1. Inkomend personenverkeer in België
A. Voor Belgische onderdanen, personen met hoofdverblijfplaats in België en
residenten van lange duur
•

Principe
Het algemeen geldende principe is dat elke persoon met Belgische nationaliteit met of
zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met
wettelijke verblijfplaats in België naar België kunnen terugkeren, mits het respecteren van
twee voorwaarden (zie volgend punt).

•

Voorwaarden
o

o
o

o

•

Middelen
o

o

o

o

•

De twee voorwaarden zijn dat:
• De persoon zich gedurende 14 dagen in thuisisolatie plaatst; en
• De persoon een verbod heeft op buitenshuis werken tijdens 14 dagen (zelfs
indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar dat telewerken
daarbij wel nog is toegestaan.
Deze twee voorwaarden zijn altijd van toepassing op de terugkeerder en slaan op alle
mogelijke gebruikte transportmodi (lucht, land en zee) bij zijn/haar terugkeer.
In het geval van een terugkeer via een binnen- of buitenlandse luchthaven zijn deze
twee voorwaarden eveneens van kracht op de persoon die de terugkeerder(s) gaat
ophalen, maar niet op de rest van het gezin. De ophalende persoon is bij voorkeur een
gezinslid, maar indien de gezinsleden tewerkgesteld zijn in een essentiële sector wordt
aangeraden dat zij de terugkerende persoon niet gaan ophalen.
Deze twee voorwaarden zijn niet van toepassing op grensarbeiders, chauffeurs bij
professionele vervoersmaatschappijen en op personen die een essentiële verplaatsing
in het buitenland hebben uitgevoerd (zoals opgelijst in punt 2), met uitzondering van
personen die terugkerende personen zijn gaan ophalen aan een buitenlandse
luchthaven (zie vorig punt).

In regel maakt de terugkerende persoon, ongeacht of hij/zij toekomt op het
grondgebied van België of een ander land, gebruik van het openbaar vervoer (inclusief
taxi) naar zijn/haar plaats van bestemming;
Indien het openbaar vervoer/taxi geen optie is, kan de terugkerende persoon
opgehaald worden door een andere persoon (bij voorkeur lid uit hetzelfde gezin, maar
niet tewerkgesteld in een essentiële sector);
Bij voorkeur nemen maximaal twee personen plaats in het voertuig. Van deze regel
kan afgeweken worden indien meerdere personen van eenzelfde gezin dienen
opgehaald te worden.
Bij de verplaatsing dienen de maatregelen van social distancing gerespecteerd te
worden.

Opmerking
o

De persoon die iemand gaat ophalen, dient in het bezit te zijn van:
• Een identiteitsbewijs en/of paspoort; en
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Indien de ophaling in het buitenland gebeurt, een aannemelijk bewijsstuk om
de grens te overschrijden dat de essentiële verplaatsing rechtvaardigt.
Er dient ook rekening mee gehouden worden dat de buurlanden en andere landen
eveneens maatregelen treffen om de toegang tot hun grondgebied te conditioneren.
Deze maatregelen moeten worden opgevolgd en kunnen in principe worden
geraadpleegd in de rubrieken met reisadviezen die op de website van Buitenlandse
Zaken https://diplomatie.belgium.be worden gepubliceerd, alsook door deze landen
op hun eigen officiële websites.
•

o

B. Voor buitenlanders die geen hoofdverblijfplaats hebben in België
B.1. Transit doorheen België
•

Principe
Het algemeen geldende principe is dat buitenlandse personen het Belgisch
grondgebied vlot moeten kunnen betreden en verlaten om te transiteren naar hun
bestemming.

•

Middelen en bijkomende maatregelen
o
o
o

•

Individuen in transit op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen
van social distancing te respecteren in het gekozen transportmiddel.
Indien het transport gebeurt via de weg stoppen de bussen en voertuigen in regel
niet op het Belgisch grondgebied.
Indien gebruik gemaakt wordt van een treinverplaatsing geldt dat een minimaal
aantal aansluitingen en de kortste reisroute moeten nagestreefd worden.

Documenten
De personen in transit doorheen het Belgisch grondgebied dienen in het bezit te zijn
van:
o
o

Een identiteitsbewijs en/of paspoort; en
Een aannemelijk bewijsstuk.

B.2. In transit bij aankomst in België via lucht, trein, weg of zee
•

Principe
Het algemeen geldende principe is dat buitenlandse personen in transit op Belgisch
grondgebied zo snel mogelijk het Belgisch grondgebied moeten kunnen verlaten.

•

Middelen
o
o

In regel maken de personen in transit op Belgisch grondgebied gebruik van het
openbaar vervoer (inclusief taxi) om zich naar hun bestemming te begeven.
Indien het openbaar vervoer / taxi niet langer een optie is dan kunnen personen
in transit op Belgisch grondgebied opgehaald worden door een andere persoon
of instantie (eventueel vanuit buitenland) om onmiddellijk na ophaling het
Belgisch grondgebied te verlaten.
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o

o
o

•

Tijdens het transport op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen
van social distancing gerespecteerd te worden. Indien het transport wordt
ingelegd door de werkgever moeten de maatregelen van social distancing
gerespecteerd worden.
Tijdens het traject langs de weg wordt in regel niet haltgehouden op Belgisch
grondgebied.
Indien gebruik gemaakt wordt van een treinverplaatsing geldt dat een minimaal
aantal aansluitingen en de kortste reisroute moeten nagestreefd worden.

Documenten
o

De personen in transit op het Belgisch grondgebied dienen in het bezit te zijn van:
•

o

Een identiteitsbewijs en/of paspoort.

De ophalende persoon in transit op het Belgisch grondgebied dient in het bezit te
zijn van:
•
•

Een identiteitsbewijs en/of paspoort; en
Een aannemelijk bewijsstuk dat de noodzakelijkheid van de reis bevestigt.

B.3. Buitenlanders die tijdelijk in België verblijven
B.3.1 Grensarbeiders
•

Principe
Het algemeen geldende principe is dat grensarbeiders bij de uitvoering van hun
professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het
Belgisch grondgebied moeten kunnen betreden en terug verlaten om zich naar hun
bestemming te begeven.

•

Middelen
o
o

•

Eigen keuze van transportmiddelen.
Tijdens het transport op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen
van social distancing gerespecteerd te worden.

Documenten
De grensarbeiders dienen in het bezit te zijn van:
o
o
o

Een identiteitsbewijs en/of paspoort; en
Een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen;
En voor de professionele verplaatsingen van werknemers in de vitale
beroepen/cruciale sectoren wordt op bilateraal vlak tussen België en Nederland
gebruikt gemaakt van een papieren vignet.
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B.3.2. Grensoverschrijdingen voor medische redenen en andere hulpdiensten
•

Principe
Het algemeen geldende principe is dat hulpdiensten vrij de grens kunnen
overschrijden en daarbij niet onderhevig zijn aan enige vorm van controle.
Urgente medische hulpverlening en levensnoodzakelijke medische behandelingen
kunnen verdergezet worden, daarentegen mogen geen nieuwe behandelingen
worden opgestart.

•

Middelen
o
o

•

Eigen keuze van transportmiddel.
Met specifiek transportmiddel (bijvoorbeeld ziekenwagen, brandweerwagen,
enzovoort).

Documenten
o
o

Voor acute medische hulpverlening op Belgisch grondgebied is een
opnameverklaring van het ontvangende ziekenhuis benodigd.
Voor verderzetting van levensnoodzakelijke medische behandelingen is een
medisch attest benodigd.

B.3.3. Andere professionele essentiële verplaatsingen naar België met een beperkte
frequentie
•

Principe
Het algemeen geldende principe is dat alle essentiële professionele verplaatsingen
toegelaten zijn.

•

Middelen
Eigen keuze van transportmiddel.

•

Documenten
Deze personen dienen in het bezit te zijn van:
o
o
o

Een identiteitsbewijs en/of paspoort;
Een werkgeversattest; of
Een bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige).

B.3.4. Andere essentiële verplaatsingen naar België
•

Principe
Het algemeen geldende principe is dat bijstand en zorgen aan ouderen, minderjarigen,
kwetsbare personen en personen met een handicap; co-ouderschap; bezoek aan een
partner die niet onder hetzelfde dak woont; zorg voor dieren; het verlijden van aktes;
het bijwonen van begrafenissen/crematies in intieme kring; en het bijwonen van
burgerlijke / religieuze huwelijken in intieme kring is toegestaan.
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•

Middelen
Met eigen keuze van transportmiddel.

•

Documenten
Deze personen dienen in het bezit te zijn van:
Een identiteitsbewijs en/of paspoort; en
Een aannemelijk bewijsstuk voor het rechtvaardigen van de essentiële
verplaatsing.

o
o

2. Uitgaand personenverkeer uit België
•

Principe
Het algemeen geldende principe is dat elke niet-essentiële reis naar het buitenland
verboden.
Op het Belgisch grondgebied zijn de maatregelen hernomen in het MB van 23 maart 2020
momenteel van kracht.

•

Toepassing van het principe van essentiële verplaatsingen
o

Als essentiële redenen om naar het buitenland te reizen worden momenteel de
volgende verplaatsingen hernomen:















Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten,
met inbegrip van woon-werkverkeer;
Verplaatsingen om medische zorgen verder te zetten;
Verplaatsingen om bijstand of zorgen te verlenen aan een oudere, minderjarige,
gehandicapte of kwetsbare persoon;
Verplaatsingen om zorg te dragen voor dieren;
Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap;
Verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit met of zonder
hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen
met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar
België terug te brengen;
Verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om
werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren;
Verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het
buitenland. Verplaatsingen naar een tweede verblijfplaats in het buitenland zijn
hierbij uitgesloten;
Verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont;
Verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en
niet digitaal kan gebeuren);
Verplaatsingen in het kader van begrafenissen / crematies in intieme kring;
Verplaatsingen in het kader van burgerlijke / religieuze huwelijken in intieme
kring.
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•

o

In de andere landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende
maatregelen gerespecteerd te worden.

o

Conform de regelgeving geldend in het land van bestemming dient voor vertrek de
nodige documentatie in orde gebracht te worden.

o

Vanaf het moment van terugkeer zijn de principes opgenomen onder punt 1 van
kracht.

Documenten
Deze personen dienen in het bezit te zijn van:
o
o

Een identiteitsbewijs en/of paspoort; en
Een aannemelijk bewijsstuk voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing.
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