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Het is allemaal de schuld van Europa, vindt Donald Trump. En dus kondigt de Amerikaanse president een ongezien inreisverbod af
uit vrees voor meer besmettingen met het coronavirus. Hoopte u de paasvakantie te kunnen doorbrengen in New York? Vergeet het
maar.

Het inreisverbod dat Donald Trump gisteren aankondigde, had niemand zien aankomen. “Dertig dagen lang mogen Europeanen
niet naar de VS vliegen”, zei de Amerikaanse president met uitgestreken gezicht vanuit zijn Oval Office. Daarmee maakte hij een
opmerkelijke bocht. Want tot enkele dagen geleden deed hij in zijn kenmerkende stijl nog lacherig over dat virus. “ Fake news”,
noemde hij het, en “een hoax”. Maar nu het virus een negatieve impact begint te hebben op de Amerikaanse economie, zijn
belangrijkste troefkaart voor de nakende presidentsverkiezingen, besluit hij toch in te grijpen.

Voor wie geldt het inreisverbod?

De inwoners van de 26 landen uit de Schengenzone, ook België dus, kunnen vanaf zaterdagochtend 7u onze tijd dertig dagen lang
niet meer naar de VS vliegen. Alleen mensen met de Amerikaanse, de Britse en de Ierse nationaliteit en permanente inwoners - ook
Belgen - van de VS kunnen nog op het vliegtuig stappen richting bijvoorbeeld New York. Zolang die nog vliegen natuurlijk, want dat lijkt
niet evident met veel minder passagiers.

Wie Trump te slim af denkt te zijn door snel het vliegtuig, de trein of de auto naar Londen te nemen en van daar te vertrekken naar
de VS, is er ook aan voor de moeite. Mensen die veertien dagen voor hun vertrek in de Schengenzone geweest zijn, mogen niet
vertrekken. Hoe dat gecontroleerd kan worden? Dat is een van de vele onduidelijkheden. Een typisch voorbeeld van Trump-politiek,
noemt professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent) het. “Een drastische maatregel waar wel iets voor te zeggen is, maar met veel
losse eindjes.”

Waarom voert Trump het in?

Trump neemt het de EU-lidstaten kwalijk dat zij “niet de nodige voorzorgen genomen hebben tegen het coronavirus”, zoals hij het zelf
zegt. Dat er besmettingen zijn in de VS, is volgens hem de schuld van Europa. “Dit lijkt vooral op een rondje Europa pesten en het
Verenigd Koninkrijk voortrekken”, zegt luchtvaartexpert Eddy Van de Voorde (UAntwerpen). “Als een inreisverbod echt nodig is, moet
je voor een complete lockdown kiezen.”

Hoe reageert Europa?

Niet al te positief. De Europese Commissie heeft gereageerd via een officiële mededeling, waarin te lezen staat dat het coronavirus
een globale crisis veroorzaakt, die niet terug te brengen is tot een bepaald continent. “Er is samenwerking nodig en geen unilaterale
actie”, klinkt het. “De Europese Unie keurt de beslissing van de VS af.”

Welke economische gevolgen zal dit hebben?

Volgens Paul De Grauwe, econoom aan de London School of Economics, zal de impact op de handel heel klein zijn. Maar de
toeristische sector zal wel getroffen worden, zegt hij, en ook de luchtvaartindustrie zal dit voelen. “Binnen Europa is het aantal vluchten
ook al gedaald. Hoe ingrijpend het precies zal zijn, is moeilijk in te schatten.”

Van de Voorde meent dat luchtvaartmaatschappijen overkop dreigen te gaan door het verbod. “Er zijn de voorbije jaren wel mooie
winsten geboekt, maar sommige maatschappijen hebben weinig cashreserves en die gaan in de problemen komen. Ik vrees in de
eerste plaats dat dit de doodsteek wordt voor Alitalia.”

Wat als u een reis naar de VS geboekt hebt?

Wie een vakantie of zakenreis naar de VS gepland had, ziet die in ieder geval in het water vallen. De vraag is maar hoe het
dan zit met het annuleren van de boekingen. Gebeurde het vastleggen van de reis via een reisagentschap, dan hebben zij de
verantwoordelijkheid om uw reis om te boeken. Maar als u zelf uw vlucht en hotel geboekt hebt, moet u rekenen op de goodwill van de
luchtvaartmaatschappij en het hotel.

GUY STEVENS
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