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Lees de laatste berichten over de corona-situatie in Frankrijk.
Update 31/3/21:
– President Macron kondigde op woensdag 30 maart jl. aan dat heel Frankrijk opnieuw in
confinement gaat voor tenminste 4 weken (vanaf zaterdag 3 april tot 2 mei).
- De avondklok (van 19.00 uur tot 06.00 uur) blijft van toepassing en voor verplaatsingen van
meer dan 10 km (tot maximaal 30 km) van je thuisadres bewijs van woonadres verplicht
bij je dragen. Hier is een getekende uitgaansverklaring met geldige reden nodig.
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Geldige redenen zijn: het werk, een dringende familiereden (motif familial impérieux),
verhuizing, wegbrengen kinderen naar familie, het uitlaten van de hond, of het maken van
een internationale reis (=trein/vliegtuig halen).
Vanaf 5 april is reizen tussen verschillende Franse regio’s zonder urgente reden opnieuw verboden.
Voor Nederlanders en Belgen die nu in Frankrijk zijn: terugreizen naar je thuisland mag altijd.
Dat is een ‘motif impérieux‘ (een dringende reden).
De niet-essentiële winkels (waren open sinds november) moeten weer dicht.
Er geldt dit keer een uitzondering voor kappers, muziek- en boekwinkels, bloemenwinkels en
chocoladewinkels: die mogen openblijven, net als alle eetwinkels, kluswinkels en apotheken.
De horeca en de culturele sector waren en blijven dicht (maar kunnen uitkijken naar een
stapsgewijze heropening vanaf half mei).
Thuiswerken blijft de norm. Werkende ouders die schoolgaande kinderen moeten opvangen en
die niet thuis kunnen werken, krijgen een werkeloosheidsuitkering.
De scholen en crèches sluiten voor 3 weken. In de week van 6/4 zijn er lessen op afstand, en
de normaal gesproken gespreide voorjaars-schoolvakantie wordt naar voren gehaald, zodat
alle Franse leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 2 weken tegelijkertijd
vrij zijn (van 12-26 april).
De Franse overheid gaat met spoed de IC-capaciteit verder uitbreiden, o.a. door medische
studenten, gepensioneerd zorgpersoneel en het leger te mobiliseren.
Mondkapjes zijn bijna overal verplicht, zelfs buiten in drukke gebieden.
Privé-bijeenkomsten moeten beperkt blijven tot maximaal 6 volwassenen.
De Franse politie gaat samenscholing op straat van meer dan 6 personen nu ook weer
beboeten.
Evenementen, festivals en grote bijeenkomsten zijn nog steeds verboden.
Hotels mogen open zijn, maar er is alleen roomservice mogelijk, ook alle hotelhoreca is
gesloten.
Benzinestations, garages, autoverhuurbedrijven zijn open.
De parken, bossen en stranden blijven toegankelijk.

De laatste cijfers over de corona-situatie in Frankrijk lees je hier in dit overzicht van France 3.
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Sinds juni bestaat er een nationale corona-app: Tous AntiCovid.
Ook buitenlanders kunnen deze app gebruiken op Frans grondgebied.
De app toont de laatste officiële coronacijfers in Frankrijk en je kunt er
ook de verplichte attestation de déplacement downloaden.
Eénmaal invullen en de updates worden automatisch aangemaakt.

Vaccineren
Frankrijk is eind december gestart met vaccineren (met name Pfizer, Moderna) en na een traag
begin wordt het tempo nu steeds hoger. Inmiddels zijn 8 miljoen Fransen gevaccineerd met een
eerste dosis.
Huisartsen en apothekers in Frankrijk mogen nu ook zelf gaan vaccineren.
Met behulp van het Franse leger en de brandweer worden 35 grote vaccinatie-stadions geopend,
de zogenaamde vaccinodromes.
Vanaf half april zijn de Fransen vanaf 60 jaar aan de beurt en vanaf half mei die vanaf 50
jaar. Volgens premier Castex zullen eind mei 20 miljoen mensen gevaccineerd zijn en aan
het eind van de zomer moeten 50 miljoen Fransen een vaccin hebben gekregen, ofwel twee-derde
van de bevolking. Vaccinatie is vrijwillig en gratis op vertoon van een carte vitale
(ziektekostenkaart).

Carnet « Qui est Qui »
De NVLR is een gezelligheidsvereniging voor en door leden.
Helaas hebben de leden elkaar al meer dan een jaar bijna niet
kunnen ontmoeten. Door Covid zijn de door velen zo gewenste
sociale contacten, ook tussen leden van de NVLR, jammer
genoeg tot een minimum teruggedrongen. Daarom heeft de
redactie van NieuwsNed in overleg met het bestuur besloten
een Carnet Qui est Qui (“smoelenboek”) samen te stellen.
Dit initiatief is mede gebaseerd op uitingen van leden in deze
coronatijd.
Een ledenboekje waarmee we elkaar kunnen uitnodigen voor
een kopje thee of een wandeling in de buurt in klein verband.
Misschien heeft u hulp nodig of behoefte aan een praatje in uw
‘moerstaal’. Het tegenovergestelde is dat als niemand weet dat
u er bent, er ook niks gebeurt. Om die reden denkt de redactie
nu na over hoe zo’n ledenboekwerkje uitgevoerd kan worden
qua inhoud en vormgeving, met zorg voor uw privacy.
Mocht u hier ideeën over hebben, stuur deze dan op aan:
redactie.nvlr@gmail.com
In de nieuwsbrief van mei houden wij u op de hoogte van de
vorderingen.
Namens de redactie,
Nienke
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Wandeling
Conques-sur-Orbiel

De wandeling bij Conques-sur-Orbiel, die gepland stond voor
woensdag 14 april kan i.v.m. het confinement niet doorgaan op deze datum.
Als alles goed gaat zal de wandeling plaatsvinden op
woensdag 12 mei a.s.
Voor bijzonderheden: kijk in NieuwsNed 106.

En als het dan toch regent …
Voor een heerlijk lente-gevoel ...
Bezoek hier de virtuele
rondleiding op de Keukenhof.
www.keukenhof.nl

Bezoek vanuit je luie stoel bijvoorbeeld:
- Musea en mooie plekjes in Frankrijk 15franse-bezienswaardigheden
- Rijksmuseum Amsterdam https://
www.rijksmuseum.nl/nl
- Het Anne Frankhuis https://
www.annefrank.org/nl
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering,
gehouden op zaterdag 20 maart jl. per
telefoonconferentie, vanwege het coronavirus.

Het is nog steeds de bedoeling om een bijeenkomst te houden in oktober op de ambassade.
De voorzitters/vertegenwoordigers van Stichting GOED (Grenzeloos Onder Eén Dak), de VBNGB
(Vereniging Belangen-behartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) en de SNBN
(Stichting Nederlanders Buiten Nederland) zullen ook uitgenodigd worden.

Hieronder volgt een overzicht van de werkgroepen:
Juridisch/fiscaal.
De volgende artikelen zijn verschenen:








Schenken van een huis in Frankrijk
SCI (Société Civile Immobilière)
Onderneming vestigen in Frankrijk
Belangrijke beslissingen (donorregistratie en “levenstestament)
Rijbewijs verlengen
Registratie van een auto
Verlies van de Nederlandse nationaliteit

In samenwerking met Monique Rombouts heeft Anna Gerlach een artikel geschreven over erfrecht
en erfbelasting.
Zorg
De volgende artikelen zijn verschenen:
 Zorg in Frankrijk, Zorg in Nederland
 De vergoedingen van zorgkosten in Frankrijk
 Verdrags-gerechtigden niet verzekerd buiten Europa
Onderwijs
Het is echt niet meer mogelijk om Nederlands als vreemde taal te kiezen voor het baccalaureaat,
als het niet onderwezen wordt op de school van de leerling. In Lille kunnen de leerlingen nog
steeds Nederlands als vreemde taal kiezen. Er staat een artikel op de website over: Certificaat
Nederlands als vreemde taal.
Doelstelling voor het komend jaar:
 De website actueel houden met informatieve artikelen betreffende FANF-werkgroepen:
juridisch/fiscaal, zorg en onderwijs.
 Doorgaan met actie(s) om het “niet voor ziekte verzekerd zijn buiten Europa van Verdragsgerechtigden” op te doen heffen.
 Verder uitbouwen van de samenwerking met andere niet commerciële belangenbehartigers.
 Een werkgroepje Communicatie opzetten om met name beslissing rond sociale media te herzien
en nagaan wat de FANF op de coördinaties heeft bereikt.

Meer nieuws vindt u op: www.fanf.fr
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