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INFORMATIE OVER CHARTERVLUCHTEN VANUIT ROEMENIË 
 

Dit is algemene informatie voor ondernemers die seizoenarbeiders uit Roemenië over willen laten 

komen. De Roemeense overheid staat tot en met 29 mei geen lijnvluchten meer toe. Dat betekent 

dat alleen chartervluchten ingezet kunnen worden voor het vervoer van seizoenarbeiders. 
 

Wat is een chartervlucht? 

Een chartervlucht is een vlucht die niet volgens een vast schema wordt uitgevoerd. In plaats daarvan 

vliegt een vliegtuig in opdracht van een of meerdere mensen of organisaties. Het vliegtuig is in het 

bezit van een luchtvaartmaatschappij of wordt gehuurd door een reisorganisaties. 
 

Een chartervlucht organiseren 

Ondernemers die seizoenarbeiders uit Roemenië naar Nederland willen laten komen, kunnen dat 

doen via een chartervlucht. Laten vliegen van een vliegtuig heeft een vaste prijs; de kosten per 

persoon zijn dan ook afhankelijk van het aantal reizigers. Daarom kan het aantrekkelijk zijn om 

samen met anderen een chartervlucht te organiseren. Een chartermaatschappij kan daarbij helpen. 
 

Stappenplan 

Een ondernemer heeft in Roemenië werknemers klaarstaan om naar Nederland te komen. Wat moet 

nu geregeld worden om deze mensen hierheen te krijgen? 
 

1.   Inventarisatie maken 

• Maak een inventarisatie van de personen die bij u komen werken. Zet in een excelsheet 

hun naam (zoals in het paspoort) en geboortedatum. Op deze manier heeft u inzicht in 

het aantal stoelen dat u nodig heeft. Vanuit de AVG dient u uiterst zorgvuldig te zijn rond 

het eventueel delen van de persoonsgegevens. 

 
2.   Stukken voorbereiden 

• Zorg ervoor dat al deze mensen een kopie van de arbeidsovereenkomst ontvangen. Ook 

een werkgeversverklaring kan handig zijn. Deze stukken hebben de werknemers later 

nodig om aan te tonen waarom zij moeten reizen. Deze kunt u per mail sturen. Formats 

voor de arbeidsovereenkomst (ook in het Roemeens) en voor de werkgeversverklaring 

kunt u vinden op www.werkgeverslijn.nl/arbeidsovereenkomst/ 

 
3.   Vliegplaatsen boeken 

• Neem contact op met chartermaatschappij of tussenpersoon. Daar hoort u of u kunt 

inschrijven voor een reeds geplande vlucht of dat uw ‘vraag’ wordt genoteerd voor een 

nieuw te plannen vlucht. Uiteraard hoort u hier ook meer over de prijs en andere 

voorwaarden. 

• Vraag aan hen ook of de mensen coronaproof vervoerd worden, rekening houdend met 

de anderhalve meter en de eisen die aan vliegverkeer gesteld worden. 

• Nadat u het eens geworden bent, ontvang u een bevestiging. Hierop staan de prijs, 

tijden, vliegroute etc. 

• Bij de Werkgeverslijn bekende chartermaatschappijen die speciaal voor Roemenië 

stoelen aanbieden: 

 

o The Aviation Factory 

Ter info: voor 16 mei staat een vlucht gepland vanaf Iasi Airport en Cluj-Napoca 

      Airport naar Eindhoven Airport. Mailen naar: Luc@the-aviation-factory.com 

 
 
 

https://werkgeverslijn.nl/hulpmiddel-om-seizoenarbeiders-makkelijker-grenzen-te-laten-passeren/
http://www.werkgeverslijn.nl/arbeidsovereenkomst/
https://book.the-aviation-factory.com/
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o Global Aviation 

Ter info: voor 20 mei staat een vlucht gepland vanaf Iasi Airport en Cluj-Napoca Airport 
naar Eindhoven Airport. Zie deze website voor meer informatie.  

 

•   Bij de Werkgeverslijn bekende chartermaatschappijen: 
 

 

o Blue Air 

o LEVEL 
 

 
Bovenstaande overzicht kan nog worden bijgewerkt. Chartermaatschappijen kunnen zich 

melden bij info@werkgeverslijn.nl 

 
Het overzicht van chartermaatschappijen is alleen ter informatie. De Werkgeverslijn heeft op 

geen enkele wijze een verbinding met deze ondernemingen en kan daarom ook niet instaan 

voor de dienstverlening ervan. 
 
 

4.   Coronamaatregelen op uw bedrijf 

• Voor zover u dat nog niet had gedaan, moeten ook werkplekken en onderkomens 

coronaproof zijn. Het protocol voor de land- en tuinbouw kan daarbij helpen. 

Het protocol bevat algemene richtlijnen voor een veilige huisvesting, werkplek en 

vervoer van personeel. Dat protocol en meer informatie er over vindt u hier. 

 
5.   Vlucht voorbereiden 

• Om reis voor te bereiden deelt u de lijst met werknemers met de chartermaatschappij. In 

de meeste gevallen ontvangt u per persoon een ticket. Deel deze met de werknemers in 

Roemenië. 

• In Roemenië geldt een uitgaansverbod. Dat houdt in dat men alleen naar buiten mag 

voor een noodzakelijke reden. Het is toegestaan om naar het vliegveld te reizen om daar 

een chartervlucht te nemen. Het is aan te raden om per persoon in ieder geval de 

volgende documenten bij zich te dragen: 

 
o Een geldig identiteitsbewijs. 

o De arbeidsovereenkomst met uw bedrijf (zie stap 1) 

o Een werkgeversverklaring 

o Reispapieren: vliegticket, contactgegevens van de chartermaatschappij 
 

 

• Wijs uw werknemers erop dat in Nederland ook maatregelen zijn genomen om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Stuur van te voren informatie door over 

de maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld deze poster van 

Stigas gebruiken. 

 
6.   Vlucht naar Nederland en aankomst 

• De werknemers melden zich, afhankelijk van de werkwijze, bij het vliegveld of een ander 

centraal punt en reizen vanaf daar naar het vliegveld. Op het vliegveld wordt ingecheckt. 

• Het vliegtuig komt in Nederland aan. Zorg voor een ordentelijke ontvangst op het 

vliegveld. Houd rekening met voorschriften zoals de 1,5 meter afstand. Hierop wordt 

gehandhaafd door politie en Koninklijke Marechaussee. 

• Ook bij het vervoer van uw mensen naar het bedrijf of onderkomen, moet u voldoende 

maatregelen nemen. 

http://www.globalaviation.nl/
https://globalaviation.nl/vluchten-vanuit-cluj-en-iasi-voor-roemeense-seizoenarbeiders/
https://www.blueairweb.com/en/gb/charters/
https://www.flylevel.com/
mailto:info@werkgeverslijn.nl
https://www.stigas.nl/nieuws/coronaprotocol-voor-land-en-tuinbouw/
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/03/Adeverin%C8%9B%C4%83-angajator-in-engleza-1.pdf
https://www.stigas.nl/sites/stigas.nl/files/2020-03/stigas_20200522_poster_corona_update-ro-hr.pdf

