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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

  

Datum 22 december 2021 

Betreft Opheffen Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer 

luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat 

de ziekte COVID-19 veroorzaakt 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meld ik u 

het volgende: 

 

Vrijdag 26 november 20211, zaterdag 27 november 20212, vrijdag 3 december 

20213 en 15 december 20214 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het, op verzoek 

van de minister van VWS, instellen van een vliegverbod voor vliegverkeer uit 

Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, Namibië, Zimbabwe, Mozambique en 

Malawi tot en met woensdag 22 december 2021, 23.59 uur lokale Nederlandse 

tijd. Dit met het oog op de omikronvariant van het coronavirus die daar is 

gevonden, de virusvariant die besmettelijker is dan vorige varianten en waar 

vaccins mogelijk minder goed tegen werken. 

 

Naar aanleiding van het risico van de omikronvariant in zuidelijk Afrika zijn op 26 

november jl. ook in Europees verband afspraken gemaakt tot het instellen van 

vliegverboden voor een zevental landen in zuidelijk Afrika, in het kader van de 

Europese noodremprocedure. In het EU crisisrespons-overleg van de Raad (IPCR) 

van 20 december jl. zijn de maatregelen onder deze noodremprocedure opnieuw 

besproken. Hoewel de noodremprocedure vooralsnog van kracht blijft voor de 

landen in zuidelijk Afrika, maken vliegverboden, zoals ook ingesteld door andere 

lidstaten, geen onderdeel meer uit van de maatregelen.  

 

De afgelopen dagen heeft een toenemend aantal landen in Europa daarom de 

vliegverboden opgeheven. Recentelijk is dat ook door Frankrijk en Duitsland 

gedaan. Het kabinet heeft besloten om in lijn daarmee ook voor Nederland de 

vliegverboden per 23 december 2021 00.00 uur Nederlandse tijd op te heffen. 

In het advies van maandag 13 december jl. noemt het RIVM als belangrijkste 

overweging om het vliegverbod te behouden of op te heffen het in de pas lopen 

met Europese buurlanden. Er is een beperkte effectiviteit wanneer omringende 
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landen geen vliegverboden (meer) kennen. Het kabinet geeft met dit besluit 

invulling aan dit advies. 

 

Inreisverbod, test- en quarantaineverplichting 

De genoemde landen in zuidelijk Afrika zullen wel aangewezen blijven als 

zeerhoogrisicogebied met zorgwekkende virusvariant. Dit betekent dat voor 

reizigers uit deze landen het Europees inreisverbod van kracht is , zonder 

uitzondering voor gevaccineerde reizigers. Ook geldt voor reizigers uit deze landen 

een dubbele testverplichting en de quarantaineplicht bij aankomst. Deze 

verplichtingen komen overeen met de door het RIVM geadviseerde maatregelen. 

 

Daarnaast geldt conform het OMT-advies in het licht van de omikronvariant vanaf 

22 december 2021 voor alle reizigers uit niet-EU/Schengenlanden een algehele 

testplicht vóór vertrek naar Nederland. Vaccinatie of herstel zijn in geen geval 

reden voor uitzondering. 

 

Voor reizigers uit aangewezen zeerhoogrisicogebieden geldt een quarantaineplicht 

van tien dagen (met de mogelijkheid deze in te korten tot vijf dagen na een 

negatieve test bij de GGD). Ook hiervoor zijn vaccinatie of herstel vanaf 22 

december geen reden meer voor uitzondering. Uw Kamer is op 18 december jl. 

geïnformeerd over deze wijzigingen in het reisbeleid. 5 

 

Opheffing vliegverbod 

De huidige Regeling waarmee de vliegverboden zijn ingesteld, de vijfde Regeling 

tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met 

het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, zal met ingang van 23 december 

2021, 00.00 uur Nederlandse tijd vervallen, waarvan 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. B. Visser 
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