
Familiebezoek over de grens vanaf morgen toegestaan – Bericht van toepassing op België 

 

Op vrijdagavond 29 mei 2020 werd bekendgemaakt dat België grensoverschrijdend familiebezoek 

toelaat. Het is het verlossende bericht dat het leed bij tienduizenden zo niet honderdduizenden 

mensen verlicht. Echter het officiële besluit is nog niet gepubliceerd wat veel onduidelijkheid en 

daarmee onzekerheid bij de mensen teweeg brengt zoals blijkt uit de vragen en commentaren op 

sociale media.  

 

Essentieel zijn de vragen wat wordt verstaan onder familie (tot in welke generatie?) en hoe kan ik 

bij een eventuele controle naar tevredenheid van de controleambtenaar aantonen dat ik onderweg 

ben van of naar grensoverschrijdend familiebezoek. 

Zonder de details te kennen en met de disclaimer dat de regels dadelijk anders kunnen bepalen, lijkt 

het me dat het bezit van (kopie van) het trouwboekje, businesscard, ID of paspoort van uzelf en/of 

het betrokken familielid van nut zouden kunnen zijn om de controleambtenaar te overtuigen. 

Voor alle duidelijkheid, “Bezoeken om andere redenen dan familiebezoek blijven voor alle 

duidelijkheid verboden tot minstens maandag 8 juni, wanneer de laatste fase van het exit-plan 

normaal ingaat. Op pinkstermaandag gaat de horeca in Nederland weer open, maar een terrasje gaan 

doen aan de overkant van de grens zal dus nog minstens een week moeten wachten.” aldus het 

bericht in het Belang van Limburg dat u aan het einde kunt lezen. 

 

Tenslotte, hiermee is de aanpak van grensoverschrijdend familiebezoek door België niet afgesloten. 

Ikzelf heb in persoon en in zekere zin ook als landenvertegenwoordiger op Hemelvaartsdag een 

klacht tegen België bij de Europese Commissie ingediend. Ik heb weet van eenzelfde klacht van 

andere mensen. Ik ben in contact met de Universiteit van Maastricht om ervoor te zorgen dat de 

Europese Commissie deze klacht naar behoren behandelt om duidelijke criteria te krijgen die 

moeten voorkomen dat Lidstaten in de toekomst de rechtsregel en het principe van vrij verkeer van 

personen schenden door disproportionele en discriminatoir willekeurige maatregelen.  

 

Hieronder vindt u de links naar websites waar u naar ik hoop en verwacht vandaag meer 

duidelijkheid zult (moeten) kunnen vinden over de inhoud en toepassing van de versoepeling van 

grensoverschrijdend familiebezoek in België.  

 

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl 

https://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/belgisch_staatsblad  

https://www.facebook.com/pieterdecrem/  

https://grenslandactueel.com/  

 

Het onderstaande is de publicatie op de website van Het Belang van Limburg 

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200529_04975974/familiebezoek-over-de-grens-vanaf-morgen-

opnieuw-toegelaten  

 

Brussel - Wie familie heeft aan de overkant van de grens, mag daar vanaf zaterdag opnieuw op 

bezoek gaan. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft het ministerieel 

besluit daarvoor aangepast. 

 

Sinds het begin van de lockdown zijn de grenzen gesloten voor alle niet-essentiële verplaatsingen. 

Alleen wie aan de andere kant van de grens moest gaan werken of een zorgbehoevend familielid 

moest verzorgen, kreeg toestemming om toch te passeren. Familiebezoek hoorde echter niet tot die 

uitzonderingen. Daarop kwam de afgelopen weken steeds meer kritiek. Terwijl de exit in eigen land 

vorm kreeg en sociaal contact opnieuw mondjesmaat werd toegelaten, bleven grensbewoners met 

familie aan de overkant verstoken van die mogelijkheid. 



Wrevel  

Dat leidde tot wrevel tussen het federale en het lokale politieke niveau. Tekenend daarvoor was het 

misverstand tussen waarnemend gouverneur Michel Carlier en minister van Binnenlandse Zaken 

Pieter De Crem (CD&V) in het weekend van 9 mei. Na de toelating om opnieuw bij vrienden op 

bezoek te gaan, interpreteerde Carlier dat ook als een grensoverschrijdende toelating, maar 

diezelfde zaterdag nog werd hij teruggefloten door De Crem. De burgemeesters, die lokaal onder 

steeds zwaardere druk kwamen te staan van hun inwoners, konden daar maar weinig begrip voor 

opbrengen. De afgelopen week riepen talloze gemeenteraden in grensgemeenten met een motie de 

federale regering op om bezoek over de grens opnieuw toe te laten. 

 

Familieband aantonen 

Minister De Crem was zich bewust van die moeilijkheden en beloofde vorig weekend dat hij alles 

in het werk zou stellen om snel een oplossing te bieden. Vrijdag is daarvoor het ministerieel besluit 

van 23 maart aangepast, dat morgen (zaterdag) wordt gepubliceerd. Dat betekent dat vanaf zaterdag 

met onmiddellijke ingang het familiebezoek over de grens opnieuw is toegelaten.  

“Wie de grens over wil moet kunnen aantonen dat hij familiebanden heeft aan de overkant”, zegt De 

Crem, die benadrukt dat hij druk overleg heeft gevoerd met de vijf buurlanden en het dossier ook 

besprak op Europees niveau. De GEES (de Groep van Experten belast met de Exit-strategie) gaf 

deze week een positief advies voor de versoepeling. 

“Op dit moment zijn alle voorwaarden vervuld om op een verantwoorde manier de toelating te 

geven om opnieuw familie te bezoeken over de landsgrens”, zegt De Crem. “Ik dank alle inwoners 

van ons land met familie in een buurland voor hun geduld en het begrip dat ze opbrachten voor deze 

maatregel. Verder wil ik de nood aan het strikt respecteren van de maatregel benadrukken, om de 

mogelijke impact op onze volksgezondheid tot een absoluut minimum te beperken. Ik wenst 

iedereen dan een vreugdevol weerzien met familie en vrienden toe.” 


