
Veelgestelde vragen over het 
coronavirus in Thailand 
De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor ondernemers die internationaal 

zakendoen. Op het moment krijgen wij vragen over corona en het zakendoen met Thailand. Wij hebben de 

belangrijkste vragen en antwoorden voor u verzameld. 

Kan ik (of mijn personeel) reizen naar Thailand? 

Kijk voor het actuele reisadvies op de website van PR Thai Government, Office of International Cooperation 

DDC MOPH, Tourism Authority of Thailand Newsroom en Civil Aviation Authority Thailand. Voor meer 

informatie over reizen van en naar Thailand kunt u kijken op de website van Nederland wereldwijd. Houd 

daarnaast het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten. 

Kan ik vanuit Thailand terugkeren naar Nederland? 

Ja, Nederlanders kunnen terug naar Nederland, zolang er vluchten gaan. Informatie over de rechtstreekse 

KLM-vluchten van Thailand naar Nederland is te vinden op de website van de KLM. 

Geldt de noodtoestand nog in Thailand? 
Op 25 maart 2020 is een noodverordening ingevoerd die voorlopig geldt tot 31 juli 2020. Inmiddels zijn de 

meeste gelegenheden weer geopend waaronder winkels, restaurants en parken. Geopende locaties 

hebben maatregelen getroffen om aan de regels van de overheid te voldoen. Zo kan u bijvoorbeeld worden 

gevraagd om u te registreren bij het betreden van een winkelcentrum of supermarkt.  

Thailand heeft de sluiting van alle grenzen voor inkomende reizigers verlengd tot 31 juli. Reizen naar of via 

Thailand is niet mogelijk, behalve voor personen met de Thaise nationaliteit, en personen met beroepen in 

de transportsector zoals piloten. Voor personen die wel Thailand in kunnen reizen, is een ‘fit to fly’ 

verklaring verplicht. 

Buitenlanders met een werkvergunning voor Thailand mogen het land inreizen maar houd er rekening mee 

dat u bij aankomst verplicht 14 dagen in staatsquarantaine moet. Neem contact op met de Thaise 

ambassade in Den Haag voor informatie.  

https://www.facebook.com/thailandprd/?ref=br%5Frs
https://www.facebook.com/OICDDC/
https://www.facebook.com/OICDDC/
https://www.tatnews.org/
https://www.caat.or.th/th/archives/49757
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-thailand
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/thailand/reizen/reisadvies
https://www.klm.com/home/th/en
https://www.klm.com/home/th/en


Waar vind ik corona-informatie van de Thaise overheid? 

Informatie van de Thaise overheid over het coronavirus kunt u vinden op de volgende websites: 

• de Facebookpagina van de Nederlandse ambassade in Bangkok (deels Engelstalig); 

• het Office of International Cooperation DDC MOPH (Engelstalig); 

• Bangkok Post (nieuws in het Engels). 

Gevolgen coronavirus voor handel Nederland – Thailand  

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor het exporteren van goederen 
naar Thailand? 

Thailand heeft naar aanleiding van het coronavirus geen beperkende maatregelen genomen voor de export 

of import van goederen. Wel kan het voorkomen dat goederen langer onderweg zijn. Voor luchtvracht 

moet u rekening houden met beperkte laadruimtes en wisselende prijzen. Dit komt doordat er veel minder 

vluchten naar Thailand gaan. Kijk op de KLM-website voor eventuele wijzigingen en plan uw luchtvracht op 

tijd in. 

Op de volgende websites leest u wat de impact van het coronavirus is op goederentransport: 

Cargo-partner Covid-19 update 

Kuehne+Nagel Covid-19 update 

BGL Covid-19 update    

DHL Covid-19 update 

FEDEX  Covid-19 update 

MAERSK Covid-19 update 

UPS Covid-19 update 

Yusen Logistics Covid-19 update  

KerryExpress Covid-19 update 
Overheidsrestricties op import en export als reactie op de verspreiding van het coronavirus zijn helaas 

alleen in het Thais beschikbaar, zie Customs Department.  

Ik werk in de sector agro & food en heb informatie nodig over export naar 
Thailand. Waar kan ik terecht? 

Stel uw vragen aan de landbouwattaché en het landbouwteam in Thailand, via ban-lnv@minbuza.nl. Houd 

ook de website Agroberichten buitenland in de gaten. 

Kijk daarnaast op de pagina Zakelijke kansen in Thailand. Hier vindt u informatie over de gevolgen van het 

coronavirus voor de land- en tuinbouwsector in Thailand. 

https://www.facebook.com/netherlandsembassybangkok
https://www.facebook.com/OICDDC/
http://www.bangkokpost.com/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/japan/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-japan#agnl_faq-block_faq_faqpagina-2
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/japan/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-japan#agnl_faq-block_faq_faqpagina-2
https://www.cargo-partner.com/covid-19-details-by-country-and-transport-mode/
https://home.kuehne-nagel.com/-/knowledge/updates-corona-virus-covid-19
https://www.bestgloballogistics.com/bgl-announcement-on-covid19/
https://www.dhl.com/global-en/home/global-news-alerts/global-messages/coronavirus.html
https://www.fedex.com/en-th/service-news.html
https://www.maersk.com/local-information/asia-pacific/thailand
https://www.ups.com/th/en/about/news/important-updates.page?
https://www.yusen-logistics.com/en/update-coronavirus-covid-19
https://announce.th/kerryexpress.com/Announce/EN
http://www.customs.go.th/list_strc_download.php?ini_content=COVID-19_200429_01&ini_menu=menu_public_relations_160421_04&menu_public_relations_160421_04&order_by=co_name_th&sort_type=0&lang=th&left_menu=menu_public_relations_160421_04_200429_01
mailto:ban-lnv@minbuza.nl
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/thailand
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/thailand/zakelijke-kansen


Kan ik overheidssteun krijgen als mijn bedrijf in problemen komt door de 
gevolgen van het coronavirus? 

Het kabinet introduceert verschillende economische maatregelen om ondernemers te steunen. Bekijk het 

pakket met economische maatregelen op Rijksoverheid.nl. 

Een paar voorbeelden van de overheidssteun: 

• Tegemoetkoming Schade COVID-19 

• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

• Verruimde kredietregelingen BKMB en Garantie Ondernemersfinanciering 

• Belastingmaatregelen 

Waar kan ik terecht voor informatie over het coronavirus en zakendoen?

U kunt uw vragen stellen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via klantcontact@rvo.nl 

of telefonisch via: 088 042 42 42.

Voor consulaire vragen kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade in Bangkok. 

Dit is een publicatie van:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag

Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag

T +31 (0) 88 042 42 42

E: klantcontact@rvo.nl

www.rvo.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/archief-verruiming-go
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
mailto:klantcontact@rvo.nl
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/thailand/over-ons/ambassade-van-thailand-bangkok
mailto:klantcontact@rvo.nl
http://www.rvo.nl/

	Veelgestelde vragen over het coronavirus in Thailand
	Kan ik (of mijn personeel) reizen naar Thailand?
	Kan ik vanuit Thailand terugkeren naar Nederland?
	Geldt de noodtoestand nog in Thailand?
	Op 25 maart 2020 is een noodverordening ingevoerd die voorlopig geldt tot 31 juli 2020. Inmiddels zijn de meeste gelegenheden weer geopend waaronder winkels, restaurants en parken. Geopende locaties hebben maatregelen getroffen om aan de regels van de...
	Thailand heeft de sluiting van alle grenzen voor inkomende reizigers verlengd tot 31 juli. Reizen naar of via Thailand is niet mogelijk, behalve voor personen met de Thaise nationaliteit, en personen met beroepen in de transportsector zoals piloten. V...
	Buitenlanders met een werkvergunning voor Thailand mogen het land inreizen maar houd er rekening mee dat u bij aankomst verplicht 14 dagen in staatsquarantaine moet. Neem contact op met de Thaise ambassade in Den Haag voor informatie.
	Waar vind ik corona-informatie van de Thaise overheid?
	Gevolgen coronavirus voor handel Nederland – Thailand
	Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor het exporteren van goederen naar Thailand?
	Ik werk in de sector agro & food en heb informatie nodig over export naar Thailand. Waar kan ik terecht?
	Kan ik overheidssteun krijgen als mijn bedrijf in problemen komt door de gevolgen van het coronavirus?
	Waar kan ik terecht voor informatie over het coronavirus en zakendoen?




