
 

Beste reiziger, 

 

Wanneer u terugreist naar België via een Duitse luchthaven gelden er (aanvullende) regels bij vertrek 

vanaf de vakantiebestemming. Bekijk hieronder de geldende maatregelen voor de terugreis naar 

België via een Duitse luchthaven.   

 

PCR-test bij vertrek terug naar 
België via een Duitse 
luchthaven 

Verplicht voor alle reizigers vanaf 6 jaar. De Duitse autoriteiten 
verplichten u om een negatieve PCR-testuitslag van maximaal 48 uur 
oud, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona, 
te kunnen tonen bij aankomst op een Duitse luchthaven. Als u voor 
vertrek vanaf de vakantiebestemming deze negatieve uitslag niet kunt 
tonen, dan weigert de luchtvaartmaatschappij u aan boord te laten gaan.  
 

Documenten Duitsland Wanneer u reist vanuit bepaalde bestemmingen en hier meer dan 10 
dagen hebt verbleven, is het verplicht om een digitaal 
registratieformulier in te vullen voor terugkomst in Duitsland. Deze 
verplichting geldt voor alle reizigers.  
 
Klik hier voor het registratieformulier en bekijk of het voor jou nodig is 
om deze in te vullen.  
 

Terugreis naar België Alle reizigers die naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland 
moeten binnen 48 uur voor aankomst in België een Passagier Lokalisatie 
Formulier (PLF) invullen. Het formulier vindt u Het formulier vindt u hier. 
 
De Belgische autoriteiten verplichten alle reizigers die reizen vanuit een 
land of regio met een rode zone om bij thuiskomst in België 10 dagen in 
thuisquarantaine te gaan. Op dag 1 en dag 7 van uw quarantaineperiode 
bent u verplicht om u te laten testen op COVID-19. Bij een negatief 
testresultaat van de tweede test (dag 7) eindigt uw quarantaine. 
U kunt de zones en bijbehorende maatregelen bekijken op deze kaart. 
 

COVID-19 positief Krijgt u op uw vakantiebestemming COVID-19 symptomen of bent u 
verplicht om ter plaatse een COVID-19 test te doen? Houd er dan 
rekening mee dat u bij een positieve testuitslag op uw 
vakantiebestemming in quarantaine moet. Vanaf dat moment gelden 
voor u de lokale verplichtingen rondom de coronamaatregelen. Mochten 
hier kosten uit voortkomen, dan zijn deze voor eigen rekening. U mag 
niet terugvliegen naar Duitsland totdat u klachtenvrij bent en u negatief 
test op COVID-19. 

 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://reopen.europa.eu/en

