
Reizen in Coronatijd 

 

Duitsland geel vanaf 10 juni 

Transit: geen test, geen formulier, in en uit, eindbestemming tonen 

 

Oostenrijk geel vanaf 10 juni, Zwitserland oranje 

Transit: geen test, geen formulier, in en uit, eindbestemming tonen 

 

Frankrijk oranje 

Transit: avondklok 23.00-06.00 tot 30 juni, PCR test 72 uur vanaf 11 jaar, toeristen 

welkom, wel nog oranje. 

Informatie spreekt elkaar tegen. Ene praat over vaccin ipv PCR, andere zegt PCR wel 

nodig. 

 

België oranje 

Transit: geen avondklok, geen formulier, geen test 

 

Vliegen 

Alleen mondkapje verplicht en gezondheidsformulier: Passenger Locator Form, voor 

vertrek invullen. Overige eisen worden bepaald door het land van bestemming: 

traveldoc.aero 

 

Italië 

Binnenkomst: antigeentest 48 uur vanaf 2 jaar, geen quarantaine. 

Officieel zou je jezelf moeten melden bij de ASL. Bij klachten melden bij ASL 

Wanneer je niet getest bent, moet je 10 dagen in quarantaine gaan en op dag 5 testen 

 

Stand van zaken: 

 Witte regio’s: Friuli-Venezia Giuglia, Veneto, Liguria, Umbria, Abruzze, Molise, 

Sardinië 

 Gele regio’s: alle overige regio’s. 

 21 juni alle regio’s op wit behalve Valle d’Aosta 

 Gele regio: 

o Avondklok 00.00-05.00, vanaf 21 juni over 

o Max 4 personen aan een tafel  

o Vrij reizen  

o Eten in restaurant of bar tot 23.00 uur, vanaf 21 juni onbeperkt 

 15 mei zwembaden en strand open 

 1 juni ook binnen eten, zwembad binnen en sportschool open 

 1 juli alle vakantieactiviteiten open 

 

Terug in Nederland 

 Geen test of quarantaine 

 

Testen 

www.coronasnelcheck.nl, certificaat nodig dus bijboeken. 

Voor jonge kinderen ook ondiepe neustest mogelijk met certificaat 

Bij apotheek lokaal in IT 

Je hebt een antigeentest nodig 

 

 

 

 



Verzekering 

Reisverzekering dekt oranje gebied niet. Italië is voor NL geel. Mocht het oranje worden, 

dan dekt de zorgverzekering tot de kosten in NL uit basisverzekering. Eventueel 

aanvullende verzekering. 

 

Formulieren en sites 

Informatie van de Nederlandse overheid 
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/reizen/reisadvies 

 

Check wat de reisvereisten zijn met vliegen 

https://www.traveldoc.aero/ 

 

Informatie van de Italiaanse overheid 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-

frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html 

 

Nog meer informatie van de Italiaanse overheid 

www.salute.gov.it kies voor ‘travellers’ 

 

Passenger Locator Form (gezondheidsverklaring) 

https://app.euplf.eu/#/ 

 

 

 

 

 


