Algemene info over reizen:
Binnen de EU zal vanaf 1 juli het EU digitaal coronacertificaat gelden, waarmee je kan
aantonen dat je
➔ Ofwel voldoende gevaccineerd bent (in principe vanaf 2 weken na het 2e vaccin of
voor Johnson & Johnson: slechts 1 vaccin)
➔ Ofwel een geldige negatieve test hebt
➔ Ofwel (recent) hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test
Alle info over het gebruik hiervan vind je op www.CovidSafe.be .
Per land gelden mogelijk andere voorwaarden; deze zijn te vinden onder de reisadviezen op
de Europese website Re-open Europe (https://reopen.europa.eu/nl) of op de website van de
FOD Buitenlandse zaken
(https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen).
Als je met kinderen reist, denk er dan ook aan de voorwaarden na te kijken per land:
sommige landen vragen al een test voor kinderen vanaf 3 jaar, bij anderen is dit vanaf 6 of
12 jaar.
Houd er rekening mee dat deze voorwaarden nog kunnen wijzigen. Controleer dus ook kort
voor je vertrek opnieuw of er iets gewijzigd is.
Als je op reis door meerdere landen komt, moet je voldoen aan de voorwaarden van al die
landen. Als één land een snelle antigeentest aanvaardt, maar een ander land enkel een PCRtest, dan kun je best een PCR-test laten afnemen. Deze test wordt steeds aanvaard. Houd
ook rekening met de geldigheidstermijn. Voor een PCR-test mag deze meestal maximaal 72
uur oud zijn.
Houd er tenslotte rekening mee dat de analyse van je test ook tijd vraagt (algemeen gezien
is het binnen de 24 uur verkrijgbaar). Laat de test dus tijdig afnemen. Op de meeste plaatsen
heb je een code en een afspraak nodig om een test te kunnen laten afnemen, vraag deze
dan ook tijdig aan.
Vanaf maandag 28 juni 2021 zal iedere Belg die nog geen twee weken volledig gevaccineerd
is twee keer een gratis test kunnen laten afnemen. Hiervoor moet men een speciale code
aanvragen via MijnGezondheid.be. Deze code blijft tien dagen geldig en is nodig om een
afspraak te maken in het testcentrum. Ook voor kinderen die op hetzelfde adres wonen, kan
men als ouder op die manier een code aanmaken. Ook mensen die geen recht hebben op
een gratis test kunnen via mijngezondheid.be een testcode ontvangen, Zij zullen na hun test
een factuur van 55 euro via de post ontvangen.
Wie naar het testcentrum Daverlo (Dries 2, 8310 Assebroek) komt, moet vanaf maandag 28
juni op voorhand een afspraak maken. Zomaar langskomen zonder afspraak, kan vanaf dan
dus niet meer. Een afspraak vastleggen kan via www.mijngezondheid.belgie.be of via
www.testcovidnwvl.be

Opgelet: de PCR-testen met snel resultaat (binnen drie uur) die in sommige centra
(bijvoorbeeld in de luchthaven) worden aangeboden zijn duurder en worden niet
terugbetaald!

Hier vind je hoe je je kan aanmelden op het portaal van
Mijn Gezondheid:
https://www.youtube.com/watch?v=chIz3YN7zz4

Op https://www.testcovidnwvl.be/nl/ zijn de adressen van de testcentra te vinden waar je
terecht kan voor een PCR-test. Let wel, dit is steeds na reservatie.
Site Daverlo
Dries 2
8310 Brugge
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Tijdens de wegwerkzaamheden is het Testcentrum Daverlo via de Daverlostraat
bereikbaar.
Volg de pijlen naar de ingang van de sporthal rechts (aan de kant van het skatepark)
Ter plaatse word je verder begeleid door onze medewerkers. De uitgang bevindt zich
achteraan het gebouw.
De ruime parking van het sportterrein Daverlo is gratis.
Zomaar langskomen zonder afspraak kan niet.
Het testcentrum is niet telefonisch bereikbaar.
Algemene info over testing en Covid: 050 44 8000 (Contactcenter Huis van de
Bruggeling)

De resultaten van de tests zijn voor burgers beschikbaar via www.mijngezondheid.be. Het
COVID-certificaat zal digitaal opvraagbaar zijn via www.CovidSafe.be en op overheidssites
zoals Mijn Burgerprofiel of Mijn Gezondheid.

Terugkerende reizigers
Of je na je reis nog een test moet ondergaan of in quarantaine moet, hangt af van het land
van bestemming (zie: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement) en het feit of je
al dan niet volledig bent gevaccineerd:
Bij terugkeer uit groene en oranje zones is geen test en geen quarantaine
vereist;
Bij terugkeer uit rode zones:
o Mensen die volledig gevaccineerd zijn1 moeten geen test en
quarantaine ondergaan
o Mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn moeten vanaf 12 jaar
wel een test ondergaan, maar niet in quarantaine indien de test
negatief is. Bij een positieve test moet men wel in isolatie en wordt de
contact tracing opgestart.

1

Volledig gevaccineerd = 2 doses + 2 weken met Pfizer/Moderna/AZ of 1 dosis + 2 weken na J&J of 1 dosis na
besmetting

 Voor niet-residenten moet dit een PCR-test zijn die maximaal

72 uur voor aankomst werd afgenomen
 Voor residenten kan de PCR-test maximaal 72 uur voor
terugkeer zijn afgenomen op de reisbestemming of kan deze
bij terugkeer in België gebeuren op dag 1 of 2.
Bij terugkeer uit zones met verhoogd risico (‘variants of concern’)
o Inwoners van België die terugkeren uit een zone met verhoogd risico
moeten 10 dagen in quarantaine, en zich laten testen op dag 1 en op
dag 7 na terugkeer
o Voor niet-inwoners geldt er een inreisverbod
Bij terugkeer uit het buitenland moet je nog steeds een ‘PLF’ (Passagier Lokalisatie
Formulier) invullen: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passengerlocator-form
Op basis van jouw antwoorden wordt automatisch een risicoscore berekend. Deze score
maakt het mogelijk om de mate van besmettingsrisico in te schatten dat je tijdens je reis
en/of verblijf in het buitenland opgelopen hebt.

Let wel: wie symptomen heeft of een hoogrisico-contact had, moet wel nog steeds een
afspraak inplannen via de huisarts. De testen van deze personen worden op een ander
moment van de dag ingepland. Zo vermijden we dat zieke mensen in contact komen
met inwoners die op reis vertrekken.

Meer info vind je op
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www.mijngezondheid.belgie.be
www.info-coronavirus.be
www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek
www.coronafacts.be
www.info-coronavirus.be (meertalige info)
www.covidSafe.be
www.vlaanderen.be/covid-certificaat
https://reopen.europa.eu/nl
https://www.testcovidnwvl.be/nl/
Infolijn Huis van de Bruggeling: 050 44 8000

