
Schriftelijke vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over 

luchtvaart tijdens de Coronacrisis.  

1. Bent u bekend met berichten als ‘’Wanhoop bij personeel Schiphol: "We worden niet 

beschermd tegen corona"1 en ‘’KLM-Stewardessen bang om te vliegen’’2, waarin wordt 

geschreven over situaties voor passagiers, cabinepersoneel en personeel op Schiphol die niet 

voldoen aan de RIVM-richtlijnen?  

 

2. Kunt u uiteenzetten welke maatregelen op dit moment worden genomen om te zorgen dat 

de RIVM-richtlijnen worden nageleefd voor passagiers en personeel betrokken bij de 

luchtvaart? Kunt u toelichten of deze maatregelen de 1,5 meter richtlijn van het RIVM 

waarborgen? Indien dit niet het geval is, bent u bereid om stappen te ondernemen om te 

zorgen dat deze maatregelen wel worden gerespecteerd, voor de veiligheid van personeel en 

passagiers?  

 

3. Hoe beoordeelt u de maatregel van de Duitse luchtvaartmaatschappijen Lufthansa en 

Eurowings die in al hun vliegtuigen in rijen van drie en vier de middelste stoelen leeg laten 

om zo afstand tussen passagiers te waarborgen? Bent u bereid dit ook te vragen aan 

maatschappijen die op Schiphol vliegen? Zo nee, waarom niet?  

 

4. Hoe beoordeelt u de maatregelen van verschillende maatschappijen, waaronder KLM, om op 

Europese vluchten geen service tijdens de vlucht te verlenen om zo onnodig contact tussen 

cabinepersoneel en passagiers te vermijden? Bent u bereid dit ook te vragen aan alle 

maatschappijen die op Schiphol vliegen? Zo nee, waarom niet?  

 

5. Bent u bekend met verregaande eisen die kunnen worden opgelegd aan cabinepersoneel op 

slipstations in bijvoorbeeld Singapore, Suriname of Bonaire, waar personeel wordt gedwongen 

om 55 uur in één hotelkamer te verblijven, of zelfs te kampen heeft met dreigende 

voedseltekorten, zoals omschreven door de vakbond VNC?3 Kunt u toelichten of en welke 

stappen u wenst te ondernemen om dergelijke onwenselijke situaties te voorkomen?  

 

6. Kunt u toelichten welke adviezen terugkerende Nederlanders uit risicogebieden precies te 

horen krijgen bij aankomst?  

 

7. Kunt u toelichten op basis van welke afweging de vliegverboden naar Spanje en Oostenrijk tot 

stand zijn gekomen? Kunt u voorts aangeven in hoeverre het Outbreak Management Team 

concrete adviezen uitbrengt ten aanzien van vliegverboden naar specifieke landen of 

luchthavens?  

 

8. Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?  

 

                                                           
1 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264276/wanhoop-bij-personeel-schiphol-we-worden-niet-beschermd-
tegen-corona.  
2 https://www.telegraaf.nl/financieel/1290957819/klm-stewardessen-bang-om-te-vliegen/.  
3 https://vnconline.nl/actueel/vnc-aan-de-slag-met-onacceptabele-restricties-klm-crew.  
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