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Re-open EU: Commissie lanceert website voor een veilige hervatting van
reizen en toerisme in de EU
Brussel, 15 juni 2020
Vandaag lanceert de Commissie “Re-open EU”, een webplatform ter ondersteuning van een veilige
hervatting van reizen en toerisme in heel Europa. Het zal realtime-informatie bevatten over de grenzen
en de beschikbare vervoersmogelijkheden en toeristische diensten in de lidstaten. Re-open EU zal ook
praktische, door de lidstaten verstrekte informatie bevatten over reisbeperkingen, de geldende
maatregelen op het gebied van volksgezondheid en veiligheid zoals het afstand houden en het dragen
van maskers, en andere nuttige informatie over het toeristisch aanbod van de EU en op nationaal
niveau. Zo zullen de Europeanen bij het plannen van hun vakanties en reizen deze zomer en daarna
verantwoorde en goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hoe ze zullen omgaan met de
aanhoudende risico's in verband met het coronavirus.
Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Na weken gesloten te zijn, gaan de
binnengrenzen van de EU weer open. Reizigers zullen op “Re-open EU”, de website die we vandaag
lanceren, gemakkelijk informatie vinden die hen zal helpen hun reizen met vertrouwen te plannen en
tijdens hun reis veilig te blijven. Kleine restaurant- en hoteleigenaren en steden in heel Europa zullen
er bovendien de door anderen ontwikkelde innovatieve oplossingen kunnen vinden en kunnen daar dan
inspiratie uit putten.”
Mariya Gabriel, Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, en
verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC): “Het uitgebreide en
rijke culturele erfgoed van Europa is een van onze belangrijkste troeven. Maar cultuur en toerisme zijn
deze afgelopen maanden zwaar getroffen omdat reizen onmogelijk was en de meeste locaties gesloten
waren. Het platform Re-open EU biedt essentiële, actuele informatie, zodat we Europa weer veilig
kunnen gaan ontdekken.”
Het nieuwe Re-open platform van de EU maakt deel uit van het pakket toerisme en vervoer van de
Commissie van 13 mei 2020, dat is gelanceerd om het vertrouwen van reizigers in de EU te herstellen
en het Europese toerisme veilig te helpen hervatten, met inachtneming van de nodige
voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid. Het nieuwe platform, dat ook beschikbaar is als een (webgebaseerde) app voor mobiele telefoons, centraliseert alle actuele informatie van de Commissie en de
lidstaten op één plaats en is daardoor hét referentiepunt voor iedereen die in de EU reist. Gebruikers
kunnen via een interactieve kaart landenspecifieke informatie, updates en advies over elk van de EUlidstaten raadplegen. De informatie zal — in de 24 officiële talen van de EU — via de app of de website
gemakkelijk toegankelijk zijn.
Voorts bevat het platform informatie over regelingen voor steunwaardebonnen (vouchers):
consumenten kunnen hun favoriete hotels of restaurants steunen door waardebonnen te kopen voor
een verblijf of maaltijd zodra zij weer open gaan, en steunen zo de Europese horeca naarmate de
beperkingen worden opgeheven en de grenzen weer open gaan. Steunwaardebonnen helpen bedrijven
hun liquiditeitsproblemen te overbruggen door hen nu al te betalen voor diensten die zij later leveren.
Het door de klant betaalde bedrag gaat rechtstreeks naar de dienstverlener. De Commissie heeft die
speciale pagina opgezet om de deelnemende bedrijven en geïnteresseerde klanten beter met elkaar te
verbinden, met name wanneer zij naar het buitenland reizen.
Ten slotte wordt via Europeana, het digitaal cultureel platform van Europa, Discovering Europe
gelanceerd, een verzameling kunstwerken en foto's van enkele van de meest iconische
bezienswaardigheden van Europa. Verder wordt op Europeana Pro een speciale toeristische hub
opgezet om mensen die beroepsmatig met cultureel erfgoed bezig zijn te helpen toerismeondersteunende initiatieven in de hele EU te ontdekken.
ACHTERGROND
In het pakket van de Commissie inzake toerisme en vervoer in en na 2020, dat op 13 mei 2020 is
goedgekeurd, werd de oprichting van een speciale website aangekondigd om reizigers alle relevante
informatie te verstrekken om veilig in de EU te reizen. De Commissie heeft aangekondigd dat zij wil
voortbouwen op het momentum van de regelingen voor steunwaardebonnen en wil samenwerken met
de nationale autoriteiten, lokale toerisme-organisaties en -ondernemingen om dergelijke initiatieven uit

te breiden en op te schalen.
De ministers voor toerisme bespraken de lancering van een specifiek “Re-open EU”-platform voor het
eerst tijdens hun videoconferentie van 20 mei en hebben het initiatief enthousiast onthaald. Re-open
EU, ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Commissie, biedt
realtime-informatie over een 30-tal thema's op het gebied van vervoer, volksgezondheid en toerisme.
Die informatie wordt door de lidstaten verstrekt en aangevuld met gegevens van het Europees
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).
Gezien de verbetering van de gezondheidssituatie in de EU, de uitvoering van het “social distancing”beleid en de andere door de lidstaten genomen maatregelen op het gebied van de gezondheid heeft de
Commissie op 11 juni 2020 haar aanbevelingen voor een gedeeltelijke en geleidelijke opheffing van de
reisbeperkingen na 30 juni gepresenteerd en de lidstaten opgeroepen om de beperkingen op het vrije
verkeer en de controles aan de binnengrenzen uiterlijk op 15 juni op te heffen.
Op Re-open EU verstrekt de Commissie ook relevante informatie over het toeristisch aanbod in
verschillende lidstaten, waaronder EU-acties zoals de Europese Hoofdsteden van slim toerisme,
Europese Topbestemmingen (European Destinations of Excellence — EDEN) en de Culturele
Hoofdsteden van Europa.
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