
Zone met heel hoog risico - Toegelaten essentiële reizen 
(Artikel 21.§2 van het ministerieel besluit van 23 juni 2021) 

 

Onverminderd paragrafen 1 en 1bis is het verboden voor personen die zich op enig moment in de 

afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land dat op de website “info-coronavirus.be” van de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als zone met 

heel hoog risico  is aangemerkt bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het 

Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of 

hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële 

reizen: 

 

1° de professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, de 
sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore 
windmolenparken, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever; 
 
2° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale 
organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede 
werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een 
attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post; 
 
3°  de reizen van de echtgenoot, of partner  van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit 
of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België  voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen 
van hun kinderen die onder hetzelfde dak wonen, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële 
reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten 
eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden; 
 
4°  doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie ; 
 
5° doorreizen in België vanuit een land bedoeld in de eerste lid naar het land van nationaliteit of 
hoofdverblijfplaats, voor zover dit land zich binnen de Europese Unie of de Schengenzone bevindt; 
 
6°  de reizen om dwingende humanitaire reden, mits zij in het bezit zijn van een attest van dwingende 
humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de 
Dienst Vreemdelingenzaken. 
 
Wanneer een land wordt toegevoegd aan de lijst, treedt het inreisverbod op het Belgisch grondgebied in 

werking op het moment zoals aangegeven op de website “info-coronavirus.be” en ten vroegste 24 uren 

na de publicatie op die website. 
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