
 

 
 

RMG Nota - Huidige reisadviezen België versus aanbeveling Europese Commissie 
24/01/2022 

 

Context 

De RMG buigt zich over de vernieuwde aanbeveling vanuit de Europese Commissie1 en hoe deze 

binnen de Belgische wetgeving en het bestaande reisbeleid voor reizigers uit EU en Schengen zones 

vertaalt dient te worden. Volgend schema biedt een verduidelijking van de reisadviezen die 

momenteel van kracht zijn in België voor reizigers uit EU en Schengen zones en anderzijds de 

vernieuwde adviezen vanuit de Europese Commissie. Gezien de maatregelen aangaande reizen naast 

een epidemiologische ook een politieke insteek hebben zal de RMG dit document presenteren in de 

préparatoire van 24/01/2022 om feedback te krijgen vanuit de préparatoire aangaande de politieke 

wens voor eventuele aanpassingen aan het reisbeleid inclusief de mogelijke timing hiervan. Dit ter 

omkadering voor de hierop volgende RMG discussie.    

Verduidelijkingen 

 Nieuw advies Europese Commissie2 Actueel in België3 

Algemeen Reizen van en naar donkerrode 
gebieden wordt afgeraden  

Algemeen zijn alle reizen naar 
buitenland afgeraden 

Bestemming  EU traffic light map ter info en voor 
onderscheidden donkerrode zones 
waar rekening gehouden wordt met; 
14 day case notification rate, 
vaccine update and testing rate (zie 
annex). 
 

- Groen 
- Oranje 
- Rood 
- Donkerrood 
- Donkergrijs 
- Lichtgrijs 

EU traffic light map waar rekening 
gehouden wordt met de 14 day case 
notification rate, de testing rate en 
de test positivity rate (zie annex).  
 

- Groen + Oranje 
- Rood = rood + donkerrood  

Certificaten -Vaccinatie: primovaccinatie 9 
maanden geldig, geen termijn voor 
booster.  
-Herstelcertificaat: >11d en <180 
dagen na +PCR  

-Vaccinatie: primovaccinatie 12 
maanden geldig, geen termijn voor 
booster4  
-Herstelcertificaat: >11d en 
<180dagen na +PCR5 

 
1 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-
pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en  

2 
st05276.xx22

 
3 https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/reizigers 
4 In het kader van een HRC en het CST is de definitie van volledige vaccinatie verschillend (booster of 5 
maanden na primovaccinatie). 
5 In het kader van een HRC tem 150 dagen na een positieve RAT of PCR test, in het kader van het CST tem 150 
dagen na een positieve PCR test.  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/reizigers


 

 
 

-Test: 
- Ag <24u  
- PCR <72u 

-Test: 
- Ag ≤36u  
- PCR ≤72u 

Kinderen Reizen uit andere gebieden dan 
donkerrood: 

- <12 jaar: EU-DCC is niet 
verplicht. 

Reizen vanuit donkerrode gebieden: 
- 12-18 jaar: = Regels 

volwassenen. 
- 6-12 jaar met EU-DCC of 

negatieve test → Geen 
quarantaine 

- < 6 jaar: Geen quarantaine 
of test.   

<12 jaar:  
- DCC is niet verplicht.  
- Geen test, wel Q in 

afwachting testresultaat 
ouders.  

Testing & 
quarantaine 

- Niet voor personen met geldig 
EU-DCC  

- Personen zonder geldig EU-DCC 
kunnen worden verplicht zich 
voor of na aankomst te laten 
testen.  

- Reizen vanuit donkerrode 
gebieden: 
o Personen zonder vaccinatie of 

herstelcertificaat dienen een 
RAT of PCR test af te leggen 
vóór aankomst en een 
quarantaineperiode van 10 
dagen te respecteren. Deze 
quarantaine kan ingekort 
worden door een negatieve 
test ten vroegste afgenomen 
op dag 5.  

o Personen die onder de 
uitzondering van het DCC 
vallen hoeven niet in 
quarantaine te gaan maar 
mogen gevraagd worden om in 
het bezit te zijn van een 
negatieve test. Een afwijking 
hiervan is toegestaan voor 
transport medewerkers en 
vervoersdiensten, zij worden 
niet verplicht tot quarantaine 
of in het bezit te zijn van een 
negatief testcertificaat tijdens 

- Niet voor personen uit een 
groene of oranje zone.  

- Reizigers vanuit een rode of 
donkerrode zone;  
o Niet voor personen met een 

geldig vaccinatie of 
herstelcertificaat.  

o Personen zonder vaccinatie 
of herstel certificaat dienen 
2 testen te laten afnemen 
(RAT of PCR) met een 
quarantaine tem het 
resultaat van de 1e test 
gekend is.  
▪ Residenten: 1e test kan 

voor of bij aankomst, 2e 
test is op dag 7.  

▪ Niet-residenten: 1e test 
voor aankomst, 2e test 
is op dag 7.  



 

 
 

het uitoefenen van deze 
essentiële functie. 

o Zie kinderen.  

Uitzonderingen Behouden maar gelimiteerd:  
- Geen DCC én geen maatregelen  

o Reizigers met een essentiële 
functie of nood wanneer zij 
deze functie of nood 
uitoefenen  
▪ transport workers or 

transport service 
providers, including 
drivers and crew of 
freight vehicles 
carrying goods for use 
in the territory as well 
as those merely 
transiting; 

▪ patients travelling for 
imperative medical 
reasons; 

▪ seafarers.  
o Cross-border commuters: 

persons living in border 
regions and travelling across 
the border on a daily or 
frequent basis for the 
purposes of work, business, 
education, family, medical 
care or caregiving  

o Children under the age of 12 
years. 

- Reizigers uit donkerrode zones 
uitgezonderd op quarantaine; 
o  Reizigers met een essentiële 

functie of nood wanneer zij 

deze functie of nood 

uitoefenen zoals hierboven 

beschreven.  

o Cross border commuters 
zoals hierboven beschreven.  

o Zie kinderen.  
- Reizigers uit donkerrode zones 

uitgezonderd op quarantaine en 
testing;  

- Geen DCC6:  
o Reizigers met een essentiële 

of professionele functie of 
nood tijdens het uitoefenen 
van deze functie of nood 
▪ Grensbewoners en 

arbeiders  
▪ Vervoerspersoneel incl 

zeevarenden 
▪ Grensoverschrijdend co-

ouderschap  
▪ Leerlingen/studenten 

grensoverschrijdende 
studie/stage 

▪ Border Force Officers UK 
o Kinderen <12 jaar.  

 
Actueel in Brussels is een langer 
quarantaine voor reizigers uit EU. 
Ter volledigheid uitzonderingen op 
quarantaine zoals beschreven op 
info-corona voor reizigers uit 3e 
landen:  
 
Reizigers uit rode zones 
uitgezonderd op quarantaine tijdens 
essentiële functie 

- Studenten ivm verplichte 
taak/examen  

- Diplomaten, officiele fie, … 
- Staatshoofden, 

regeringshoofden, … 
- Personeel internationale 

organisatie  
- Seizoensarbeiders  
- Dwingende gezinsredenen 
- Hoog gekwalificeerde 

personen owv… incl 
beroepssporters, cultuur, …  

- Journalisten  
- <48h in België  
- Dwingende medische reden  

 
6 https://www.info-coronavirus.be/nl/uitzonderingen/ 



 

 
 

o Transportmedewerkers en 
vervoersdiensten.  

- Bijstand aan andere persoon 
 

Noodremprocedure 

 

Actie door Europese Lidstaat, of 
door de Europese Commissie 
gebaseerd op VOC waargenomen 
door EWRS 

- Gebaseerd op ECDC risk 
asessments 

- (Bijkomende) maatregelen 
binnen bepaalde zones 
(Quarantaine/isolatie) 

- PCR of RAT voor bepaalde 
essentiële 
functies/uitzonderings- 
categorieën zonder 
quarantaine.  

Wanneer België beslist bijkomende 
maatregelen te nemen tov een 
andere lidstaat moeten we meteen 
de EC en die lidstaat informeren, de 
nieuwe EU noodremprocedure  
lanceren, en onze nationale 
beslissing motiveren op IPCR.  
 
Procedure RAG:  

- Declared VOC or VOI by 
ECDC 

- A country is considered as at 
risk if, in addition to > 20% 
VOC, it presents a 14-day 
incidence > 100/100 000 
inhabitants OR a positivity 
ratio > 4%. 
 

VOC EU:  
- Personen met een 

vaccinatie certificaat: geen 
test of quarantaine.  

- Personen zonder vaccinatie 
certificaat: PCR voor of 
direct na aankomst, 
quarantaine tot resultaat. 2e 
PCR op dag 7.   

 

De betekenis van deze verandering voor de toepassing van de witte lijst EU7 dient nog verder 

uitgediept te worden. De onderhandelingen rond raadsaanbeveling 912 zijn uitgesteld. Het was 

oorspronkelijk de bedoeling om beide aanbevelingen tegelijk te hervormen om alles mooi in elkaar te 

laten passen. Door dat plan onder druk van Omicron los te laten, zal de praktische implementatie 

minder elegant kunnen verlopen. Er dient dus nog steeds een kleur worden bepaald voor deze 

landen op de witte lijst.  

Bijkomende vraag: wat met de grijze (geen data) en donkergrijze (onvoldoende testen) landen  ?  

 
7 Bijlage 1 van de Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie over de tijdelijke beperking van niet-
essentiële reizen naar de EU.  



 

 
 
Annex  

Voorstel EC 

The traffic light map should be based on the following criteria: 

- the ‘14-day case notification rate’, that is, the total number of newly notified COVID-19 cases 

per 100 000 population in the last 14 days at regional level; 

- the ‘vaccine uptake’, that is, the cumulative uptake of full vaccination with a primary course 

in the total population at regional level; 

- the ‘testing rate’, that is, the number of tests for COVID-19 infection per 100 000 population 

carried out during the last week. 

- To arrive at an overall score, the 14-day case notification rate should be weighted by the 

vaccine uptake in a specific region.  

In the traffic light map, an area should be marked in the following colours: 

- green, if the weighted rate is less than 40; 

- orange, if the weighted rate is less than 100 but 40 or more; 

- red, if the weighted rate is less than 300 but 100 or more; 

- dark red, if the weighted rate is 300 or more; 

- dark grey, if the testing rate is 600 or less; 

- grey, if insufficient data is available to assess points (a) to (e). 

Huidige traffic light map indicatoren  

Green: 

- if the 14-day notification rate is less than 50 and the test positivity rate is less than 4%; or 

- if the 14-day notification rate is less than 75 and the test positivity rate less than 1% 

Orange: 

- if the 14-day notification rate is less than 50 and the test positivity rate is 4% or more; or 

- the 14-day notification rate is 50 or more and less than 75 and the test positivity rate is 1% or 

more; or 

- the 14-day notification rate is between 75 and 200 and the test positivity rate is less than 4% 

Red: 

- if the 14-day cumulative COVID-19 case notification rate ranges from 75 to 200 and the test 

positivity rate of tests for COVID-19 infection is 4% or more, or 

- if the 14-day cumulative COVID-19 case notification rate is more than 200 but less than 500 

Dark red: 

- if the 14-day cumulative COVID-19 case notification rate is 500 or more 

Grey: 

- if there is insufficient information or if the testing rate is lower than 300 cases per 100 000.  


