
Wat moet ik doen als ik aankom in 

België? 

Ik woon in België 

Was je langer dan 48u in het buitenland? Dan gelden deze regels als je terug 

in België bent. Let op: kom je terug uit een heel hoog risicoland? Dan gelden 

onderstaande regels altijd, ook als je minder dan 48 uur in dat land was. 

Testen of quarantaine 

Het PLF neemt voor het bepalen van testen en quarantaine telkens 

de laatste 14 dagen in rekening ook wanneer de zone van kleur verandert. 

1. Kom je uit een groene of oranje zone? Je moet je niet laten testen en 

niet in quarantaine. 

2. Kom je uit een rode zone in de Europese Unie of uit een rood 

niet-EU-land op de witte lijst?  

• Heb je een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat? Je moet niet in 

quarantaine of je laten testen. 
• Heb je geen vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat? Heb je geen 

recente negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud? 
• Laat je testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt van je reis. Is je 

test negatief? Dan mag je uit quarantaine als je jouw resultaat 

hebt. 
• Laat je daarna nog eens testen op dag 7. 

• Kinderen onder de 12 jaar moeten geen test doen, maar worden 
in quarantaine geplaatst als de ouders worden getest, in 

afwachting van de testresultaten. 
3. Kom je uit een rode zone buiten de Europese Unie? Vb Marokko, 

Turkije 
• Heb je een vaccinatiecertificaat? 

• Laat je testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt van je reis. Is je 
test negatief? Dan mag je uit quarantaine als je jouw resultaat 

hebt. 
• Laat je daarna nog eens testen op dag 7. 

• Kinderen onder de 12 jaar moeten geen test doen, maar worden 
in quarantaine geplaatst als de ouders worden getest, in 
afwachting van de testresultaten. 

• Heb je geen vaccinatiecertificaat? 
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• Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine. Laat je testen op dag 

1 en 7 nadat je thuiskomt van je reis. De quarantaine kan 
worden ingekort als de 2de test op dag 7 negatief is. 

• Er zijn enkele landen waarvoor dit niet zo is. Je vindt deze lijst op info-
coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/ 

• In uitzonderlijke gevallen moet je je niet laten testen en/of niet in 
quarantaine gaan. Lees hier meer. 

4. Kom je uit een heel hoog risico land buiten de EU of Schengenzone? 
• Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine. Dit is zo voor iedereen. 

• Laat je testen op dag 1 en dag 7 nadat je terug in België bent. 
5. Kom je uit een heel hoog risico land binnen de EU of 

Schengenzone? 
• Heb je een vaccinatiecertificaat? Je moet niet in quarantaine of je laten 

testen. 
• Heb je geen vaccinatiecertificaat? 

• Laat je testen op dag 1. Je blijft in quarantaine in afwachting van 

het resultaat. Je moet je niet laten testen op dag 1 wanneer je 
bij aankomst in België een geldige negatieve test van max. 72 

uur oud bij je hebt. Indien je vóór je reis positief test, mag je 
niet reizen. 

• Laat je daarna nog eens testen op dag 7. 
• Is een test positief? Je moet minstens 10 dagen verplicht in 

isolatie. 
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