
Bezoek van over de grens is in België welkom! 

 

Allereerst, let wel dat ook bij familiebezoeken het in ieders belang is de nodige voorzorg en 

voorzichtigheid in acht te nemen ook bij versoepeling van de regels. 

Mocht u woonachtig zijn in België met familieleden buiten België dan kunt u aan dit bericht geen 

rechten ontlenen en kunt u ook niet VBNGB aansprakelijk stellen. Uw beslissing en/keuze inzake 

grensoverschrijdend familiaal bezoek zijn uw eigen verantwoordelijkheid en voor uw eigen risico. 

 

Op de website van Grensland Actueel verscheen op vrijdagavond omstreeks 22.00 uur een bericht 

dat voor veel Nederbelgen ook een beetje moederdag beloofd op zondag 10 mei. 

https://grenslandactueel.com/2020/05/08/bezoek-van-over-de-grens-is-in-belgie-welkom/  

Volgens het bericht zou familiaal bezoek ook vanuit Nederland naar een familie in Belgisch 

Limburg toegelaten worden met ingang van 10 mei a.s..  

Kort na dit bericht gaf ook de Burgemeester van Lommel, Bob Nijs, op zijn facebook pagina 

aandacht hieraan. Alleen in zijn bericht geeft hij de indruk dat niet alleen familiaal bezoek vanuit 

Nederland naar/in België mogelijk is, maar ook omgekeerd vanuit België naar/in Nederland ook 

zou zijn toegestaan. Verdere navraag zal nog moeten leren of het bericht van de burgemeester juist 

is. 

Wat ging hieraan vooraf?  

België kondigt in het Staatsblad van 8 mei kortweg het volgende aan dat vanaf 10 mei familiaal 

bezoek mogelijk is onder de voorwaarde dat je maximaal 4 bezoekers mag uitnodigen/ontvangen, 

welke bezoekers dan bij hen thuis ook geen andere bezoekers meer mogen uitnodigen/ontvangen 

dan deze. De volledige tekst kunt u vinden in artikel 6 van Ministerieel besluit houdende wijziging 

van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen via de link: 

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

Waarschijnlijk hebben meerdere, zo niet vele personen op verschillende manieren naar 

verschillende personen en/instanties laten blijken dat de versoepeling van familiaal bezoek met 

ingang van 10 mei in België discriminerend is voor de inwoners met families over de Belgische 

landsgrens.  

Cees Vermeeren, bestuurslid en landsvertegenwoordiger van de VBNGB, is op zondag 3 mei gestart 

met het vragen van aandacht voor de situatie van familieleden die gescheiden door de 

landsgrens.wonen en leven en om deze niet te vergeten als de regels voor familiale bezoeken in 

België worden versoepeld. Hij heeft dit gedaan via een e-mail naar alle virologen, psychologen die 

hem bekend zijn door hun regelmatig verschijnen op tv en in de krant. Verder heeft hij een bericht 

gestuurd naar de Tijdelijk Zaakgelastigde van Nederland in België, Caspar Veldkamp, en leden van 

het Europees Parlement uit België, Nederland en Roemenië. 

De reactie hierop van het Belgische Europarlementslid Hilde Vautmans is het meest veelbelovend 

geweest en heeft mogelijk ook bijgedragen aan het toestaan van grensoverschrijdend familiaal 

bezoek in en mogelijk zelfs ook vanuit België. 

Hoe nu verder 

Het is duidelijk dat familiebezoeken ook in andere landen zijn beperkt en strikte voorzorg en 

voorzichtigheid daarbij is geboden, ook bij versoepeling van de regels. 

De Roemeense Europarlementarier Loránt Vincze heeft een vraag aan de Europese Commissie 

gesteld over Free movement of persons and travel restrictions, die u kunt vinden via de link: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002732_EN.html  

 



Een van de conclusies van de vergadering van de EP Commissie LIBE (burgerlijke vrijheid, justitie 

en binnenlandse zaken) op donderdag 7 mei was dat de Europese Commissie volgende week met 

richtsnoeren zal komen omtrent de opheffing van de interne grenscontroles in de EU.  

Daarom heb ik meerdere leden van het Europees Parlement gevraagd om te bewerkstelligen dat de 

Europese Commissie in de richtsnoeren omtrent de opheffing van de interne grenscontroles 

duidelijk vastlegt dat het Lidstaten niet is toegestaan om te discrimineren tussen familiale contacten 

op basis van grensoverschrijdende verplaatsingen.  

De Nederlandse Europarlementsleden  Kata Piri en Paul Tang hebben Cees laten weten: 

“Het is van groot belang dat de EU zo snel mogelijk op een gecontroleerde manier terugkeert naar 

een volledig functionerend Schengensysteem. In de periode waarin dit nog niet het geval is, is uw 

suggestie voor een model voor grensoverschrijdend familiebezoek zeker nuttig. We zullen uw 

inbreng meenemen in onze discussies in de LIBE-commissie en in onze contacten met de Europese 

Commissie en lidstaten. “ 

We zijn benieuwd wat er in de richtsnoeren van de Europese Commissie zal staan. 

 


