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EU-burgers hebben het recht van vrij verkeer binnen de EU. Tegelijkertijd heeft de huidige pandemie in de hele EU tot diverse
beperkingen geleid. Om de burgers duidelijkheid te verschaffen en hun leven te vergemakkelijken zijn de lidstaten overeengekomen
die beperkingen beter te coördineren. Zij zullen hun meest recente epidemiologische gegevens delen met het Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding. Dat zal wekelijks een actuele kaart van Europa publiceren (inclusief gegevens van de geassocieerde
Schengenlanden), die met verschillende kleuren wordt ingekleurd, afhankelijk van het risico in een bepaalde regio. Er gelden geen
beperkingen wanneer u vanuit een “groene” regio reist. Wanneer u vanuit een “oranje” of “rode” regio reist, kan de nationale overheid
u vragen u te laten testen of in quarantaine te gaan. De overheidsinstanties zullen tijdig duidelijke informatie verstrekken voordat
zij dergelijke maatregelen invoeren.

GROEN
Over een periode van 14 dagen:
minder dan 4 % positieve testen in de afgelopen
week en minder dan 25 gevallen gemeld per
100 000 personen.

ORANJE
Over een periode van 14 dagen:
4 % of meer positieve testen in de afgelopen
week, maar minder dan 50 gevallen gemeld
per 100 000 personen
OF
minder dan 4 % positieve testen in de afgelopen week
en 25 tot 150 gevallen gemeld per 100 000 personen.

ROOD
Over een periode van 14 dagen:
4 % of meer positieve testen in de afgelopen week
en 50 of meer gevallen gemeld per 100 000 personen
OF
meer dan 150 gevallen gemeld per 100 000 personen.

GRIJS
Onvoldoende informatie om de criteria te beoordelen, bv.
300 of minder testen per 100 000 personen.

toegang mag u – in beginsel – niet worden geweigerd.

√ Als u reist vanwege een cruciale functie of behoefte, hoeft u niet in quarantaine.

Ik reis per trein door een “rood” EU-gebied en ik moet daar overstappen.
Moet ik in quarantaine?
Nee, want u bent een passagier op doorreis.
Wat gebeurt er wanneer ik in een EU-land woon, maar dagelijks naar een ander EUland reis om er te studeren?
Als scholier, student of stagiair die dagelijks naar het buitenland reist, hoeft u niet in
quarantaine.
Wat gebeurt er wanneer ik voor een belangrijk doktersbezoek naar een ander EU-land
moet reizen?
Er zouden geen beperkingen moeten gelden wanneer u als patiënt reist om dringende medische
redenen.

Wat moet ik weten wanneer ik tijdens de pandemie op reis ben?
⚠ Als u uit een ander dan “groen” gebied komt, kan de lidstaat waar u aankomt, u vragen om
in quarantaine te gaan en/of na aankomst een COVID-19-test te ondergaan.

⚠ U kan het webplatform “Re-open EU” raadplegen om te weten te komen welke
maatregelen gelden op de plaats waar u naartoe gaat.

⚠ Op de kaart kunt u zien wat het risico is op de plaats waar u naartoe gaat.
⚠ In sommige lidstaten is het mogelijk dat u in plaats van een test na aankomst
een test laat doen vóór vertrek.

⚠ Het is mogelijk dat u een traceringsformulier voor passagiers moet invullen
wanneer u naar een andere lidstaat reist.
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Mag ik naar een ander EU-land reizen voor de begrafenis van mijn
grootouder?
Ja, want u reist om dwingende gezins- of zakelijke redenen.
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√ U mag niet worden gediscrimineerd.
√ Elke maatregel die uw recht op vrij verkeer beperkt, moet evenredig zijn, maar
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waar u woont.
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Hoe wordt mijn recht op vrij verkeer beschermd
wanneer ik tijdens de pandemie binnen de EU reis?
√ Vanuit “groene” regio’s kan u reizen zonder beperkingen.
√ U mag altijd terugkeren naar de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft of

