BEROEPSVERPLAATSINGEN VANUIT EEN RODE ZONE NAAR BELGIË
A. INWONERS die terugkeren naar België
Minder dan 48u in rode zone
Wagen

Meer dan 48u in rode zone

Vliegtuig, boot …

Ongeacht het vervoersmiddel

Verklaring op eer

Verklaring op eer invullen voor elke grensoverschrijding tot 1 maart 2021

Lees meer

Belgische werkgever of gebruiker
maakt BTA op vóór de reis

Niet verplicht, maar wel aangeraden

Verplicht

Lees meer

Verplicht

Lees meer

PLF invullen binnen 48u voor
aankomst, inclusief invullen zelfevaluatie, BTA-nummer

Verplicht, maar
tijdsduur <48 u
invullen op PLF

Neen

Voorafgaande negatieve test?
(max. 72 uur oud)

Neen

Lees meer

7 dagen quarantaine?
(10 dagen: Verenigd Koninkrijk,
Zuid-Afrika, Zuid-Amerika)
PCR-test op dag 1?

Lees meer

Afhankelijk van risicogedrag,
zie invullen zelfevaluatie

Neen

PCR-test op dag 7?

Lees meer

Lees meer

Registratieplicht werkgever en
controle PLF

Neen

Lees meer

Deze tabel is niet van toepassing op EU-grensarbeiders
► Grensarbeiders moeten eenmaal een verklaring op eer invullen en kunnen voorleggen bij een evt. grenscontrole
► Een grensarbeider is een werknemer die werkt in een EU-lidstaat maar woont in een andere EU-lidstaat. Een grensarbeider
keert in principe dagelijks of minstens wekelijks terug naar zijn/haar woonplaats.

BTA : Business Travel Abroad
NUTTIGE LINKS

PLF : Passenger Location Form
Verklaring op eer

Laatste update: 28/01/2021
Op basis van het
Ministerieel besluit
van 26 januari 2021

Deze tabel is onder meer gebaseerd op informatie van het VBO

BEROEPSVERPLAATSINGEN VANUIT EEN RODE ZONE NAAR BELGIË
B. NIET-INWONERS die terugkeren naar België
Minder dan 48 in rode zone
Wagen

Attest van essentiële reis
uitgereikt door de Belgische
diplomatieke of consulaire post

PLF invullen binnen 48u voor
aankomst, inclusief invullen zelfevaluatie, BTA-nummer
Voorafgaande negatieve test?
(max. 72 uur oud)

PCR-test op dag 7?
Registratieplicht werkgever en
controle PLF

Ongeacht het vervoersmiddel

Ongeacht het vervoersmiddel
Lees meer

Indien uit derde land (= land dat niet tot de Europese Unie of de Schengenzone behoort)

Niet verplicht, maar wel aangeraden

BTA niet toegelaten

Verplicht

Lees meer

Neen

Verplicht, maar
tijdsduur <48 u
invullen op PLF

Verplicht

Lees meer

Neen

Neen, maar
vervoerder zou een
test kunnen vragen

Verplicht

Lees meer

7 dagen quarantaine?
(10 dagen: Verenigd Koninkrijk,
Zuid-Afrika, Zuid-Amerika)
PCR-test op dag 1?

Meer dan 5 dagen in rode zone

Verklaring op eer invullen voor elke grensoverschrijding tot 1 maart 2021

Verklaring op eer

Belgische werkgever of gebruiker
maakt BTA op vóór de reis

Vliegtuig, boot …

Tussen 48u en 5d in rode zone

Neen

Neen

Neen, maar
vervoerder zou dit
kunnen vragen

Niet van toepassing

Neen

Afhankelijk van risicogedrag,
zie invullen zelfevaluatie

Verplicht

Voorafgaande negatieve test
(<72 uur oud)

Niet van toepassing

Verplicht

Verplicht

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Deze tabel is niet van toepassing op EU-grensarbeiders
► Grensarbeiders moeten eenmaal een verklaring op eer invullen en kunnen voorleggen bij een evt. grenscontrole
► Een grensarbeider is een werknemer die werkt in een EU-lidstaat maar woont in een andere EU-lidstaat. Een grensarbeider keert in principe dagelijks of
minstens wekelijks terug naar zijn/haar woonplaats.

BTA : Business Travel Abroad
NUTTIGE LINKS

PLF : Passenger Location Form
Verklaring op eer

Laatste update: 28/01/2021
Op basis van het Ministerieel besluit
van 26 januari 2021

Deze tabel is onder meer gebaseerd op informatie van het VBO

