
Geen test op voorhand

PLF-formulier invullen **
 

 

Geen test op voorhand

PLF-formulier invullen **

 
 

 

PCR test max 72 uur voor
aankomst *

PLF-formulier invullen **
 

 

 

PLF - VACCINATIE-QUARANTAINE
GEEN HOOFDVERBLIJFPLAATS IN

BELGIË

Europees digitaal
coronacertificaat

of lokaal
certificaat 

 

Geen test op voorhand

PLF-formulier invullen **

 
 

 

 HOOFDVERBLIJFPLAATS IN BELGIË

PCR test op dag 1, geen
quarantaine indien negatief

Laat je opnieuw testen op
dag 7

PCR test op dag 1, geen
quarantaine indien negatief
Laat je opnieuw testen op
dag 7

 

PCR test op dag 1 en op dag
7. 

10 dagen quarantaine of tot
negatief resultaat dag 7.

 

Vóór vertrek

Na aankomst

PCR test op dag 1 en op dag
7. 

10 dagen quarantaine of tot
negatief resultaat dag 7.

 

Geen Europees
digitaal

coronacertificaat en
geen lokaal
certificaat

 

*Enkel voor personen boven 12 jaar
** Enkel voor personen boven de 16 jaar. Jongeren onder de 16 jaar horen bij het PLF-formulier van de meereizende volwassene te worden
ingevuld. Alleenreizende kinderen hebben een eigen PLF form.

Europees digitaal
coronacertificaat

of lokaal
certificaat 

 

Geen Europees
digitaal

coronacertificaat en
geen lokaal
certificaat 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl


De vaccins gecertificeerd door het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau):
Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
Moderna
AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria)
Janssen

Covishield

gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, voornaam, geboortedatum en/of ID-
nummer)
gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een
vaccin dat in België erkend is;
de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend;
de datum van toediening van elke dosis van het vaccin;
de naam van het land waar het vaccin is toegediend;
de afgever van het bewijs van vaccinatie met diens handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke
certificaatidentificatiecode.

Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Je bent volledig gevaccineerd als je
laatste prik minstens 2 weken geleden is, en indien het vaccin EMA-gecertificeerd is of Covishield.

Vanaf 1 september worden in België, onder bepaalde voorwaarden (zie onderaan), ook vaccinatiecertificaten aanvaard van
derde landen (niet-EU-landen), in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU.

Deze certificaten moet minimaal de volgende informatie bevatten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

(LOKAAL) VACCINATIECERTIFICAAT
VAN BUITEN EU & ERKENDE VACCINS


