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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 31 juli 2020
Op 1 juli 2020 heb ik u per brief geïnformeerd over verlenging van de
vliegverboden naar de BES-eilanden tot 1 augustus 2020 (Kamerstukken
24 804 en 25 295, nr. 136). 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 BES-eilanden te
beperken. Tegelijkertijd hebben de vertegenwoordigers van de openbare
lichamen aan de hand van de verschillende adviezen van het OMT-Cariben
maatregelen getroffen om geleidelijk meer personen toe te kunnen laten.
Op basis hiervan heb ik, op aanwijzing 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 september 2020 18.00 uur
(lokale tijd) en de lijst met landen waarop het vliegverbod van toepassing
is, aan te passen. De aanpassing houdt in dat vanwege de epidemiologische situatie Luxemburg niet meer uitgezonderd is van het verbod op
luchtverkeer uit de landen van de Europese Unie. De volgende landen uit
de Europese Unie zijn nog wel uitgezonderd van het verbod op luchtverkeer: Nederland, Frankrijk, Duitsland en België.
De gezaghebbers van Bonaire en Saba en de regeringscommissaris van
St. Eustatius kunnen in een lokale verordening nadere regels stellen aan
het inreizen van personen op de openbare lichamen. Het gaat om onder
andere toeristen, studenten en werknemers met essentiële functies.
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Als bijlage bij deze brief is een overzicht toegevoegd van de nu geldende
vliegverboden voor de BES1.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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BIJLAGE:

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

Ingangsdatum

Einddatum

EU-landen, met uitzondering
van Nederland, België,
Duitsland en Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Alle landen van het westelijk
halfrond, met uitzondering
van de landen van het
Koninkrijk, Aruba, Curaçao en
Sint Maarten

14 maart, 20.00 uur

1 september, 18.00 uur

14 maart, 20.00 uur
15 juni, 18.00 uur

1 september, 18.00 uur
1 september, 18.00 uur
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