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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

  

Datum 6 april 2022 

Betreft Informatie over ‘ingepakte’ luchtvaartuigen van een 

Russische eigenaar in Nederland. 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Uw Kamer is per brief van 6 april 2022 (kenmerk: BZDOC-167949241-43) door de 

minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over de stand van zaken op het 

gebied van sanctienaleving en handhaving. 

 

In deze brief aan uw Kamer is over luchtvaart medegedeeld dat er zich op dit 

moment ten gevolge van de sluiting van het EU luchtruim voor Russische 

luchtvaartuigen één Russisch vliegtuig van Aeroflot op Schiphol bevindt en dat er 

zich in Nederland geen luchtvaartuigen bevinden van Russische oligarchen die op 

de sanctielijst staan. 

Er is tevens aangegeven dat er in Nederland geen onderhoud meer wordt 

uitgevoerd aan Russische vliegtuigen en dat er geen vliegtuigen in het 

Nederlandse register ingeschreven staan met een Russische eigenaar of houder.  

 

Op basis van een op 6 april ontvangen bericht van Twente Airport is navraag 

gedaan bij alle regionale luchthavens van nationale betekenis naar mogelijk 

geparkeerde vliegtuigen van een Russische eigenaar, die op hun luchthaven 

kunnen staan op basis van een parkeercontract. Uit de nadere informatie is naar 

voren gekomen dat er op Twente Airport sinds februari 2020 nog één vliegtuig 

lang-geparkeerd staat en op Maastricht Aachen Airport (MAA) sinds eind 2019 vier 

vliegtuigen (Airbus A 220-300) staan, die gebouwd zijn voor een Russische 

leasemaatschappij. Geen van deze luchtvaartuigen is Russische geregistreerd.  

 

De Russische lease maatschappij zou de vliegtuigen als eigenaar in lease 

beschikbaar stellen aan een Russische luchtvaartmaatschappij. Omdat dat 

contract niet doorging, moesten de vliegtuigen op deze luchthavens geparkeerd 

worden. Deze vliegtuigen zijn als het ware ‘ingepakt’ en niet vliegklaar, waardoor 

ze relatief weinig onderhoud nodig hebben. Het gecontracteerde 

onderhoudsbedrijf is recentelijk gestopt met het onderhoud van het toestel op 

Twente Airport vanwege de EU sancties. Op MAA heeft er alleen noodzakelijk 

onderhoud plaatsgevonden.  
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Deze toestellen vallen niet onder het sanctiebeleid zolang ze aan de grond staan 

en er geen economische transacties plaatsvinden. Vanzelfsprekend wordt daarop 

gehandhaafd. 

 

Mocht ik nog nadere relevante informatie ontvangen over deze inventarisatie dan 

zal ik uw Kamer daar zo spoedig mogelijk over inlichten. 

 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

Mark Harbers 


