
 
 

 

 

 

Reizen en corona 

Vanaf 24 juni is het mogelijk om in de CoronaCheck-app je vaccinatiegegevens 
om te zetten in een QR-code. Met die QR-code krijg je toegang tot evenementen 

en locaties in Nederland waar een coronabewijs gevraagd wordt. Vanaf 1 juli 

kan je de CoronaCheck ook gebruiken om een QR-code te maken voor 

reizen naar andere landen in de Europese Unie. 

Heeft u geen smartphone ga dan naar www.coronacheck.nl/nl/print/ 

Het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) maakt het mensen straks makkelijker 

om binnen de Europese Unie te reizen tijdens de coronapandemie.  

Een coronabewijs om te reizen binnen de EU kan zijn:  

-een negatieve testuitslag;  

-een vaccinatiebewijs;  

-een bewijs dat u bent hersteld van corona. 

 
Doordat het aantal besmettingen in ons land maar ook in andere landen in 

Europa aanzienlijk zijn gedaald zijn verschillende landen geschakeld naar code 

geel. Reisadvies geel wil zeggen: u mag reizen naar dat land maar dient wel 

bepaalde restricties in acht te nemen.  

 

Staat een land nog op code oranje dan mag u in dat land geen vakantie vieren. 

Dit land is nog teveel een risicogebied. Staat een land op geel dan hoeven 
reizigers na terugkomst geen coronatest te laten zien én zij hoeven niet in 

quarantaine.  

 

 

Maatregelen op de bestemming! 

Welke maatregelen er gelden op jouw favoriete vakantiebestemming lees je op 

de site van de Nederlandse overheid, via www.nederlandwijd.nl. Zoek jouw 

bestemming en klik op het kopje 'Coronavirus'. Check altijd deze website 

voor laatste stand van zaken.  De reiziger is altijd zelf verantwoordelijk om 

zich op de hoogte te stellen van actuele vereisten die de landen van vertrek en 

aankomst stellen.  

 

 

http://www.coronacheck.nl/nl/print/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-reizen


 
 

 

 

 

 

 
Lees hier aan welke eisen u momenteel moet voldoen voor vertrek naar 

uw bestemming! (bijgewerkt 20 juli 2021) 

 

Reisadvies België 

 

Voor België geldt een geel reisadvies. Dat houdt in dat u na een 

verblijf in de rest België niet in quarantaine hoeft en geen negatieve test hoeft te 

overleggen.  

Nederland wordt door België gezien als land uit de ‘rode’ zone. Rode zone 

betekent in België dat er voor reizigers uit deze zone inreisbeperkingen gelden. U 

dient aan één van de volgende voorwaarden te kunnen voldoen: 

– U kunt aantonen dat u tenminste 14 dagen geleden volledig gevaccineerd 

bent; 

– U kunt een negatieve PCR-test (niet ouder dan 72 uur) laten zien; 

– U kunt aantonen dat u herstelt bent van een COVID-19 besmetting. Dit bewijs 

is minstens 11 dagen en maximaal 180 dagen oud; 

 

Reisadvies Duitsland 

Voor Duitsland geldt op dit moment een groen reisadvies. Dat 

houdt in dat u na een verblijf in Duitsland niet in quarantaine 

hoeft en geen negatieve test hoeft te overleggen. 

Nederland wordt sinds 18 juli gezien als risicogebied voor Duitsland. U dient zich 

voorafgaand aan uw reis te registreren. Als u een negatief testbewijs, het 

vaccinatiebewijs of herstelbewijs upload tijdens het registreren, dan hoeft u niet 

in quarantaine. Het registratiebewijs vindt u via www.einreiseanmeldung.de/#/ 

Het vaccinatiebewijs kunt u uploaden vanaf twee weken nadat u volledig 

gevaccineerd bent. Een herstelbewijs kunt u uploaden vanaf 28 dagen na de 

positieve testuitslag (deze mag max. 6 maanden oud zijn). 

 

 

 

 

 

http://www.einreiseanmeldung.de/#/


 
 

 

 

 

 

 

Indien u een testbewijs laat zien, dient deze aan de volgende voorwaarden te 

voldoen: 

– PCR-test: deze is niet ouder dan 72 uur; 

– Antigeentest: deze is niet ouder dan 48 uur; 

Mondkapje: Verplicht in alle openbare en overdekte ruimtes. In Duitsland dient 

men een medisch mondkapje te ragen en in sommige deelstaten is een FFFP2-

mondmasker verplicht! 

 

 

Reisadvies Frankrijk 

 

Voor Frankrijk geldt een geel reisadvies. Dat houdt in dat u na een verblijf in 

Frankrijk niet in quarantaine hoeft en geen negatieve test hoeft te overleggen.  

Per 18 juli zijn de grenscontroles verscherpt: reizigers zonder de ‘sanitaire pas’ 

(digitaal coronabewijs), moeten verplicht in quarantaine. U hoeft niet in 

quarantaine als u aan één van de volgende voorwaarden kunt voldoen: 

– U bent tenminste 7 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd 

(AstraZeneca, Pfizer of Moderna); 

– U bent tenminste 28 dagen of langer geleden gevaccineerd met het Janssen-

vaccin; 

– U bent hersteld van een COVID-19 besmetting en u heeft tenminste dagen of 

langer gelezen een vaccinatie gehad (u dient een bewijs van een COVID-19 

besmetting te kunnen aantonen); 

– U kunt laten zien dat u hersteld bent van een COVID-19 besmetting. Dit bewijs 

moet minimaal 15 dagen en maximaal 6 maanden oud zijn; 

– U kunt een negatieve test laten zien.  

Let op: Deze PCR-/antigeentest mag niet ouder zijn dan 24 uur! 

Mondkapje: Verplicht in alle openbare en overdekte ruimtes. Ook verplicht op 

plaatsen waar niet voldoende afstand bewaard kan worden. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Reisadvies Italië 

 

Voor Italië geldt op dit moment een geel reisadvies. Dat houdt in dat u na een 

verblijf in Italië niet in quarantaine hoeft en geen negatieve test hoeft te 

overleggen.  

U kunt naar Italië reizen (met de CoronaCheck-app) als u aan één van de 

volgende voorwaarden kunt voldoen: 

– U bent tenminste 14 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd; 

– U kunt een negatieve PCR- of antigeentest laten zien (niet ouder dan 48 uur); 

– U kunt aantonen dat u genezen bent van een COVID-19 besmetting. Dit bewijs 

mag niet ouder zijn dan 6 maanden; 

 

LET OP: U dient zien voorafgaand aan uw reis te registreren met het Digital 

Passenger Locator Form; zie www.app.euplf.eu/#/ 

 

 

 

Reisadvies Oostenrijk 

 

 

Voor Oostenrijk geldt op dit moment een geel reisadvies. Dat houdt in dat u na 

een verblijf in Oostenrijk niet in quarantaine hoeft en geen negatieve test hoeft 

te overleggen. U kunt naar Oostenrijk reizen (met de CoronaCheck-app) als u 

aan één van de volgende voorwaarden kunt voldoen: 

– U kunt aantonen dat u 22 dagen of langer geleden uw 1e vaccinatie heeft 

gekregen. Bij uw 1e vaccinatie is uw bewijs 3 maanden geldig. Bent u volledig 

gevaccineerd, dan is uw bewijs 9 maanden geldig. 

– U kunt aantonen dat u 22 dagen of langer geleden gevaccineerd bent met het 

Janssen-vaccin; 

– U kunt een negatieve PCR-test (niet ouder dan 72 uur) of antigeentest (niet 

ouder dan 48 uur) laten zien; 

– U kunt aantonen dat u genezen bent van een COVID-19 besmetting. Dit bewijs 

is niet ouder dan 6 maanden; 



 
 

 

 

 

 

 

 

In Oostenrijk werkt men met de 3-G-Regel, wat staat voor getest, gevaccineerd 

of genezen. Bij accommodaties, restaurants, bezienswaardigheden en in het 

openbaar vervoer moet u kunnen aantonen dat u aan de 3-G-Regel kunt 

voldoen. 

Mondkapje: Verplicht in alle openbare en overdekte ruimtes. In Oostenrijk dient 

men een FFFP2-mondmasker te dragen.  


