
internationale verplaatsingen
Verplaatsingen van België naar het buitenland

Reis je naar 
een land met 

kleurcode 
rood?

Reis je naar 
een land met 

kleurcode 
oranje?

Reis je naar 
een land met 

kleurcode 
groen?

Toegestaan.

Let op: ook het land van bestemming kan  beperkende 
maatregelen nemen, zoals een verplichte test of 
quarantaine, of de toegang tot haar grondgebied 
weigeren. Check deze in de reisadviezen op de

 website van Buitenlandse Zaken.

Is jouw verblijf in 
het buitenland 

langer dan 48u?

Ja. Nee.

Toegestaan, maar wordt afgeraden.

Reizen wordt afgeraden, maar er is geen reisverbod vanuit 
België naar het buitenland. Er zijn wel maatregelen, zie 

Toegestaan.

Toegestaan.

Bij terugkomst in België: 
quarantaine en test niet 
verplicht. Passenger Locator 
Form verplicht invullen 48u 
vóór terugkomst in België (als 
je met vliegtuig/boot reist of 
minstens 48 uur in het 
buitenland geweest bent).

Bij terugkomst in België: 
quarantaine en test niet 
verplicht. Passenger Locator 
Form verplicht invullen 48u 
vóór terugkomst in België (als 
je met vliegtuig/boot reist of 
minstens 48 uur in het 
buitenland geweest bent).

Bij terugkomst in België: 
quarantaine en test niet 
verplicht.

Passenger Locator Form (PLF): verplicht invullen binnen  
de 48 uur voor terugkomst in België.
Quarantaine: verplicht bij terugkomst in België  
(er zijn uitzonderingen) en kan voor de uitoefening van enkele  
activiteiten onderbroken worden.
Test: verplicht bij terugkomst in België op dag 1 en dag 7  
van de quarantaine (er zijn uitzonderingen).
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!
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!
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https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/algemeen/internationale-verplaatsingen
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/algemeen/internationale-verplaatsingen
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/algemeen/internationale-verplaatsingen
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/algemeen/internationale-verplaatsingen


internationale verplaatsingen
Verplaatsingen vanuit het buitenland naar België

Ben je onderdaan of inwoner van een land van de EU of
Schengengebied, of een familielid van een onderdaan of 

inwoner van een van deze landen? 

Ja. Nee. Zie volgende pagina.Kom je van een land 
met kleurcode rood?

Nee. Ja.

Toegestaan.

Ja. Nee. Toegestaan.

Is jouw verblijf in België 
langer dan 48u?

Bij aankomst in België: quarantaine en 
test niet verplicht. Passenger 
Locator Form verplicht invullen 48u 
vóór aankomst in België (als je met 
vliegtuig/boot reist of minstens 48u in 
België zal zijn of minstens 48u in het 
buitenland bent geweest).

Bij aankomst in België: 
quarantaine en test niet 
verplicht. 

!

!

Toegestaan, maar wordt afgeraden.
! Passenger Locator Form (PLF): verplicht invullen binnen  

de 48 uur voor aankomst in België.
Quarantaine: verplicht bij aankomst in België  
(er zijn uitzonderingen) en kan voor de uitoefening van enkele  
activiteiten onderbroken worden.
Test voor vertrek: niet-inwoners moeten over het negatief  
resultaat beschikken van een test die binnen de 72 uur voor  
de afreis is afgenomen.
Test bij aankomst: verplicht bij aankomst in België op dag 1  
en dag 7 van de quarantaine (er zijn uitzonderingen).
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internationale verplaatsingen
Verplaatsingen vanuit het buitenland naar België

Ben je onderdaan of inwoner van een land van de EU of het 
Schengengebied, of een familielid van een onderdaan of 

inwoner van een van deze landen? 

Ja. Nee.Zie vorige pagina.

Ja.

Nee. Niet toegestaan.

Toegestaan.

Kom je van een land 
met kleurcode rood?

Nee. Ja.

Uitzondering: 
mensen die komen uit lidstaten 
van de EU en Schengen, of uit een 
land die op de “Naar België  
komen”-lijst staat.

Reis je naar België om essentieel* werk 
te verrichten of om dwingende redenen?

*Je vindt een lijst van deze uitzonderingen op de site van Vreemdelingenzaken

Bewijs van essentiële verplaatsing 
verplicht. Passenger Locator 
Form verplicht invullen 48u vóór 
aankomst in België. 

!

!

Let op: 
naargelang het land 
vanwaar je komt, zal 

je ook een paspoort of 
visum nodig hebben.

Toegestaan, maar wordt afgeraden.
Bewijs van essentiële verplaatsing: verplicht. 
Passenger Locator Form (PLF): verplicht invullen binnen  
de 48 uur voor aankomst in België.
Quarantaine: verplicht bij aankomst in België  
(er zijn uitzonderingen) en kan voor de uitoefening van enkele  
activiteiten onderbroken worden.
Test voor vertrek: niet-inwoners moeten over het negatief  
resultaat beschikken van een test die binnen de 72 uur voor  
de afreis is afgenomen.
Test bij aankomst: verplicht bij aankomst in België op dag 1  
en dag 7 van de quarantaine (er zijn uitzonderingen).

!

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Reizen%20naar%20Belgi%C3%AB.aspx
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Welke verplichtingen heb je als werkgever of opdrachtgever? 
Wanneer moet je het Business Travel Abroad (BTA)-formulier  invullen? 

Welke landen hebben welke kleurcodes?
Hoe vul ik mijn Passenger Locator Form in?

Hoe lang moet ik in quarantaine?
Wanneer krijg ik de resultaten van mijn test?

Ga voor alle details en updates naar
www.cultuurloket.be

kennisbank

coronamaatregelen

internationale verplaatsingen

Let op: deze info kan elke week veranderen.
Blijf de pagina “Internationale verplaatsingen” 

op onze website in de gaten houden.


