
Op reis binnen Europa

Of je in quarantaine moet na je reis, hangt af van waar je gereisd hebt. België heeft rode, oranje

en groene zones aangeduid binnen Europa:

Ben je er gewoon dóór een rode zone gereisd, dan is quarantaine niet verplicht.

Check hier welke kleur het land heeft waar jij naartoe wil

Op reis buiten Europa

Je mag voorlopig nog niet op reis buiten de Europese Unie.

Ben je toch buiten de Europese Unie, de Schengenzone of het Verenigd Koninkrijk geweest? Dan

moet je na je reis 7 dagen in quarantaine. Je mag wel van thuis werken in die periode. Alleen als je

in een essentiële sector werkt, mag je na zo'n reis meteen weer ‘buiten’ gaan werken.

Je moet na je buitenlandse reis niet in quarantaine als je:

Moet ik in quarantaine als ik aankom in het buitenland?

Dat beslissen de landen 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.

Verplicht: formulier als je terugkeert

Mail met Corona infolijn

Door Wegwijzer 18-24 jaar

MOET IK IN QUARANTAINE WANNEER IK TERUGKOM

UIT HET BUITENLAND?

Kom je terug uit een rode zone? Dan moet je verplicht 7  dagen in quarantaine en je laten

testen als je thuiskomt. Doe je dat niet? Dan riskeer je een boete tot 4.000 euro of een

gevangenisstraf tot 6 maanden.

•

Kom je terug uit een oranje zone? Dan moet je niet verplicht in quarantaine, maar het

wordt wel aangeraden.

•

Kom je terug uit een groene zone? Dan moet je niet in quarantaine.•

In de gezondheidszorg werkt•

Grens- of seizoenarbeider bent•

Goederen of mensen moet vervoeren•

Alleen door zo'n gebied gereisd hebt zonder te stoppen•

Om dwingende gezinsredenen reist•

PRAAT EROVER

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

https://diplomatie.belgium.be/nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-zijn-schengenlanden
https://reopen.europa.eu/nl
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
tel:0800 14 689


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.

Je moet dit formulier alleen invullen als je 48 uur of langer in het buitenland bent. Voor een korte

uitstap over de grens moet dat dus niet.

Vul dit online formulier in voor je terugkeert van reis

Wat als ik een korte uitstap doe naar het buitenland?

Was je 48 uur of langer in het buitenland? Dan moet je het formulier invullen en eventueel in

quarantaine of je laten testen.

Was je minder dan 48 uur in het buitenland? Dan moet je niks doen.
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https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

