk te beperken. De 

afgelopen periode hebben wij u tevens op de hoogte gesteld van uitbreiding van 

de geldende restricties.  

 

Op basis van actuele informatie van het RIVM 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 10 april 2020 18.00 uur (lokale tijd). In alle 

landen waarvoor een vliegverbod is ingesteld geldt volgens het RIVM nog altijd dat 

er wijdverspreide transmissie plaatsvindt. Ook voor de BES geldt dat de situatie 

onveranderd is. Het tijdelijk vliegverbod heeft daar tot doel om de verspreiding 

van het COVID-19-virus naar de genoemde openbare lichamen tegen te gaan. Met 

het oog op uniformiteit is besloten om de einddatum van alle restricties gelijk te 

trekken. De uitzonderingbepalingen op de vliegverboden onder andere voor 

repatriëring blijven ongewijzigd.1  

 

Het RIVM monitort continu de wereldwijde situatie. In China en Zuid-Korea 

worden de maatregelen langzaam afgeschaald. Het RIVM adviseert echter eerst af 

te wachten wat het effect is op het aantal patiënten, alvorens de vliegrestrictie 

voor deze landen af te bouwen.  
 

  

                                                
1 Zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 22 

maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/55901. Aangezien de vliegverboden alleen betrekking 
hebben op luchtverkeer met passagiers kunnen ‘lege’ repatriëringsvliegtuigen van derde 
landen die in Nederland en de BES-eilanden eigen ingezetenen ophalen ongehinderd 
doorgaan.  
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Als bijlage bij deze brief is een overzicht toegevoegd van de nu geldende 

vliegverboden. 

 
Hoogachtend, 

 
 
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, 
 
 
 

 

Hugo de Jonge 
 
 
 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
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BIJLAGE: Overzicht vliegverboden 

De onderstaande vliegverboden zijn ingesteld voor burgerluchtverkeer in het 

luchtruim boven Nederland voor luchtverkeer dat het vervoer van passagiers tot 

doel heeft. 

 

Naar luchthavens in Nederland: 

 

Land Ingangsdatum Einddatum 

China (inclusief Hong Kong) 13 maart, 18.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Zuid-Korea 13 maart, 18.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Italië 13 maart, 18.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Iran 13 maart, 18.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Spanje  21 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Oostenrijk 23 maart, 21.00 uur 10 april, 18.00 uur 

 

Naar luchthavens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba: 

Land Ingangsdatum Einddatum 

EU-landen 14 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

VK 14 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Noorwegen 14 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Zwitserland 14 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

IJsland 14 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Liechtenstein 14 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

China 14 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Iran 14 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Zuid-Korea 14 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Canada 16 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Colombia 16 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

Dominicaanse Republiek 16 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

VS 16 maart, 20.00 uur 10 april, 18.00 uur 

 

 

 

 


