Uitleg over EU-beslissing m.b.t. het sluiten van de buitengrenzen
I/ Sluiten buitengrenzen
-

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werd inderdaad beslist
om de Europese buitengrenzen te versterken door een gecoördineerde,
tijdelijk restrictie van 30 dagen op te leggen voor alle niet-essentiële
reizen naar de EU.

-

Doorgang van medicijnen, voedsel en goederen blijven gevrijwaard.

-

Deze
o
o
o
o
o

-

Deze tijdelijke restrictie betekent dat reizigers die van buiten de
Schengenzone de komende dertig dagen NIET naar België of de andere
lidstaten reizen.

-

Burgers van de Schengen-landen (EU+4: EU-lidstaten + Noorwegen,
Zwitserland, Liechtenstein en Ijsland) die in het buitenland zitten en terug
naar huis willen, blijven wel welkom, alsook mensen die hier al lange tijd
wonen.

-

Ook voor buitenlandse diplomaten, medisch personeel en onderzoekers
die werken aan de ontwikkeling van een vaccin blijft de grens open.
Ook wordt een uitzondering gemaakt voor reizigers in transit,
vrachtwagenchauffeurs en om dwingende familiale redenen.

-

-

-

beslissing maakt deel uit van een breder plan dat:
De spreiding van het virus moet indammen,
Medisch materiaal voorziet,
Onderzoek naar een vaccin faciliteert,
De sociaal-economische gevolgen aanpakt,
De terugkeer van gestrande reizigers buiten Europa coördineert.

Goederentransport blijft gevrijwaard. Er gelden zelfs “priority lanes for
freight transport” daar de beschikbaarheid van goederen absoluut
noodzakelijk is en de controlemaatregelen die landen opleggen de
economische waardeketens niet mogen verstoren.
Ook Britten blijven welkom.

-

Voor vluchtelingen die internationale bescherming zoeken, geldt een
uitzondering.

-

Geen kristallen bol, maar kans bestaat dat die maatregel na 30 dagen
verlengd wordt.

II/ Quid binnengrenzen?
-

Verschillende
ingevoerd.

Europese

lidstaten

hebben

inderdaad

grenscontroles

-

De Europese Commissie komt echter met richtsnoeren om te beletten dat
Schengen-burgers en ingezetenen grote moeilijkheden ondervinden.

-

Lidstaten kunnen gezondheidscontroles uitvoeren, maar
dat zomaar iedereen geblokkeerd kan worden aan de
lidstaten hebben weliswaar een aantal beperkingen
opgelegd voor de verplaatsingen op hun grondgebied of
van hun binnengrenzen.

-

Lidstaten moeten hun eigen burgers en ingezetenen toelaten.

-

Ze moeten ook transit faciliteren aan andere Europeanen die naar huis
willen terugkeren.

-

Grensarbeiders moeten hun job kunnen blijven doen.

-

Het vrije verkeer van goederen moet gegarandeerd blijven.

-

ECHTER: omwille van gevaar voor besmetting, hebben lidstaten wel het
recht personen tijdelijk in quarantaine te plaatsen.
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