Reizen naar en vanuit het buitenland
Als Belg reizen naar het buitenland
België geeft alle landen een kleurcode. Zo weet jij of het veilig is om te vertrekken naar het
buitenland.
•

Code groen: je kan hiernaartoe reizen.

•

Code lichtoranje: het land waar je naartoe reist vraagt een negatieve coronatest en/of
quarantaine.

•

Code oranje: je moet extra waakzaam zijn.

•

Code rood: het is sterk afgeraden om te vertrekken naar dat land.

Alle reisadviezen en kleurcodes zijn hier te vinden en worden regelmatig aangepast.
Keer je terug naar België ?
•

Vul het Passagier Lokalisatie Formulier in binnen de 48 uur voor je aankomst in België.

•

Het formulier berekent op basis van jouw antwoorden of je een hoog risico loopt op corona.

•

Krijg je een sms ? Je hebt een hoog risico op corona. Je gaat in quarantaine. Dit is verplicht als
je uit een rode zone komt. De sms bevat een code waarmee je je kan laten testen.

•

Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine.

Als niet-Belg reizen naar België
Je mag naar België reizen als:
•

Je een inwoner bent van de Europese Unie, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk.

•

Je reist vanuit een land dat opgenomen werd in de lijst van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor alle andere landen geldt een reisverbod naar België. Je mag vanuit deze landen enkel naar
België reizen voor een essentiële reden. Een lijst van de essentiële redenen vind je bij de veelgestelde
vragen - “Ben je geen Belg, maar resident of ingezetene van een land buiten de EU, het
Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die niet vermeld staan op de
website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België ?”
Reis je naar België ?
•

Vul het Passagier Lokalisatie Formulier in binnen de 48 uur voor je aankomst in België.

•

Het formulier berekent op basis van jouw antwoorden of je een hoog risico loopt op corona.

•

Krijg je een sms ? Je hebt een hoog risico op corona. Je gaat in quarantaine. Dit is verplicht als
je uit een rode zone komt. De sms bevat een code waarmee je je kan laten testen

•

Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine.

Meer informatie over testen en quarantaine kan je hier vinden:
•

Alle informatie over quarantaine en isolatie

•

Alle informatie over testen op het coronavirus

