Verplaatsingen vanuit België
naar het buitenland
*Huidige maatregelen voor personen met de Belgische nationaliteit of de hoofdverblijfplaats in België

Reizen is mogelijk, maar afgeraden.

Om een reis te maken moet je volgende maatregelen respecteren bij vertrek en terugkomst
Bij vertrek:
• Lees het reisadvies voor het land van je bestemming.
• Controleer welke maatregelen je moet volgen en of je een negatieve test moet voorleggen
in het land van je bestemming.
• Ga ook na of je verplicht in quarantaine moet bij aankomst in het land van bestemming.
Voor een professionele reis kan de Belgische werkgever of opdrachtgever het Business Travel Abroad (BTA)
formulier invullen.
• Vul het BTA-formulier online in

Bij terugkomst:
Verbleef je langer dan 48u in het buitenland
of keer je terug met het vliegtuig of de boot
of keer je terug met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone
naar België?
Vul het Passagier Lokalisatie Formulier ten vroegste 48 uur voor je aankomst in België in.
• Vul het elektronische formulier hier in
Krijg je een sms? Je bent een hoogrisicocontact.
Je moet in quarantaine.
Laat je testen op dag 1 en op dag 7 van je quarantaine.
Je ontvangt hiervoor een code per sms.

Op basis van je antwoorden en de
kleurcodes per land berekent het
formulier of je beschouwd wordt als
een hoogrisicocontact.
Reizigers terugkerend uit de rode
zone worden per definitie beschouwd
als hoogrisicocontact.

Deze quarantaine en testen zijn verplicht. Je riskeert een boete
van minimum €250 bij niet naleving van deze verplichting.
Hier vind je een overzicht van de uitzonderingen op de verplichte
testen en/of quarantaine.

Krijg je geen sms?
Je moet niet in quarantaine en je moet je niet laten testen.
Vulde je het Passagier Lokalisatie Formulier op papier in? Stuur het PLF naar PLFBelgium@health.fgov.be

Alle details en uitzonderingen kan je raadplegen op : www.info-coronavirus.be

