
Dat hangt af van het Passagier Lokalisatie Formulier of 'Passenger Locator Form'.

Dat moet je invullen zodra je minstens 48 uur in het buitenland was.

Het formulier berekent of je een hoog risico loopt op corona en dus in quarantaine

moet:

Vulde je het Passagier Lokalisatie Formulier op papier in? Dan krijg je een

telefoontje in plaats van een sms.

Het formulier en de maatregelen gelden voor iedereen vanaf 6 jaar.

Kom je terug uit zone met een heel hoog risico? Dan moet je verplicht in

quarantaine voor 10 dagen met een PCR-test op dag 1 en dag 7. Ook als je al

volledig gevaccineerd bent.

Moet ik in quarantaine als ik aankom in het buitenland?

Dat beslist elk land zelf. In sommige landen moet je inderdaad in quarantaine of je

laten testen als je aankomt.

Check hier de regels van het land waar jij naartoe wil

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.

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.

Wat als ik voor lange tijd in het buitenland was?

Was je lang in het buitenland, bijvoorbeeld voor je werk of studies?

Dat maakt geen verschil: je moet het formulier invullen en misschien in

quarantaine en je laten testen.

Wat als ik al gevaccineerd ben?

Mail met Corona infolijn

Door Wegwijzer 18-24 jaar

MOET IK IN QUARANTAINE ALS IK VAN REIS

TERUGKEER?

Krijg je een sms? Dan moet je in quarantaine en je laten testen op dag 1 en

dag 7 van de quarantaine; dit is verplicht, je riskeert een boete van minimum

€250 als je dit niet doet.

•

Krijg je geen sms? Dan moet je niet in quarantaine.•

PRAAT EROVER

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/
https://reopen.europa.eu/nl
https://reopen.europa.eu/nl
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
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Dat maakt geen verschil: je moet het formulier invullen en misschien in

quarantaine en je laten testen.
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