
 

 

Betreft: intrekking internationale status van 6 GA velden 

Geachte gebruiker van de GA velden EHBD, EHHV, EHMZ, EHSE, EHTE en EHTX, 

Op dit moment loopt er een pilot bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Koninklijke 

Marechaussee om de “internationale” status van bovengenoemde vliegvelden te heroverwegen en 

een verbod in te stellen op (directe) vluchten van en naar landen die niet tot het Schengen-gebied 

behoren. Dat betekent niet alleen landen aan de oostelijke grens van de EU, maar ook het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland, niet meer rechtstreeks bereikbaar zijn en een tussenlanding op een EU 

luchthaven, die als formele doorlaatpost geldt, noodzakelijk wordt. 

Aanleiding is dat conform de EU regelgeving persoonscontrole aan de grenzen 100% wordt 

uitgevoerd. Sinds mensenheugenis zijn er internationale vluchten op bovengenoemde vliegvelden, 

waarbij grenscontrole werd uitgevoerd. Op basis van ambulante doorlating: geen permanente 

grensbewaking maar op basis van vliegplannen en GenDecs. Dat gebeurde op basis van risico 

gestuurd controleren: het merendeel wordt gecontroleerd, maar de KMar maakt daarover zelf een 

afweging. De huidige regelgeving vereist systematische controle (100%), waarvan de KMar aangeeft 

moeite te hebben om dat ook voor 100% te garanderen. Een intrekking van internationale status is 

daarmee een direct voor de hand liggende oplossing. 

Wat Justitie & Veiligheid en de Koninklijke Marechaussee daarmee losmaakt, hebben zij, met hun 

kennis van de luchtvaart en de economische belangen die daar achter liggen, begrijpelijkerwijs niet 

kunnen overzien. Maar dit raakt veel meer. De belangen van deze 6 luchthavens, maar ook de 

belangen van de andere luchthavens (verkeer omleiden waar men te weinig capaciteit voor heeft), 

de speerpunten in de Luchtvaartnota, de belangen van Infrastructuur en Veiligheid, Economische 

Zaken, Binnen- en Buitenlandse Zaken, vergeet de Provincies niet. Maar in essentie gaat het om de 

belangen van de gebruikers van deze 6 luchthavens. Hún reden om zich te vestigen op deze 

luchthaven. Hún reden om hun bedrijf te vestigen nabij deze luchthavens, hún reden om te 

investeren in vliegtuigen die de rand van Europa kunnen bereiken. En andersom, de redenen waarom 

men vanuit het buitenland Nederland en de specifieke regio wil bereiken. 

De NvL (Nederlandse Vereniging van Luchthavens) is inmiddels in gesprek met de voornoemde 

instanties en zet zich maximaal in om een dergelijke beperkende maatregel voor Nederland te 

voorkomen, omdat dit een enorme schade zou toebrengen aan het economisch klimaat in het 

algemeen, en aan General Aviation in het bijzonder. 

U kunt als gebruiker van een van de bovenstaande vliegvelden een bijdrage leveren aan het behoud 

van de “internationale” status.  

Allereerst door te conformeren aan de huidige regels voor GA vluchten van en naar landen buiten 

het Schengengebied. Die luiden sinds 19 augustus jl. voor de hele FIR Amsterdam heel kort 

samengevat als volgt: voor alle GA vluchten minimaal 2 uur voor vertrek verplichte indiening van 

een Gendec via www.gendec.eu. Ref NOTAM. 

MANDATORY DIGITAL SUBMISSION OF GENERAL DECLARATION VIA 

WWW.GENDEC.EU FOR ALL GENERAL AVIATION FLIGHTS ORIGINATING FROM 

http://www.gendec.eu/
http://www.gendec.eu/


NON-SCHENGEN COUNTRIES OR ALL FLIGHTS WITH DESTINATION TO 

NON-SCHENGEN COUNTRIES. 

GENDEC SUBMISSION AT LEAST 2 HOURS PRIOR TO ALL DEPARTURES FROM A 

NON-SCHENGEN COUNTRY TO THE NETHERLANDS OR ALL DEPARTURES FROM THE 

NETHERLANDS TO NON-SCHENGEN COUNTRIES. AIRPORTS MAY HAVE ADDITIONAL 

REQUIREMENTS ON MINIMUM TIME FOR SUBMISSION OF GENDEC. 

REF AIP NETHERLANDS GEN 1.2. 

A1960/21 

FROM: 30 AUG 2021 12:10 TO: PERM  

Uit de eerste evaluaties komt naar voren dat het indienen van een Gendec nog geen gewoonte is, 

ofschoon al geruime tijd verplicht. Dat verwatert het toezicht op internationale verplaatsingen en 

geeft brandstof aan draconische maatregelen als het ronduit verbieden. 

Daarnaast kunt u door invullen van de bijgevoegde enquête uw eigen belang in het behoud van de 

internationale status van de 6 bovengenoemde vliegvelden aangeven. 

Met het beantwoorden van enkele korte vragen kunt u kenbaar maken welk belang u hecht aan het 

behoud van de internationale status. 

Dit geldt uiteraard niet alleen voor gebruikers die gevestigd zijn op een van deze luchthavens, maar 

ook gebruikers, die van deze luchthavens gebruik maken voor hun “internationale” (lees: Niet-

Schengen) verbindingen. 

U kunt uw bijdrage indienen bij een van de onderstaande luchthavens: 

EHBD: Noud Franssen, noud@kempenairport.nl 

EHHV: Jerome Guillot, jerome@ehhv.nl 

EHMZ: Remco Belderok, remco@vliegveldzeeland.nl 

EHSE: Jan Voeten, j.voeten@breda-airport.eu 

EHTE: Marjolijn Post, m.post@teuge-airport.nl 

EHTX: Mike de Bruijn, info@texelairport.nl 

 

Bij voorbaat dank voor uw steun. 

 

Namens de 6 GA velden, 

 

Jan Voeten 

Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Luchthavens 

 

Bijlage: enquete formulier internationale status GA velden 

 

  



 

Naam: ………………………………………… 

Functie: ……………………………………… 

Organisatie: ………………………………… 

Gevestigd: …………………………………… 

Contact adres e-mail: ………………………………… 

Evt. Telefonisch bereikbaar: ……………………… 

 

 Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

1. U bent gebruiker van EHBD/EHHV/EHMZ/EHSE/EHTE/EHTX * resp. gevestigd op of in de 

nabijheid van EHBD/EHHV/EHMZ/EHSE/EHTE/EHTX * resp. ik ben een externe gebruiker * 

 

 

2. Wat is voor u de toegevoegde waarde voor u of uw bedrijf van de aangegeven luchthaven(s) 

in relatie tot vluchten van en naar landen buiten Schengengebied (inclusief UK en Ierland)? 

 

 

 

3. Wat zijn voor u of uw bedrijf de nadelen indien de door u aangegeven luchthaven de 

mogelijkheid wordt ontnomen om vluchten van en naar Niet-Schengen landen uit te voeren? 

 

 

4. Kunt u hier een economische of andere waarde voor u of uw bedrijf aan hangen?  


