EXIT CORONA : HET ZOMERPLAN IN 4 STAPPEN
Update n.a.v. het overlegcomité van 04/06/2021

9 juni
•

•

•

Telewerk : verplicht maar 1
terugkeermoment per week
mogelijk.
Cafés en restaurants mogen
openen vanaf 5u ’s ochtends.
Sluitingsuur voor zowel binnen
als buiten wordt op 23u30
gebracht.
Evenementen (vb. concerten,
theatervoorstellingen,…): met
200 mensen binnen of 75%
van de zaalcapaciteit. Buiten
mogen er 400 mensen
samenkomen.

•

Feestzalen mogen opnieuw
openen en mogen 50 mensen
ontvangen.

•

Erediensten, huwelijken en
begrafenissen : 100 mensen
binnen of 200 buiten.

•

Verder volgt de heropening
van: fitnesscentra, bioscopen,
tropische zwembaden, casino’s,
publieke sauna’s, bowling, enz.

1 juli
•

Telewerk is niet meer verplicht
(maar blijft wel aangeraden).

•

Beperkingen bij het winkelen
vervallen: er mag opnieuw
gewinkeld worden met meer
dan 2 personen en ook langer
dan 30 min. in één winkel.

•

Evenementen : 2.000 mensen
binnen of 80% van de
zaalcapaciteit. Buiten : 2.500
mensen.

•

Feesten en recepties : 100
mensen binnen.

•

Erediensten, huwelijken en
begrafenissen : 200 mensen
binnen of 400 buiten.

30 juli
•

Evenementen : 3.000
bezoekers binnen. Buiten : tot
5.000 bezoekers.

•

Feesten en recepties : tot 250
personen binnen.

•

Handelsbeurzen worden
opnieuw toegelaten.

13 augustus
•

Massa-evenementen en
festivals: plafond van maximaal
75.000 bezoekers.
Vereiste voor deelnemers :
✓ Volledige vaccinatie (+ 2
weken)
✓ PCR-test (< 72 uur)
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EXIT CORONA : VRIJ EN VEILIG REIZEN
 Vanaf 1 juli 2021 : Europees digitaal coronacertificaat voor de reizen binnen de Europese Unie.
 Passenger Location Form (PLF) moet nog steeds ingevuld worden. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli het PLF document
ingevuld worden in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).
 Twee gratis PCR-testen:
o Kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar
o Volwassenen die nog niet volledig gevaccineerd zijn
o De financiële tegemoetkoming kan max. 2x gebruikt worden tijdens de maanden juli, augustus en september
 Reisvoorwaarden: zie tabel op volgende pagina.
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TERUGKEER NAAR BELGIE ALS
INWONER
1. Terugkeer uit groene of oranje zone :
•

Geen verplichting tot quarantaine of
test .

2. Terugkeer uit rode zone :
•

•

Geen quarantaine indien digitaal
coronacertificaat met volledige
vaccinatie (+ 2 weken), negatieve
PCR-test (< 72 uur) of
herstelcertificaat;
Bij onmiddellijke testing (dag 1 of
dag 2) ➔ geen quarantaine.
Vanaf 12j : negatieve PCR-test
aantonen.
< 12j : vrijgesteld van
testverplichting.

3. Terugkeer uit zone met heel hoog risico
(“variants of “concern”):
•
•

Verplichte quarantaine van 10
dagen met PCR-test op dag 1 en dag
7;
Verplichting geldt ook voor
personen die volledig gevaccineerd
zijn of in het land zelf al een
negatieve test hebben afgelegd.

AANKOMST BELGIE ALS NIETINWONER
1. Aankomst vanuit groene of oranje zone :
•

Geen verplichting tot quarantaine of
test .

2. Aankomst vanuit rode zone:
•

Geen quarantaine indien digitaal
coronacertificaat met volledige
vaccinatie (+ 2 weken), negatieve
PCR-test (< 72 uur) of
herstelcertificaat.

VERTREK NAAR HET BUITENLAND

Basisprincipe :
Wie over een geldig digitaal coronacertificaat
beschikt, kan binnen Europa vrij reizen.
Controleer zeker vooraf altijd de precieze
reisvoorwaarden van het land van bestemming of
van de landen waar je in transit bent.

3. Aankomst van buiten de Europese Unie:
•

Geen quarantaine indien volledige
vaccinatie (+ 2 weken) met een door
Europa erkend vaccin én een
negatieve PCR-test (< 72 uur).

4. Aankomst na verblijf in zone met heel
hoog risico (“variants” of “concern”):
•

Reisverbod voor niet-Belgen die niet
in België resideren en zich de
afgelopen 14 dagen op enig moment
in zone met heel hoog risico
bevonden. Uitzondering : essentiële
reizen door vervoerspersoneel en
diplomaten ➔ 10 dagen verplicht in
quarantaine met PCR-test op dag 1
en dag 7.
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