
 

 

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

 

  
Datum 3 februari 2017 

Betreft Situatie bij Insel Air 

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T 070-456 0000 

F 070-456 1111 

Ons kenmerk 

IenM/BSK-2017/30612 

 

Bijlagen: 

 

 

 

Pagina 1 van 2 

 

Geachte voorzitter, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de zorgen die binnen het kabinet leven 

over de veiligheidssituatie van luchtvaartmaatschappij Insel Air. Hangende de 

resultaten van nader overleg over, en onderzoek naar de actuele veiligheidssitua-

tie heeft het kabinet uit voorzorg besloten rijksambtenaren voor dienstreizen voor-

lopig niet meer te laten vliegen met luchtvaartmaatschappij Insel Air en deze in-

formatie breed bekend te maken, teneinde ook overige reizigers van de huidige 

situatie op de hoogte te stellen. Gezien de concrete informatie die het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu bezit betreft dit vluchten met Insel Air International 

B.V. Of dit verbod zich ook moet gaan uitstrekken tot Insel Air Aruba B.V. zal uit 

nader onderzoek in de komende periode moeten blijken. 

 

Insel Air verzorgt verbindingen tussen en vanuit de eilanden van het Caribische 

deel van het Koninkrijk. Haar vliegtuigen zijn geregistreerd op Aruba en Curaçao, 

waarvan de betreffende luchtvaartautoriteiten verantwoordelijk zijn voor het toe-

zicht op de veiligheid van de toestellen die op hun eiland staan geregistreerd. De 

luchtvaartautoriteit van Aruba heeft afgelopen week besloten meerdere vliegtui-

gen van Insel Air Aruba B.V. aan de grond te houden voor nadere inspectie.  

 

Het Consulaat-generaal van de Verenigde Staten op Curaçao heeft op 1 februari jl. 

op basis van meldingen van diverse incidenten met toestellen van Insel Air en een 

interne review een bericht naar buiten gebracht waarin zij de medewerkers van 

het Amerikaanse consulaat tijdelijk verbiedt met Insel Air te vliegen. Onze contac-

ten met de autoriteiten van Curaçao om meer duidelijkheid te krijgen over de 

vliegveiligheid heeft tot op heden onze zorgen niet weggenomen.  

  

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft haar zorgen geuit bij haar 

ambtscollega’s op Aruba en Curaçao, en hun gevraagd adequate acties te onder-

nemen. Met de regering van Curaçao is afgesproken dat de ILT op zeer korte ter-

mijn assistentie gaat verlenen bij inspecties. Dit, alsmede het overleg dat in de 

komende periode met de autoriteiten van Aruba gevoerd gaat worden, moet zo 

spoedig mogelijk duidelijkheid geven over de vraag of vliegen met Insel Air vol-
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doende veilig is. Vanzelfsprekend zal de ILT ook hier een rol vervullen met inspec-

ties ter plaatse. 

 

 

Het wegvallen van luchtverbindingen doordat vliegtuigen van Insel Air aan de 

grond staan heeft grote consequenties voor de bereikbaarheid van de landen van 

het Koninkrijk en Caribisch Nederland. Het kabinet is dan ook in gesprek met be-

trokken bestuurders van deze eilanden om te bezien hoe deze problematiek kan 

worden aangepakt en welke rol wij hierbij kunnen spelen. 

  

Hoogachtend, 

  

  

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

  

  

 

 

  

  

Sharon A.M. Dijksma 
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