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Buitenlandse reizen
Sinds 16 oktober heeft de Europese Unie een kaart gepubliceerd waarin alle Europese landen 
een code hebben gekregen. Meer informatie en reisadvies per land kan u terugvinden via https://
diplomatie.belgium.be/nl

Europese landen kunnen bijkomende beperkingen opleggen, bv. als bepaalde steden of ge-
meenten door de lokale overheid opnieuw in lockdown gebracht worden of als er op basis van 
epidemiologische criteria een zeer hoog risico voor besmetting lijkt te zijn. 

Buiten de EU: Vanaf 1 juli zijn de EU-lidstaten begonnen met het opheffen van de beperkingen op 
niet-essentiële reizen naar de EU voor inwoners van bepaalde landen. De Europese Commissie 
heeft daartoe een lijst opgesteld met landen die in aanmerking komen voor inreizen in de EU.
Sinds 25/09 zijn reizen naar bepaalde bestemmingen buiten de EU ook terug mogelijk vanuit Bel-
gië. Raadpleeg de meest recente reisadviezen op de website van de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken.

Vanaf 27 januari tot 1 maart zijn alle niet-essentiële reizen verboden. Meer info via deze link.

1. Wat als ik terugkom uit een rode zone?

Rode zones zijn gemeenten districten, steden, regio’s of landen die door het land in kwestie 
opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op 
besmetting.
• Iedereen die terugkeert naar België moet een PLF (Passenger Locator Form) invullen
• Na het invullen van het PLF krijgt élke reiziger via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs 

dat het PLF ingevuld werd. Daarbij moet ook een zelfevaluatiedocument ingevuld worden.
• Vanaf 31 december 2020 moet elke Belgisch resident die terugkeert uit een rode zone (na 

een verblijf van meer dan 48H) verplicht in quarantaine gaan en twee testen laten afnemen. 
Je ontvangt een « corona test prescription code » (CTPC) code per SMS om een eerste test te 
laten afnemen zo snel mogelijk na terugkeer. Daarna zal je een andere code ontvangen (ook 16 
cijfers) waarmee je het quarantaine certificaat voor je werkgever kan downloaden op Mijnge-
zondheid.be. Met de CTPC-code kan je

 �een afspraak maken om zijn test uit te voeren via de reservation tool
 �het resultaat van zijn test op Mijngezondheid.be opvragen.

• Indien de eerste test positief is, word je als een bevestigd geval beschouwd en moet je in isola-
tie blijven, te tellen vanaf de datum van staalname. Je moet hiervoor je huisarts contacteren.

• Indien de test negatief is, wordt de quarantaine verder gezet en zal je een tweede CTPC code 
ontvangen om een tweede PCR test te laten afnemen ten vroegste 7 dagen na de dag van te-
rugkeer waardoor de quarantaine eerder opgeheven kan worden indien het resultaat negatief is.

• Elke niet-resident (vanaf 12 jaar) die uit een rode zone komt met een negatieve PCR testresultaat 
moet verplicht in quarantaine gaan bij aankomst in België. Je zal een test moeten laten afnemen 
ten vroegste 7 dagen na aankomst in België waardoor de quarantaine eerder opgeheven kan 
worden indien het resultaat negatief is. Indien deze test positief is, wordt de reiziger als een be-
vestigd geval beschouwd en moet hij/zij in isolatie blijven, te tellen vanaf de datum van staalname.
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• Als je, gedurende de quarantaine, symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op COVID-19 wordt 
gevraagd om de huisarts te contacteren (telefonisch) en de reisgeschiedenis te vermelden.

• Kinderen <6 jaar moeten niet getest worden maar wel de quarantaine respecteren.
• Personen die de twee maanden voor de terugkeer een positieve PCR-test hadden moeten niet 

opnieuw in quarantaine en moeten niet hertest worden.
• Personen die om professionele redenen reizen naar rode zones, worden uitzonderlijk vrijge-

steld van de quarantaine en testing maatregelen, na het invullen van het PLF en op voorwaarde 
dat het zelfbeoordelingsformulier een voldoende lage score aangeeft, indien het gaat om een 
buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever is geattesteerd . Vanaf 4 januari 
2021 zal de beoordeling van het Passenger Location Form rekening houden met professionele 
verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.

2. Wat als ik terugkom uit een oranje zone?

Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog 
risico op besmetting is vastgesteld.
Er is geen test nodig voor asymptomatische personen die terugkomen uit een oranje zones; wel 
moeten zoals voor iedereen de algemeen geldende maatregelen in België gevolgd worden.

3. Wat als ik terugkom uit een groene zone?

Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag
gezondheidsrisico is vastgesteld.  
Er geldt geen enkele verplichting: noch quarantaine, noch test.

4. Testen voor vertrek? 

Een test uitvoeren indien je asymptomatisch bent voor vertrek naar het buitenland heeft weinig 
zin, tenzij je een gekend hoog-risico contact bent van een bevestigde besmette patiënt. Een 
negatieve test sluit niet uit je toch besmet bent en een positieve test sluit niet per se uit dat je nog 
steeds besmettelijk bent.
Niettemin zijn er bepaalde landen die een negatief testresultaat als voorwaarde opleggen om het 
grondgebied te betreden.

Het RIZIV besliste dat in zo’n geval de test aan de reiziger mag aangerekend worden aan €46,81. 
Er moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
• De eis van de buitenlandse overheid wordt vermeld op de website van Buitenlandse Zaken
• Het laboratorium bewaart een aanvraagformulier waarin de reiziger die om de test verzoekt:

 �bevestigt dat de test wordt vereist door een buitenlandse overheid;
 �zijn schriftelijk akkoord geeft dat de test hem wordt aangerekend;
 �zich verbindt om het resultaat van de test mee te delen aan zijn behandelende arts. Zo’n test 
kan dus niet uitgevoerd worden in de test- en triagecentra die samenwerken met het federaal 
platform.

Merk op dat er in principe geen aanvraagformulier/consultatie van een arts noodzakelijk is. Artsen 
maken best afspraken met laboratoria in hun omgeving. Het labo is niet verplicht deze testaan-
vraag te aanvaarden en zal prioriteit geven aan testen die binnen de officiële indicaties vallen.


