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Onderwerp
Maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen

Verwijzingen
Ministerieel besluit (Binnenlandse Zaken) van 28 oktober 2020, laatst gewijzigd op 19, 20, 21 en
24 december 2020

Algemeen
De luchtvaartmaatschappijen moeten - vóór het aan boord gaan van een vlucht naar het Belgische
grondgebied - controleren of alle passagiers voldoen aan de eisen die de Belgische overheid stelt
om de verspreiding van SARS-CoV-2, het coronavirus dat COVID-19 heeft veroorzaakt, te
voorkomen.
Passagiers die zich niet aan de regels van de Belgische overheid houden, kunnen worden verboden
om aan boord te gaan.
Maatschappijen die niet-conforme passagiers aan boord toelaten en naar België reizen,
kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen.
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Bijlage

Deze mededeling heeft betrekking op de Belgische nationale maatregelen ter voorkoming van de
verspreiding van SARS-CoV-2, het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, en is gebaseerd op het
ministerieel besluit (Binnenlandse Zaken) van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken, laatst gewijzigd op 19, 20, 21 en 24 december 2020.
De informatie in dit document wordt enkel als advies verstrekt, aan dit document kunnen geen
rechten worden ontleend.
Deze tekst is nagekeken en goedgekeurd door de Belgische gezondheidsautoriteiten. Raadpleeg altijd
de meest recente informatie op de website www.info-coronavirus.be, de laatst gepubliceerde versies
van het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2 te
beperken, en de NOTAM’s.

In het algemeen
Alle niet-essentiële reizen naar België zijn verboden.
Niettegenstaande dit verbod is het toegestaan om naar België te reizen:
1. Vanuit alle landen van de Europese Unie en de Schengenzone.
2. Vanuit de landen op de lijst, gepubliceerd op de website https://diplomatie.belgium.be/nl

Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)
Alle passagiers moeten het PLF invullen voordat ze aan boord gaan van een vlucht met als
bestemming een Belgische luchthaven.
De luchtvaartmaatschappij moet vóór het aan boord gaan van een vlucht naar België controleren of
alle passagiers het PLF hebben ingevuld.
Het PLF kan elektronisch worden ingevuld; dit heeft de absolute voorkeur!!
zie: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form.
Als een elektronisch PLF niet mogelijk is, moet er vóór het aan boord gaan een papieren versie in
tweevoud worden ingevuld:
•
•

Eén exemplaar dat door de luchtvaartmaatschappij moet worden opgehaald en bij
aankomst aan de Belgische gezondheidsautoriteiten moet worden overhandigd.
Eén exemplaar voor de passagier die het ten minste 48 uur na aankomst in België
moet bewaren.

Indien nodig moet de luchtvaartmaatschappij papieren versies van het PLF ter beschikking stellen.
Het PLF moet ten vroegste 48 uur vóór de vlucht worden ingevuld.
Een passagier die niet kan bewijzen dat hij/zij het PLF (elektronische of papieren versie) heeft
ingevuld, zal niet aan boord van een vlucht naar België worden toegelaten. In dat geval moet de
luchtvaartmaatschappij de passagier de toegang tot de vlucht weigeren.

Bij aankomst op een Belgische luchthaven:
•

De luchtvaartmaatschappij moet de ingevulde papieren versies van het PLF overhandigen
aan de Belgische gezondheidsautoriteiten op de luchthaven.

•

Bij het uitstappen op een Belgische luchthaven moet de luchtvaartmaatschappij controleren
of alle passagiers het Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld.
De passagier kan door de veiligheidsautoriteiten worden gevraagd om te bewijzen dat
hij/zij het PLF heeft ingevuld en dit tot 48 uur na aankomst in België.

•

Tests op COVID-19
Vanaf 25 december 2020 wordt het volgende van kracht:
Alle reizigers die niet in België wonen (d.w.z. die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben) ouder
dan 12 jaar die vanuit een rode zone aankomen in België op hun eindbestemming moeten bewijzen
dat ze recent negatief getest zijn op COVID-19. De rode zones wereldwijd zijn te vinden op de
website https://diplomatie.belgium.be/nl die regelmatig wordt bijgewerkt.
Modaliteiten van de COVID-19-test die op het document moeten worden vermeld:
1. Voornaam, achternaam zoals op het paspoort / op de identiteitskaart.
2. Geboortedatum.
3. Datum en tijd van de staalafname.
4. Datum van het testresultaat.
5. Datum van afgifte van het certificaat.
6. Het resultaat van de test moet negatief zijn.
7. De staalafname moet ten vroegste 72 uur vóór het aan boord gaan van een vlucht naar België
plaatsvinden.
8. Enkel PCR-tests voor SARS-CoV-2 met de vermelding PCR worden aanvaard.
9. De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger
vandaan komt en gecertificeerd door een geaccrediteerd arts of apotheker-bioloog
(gelijkwaardig aan het RIZIV-nummer).
10. De volgende tests worden niet aanvaard:
o
o
o

RT-LAMP
Snelle antigeentests
Serologische tests

Overige modaliteiten van het document:
11. Het document mag op papier of elektronisch zijn, maar moet onmiddellijk
raadpleegbaar zijn.
12. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld.
Het document moet vóór het vertrek uit het land van vertrek door de
vervoerder/luchtvaartmaatschappij worden gecontroleerd.

Als het document niet beschikbaar is of niet voldoet aan de hierboven beschreven voorschriften,
moet de vervoerder/luchtvaartmaatschappij de passagier verbieden aan boord te gaan.
De hierboven beschreven passagiers die niet in staat zijn om te bewijzen dat zij negatief hebben
getest op COVID-19 zullen bij aankomst niet tot het Belgische grondgebied worden toegelaten.
Passagiers op doorreis hoeven geen bewijs van een negatieve COVID-19-test aan de
Belgische autoriteiten te leveren.

Reizen van het VK naar België
Het passagiersvervoer naar België als eindbestemming of als doorreis naar een lidstaat van de
Europese Unie, met inbegrip van Noorwegen, IJsland en Zwitserland, is tot en met
31 december 2020 verboden.
Vrijgesteld zijn:
1. Passagiers met de Belgische nationaliteit en Belgische inwoners (d.w.z. die hun
hoofdverblijfplaats in België hebben).
2. Personen die niet in België wonen mogen reizen voor zover dat hun reis strikt
noodzakelijk en niet-uitstelbaar is
Enkel de volgende reizen worden in aanmerking genomen:
• Mits voorlegging van een door hun werkgever afgegeven attest:
a. De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers
op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
b. De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
c. De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en
door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke
aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele
verplaatsingen van militair personeel en van ordediensten, personeel van de civiele
bescherming, en humanitaire hulpverleners, bij het uitoefenen van hun functie;
d. De professionele verplaatsingen van journalisten.
• De verplaatsingen om de volgende dwingende gezinsredenen, mits aanvaardbaar bewijs
wordt geleverd:
a. De reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging;
b. De bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden
om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen;
c. De reizen in het kader van co-ouderschap;
d. De reizen in het kader van begrafenissen of crematies in geval van een
verwantschap in de eerste en tweede graad.
Voor alle passagiers, zoals vermeld in 1. en 2., is het Passagier Lokalisatie Formulier verplicht zoals
uiteengezet in “Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)”.

Voor de passagiers, zoals vermeld in 2., is een negatieve COVID-19-test verplicht vanaf 25/12/2020,
zoals hierboven uiteengezet in “Tests op COVID-19”.
Passagiers vanuit het VK kunnen via Belgische luchthavens doorreizen als hun eindbestemming zich
buiten de Europese Unie, met inbegrip van Noorwegen, Zwitserland en IJsland, bevindt. Deze
passagiers mogen de transitzone op de luchthaven niet verlaten.
Passagiers vanuit het VK mogen via België doorreizen naar het land waarvan zij de nationaliteit
bezitten of waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben, voor zover dat land zich binnen de Europese
Unie of de Schengenzone bevindt. Deze passagiers mogen de transitzone op de luchthaven niet
verlaten.

