
 

 
 

 

RMG nota m.b.t. de teststrategie bij reizen na de beslissing hierover van de IMC 

op 20/10/2021  

22/10/2021 

Context  

Naar aanleiding van de IMC-beslissing aangaande de teststrategie bij reizen, en ter voorbereiding van het 

OCC gepland op 29/10/2021, wordt er aan de RMG gevraagd een visueel overzicht te voorzien met 

duidelijke indicaties voor RAT en diens specificaties in de context van reizen.  

Beslissing IMC 20/10/2021  

De IMC besliste op 20/10/2021 om de testafnamestrategie bij reizigers te behouden zoals deze is. Zij gaat 

wel akkoord om RAT aan te bieden op momenten waar reeds een PCR test geïndiceerd is. De RAG en de 

RMG gaven aan dat, gezien de lagere voorspellende waarde van RAT testen, een 3e test geïndiceerd is, de 

IMC volgt deze aanbeveling niet en aanvaardt het risico dat hier mogelijks mee gepaard gaat.  

Operationele implicaties  

De RMG beslist dat de geldigheidsduur van RAT beperkt is tot het einde van dag volgend op de dag 

gedurende dewelke de staalafname plaatsvond, in het kader van reizen. Voor het CST wordt actueel 

dezelfde geldigheidsduur aanvaard.1 De RMG wenst coherent te blijven hiermee.  

Een testcode die de burger ontvangt in het kader van reizen geeft toegang tot 1 test, een PCR of een RAT. 

Er zijn geen specifieke codes per test mogelijk. Gezien het belang van genome sequencing in het kader van 

variants of concern (VOC) en zodus de nood aan een PCR test bij reizen uit deze zones, vraagt de RMG om 

de SMS verzonden aan reizigers uit VOC landen aan te passen. Deze SMS dient de burger de instructie te 

geven een PCR test te laten afnemen.  

Visuele voorstelling  

Op basis van het schema van Sciensano2 stelde het RMG secretariaat het volgende schema op, rekening 

houdend met de beslissing van de IMC; 

De geldigheidsduur van de PCR test vóór aankomst is maximaal 72h.  

De geldigheidsduur van de RAT vóór aankomst is tot en met het einde van dag volgend op de dag 

gedurende dewelke de staalafname plaatsvond.   

 
1https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2021/10/Uitvoerend-samenwerkingsakkoord-
CoronaSafeTicket-v4.pdf 
2 https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/bij-aankomst-belgie  

https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2021/10/Uitvoerend-samenwerkingsakkoord-CoronaSafeTicket-v4.pdf
https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2021/10/Uitvoerend-samenwerkingsakkoord-CoronaSafeTicket-v4.pdf
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/bij-aankomst-belgie


 

 
 

Kleurcodes / Land van 

herkomst1 

Herstel 

of  Vaccinatie 

certificaat2 

Belgische residenten3 Residenten andere landen3 

EU/ Schengen zone / 

uitzonderingslanden4: 

Groen/oranje 

Ja/Nee Geen testing noch quarantaine  

EU/ Schengen zone/ 

uitzonderingslanden4: Rood 

Ja Geen testing noch quarantaine, zelftest aangeraden indien tijdens de reis een risico 

gelopen werd 

Nee 

• Test voor aankomst; PCR of 

RAT (geen reis indien 

positief) OF  test na aankomst 

PCR of RAT (Q tot resultaat) 

• Tweede PCR of RAT test op dag 

7 (geen quarantaine)5 

• PCR of RAT voor aankomst (geen 

reis indien positief)  

• Tweede PCR of RAT test op dag 7 

(geen quarantaine)5 

1 https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/  
2 Vaccinatiecriteria: volledige vaccinatie (2 doses of 1 dosis indien J&J)+ 14 dagen. Vaccin erkend door het EMA. 
Herstelcriterium: eerdere infectie aangetoond met PCR-test. Maximaal 180 dagen en minimaal 11 dagen tussen de eerste positieve test en het certificaat. 
3 Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van tests, maar worden in quarantaine geplaatst als de ouders worden getest, in afwachting van de testresultaten.  
4 Alle landen die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en 
de mogelijke opheffing van deze beperking https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/  
5Vanaf maandag 20/09/2021 moeten reizigers zonder vaccinatiecertificaat die in Brussel wonen of verblijven en terugkomen uit een Europese rode zone, in 
quarantaine blijven tot ontvangst van een negatief resultaat voor de tweede test.  

https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/


 

 
 
Personen zonder vaccinatie- of herstelcertificaat die terugkeren uit een rode zone moeten bij aankomst in quarantaine gaan en zich laten testen 

(tenzij ze een test vóór aankomst ondergingen). Is deze 1e test negatief, dan eindigt de quarantaine. Een bijkomende test op dag 7 na terugkomst 

is niettemin nog noodzakelijk. 

Voor de andere landen (buiten EU/Schengenzone noch de uitzonderingslanden4) en voor de zones met een heel hoog risico op VOC5  telt alleen 

het vaccinatiecertificaat mee voor de maatregelen die van toepassing zijn bij aankomst in België.  

Kleurcodes / Land van 

herkomst1 

Vaccinatie 

certificaat2 
Belgische residenten3 Residenten andere landen3 

Andere landen: Rood 

Ja 
PCR-test of RAT bij aankomst  (Q tot resultaat) en tweede PCR-test of RAT op dag 7 (geen 

quarantaine) 

Nee 

Verplichte quarantaine, 

PCR-test of RAT bij 

aankomst en PCR-test of 

RAT op D7 

(Q stopgezet bij 2de 

negatieve test) 

behalve uitzonderingen6 

Niet essentiële reizen verboden. 

Indien essentieel : zie Belgische residenten 

  



 

 
 

Zones met een  heel 

hoog risico op VOC5 

EU/Schengen zone 

Ja Geen testing noch quarantaine  

Nee 
Test voor aankomst PCR (geen reis indien positief) OF PCR test bij aankomst (Q tot 

resultaat)  EN  tweede PCR test D7 (geen quarantaine) 

Zones met een  heel 

hoog risico op VOC5 

Andere landen 

Ja/Nee 

Verplichte quarantaine 10 

dagen, PCR test bij 

aankomst en D7 (behalve 

uitzondering van Q voor 

essentiële reizen van 

vervoerspersoneel en 

diplomaten)  

Inreisverbod behalve uitzonderingen. Indien uitzondering: zie 

Belgische residenten 

(uitzondering voor diplomaten,  professioneel 

vervoerspersoneel, partner/kinderen onder zelfde dak, 

doorreizen, dwingende humanitaire reden erkend door de 

Dienst Vreemdelingenzaken en motieven van nationale 

veiligheid) 

1 https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/  
2 Vaccinatiecriteria: volledige vaccinatie (2 doses of 1 dosis indien J&J) + 14 dagen. Vaccin erkend door het EMA.  
3 Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van tests, maar worden in quarantaine geplaatst als de ouders worden getest, in afwachting van de testresultaten.  
4 Alle landen die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en 
de mogelijke opheffing van deze beperking https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/  
5 https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/  
6 https://www.info-coronavirus.be/nl/uitzonderingen/  
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