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Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

 

Wil je je vakantie met een gerust hart plannen, 
controleer dan vanaf nu een aantal gegevens 

 

Met de zomer voor de deur vertrekken heel wat mensen op reis naar buitenland, voor vakantie of voor 
het werk. Om het vrij verkeer van personen tussen de lidstaten van de EU eenvoudiger te maken, zal 
hiervoor één van de Europese Covid-certificaten nodig zijn. Het is raadzaam om je goed voor te bereiden 
door je persoonlijke gegevens te controleren en je te informeren over de vereisten in het land van 
bestemming. Alle Belgen die nog geen kans hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren, hebben 
recht op twee gratis PCR-tests vóór hun reis. 

Een voorwaarde voor het controleren van je vaccinatiegegevens 

Je kan steeds meer officiële documenten online raadplegen/downloaden door je aan te melden met je 
elektronische identiteitskaart of met de Itsme-app. 

Hetzelfde zal binnenkort gelden voor de Europese Covid-certificaten en de gratis PCR-tests voorafgaand aan een 
reis waar al wie nog geen kans had om zich volledig te laten vaccineren. Om problemen te vermijden op de dag dat 
je toegang wenst te krijgen tot deze documenten, ga je best na of je toegang via Itsme of je elektronische 
identiteitskaart geactiveerd is en of je de code van je identiteitskaart en je kaartlezer nog hebt. Als je de code van 
je elektronische identiteitskaart niet meer hebt, neem dan contact op met je gemeente om een nieuwe code te 
verkrijgen. 

Je vaccinatiegegevens controleren 

We raden alle Brusselaars ten zeerste aan om te controleren of hun vaccinatiegegevens correct zijn, om 
probleemloos één van de Europese Covid-certificaten te kunnen verkrijgen. Dat kan via het gewestelijke platform 
Brussels Gezondheidsnetwerk of via de federale website mijngezondheid.belgie.be. Dit is belangrijk omdat je zo de 
gegevens kunt controleren die ook in de Europese Covid-certificaten worden opgenomen.  

Als je een fout opmerkt in je persoonlijke vaccinatiegegevens, dan kan je die laten corrigeren door te bellen naar 
het gewestelijke callcenter op 02/214.19.19. 

Twee gratis PCR tests voorafgaand aan je reis 

Van 1 juli tot eind september kunnen volwassenen die zich nog niet volledig hebben kunnen laten vaccineren en 
kinderen van 6 tot 17 jaar op aanvraag twee gratis PCR-tests vóór een reis verkrijgen. 

Om gebruik te kunnen maken van deze tests, moet je naar de federale website mijngezondheid.belgie.be surfen. 
Daar moet je een testcode aanvragen, die tien dagen geldig is. Deze code moet je ingeven bij het boeken van je test 
via het reserveringsplatform voor de testcentra: https://brussels.testcovid.be. 

http://www.covidsafe.be/
https://brusselshealthnetwork.be/nl/
http://www.mijngezondheid.belgie.be/
http://www.mijngezondheid.belgie.be/
https://brussels.testcovid.be/


Na de test kan je je testresultaat op het gewestelijke platform Brussels Gezondheidsnetwerk of de federale website 
mijngezondheid.belgie.be terugvinden. Wie geen rijksregisternummer heeft, kan de federale website 
mijngezondheid.belgie.be raadplegen met behulp van de code die hij/zij heeft gekregen. 

Informeer je over de geldende maatregelen in het land van bestemming 

Vanaf 1 juli kunnen we, dankzij het persoonlijke Covid-certificaat, opnieuw vrijer reizen in Europa. Niet alle landen 
hanteren echter dezelfde toegangsvoorwaarden en gezondheidsmaatregelen, dus informeer je vóór je reis tijdig 
over deze maatregelen via de website reopen.europa.eu. 

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons 

nieuws op onze Facebookpagina. 
 

 

https://brusselshealthnetwork.be/nl/
http://www.mijngezondheid.belgie.be/
http://www.mijngezondheid.belgie.be/
https://reopen.europa.eu/fr
https://coronavirus.brussels/

