INFORMATIE “REIZEN NAAR BELGIË” – geldig vanaf
19.04.2021
Beperkingen
Ministerieel Besluit van 20.03.2021 houdende wijziging van het Ministerieel Besluit van 28 oktober
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.
Artikel 21 van het ministerieel besluit van 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat niet-essentiële reizen naar België
verboden zijn.

Reizen naar België uit een andere Schengen lidstaat
Er zijn geen specifieke reisrestricties meer voor reizen uit een andere Schengen lidstaat.

Welke documenten dient een passagier in het bezit te hebben bij boarding?
1. PLF (Passenger Locator Form)
2. Negatief PCR-testresultaat
1. PLF (Passenger Locator Form)
Elke passagier, ongeacht de nationaliteit, die een intra-Schengen vlucht neemt naar België
wordt ertoe gehouden om “de elektronische versie van het PLF” in te vullen en voor te leggen
aan de vervoerder.
Indien het niet mogelijk is (enkel in uitzonderlijke gevallen) voor de passagier om gebruik te
maken van het elektronisch PLF, is de passagier ertoe gehouden het papieren PLF in te vullen
en te ondertekenen.
Ik wil u erop wijzen dat de elektronische versie van het PLF beoogd wordt, aangezien er door
de bevoegde Belgische gezondheidsinstanties misbruik vastgesteld wordt bij de papieren
versie van het PLF.
Gelieve de passagiers te wijzen op noodzaak van de elektronische versie van het PLF in te
vullen.
Indien een passagier het PLF niet invult, wordt de maatschappij geacht de passagier te
weigeren.
De reiziger moet het bewijs van indiening van het ingevulde PLF bij zich dragen gedurende de
integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het
onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het
ingevulde PLF gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de
daaropvolgende 48 uur.
2. Negatief PCR-testresultaat
Alle niet-inwoners in België, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die op het Belgisch grondgebied
toekomen vanuit een rode zone, dienen te beschikken over een negatief PCR- testresultaat van
een test die 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Desgevallend is
de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het
instappen, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de
vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.
Opmerking:
Een vaccinatie-attest is niet geldig. De reiziger dient steeds in het bezit te zijn van een negatief
PCR-testresultaat.

Tests:
 Het document moet op papier of elektronisch zijn en onmiddellijk consulteerbaar
 Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld
 Het door de reiziger opgestelde document moet de volgende informatie bevatten:
 Het resultaat van deze test moet negatief zijn
 De datum van het monster moet duidelijk worden vermeld: het document is 72 uur
geldig vanaf deze datum
 Alleen PCR-test voor SARS CoV-2 met de PCR-vermelding worden geaccepteerd
 De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land van waaruit
de reiziger komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig
RIZIV-nummer
 De volgende testen worden niet geaccepteerd:
 RT-LAMP
 Snelle antigene tests

Gezondheidsmaatregelen in België:
De reiziger moet ook alle door België genomen maatregelen respecteren. Hij/zij dient zich op de site:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in
België.
Bij aankomst in België vanuit een rode zone zijn een quarantaine en een test op dag 1 en op dag 7
van deze quarantaine verplicht voor inwoners van België. Personen zullen na terugkeer een sms
ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. De quarantaine eindigt bij
ontvangst van het negatieve resultaat van de test op dag 7. Als de test positief is, moet de betrokken
persoon een zelfisolatie van minimum 10 dagen ondergaan.
Voor personen die minder dan 48 uur in België verblijven, of die minder dan 48 uur in een rode zone
in het buitenland zijn geweest, geldt deze verplichting niet.
Bij aankomst in België vanuit een rode zone zijn een quarantaine en een test op dag 7 verplicht voor
niet-inwoners van België. Personen zullen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich
kunnen aanmelden bij een testcentrum. De quarantaine eindigt bij ontvangst van het negatieve
resultaat van de test op dag 7. Als de test positief is, moet de betrokken persoon een zelfisolatie van
minimum 10 dagen ondergaan.
Voor personen die minder dan 48 uur in België verblijven, of die minder dan 48 uur in een rode zone
in het buitenland zijn geweest, geldt deze verplichting niet.
Het spreekt voor zich dat als het verblijf in België van een reiziger die onderworpen is aan een
quarantaine minder dan de voorziene quarantaineperiode duurt, deze reiziger het land op de
geplande datum kan verlaten.
Alle personen die naar België komen vanuit een groen of oranje zone moeten geen negatief PCRtestresultaat voorleggen dat teruggaat tot hoogstens 72 uur voor hun vertrek naar België. Bij
aankomst in België is een quarantaine en test niet verplicht.
Opmerking: Indien een persoon doorreist naar een ander land, dient de persoon ook de sanitaire
maatregelen van dat land te respecteren.

Reizen naar België uit Ierland, Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Cyprus (EUstaten die niet tot de Schengenzone behoren)
Er zijn geen specifieke reisrestricties meer voor reizen uit deze landen.
Echter zijn de algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied wel van
toepassing.
Indien nodig moet de reiziger een visum aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of
consulaire post , en/of aantonen dat hij/zij aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet wanneer hij/zij
zich aan de Schengen-buitengrenzen meldt door middel van het vereiste document (nationaliteiten
die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf).

Welke documenten dient een passagier in het bezit te hebben bij boarding?
1. reisdocumenten
2. PLF (Passenger Locator Form)
3. Negatief PCR-testresultaat
1. Reisdocumenten
Geldig paspoort, geldig identiteitskaart, geldig reisdocument, geldig visum of geldige
verblijfstitel
Opmerking: nationaliteit/naam/geboortedatum op het paspoort moet overeenstemmen met
nationaliteit op de verblijfstitel

2. PLF (Passenger Locator Form)
Elke passagier, ongeacht de nationaliteit, die een extra-Schengen vlucht neemt naar België
wordt ertoe gehouden om “de elektronische versie van het PLF” in te vullen en voor te
leggen aan de vervoerder.
Indien het niet mogelijk is (enkel in uitzonderlijke gevallen) voor de passagier om gebruik te
maken van het elektronisch PLF, is de passagier ertoe gehouden het papieren PLF in te vullen
en te ondertekenen.
Ik wil u erop wijzen dat de elektronische versie van het PLF beoogd wordt, aangezien er door
de bevoegde Belgische gezondheidsinstanties misbruik vastgesteld wordt bij de papieren
versie van het PLF.
Gelieve de passagiers te wijzen op noodzaak van de elektronische versie van het PLF in te
vullen.
Indien een passagier het PLF niet invult, wordt de maatschappij geacht de passagier te
weigeren.
De reiziger moet het bewijs van indiening van het ingevulde PLF bij zich dragen gedurende de
integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het
onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het
ingevulde PLF gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de
daaropvolgende 48 uur.
3. Negatief PCR-testresultaat
Alle niet-inwoners in België, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die op het Belgisch grondgebied
toekomen vanuit een rode zone, dienen te beschikken over een negatief PCRtestresultaat van een test die 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd
afgenomen. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze
personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek
aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.
Uitzonderingen: moeten niet over een negatief testresultaat beschikken:







De reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die uitsluitend in de transitzone blijven
zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven voor zover ze niet over een negatieve
PCR-testresultaat dienen te beschikken om hun reis verder te kunnen zetten. Deze personen
dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een negatief
testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming , dient de persoon in het
bezit te zijn van een negatief PCR-testresultaat voor aankomst in België.
De maatschappij dient te controleren of de reiziger in het bezit is van het bevestigd ticket van
de connectievlucht EN of de reiziger in het bezit dient te zijn van een negatief PCRtestresultaat voor eindbestemming. Indien de reiziger niet voldoet aan deze voorwaarden,
blijft de reiziger onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en moet de
luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.
Opmerking:
Een vaccinatie-attest is niet geldig. De reiziger dient steeds in het bezit te zijn van een
negatief PCR-testresultaat.
Tests:
Het document moet op papier of elektronisch zijn en onmiddellijk consulteerbaar
Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld
Het door de reiziger opgestelde document moet de volgende informatie bevatten:
 Het resultaat van deze test moet negatief zijn
 De datum van het monster moet duidelijk worden vermeld: het document is 72 uur
geldig vanaf deze datum
 Alleen PCR-test voor SARS CoV-2 met de PCR-vermelding worden geaccepteerd
 De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land van waaruit
de reiziger komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig
RIZIV-nummer
De volgende testen worden niet geaccepteerd:
 RT-LAMP
 Snelle antigene tests

Ik wil u erop wijzen dat een passagier nog steeds de toegang tot het grondgebied geweigerd kan
worden, indien hij/zij niet voldoet aan binnenkomstvoorwaarden volgens artikel 3 van de Wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
De algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied zijn echter wel van
toepassing.

Gezondheidsmaatregelen in België:
De reiziger moet ook alle door België genomen maatregelen respecteren. Hij/zij dient zich op de site:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in
België.
Bij aankomst in België vanuit een rode zone zijn een quarantaine en een test op dag 1 en op dag 7
van deze quarantaine verplicht voor inwoners van België. Personen zullen na terugkeer een sms
ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. De quarantaine eindigt bij
ontvangst van het negatieve resultaat van de test op dag 7. Als de test positief is, moet de betrokken
persoon een zelfisolatie van minimum 10 dagen ondergaan.
Voor personen die minder dan 48 uur in België verblijven, of die minder dan 48 uur in een rode zone
in het buitenland zijn geweest, geldt deze verplichting niet.

Bij aankomst in België vanuit een rode zone zijn een quarantaine en een test op dag 7 verplicht voor
niet-inwoners van België. Personen zullen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich
kunnen aanmelden bij een testcentrum. De quarantaine eindigt bij ontvangst van het negatieve
resultaat van de test op dag 7. Als de test positief is, moet de betrokken persoon een zelfisolatie van
minimum 10 dagen ondergaan.
Voor personen die minder dan 48 uur in België verblijven, of die minder dan 48 uur in een rode zone
in het buitenland zijn geweest, geldt deze verplichting niet.
Het spreekt voor zich dat als het verblijf in België van een reiziger die onderworpen is aan een
quarantaine minder dan de voorziene quarantaineperiode duurt, deze reiziger het land op de
geplande datum kan verlaten.
Alle personen die naar België komen vanuit een groen of oranje zone moeten geen negatief PCRtestresultaat voorleggen dat teruggaat tot hoogstens 72 uur voor hun vertrek naar België. Bij
aankomst in België is een quarantaine en test niet verplicht.
Opmerking: Indien een persoon doorreist naar een ander land, dient de persoon ook de sanitaire
maatregelen van dat land te respecteren.

Reizen naar België uit derde landen (landen die niet tot de EU of Schengen
behoren)
Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden. De reisbeperkingen zijn echter niet van toepassing
op onderdanen van alle EU-lidstaten en Schengenstaten en onderdanen van derde landen die in het
bezit zijn van een geldige Schengenverblijfskaart of van een geldig D-visum.
Er wordt ook een uitzondering voorzien voor personen met een essentiële functie of
behoefte. Deze uitzonderingscategorieën, die door de Europese Commissie worden aanbevolen,
werden gepreciseerd op het Belgisch niveau:
1. De professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van
gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2. De professionele reizen van grensarbeiders;
3. De professionele reizen van seizoenarbeiders in de landbouw;
4. De professionele reizen van vervoerspersoneel;
5. De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale
organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede
werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel,
van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van
humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van
hun functie;
6. Doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
7. Personen die om dwingende gezinsredenen reizen, namelijk:
• reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging, in de zin van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen;
• bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover
een aannemelijk bewijs kan geleverd worden van een stabiele en duurzaam onderhouden
relatie;
• reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van
medisch begeleide voortplanting);
• reizen in het kader van begrafenissen en crematies van verwanten in eerste en tweede
graad;
• reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken van verwanten in eerste en
tweede graad;
8. De professionele reizen van zeevarenden;
9. Personen die om humanitaire redenen reizen
• reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende
medische behandeling;
• reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte
of kwetsbare persoon;
10. de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en
stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een
gastovereenkomst;
11. De reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt
noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepsporters
met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over
een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele
activiteit;

De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met
inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze
daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de
voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn);
De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België,
ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het
bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling
vervuld zijn).

Welke (reis)documenten dient een passagier in het bezit te hebben bij
boarding?
1.
2.
3.
4.
5.

Reisdocumenten
Visum: visumplichtige nationaliteiten
Attest van essentiële verplaatsing
PLF (Passenger Locator Form)
Negatief PCR-testresultaat
1. Reisdocumenten:
Geldig paspoort, geldig identiteitskaart, geldig reisdocument, geldig visum of geldige
verblijfstitel
Opmerking: nationaliteit/naam/geboortedatum op het paspoort moet overeenstemmen met
nationaliteit op de verblijfstitel

2. Visum: visumplichtige nationaliteiten
• Visum afgeleverd voor 18 maart 2020 door de Belgische ambassade/consulaat
Indien een passagier in het bezit is van een visum typ C – afgeleverd voor 18 maart
2020 door de Belgische ambassade/Consulaat – dient de passagier ook in het bezit te
zijn van een “Attest van essentiële verplaatsing – afgeleverd door de Belgische
ambassade/consulaat”. Op basis van het “Attest van essentiële verplaatsing” kan de
passagier naar België reizen.
•

Visum afgeleverd na 18 maart 2020 door de Belgische ambassade/consulaat
Indien een passagier in het bezit is van een visum typ C – afgeleverd na 18 maart
2020 door de Belgische ambassade/consulaat - kan de passagier naar België reizen.

•

Geldig C-visum afgegeven door een andere Schengenstaat –verblijf België
Indien een passagier in het bezit is van een geldig C-visum dat door een andere
Schengenstaat werd afgegeven en naar België wenst te reizen, dient de passagier
zich te verplaatsen met de noodzakelijke documentatie. De passagier dient in het
bezit te zijn van een attest van essentiële verplaatsing, afgeleverd door de bevoegde
Belgische diplomatieke of consulaire post, om moeilijkheden te voorkomen bij
boarding.
Geldig C-visum afgegeven door een andere Schengenstaat – doorreis via België
Indien een passagier naar een andere Schengenlidstaat via België reist, dient de
passagier te beschikken over een toelating om de desbetreffende lidstaat binnen te
komen. De passagier kan dit met een verbale nota van de ambassade van die lidstaat
of een geïndividualiseerd bewijs uitgaande van die autoriteiten die bevestigt dat de
passagier daarheen kan reizen. Indien de passagier niet beschikt over dergelijk
document, zal het aan de Belgische immigratiediensten zijn om te bepalen of de
passagier via België kan reizen.

•

3. Attest essentiële verplaatsing
Personen die niet onderworpen zijn aan de visumplicht (visum type C),moeten in het bezit
zijn van een “Attest van essentiële verplaatsing – afgeleverd door de Belgische
ambassade/consulaat”. Op basis van het “Attest van essentiële verplaatsing” kan de
passagier naar België reizen.
4. PLF (Passenger Locator Form)
Elke passagier, ongeacht de nationaliteit, die een extra-Schengen vlucht neemt naar België
wordt ertoe gehouden om “de elektronische versie van het PLF” in te vullen en voor te
leggen aan de vervoerder.
Indien het niet mogelijk is (enkel in uitzonderlijke gevallen) voor de passagier om gebruik te
maken van het elektronisch PLF, is de passagier ertoe gehouden het papieren PLF in te vullen
en te ondertekenen.
Ik wil u erop wijzen dat de elektronische versie van het PLF beoogd wordt, aangezien er door
de bevoegde Belgische gezondheidsinstanties misbruik vastgesteld wordt bij de papieren
versie van het PLF.
Gelieve de passagiers te wijzen op noodzaak van de elektronische versie van het PLF in te
vullen.
Indien een passagier het PLF niet invult, wordt de maatschappij geacht de passagier te
weigeren.
De reiziger moet het bewijs van indiening van het ingevulde PLF bij zich dragen gedurende de
integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het
onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het
ingevulde PLF gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de
daaropvolgende 48 uur.
5. Negatief PCR-testresultaat
Alle niet-inwoners in België, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die op het Belgisch grondgebied
toekomen vanuit een rode zone, dienen te beschikken over een negatief PCRtestresultaat van een test die 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd
afgenomen. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze
personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek
aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.
Uitzonderingen: moeten niet over een negatief testresultaat beschikken:
De reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die uitsluitend in de transitzone blijven
zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven voor zover ze niet over een negatieve
PCR-testresultaat dienen te beschikken om hun reis verder te kunnen zetten. Deze personen
dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een negatief
testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming , dient de persoon in het
bezit te zijn van een negatief PCR-testresultaat voor aankomst in België.
De maatschappij dient te controleren of de reiziger in het bezit is van het bevestigd ticket van
de connectievlucht EN of de reiziger in het bezit dient te zijn van een negatief PCRtestresultaat voor eindbestemming. Indien de reiziger niet voldoet aan deze voorwaarden,
blijft de reiziger onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en moet de
luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.
Opmerking:
Een vaccinatie-attest is niet geldig. De reiziger dient steeds in het bezit te zijn van een
negatief PCR-testresultaat.
Tests:
Het document moet op papier of elektronisch zijn en onmiddellijk consulteerbaar
 Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld
 Het door de reiziger opgestelde document moet de volgende informatie bevatten:




Het resultaat van deze test moet negatief zijn
De datum van het monster moet duidelijk worden vermeld: het document is 72
uur geldig vanaf deze datum
 Alleen PCR-test voor SARS CoV-2 met de PCR-vermelding worden geaccepteerd
 De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land van
waaruit de reiziger komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog
(gelijkwaardig RIZIV-nummer
 De volgende testen worden niet geaccepteerd:
 RT-LAMP
 Snelle antigene tests
Ik wil u erop wijzen dat een passagier nog steeds de toegang tot het grondgebied geweigerd kan
worden, indien hij/zij niet voldoet aan binnenkomstvoorwaarden volgens artikel 3 van de Wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
De algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied zijn echter wel van
toepassing.

Gezondheidsmaatregelen in België:
De reiziger moet ook alle door België genomen maatregelen respecteren. Hij/zij dient zich op de site:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in
België.
Bij aankomst in België vanuit een rode zone zijn een quarantaine en een test op dag 1 en op dag 7
van deze quarantaine verplicht voor inwoners van België. Personen zullen na terugkeer een sms
ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. De quarantaine eindigt bij
ontvangst van het negatieve resultaat van de test op dag 7. Als de test positief is, moet de betrokken
persoon een zelfisolatie van minimum 10 dagen ondergaan.
Voor personen die minder dan 48 uur in België verblijven, of die minder dan 48 uur in een rode zone
in het buitenland zijn geweest, geldt deze verplichting niet.
Bij aankomst in België vanuit een rode zone zijn een quarantaine en een test op dag 7 verplicht voor
niet-inwoners van België. Personen zullen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich
kunnen aanmelden bij een testcentrum. De quarantaine eindigt bij ontvangst van het negatieve
resultaat van de test op dag 7. Als de test positief is, moet de betrokken persoon een zelfisolatie van
minimum 10 dagen ondergaan.
Voor personen die minder dan 48 uur in België verblijven, of die minder dan 48 uur in een rode zone
in het buitenland zijn geweest, geldt deze verplichting niet.
Het spreekt voor zich dat als het verblijf in België van een reiziger die onderworpen is aan een
quarantaine minder dan de voorziene quarantaineperiode duurt, deze reiziger het land op de
geplande datum kan verlaten.
Alle personen die naar België komen vanuit een groen of oranje zone moeten geen negatief PCRtestresultaat voorleggen dat teruggaat tot hoogstens 72 uur voor hun vertrek naar België. Bij
aankomst in België is een quarantaine en test niet verplicht.
Opmerking: Alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika (Argentinië,
Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela,

Falklandeilanden, Frans-Guyana, Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden) naar België reizen,
moeten verplicht 10 dagen in quarantaine, alsook een test op dag 1 en op dag 7.
Opmerking: Indien een persoon doorreist naar een ander land, dient de persoon ook de sanitaire
maatregelen van dat land te respecteren.

Reizen naar België uit veilige landen (Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore,
Thailand, Rwanda en Zuid-Korea)
Er zijn geen specifieke reisrestricties meer voor inwoners van Australië, Japan, Nieuw-Zeeland,
Singapore, Thailand, Rwanda en Zuid-Korea.
Echter zijn de algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied wel van
toepassing.
Indien nodig moet de reiziger een visum aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of
consulaire post (lees hieronder meer), of aantonen dat hij aan de binnenkomstvoorwaarden voldoen
wanneer hij zich aan de Schengen-buitengrenzen melden door middel van het vereiste document
(nationaliteiten die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf).

Welke documenten dient een passagier in het bezit te hebben bij boarding?
1. Reisdocumenten
2. PLF (Passenger Locator Form)
1. Reisdocumenten
Geldig paspoort, geldig identiteitskaart, geldig reisdocument, geldig visum of geldige
verblijfstitel
Opmerking: nationaliteit/naam/geboortedatum op het paspoort moet overeenstemmen met
nationaliteit op de verblijfstitel

2. PLF
Elke passagier, ongeacht de nationaliteit, die een extra tra-Schengen vlucht neemt naar
België wordt ertoe gehouden om “de elektronische versie van het PLF” in te vullen en voor te
leggen aan de vervoerder.
Indien het niet mogelijk is (enkel in uitzonderlijke gevallen) voor de passagier om gebruik te
maken van het elektronisch PLF, is de passagier ertoe gehouden het papieren PLF in te vullen
en te ondertekenen.
Ik wil u erop wijzen dat de elektronische versie van het PLF beoogd wordt, aangezien er door
de bevoegde Belgische gezondheidsinstanties misbruik vastgesteld wordt bij de papieren
versie van het PLF.
Gelieve de passagiers te wijzen op noodzaak van de elektronische versie van het PLF in te
vullen.
Indien een passagier het PLF niet invult, wordt de maatschappij geacht de passagier te
weigeren.
De reiziger moet het bewijs van indiening van het ingevulde PLF bij zich dragen gedurende de
integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het
onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het
ingevulde PLF gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de
daaropvolgende 48 uur.

Ik wil u erop wijzen dat een passagier nog steeds de toegang tot het grondgebied geweigerd kan
worden, indien hij/zij niet voldoet aan binnenkomstvoorwaarden volgens artikel 3 van de Wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
De algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied zijn echter wel van
toepassing.

Gezondheidsmaatregelen in België:
De reiziger moet ook alle door België genomen maatregelen respecteren. Hij/zij dient zich op de site:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in
België.
Alle personen die naar België komen vanuit een groen of oranje zone moeten geen negatief PCRtestresultaat voorleggen dat teruggaat tot hoogstens 72 uur voor hun vertrek naar België. Bij
aankomst in België is een quarantaine en test niet verplicht.
Opmerking: Indien een persoon doorreist naar een ander land, dient de persoon ook de sanitaire
maatregelen van dat land te respecteren.

