NAAR WAAR MAG IK REIZEN TIJDENS DE CORONAPANDEMIE?
Door Wegwijzer

16-24 jaar

Je mag momenteel reizen binnen België en binnen de Europese Unie, de Schengenlanden en het
Verenigd Koninkrijk. Maar niet in alle Europese landen. En het verandert ook regelmatig.
Je checkt best op verschillende sites voor je een reis boekt of voor je vertrekt:
• Check de richtlijnen van het land waar jij naartoe wil
• Check wat België zegt over het land of de regio waar jij naartoe wil
Want 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. Die zones duiden ze aan met kleurcodes:
• Rode code: voor deze plaatsen is er een reisverbod. Er vertrekken nog vliegtuigen, maar je
mag niet door de streek reizen. Was je in één van deze rode zones op reis, dan moet je
verplicht in quarantaine en je laten testen wanneer je thuiskomt.
• Oranje code: je mag wel nog reizen naar deze landen, maar je moet extra voorzichtig zijn.
• Groene code: in deze landen of regio's mag je als Belg gewoon reizen.
Lap je de verplichte quarantaine aan je laars? Dan riskeer je een boete tot 4.000 euro of een
gevangenisstraf tot 6 maanden.

Verplicht: formulier als je terugkeert
Iedereen die van een reis terugkomt, moet een online formulier invullen, minstens 48 uur voor je
terug in België bent.
Het maakt niet uit of je met de trein, auto of vliegtuig reist, of of je van een risicogebied terugkeert
of niet. Het formulier is voor iedereen.
Vul dit online formulier in voor je terugkeert van reis

Hoe mag ik reizen: auto, vliegtuig, trein of bus?
Je mag reizen zoals je wil.
Reis je met het openbaar vervoer? Dan moet je verplicht een mondmasker dragen.

Is het dan wel slim om te reizen?

PRAAT EROVER
Mail met Wegwijzer reisinfo
Antwoord binnen de 3 dagen.

Bel met Wegwijzer reisinfo
Op 050 33 75 88. Ma-za: 10-18u.

Dat hangt af van je eigen situatie en plannen. Met je partner een week in de natuur wandelen, is
meer corona-proof dan met een groep gaan citytrippen in Barcelona.
Veel landen en mensen blijven bang voor nieuwe besmettingen. Het is goed mogelijk dat je daar
niet alle dingen kan doen die je van plan was.

Wanneer mogen we weer buiten Europa reizen?
Wanneer je weer buiten Europa op reis mag, is nog niet duidelijk.

