
                        

 

Persbericht 2 januari 202 - Covid-19 

 

Opening testcentrum in het station Brussel-Zuid 
 

Vandaag, 2 januari 2021, wordt een bijkomend testcentrum in het station Brussel-Zuid  geopend 

door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie  in nauwe samenwerking met de NMBS en 

het Rode Kruis. Met als doel dat de internationale reizigers met treinaankomst in dit station zich zo 

snel mogelijk te laten testen. Dit centrum bevindt zich in de Fonsnylaan 47b in Sint-Gillis, en is 

open van 9u tot 23u. Het kan 840 personen per dag opvangen. 

 

Er zijn nieuwe beslissingen genomen op het Overlegcomité van 30 december inzake terugkerende 

reizigers uit een rode zone.  

De beslissingen behelzen dat personen die terugkomen uit een rode zone, de volgende acties 

moeten uitvoeren: 

• invullen van het PLF formulier (Passenger Locator Form) voor ze terugkeren in België,  

• zich onmiddellijk in quarantaine te plaatsen voor een periode van 10 dagen vanaf hun 

aankomst.  

• een test uitvoeren op dag 1 en op dag 7 van de quarantaine.  

o De eerste test laat toe om na te gaan of iemand al positief is, en zo ja, de tracing 

onmiddellijk op te starten.  

o De tweede test is nodig om te kijken of de quarantaine kan stopgezet worden. Dit 

kan, mits het goed respecteren van de preventiemaatregelen, na het tweede 

negatieve testresultaat. 

Deze maatregelen zijn genomen om ons land zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke 

nieuwe virussen, zoals de zeer besmettelijke variant die momenteel in Engeland circuleert. 

De Brusselse regio heeft 250 VTEs ter beschikking in het contactcentrum voor het opvolgen van de 

contacten, evenals 44 VTEs op het terrein. Deze personen zijn geactiveerd om te verzekeren dat de 

personen die terugkomen uit een rode zone de quarantaine respecteren en zich laten testen. 

Meer informatie kan gevonden worden op https://coronavirus.brussels/ of https://www.info-

coronavirus.be/nl/ . 

De 7 andere testcentra van het Brusselse gewest zullen vanaf 2 januari ook in het weekend open zijn 

om zo goed mogelijk de vraag naar de testcapaciteit op te vangen. Deze capaciteit ligt momenteel op 

70.000 testen per week in de regionale testcentra, en wordt vervolledigd door de testcapaciteit van 

de privé-labo's. Elke persoon die een test moet laten afnemen, ontvangt een test-code per sms.  

https://coronavirus.brussels/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.info-coronavirus.be/nl/


De test kan verzekerd worden door reservatie op de website https://brussels.testcovid.be/nl/ 

(behalve voor het testcentrum van het Zuid station, waar men zonder afspraak terecht kan. 

Volgens Minister van Gezondheid Alain Maron: "het is fundamenteel dat iedereen die terugkomt van 

een rode zone zich in quarantaine afzondert en een test laat afnemen bij terugkeer. Het testcentrum 

van het station Brussel Zuid geeft ons een extra middel om het virus te verslaan. Ik dank alle teams 

die uiterst efficiënt gewerkt hebben om dit centrum te realiseren in een record tempo. Ik vraag aan 

alle Brusselaars om vol te houden en de inspanningen voort te zetten." 

 

 

https://brussels.testcovid.be/nl/

