
Met een Europees coronacertificaat kan je vrij en veilig reizen binnen de Europese

Unie en en naar 40 andere landen buiten de EU zoals Andorra, IJsland,

Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland.

Hoe krijg ik het certificaat?

Je kan het certificaat krijgen op 3 manieren:

1.Vaccinatie

Je krijgt een vaccincatiecertificaat als je minstens 2 weken volledig gevaccineerd

bent tegen het coronavirus.

2. Hersteld van corona

Had je corona en ben je hersteld in de voorbije 6 maanden? Dan heb je nog

genoeg antistoffen in je lichaam en krijg je een herstelcertificaat.

Je krijgt dat vanaf 11 dagen na je positieve PCR-test. Je hebt het 180 dagen vanaf

het moment van die test. 

3. Negatieve test

Deed je een PCR- of antigeentest en was die negatief (dus: 'geen corona')? Dan

krijg je een testcertifcaat.

Niet elk land gebruikt testcertificaten. Soms tellen enkel vaccinatie- of

herstelcertificaten.

Je kan meer dan 1 certificaat hebben. Want voor elke test en elke vaccinatie ( je

eerste, tweede en de boosterprik) krijg je een apart certificaat.

Het certificaat is in het Engels en in de 3 officiële talen van België: Nederlands,

Frans en Duits.

Waar vind ik mijn certificaat?

Je kan je coronacertificaat opvragen via de CovidSafeBE-app op je smartphone. De

app bestaat voor iOS en Android.

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

Door Go Strange 11-24 jaar

WAT IS HET EUROPEES CORONACERTIFICAAT?

Kreeg je je boostervaccin? Dan vervalt je vaccinatiecertificaat niet.•

Kreeg je je boostervaccin nog niet? Dan heb je het certificaat tot 270 dagen

na je laatste prik.

•

Reis je binnen de EU?•

Dan moet je PCR-test minder dan 72 uur geleden zijn als je vertrekt.•

Je antigeentest moet minder dan 24 uur geleden zijn.•

Reis je buiten de EU? Check de regels of 'reisadviezen' van het land waar je

naartoe wilt.

•

PRAAT EROVER

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://covidsafe.be/
tel:0800 14 689
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen


Heb je geen smartphone? Er zijn ook andere manieren om je COVID-certificaat te

krijgen.

Is het gratis?

Ja. Het coronacertificaat is gratis.

Het kan wel dat je moet betalen voor je PCR- of antigeentest.

Je vaccinaties zijn gratis.

Wat zijn PCR- en antigeentesten? En waar kan ik ze laten
afnemen?

PCR-testen zijn de meest gebruikte en meest betrouwbare tests om te kijken of je

corona hebt. Die gebeuren met een wattenstaafje in je neus en/of keel.

Er zijn ook antigeentesten. Dat zijn de sneltesten die je bij de apotheek kan laten

afnemen. Je krijgt het resultaat al na 15 minuten.

En de zelftesten die je bij de apotheek kan kopen om thuis zelf te doen? Dat zijn

geen PCR- of antigeentesten. Je kan ze dus niet gebruiken als COVID-test om naar

het buitenland te gaan.

Heb je een test nodig voor je reis of bij terugkeer? Je test is niet gratis.
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https://covidsafe.be/#receive
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/coronatesten-en-quarantaine

