
Reizen naar het buitenland is niet verboden, maar wel afgeraden.

Check best deze dingen voor je een reis boekt en vertrekt:

Elk land kan zelf beslissen om even geen reizigers binnen te laten.

En ook België kan zones kiezen waar je niet naartoe mag. Omdat er opnieuw veel

besmettingen zijn, bijvoorbeeld.

Strenge regels als je reist

Onze overheid raadt toeristische reizen naar het buitenland sterk af.

Reis je toch naar het buitenland voor 48 uur of langer? Dan zijn er strenge regels:

Met hoeveel mensen mag ik op reis?

Je mag op reis met de mensen met wie je samenwoont + 4 andere mensen.

Hoe mag ik reizen: auto, vliegtuig, trein of bus?

Je mag reizen zoals je wil.

Ga je met het vliegtuig? Check dan de voorwaarden van je luchtvaartmaatschappij

om de vlucht te nemen. Er zijn ook heel wat vluchten geannuleerd.

Reis je met het openbaar vervoer zoals trein of bus? Dan moet je verplicht een

mondmasker dragen.

Wanneer mogen we weer buiten Europa reizen?

In principe mag dat nu.

De Belgische overheid verbiedt niet om buiten Europa te reizen.

Hou er wel rekening mee dat veel landen buiten Europa nog geen Europese

reizigers toelaten of strenge voorwaarden hebben.

Mail met Wegwijzer reisinfo

Antwoord binnen de 3 dagen.

Door Wegwijzer 16-24 jaar

NAAR WAAR MAG IK REIZEN TIJDENS CORONA?

Wat zijn de regels in het land waar ik naartoe wil?•

Welke kleurcode geeft België aan het land waar ik naartoe wil?•

Hoe zit het met quarantaine?•

Je moet een online formulier invullen, minstens 48 uur voor je terug in België

bent

•

Dat bepaalt of je in quarantaine moet of niet.•

Keer je bijvoorbeeld terug uit een rode zone? Dan moet je verplicht 7

dagen in quarantaine en je 2 x laten testen, op dag 1 en op dag 7 na

terugkomst. Ook als je gevaccineerd bent.

•

Het formulier is voor iedereen. Het maakt niet uit of je met de trein, auto of

vliegtuig reist, of of je van een risicogebied terugkeert of niet.

•

PRAAT EROVER

Bel met Wegwijzer reisinfo

Op 050 33 75 88. Ma-za: 10-18u.

mailto:info@wegwijzer.be
https://reopen.europa.eu/nl
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
https://admin.watwat.be/corona/moet-quarantaine-als-ik-van-reis-terugkeer
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://admin.watwat.be/corona/moet-quarantaine-als-ik-van-reis-terugkeer
tel:050337588


Wat als ik een korte uitstap doe naar het buitenland?

Ik ben minder dan 48 uur in het buitenland

Dan moet je van België niks doen. Maar van sommige andere landen wel.

Nederland eist bijvoorbeeld dat je eerst in quarantaine gaat als je hun land

binnenkomt. Je kunt dus niet zomaar overal naartoe voor 1 dag.

Op reopen-europe.eu kan je ingeven van welk land naar welk land je wil reizen

binnen Europa. Dan krijg je een overzicht van wat je moet doen.

Ik ben 48 uur of langer in het buitenland

Dan moet je het formulier invullen en misschien in quarantaine en je laten testen.
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