De versoepeling van
de Corona-maatregelen
in de Frans-Belgische grensregio
De algemene regels voor verplaatsingen over de grens
Kan ik tot 15 juni de grens oversteken om...
Te gaan werken?
Seizoensgebonden landbouwwerkzaamheden?

*

Laatst bijgewerkt op maandag 8 juni 2020

De beperkingen aan de Frans-Belgische grens zijn nog steeds van kracht:
je kan de grens nog altijd alleen maar oversteken voor essentiële redenen
en er worden talrijke controles uitgevoerd.
De buitengrenzen van Europa (Schengengebied) zijn tot 15 juni gesloten.
Dit document zal dagelijks worden bijgewerkt naargelang e
nieuwe maatregelen zijn in Frankrijk en België.

Een essentiële reis naar het buitenland?
JA, dit is een reden die als essentieel wordt
beschouwd. U dient het internationale
reisformulier in te vullen. Klik hier

Om mijn hoofdverblijf te vervoegen?
Oppas of bezoek aan mijn kinderen?
Een opleiding van een kind voort te laten zetten?
Een kwetsbaar persoon te helpen?
Naar de dokter of naar een medisch specialist gaan?

**

*Seizoenarbeiders moeten een bewijs hebben van
tewerkstelling.
**Enkel in geval van nood en mits bewijs.

mijn partner weerzien? (niet gehuwd / niet officieel samenwonen)
Boodschappen doen?
Tabak of benzine halen?
Naar de sportschool gaan?
Een wandeling maken?
Nog een andere reden die niet vermeld staat?

NEE, tot nu toe kan je de grens niet over.
Dit zijn geen redenen die als essentieel
wordt beschouwd, ook niet nu de
maatregelen versoepelen.

De timing in Frankrijk en België

Welke maatregelen zijn al dan niet versoepeld?

Kan ik mijn partner, familie, vrienden weerzien?
Vanaf nu
In Frankrijk
In België

Grensoverschrijdend

JA. Een ontmoeting in besloten kring is toegelaten, zonder beperking van personen, maar met inachtneming van
de regels van de sociale afstand. Geen bijeenkomsten van meer dan 10 personen op openbare plaatsen.

JA. U mag nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon.
NEE, behalve om het gezin of de hoofdverblijfplaats te vervoegen, met het internationale reiscertificaat.
De maatregel geldt niet voor koppels die niet gehuwd zijn of die niet officieel samenwonen.

Kan ik gaan werken?
Aan beide zijden van de grens wordt telewerken nog steeds aanbevolen voor iedereen die dat kan, zelfs met de versoepelde maatregelen in beide landen.
Als telewerken niet mogelijk is, moeten bedrijven passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de regels inzake veiligheid en sociale afstand maximaal worden nageleefd.
Vanaf nu
In Frankrijk

JA, zonder toestemming.
In België
Grensoverschrijdend

JA, met certificaten. Van Frankrijk naar België, met het werkgeverscertificaat en het internationale reiscertificaat.
Van België naar Frankrijk met het Belgische werkgeverscertificaat en het internationale reiscertificaat.

Meer info: Telewerk zal geen negatieve gevolgen hebben voor de belastingregeling voor Franse werknemers in België, die genoodzaakt zijn om in Frankrijk te telewerken. Frankrijk heeft een overeenkomst gesloten met Duitsland, België, Zwitserland en Luxemburg om
ervoor te zorgen dat het thuiswerk van deze grensarbeiders geen gevolgen heeft voor hun belastingen. Anderzijds is er nog geen beslissing genomen over Belgische werknemers in Frankrijk die nu genoodzaakt zijn om in België te telewerken.
Meer info over de Franse zijde & meer info over de Belgische zijde
Wat betreft de belastingaangiftes in Frankrijk, is de termijn voor niet-inwoners gewijzigd: u hebt nu tijd tot 4 juni, 23.59 uur. Je kan indienen vanaf 20 april 2020. Meer info hier.
Bent u burger van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte en bent u gedwongen om in België te blijven voor uw werk? U uitzonderlijk genieten van een verlenging van uw verblijf. Meer info hier.

De timing in Frankrijk en België

Welke maatregelen zijn al dan niet versoepeld?

Aan beide zijden van de grens zijn de winkels sinds 11 mei 2020 opnieuw open. De maatregelen inzake social distancing blijven van kracht in alle winkels en het dragen van een mondmasker
is nog steeds aanbevolen. In Frankrijk gaan de cafés en restaurants op 2 juni opnieuw open in de groene zones (waaronder de Regio Hauts-de-France). Op 22 juni zouden de Franse bioscopen
opnieuw geopend worden. In België vanaf 8 juni, nachtclubs moeten gesloten blijven tot eind augustus. vanaf 8 juni kunnen culturele activiteiten zonder publiek weer doorgaan. Voor culturele
activiteiten met publiek (bijvoorbeeld bioscopen of theaters) is het wachten tot 1 juli.

Kan ik naar een winkel?
Vanaf nu
In Frankrijk
In België
Grensoverschrijdend

JA, heropening van alle winkels, goederen en diensten, openluchtmarkten en winkelcentra.
JA, heropening van winkels. Kappers, schoonheidsspecialisten & andere contactberoepen

mogen openen op afspraak, met een masker. Markten kunnen worden hervat met een max. van 50 handelaren en de toestemming van de lokale autoriteiten.
Het dragen van een masker is verplicht voor verkopers en hun personeel

NEE, Winkelen of het frequenteren van winkels wordt niet gezien als een essentiële activiteit om de grens over te steken.

Kan ik op café of restaurant?
Vanaf nu
In Frankrijk
In België
Grensoverschrijdend

JA, maar met maximaal 10 personen per tafel. Bestellen aan de toog mag niet en de regels inzake social distancing moeten gerespecteerd worden.
JA. Cafés, bars, restaurants zullen open mogen op voorwaarde dat ze een nauwkeurig protocol volgen
(maximaal 10 personen aan tafel, de afstand van 1,5 meter moet gerespecteerd worden). Alle zaken
kunnen openblijven tot 1 uur ’s nachts. Ook nachtwinkels mogen openblijven tot 1 uur.

NEE.

De timing in Frankrijk en België

Welke maatregelen zijn al dan niet versoepeld?

Kan ik behandeld worden of een dokter raadplegen?
Zowel in Frankrijk als in België zijn er apotheken geopend.
Vanaf nu
In Frankrijk

JA, maar er wordt voorrang geven aan teleconsultatie. Oftalmologen, tandartsen & andere medische praktijken heropenen vanaf 11 mei.

In België

JA.

Grensoverschrijdend

JA, enkel in geval van nood en mits bewijs.

Kan ik een kwetsbaar persoon helpen?
Vanaf nu
In Frankrijk

JA, zonder toestemming.
In België
Grensoverschrijdend

JA, met het internationale reiscertificaat.
Let op: ook al wordt dit niet op het Franse certificaat vermeld, het is toch toegestaan.
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Welke maatregelen zijn al dan niet versoepeld?

Kan ik lopen of fietsen of mij verplaatsen voor recreatie?
In België, vanaf 8 juni kunnen ook sportactiviteiten hervatten, zonder onderscheid. Trainingen, wedstrijden, binnen en buiten: alles mag weer open, maar opnieuw onder voorwaarden. Alleen
contactsporten als voetbal, basketbal, judo of worstelen moeten contactloos blijven trainen. De zwembaden en wellnesscentra moeten nog gesloten blijven.

In Frankrijk

Vanaf nu

1 september 2020

JA, buitensporten zijn toegestaan, individueel of in het gezelschap van mensen die onder hetzelfde dak wonen. Zijn
weer open: bibliotheken, mediatheken en kleine musea, bossen, rivierboorden en begraafplaatsen. Reizen is toegestaan
binnen het departement of binnen een straal van 100 km daarbuiten. De stranden aan de Opaalkust openen.

Hervatting van
sportevenementen.

JA. Fysieke activiteit is toegestaan in het gezelschap van mensen die onder hetzelfde dak wonen + maximaal 2 personen van buiten de familiekring.
In België

Parken zijn open. Individuele sporten waarbij geen lichamelijk contact nodig is, zijn toegestaan.
Heropening van de musea, de dierenparken & historische gebouwen. Hun cafetaria’s en restaurants moeten gesloten blijven. Buitensport training
kan plaatsvinden met maximaal 20 personen en in aanwezigheid van een coach. Sportclubs kunnen onder vergelijkbare voorwaarden heropenen.

En passant la frontière

NEE.

Kan ik het het openbaar vervoer nemen?
Vanaf nu
In Frankrijk
In België
Grensoverschrijdend

JA, zonder dat er een vergunning nodig is. Het dragen van een masker is verplicht
en sociale maatregelen om afstand te nemen moeten worden gerespecteerd.

JA, met het internationale reiscertificaat om uw behoefte om van het ene naar het andere land te reizen te rechtvaardigen.
De treinen rijden tussen Lille, Kortrijk en Doornik. De grensoverschrijdende buslijn MWR gaat momenteel de grens niet over.
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Welke maatregelen zijn al dan niet versoepeld?

Kan ik naar school of naar de universiteit?
De scholen zullen geleidelijk aan weer opengaan, afhankelijk van de regio en de leeftijd van de leerlingen. De Franse hogescholen en universiteiten blijven tot september gesloten.
In Frankrijk kan de categorisering van de departementen (groen of rood) van invloed zijn op de data waarop de lessen worden hervat.
Vanaf nu

juni 2020

JA, Heropening van de crèches, in groepen van maximaal 10 kinderen.
In Frankrijk

Hetzelfde geldt voor kleuterscholen en basisscholen, in groepen van 15.

Voor het Département du Nord (groene zone): geleidelijke heropening van alle scholen vanaf 2 juni, waaronder de collèges en de lycées.
Er vinden geen examens plaats, maar er wordt een systeem van permanente evaluatie opgezet.

JA, Voor 6e lager en 6e (en 7e) middelbaar onderwijs, voor maximaal 2 lesdagen/week.
In Wallonië

Voor het eerste en tweede jaar basisonderwijs, voor 1 schooldag/week.
Leerlingen in het 2e middelbaar kunnen ook 2 dagen/week komen
& leerlingen die specifiek moeten worden opgevolgd, afhankelijk van de school.

JA, maar niet voor alle leerlingen.
In Vlaanderen

Grensoverschrijdend

Eerst voor het eerste en tweede leerjaar (voor 4 dagen / week), het zesde leerjaar (voor 2 dagen / week),
het zesde leerjaar (voor 1 dag / week in het algemeen onderwijs, voor 2 dagen / week in het technisch en
beroepsonderwijs) en het zevende beroepsjaar (voor 2 dagen / week).

De andere jaren gaan dan
pas weer naar school
als de hygiënische
omstandigheden kunnen
worden gewaarborgd.

JA, met het internationale reiscertificaat om uw behoefte om van het ene naar het andere land te reizen te rechtvaardigen.
Het voortzetten van het onderwijs voor kinderen wordt beschouwd als een essentiële reden om de grens over te steken.

De timing in Frankrijk en België

Welke maatregelen zijn al dan niet versoepeld?

Binnenlandse verplaatsingen?
Opgelet: hoewel de reisbeperkingen in Frankrijk en België worden opgeheven, wat de grensovergangen betreft blijven die tot 15 juni tot essentiële redenen beperkt .
Vanaf nu
In Frankrijk

JA, voortaan mogen Franse burgers opnieuw verplaatsingen van meer dan 100 km afleggen. Zij mogen zich vrij verplaatsen op het nationale grondgebied.

In België

JA, voor alle verplaatsingen.

Grensoverschrijdend

NEE.

Op vakantie gaan?
Voor internationale reizen zijn de Europese grenzen ten minste tot 15 juni gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. De situatie zal op dit moment opnieuw worden beoordeeld.

Vanaf nu

In Frankrijk

JA, voortaan mag je opnieuw verplaatsingen van meer dan 100 km afleggen. De Franse burgers mogen zich vrij verplaatsen op het nationale grondgebied.

In België

JA, de Belgen mogen zich vrij verplaatsen op het nationale grondgebied.

Grensoverschrijdend

NEE.

