
 Inwoners Niet-inwoners (Belgen die in de consulaire 
registers ingeschreven zijn inbegrepen) 

Beperking niet-
essentiële reizen en 
verklaring op eer 

Van woensdag 27 januari tot maandag 1 april 2021, zijn niet-essentiële 
reizen naar het buitenland verboden voor personen die hun 
hoofdverblijfplaats hebben in België. Niet-essentiële reizen naar België zijn 
verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het 
buitenland. 
Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een 
verklaring op eer. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het 
‘Passenger Locator Form’ en ondersteund worden door de nodige 
documenten. 
Wat zijn de redenen die als essentieel beschouwd worden?: dwingende 
gezinsredenen, humanitaire redenen, studieredenen, inwoners van 
grensregio’s, professionele activiteit en sommige dringende verplichtingen.  
Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ voor meer info en om de 
verklaring op eer in te vullen. 

Passenger Locator 
Form (PLF) 

ALLE reizigers naar België, van 16 jaar en ouder. 
Uitzondering : personen die anders reizen dan per vliegtuig of boot en die 
minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn 
gebleven. 
Vul het elektronische formulier hier in. 

Quarantaine Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit Hongarije, die langer 
dan 48 uur in Hongarije verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen 
verblijven, moeten verplicht in quarantaine van 10 dagen. Die duur kan 
worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatieve 
test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling. 
Meer info en uitzonderingen : zie https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 
 
Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) met een 
maximale duurtijd van 5 dagen, moet een Business Travel Abroad (BTA)-
formulier door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een 
internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied online ingevuld 
worden VÓÓR HET VERTREK van de betrokken medewerker. Het certificaat-
nummer dat op deze manier gegenereerd wordt, moet in het PLF ingegeven 
worden. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van de 
quarantaine (test blijft verplicht).  
Formulier en informatie op https://bta.belgium.be/nl  

Voorleggen van een 
negatief testresultaat 
afgenomen vóór het 
vertrek (opgesteld in 
het nl, fr, de of en). 

Enkel voor niet-inwoners. Niet-inwoners vanaf de leeftijd van 6 jaar 
dienen over een negatief testresultaat te 
beschikken, op basis van een PCR test die 
ten vroegste 72 uren voor vertrek naar 
Belgisch grondgebied werd afgenomen 
(uitzondering: indien u niet verplicht bent 
het PLF in te vullen, moet u geen negatief 
testresultaat voorleggen). 
Meer info en uitzonderingen : 
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  

Verplichte  PCR-test bij 
aankomst in België 

Op dag 1 en dag 7 van de 
quarantaine. 
Meer info en uitzonderingen : 
https://www.info-
coronavirus.be/nl/faq/  

PCR test op dag 7 om de quarantaine van 
tien dagen in te korten (uitzondering: indien 
u niet verplicht bent het PLF in te vullen, 
moet u geen test laten afnemen). 
Meer info en uitzonderingen : 
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

De informatie over reizen is een advies en is niet bindend. Alle informatie betreffende de regels die van 

toepassing zijn, zijn te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
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