
 
 

Maatregelen die in Italië gelden  

Sinds 3 juni gelden er geen beperkingen meer in Italië voor wat betreft 

verplaatsingen binnen het nationaal grondgebied en tussen de gewesten (Sardinië, 

Sicilië, Apulië en Calabrië vragen wel op voorhand een on-line info-formulier in te 

vullen).  

Heropening van handelszaken en andere. 

Mits het in acht nemen van de opgelegde veiligheidsprotocollen zijn winkels voor 

detailverkoop intussen heropend (zoals voor kleding, schoenen, enz.), alsmede 

persoonsgebonden diensten (kappers, schoonheidssalons), horeca (restaurants, 

pizzeria’s, ijssalons, cafés enz.) en musea (waarvoor evenwel het aantal toegelaten 

bezoekers wordt beperkt). Ook religieuze diensten zijn toegelaten. Sinds 15 juni 

worden opnieuw voorstellingen in cinema’s en theaters vertoond, zij het met een 

maximum van 1000 personen in openlucht en 200 in gesloten ruimte. 

Blijven wel het verbod op samenscholingen en de plicht een mondmasker te dragen 

(vanaf de leeftijd van zes jaar) in gesloten ruimtes die voor het publiek toegankelijk 

zijn, met inbegrip van het openbaar vervoer en in alle situaties waar social distancing 

niet mogelijk is. Bovendien dient wie koorts heeft boven 37,5° thuis te blijven, de 

huisdokter te contacteren en verdere persoonlijke contacten te vermijden. 

Reizen van en naar het buitenland. 

Sinds 3 juni geniet men in principe vrije toegang in Italië indien afkomstig uit Europese 

lidstaten, Schengen-landen en het Verenigd Koninkrijk; eventuele beperkingen kunnen 

alleen opgelegd worden indien de epidemiologische toestand dat vereist. Voor 

uitzonderingen, verdere details en de gedragscode voor wat betreft reizen met 

quarantaineplicht vanuit andere landen, gelieve de onderstaande sectie “Reizen naar 

Italië” te raadplegen. 

Voor verdere details met betrekking tot de huidige maatregelen in Italië, gelieve naar 

de FAQ te gaan op de website van de Regering. 

 

 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init
https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome
https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus
https://home.rcovid19.it/
http://www.governo.it/it/faq-fasedue


 
 

Reizen naar Italië 

Toegang vanuit EU+ landen. 

Vanaf 3 juni geldt er in principe geen beperking meer tot de toegang op het nationaal 

grondgebied voor reizigers afkomstig uit Europese lidstaten, Schengen-landen en het 

Verenigd Koninkrijk (de zgn. EU+), en die de laatste 14 dagen niet in een ander land 

hebben verbleven. Er bestaat in geen enkele regio een door dat gewest autonoom 

besliste beperking tot toegang. In sommige gevallen wordt men evenwel verzocht 

op voorhand een on-line formulier in te vullen (Sardinië, Sicilië, Apulië, Calabrië) of 

kunnen verdere verplichtingen worden opgelegd aan inwoners van deze gewesten die 

uit het buitenland terugkeren na een verblijf voor vakantie of werk. 

Eventuele beperkende maatregelen kunnen enkel genomen worden met beslissingen 

op nationaal vlak indien de epidemiologische toestand dat vereist. Momenteel moet 

wie de laatste twee weken heeft verbleven in Griekenland, Kroatië, Malta of Spanje 

een negatieve test voorleggen van de laatste 72 uren ofwel een test laten doen in 

overleg met de plaatselijke gezondheidsdienst binnen de 48 uur na het betreden van 

het nationaal grondgebied. Wie de laatste twee weken heeft verbleven in Roemenië 

en Bulgarije is daarentegen verplicht een quarantaine te ondergaan. In elk geval moet 

éénieder die Italië betreedt vanuit gelijk welke plaats een verklaring op eer afgeven 

aan de transportverantwoordelijke of aan de politie in geval van controle.  

Beperkingen tot toegang uit andere landen en quarantaineplicht 

Als algemene regel blijven er beperkingen tot toegang in Italië uit derde landen die 

niet tot de EU+ behoren, waarbij de reden tot verplaatsing dient gerechtvaardigd 

te worden aan de hand van een verklaring op eer en waarvoor de quarantaineplicht 

voorzien is in samenspraak met de plaatselijk bevoegde gezondheidsdienst. In 

deze gevallen is het alleen mogelijk te reizen voor bewezen beroepsmatige vereisten, 

hoogdringendheid, om gezondheidsredenen, om zich naar de eigen woonplaats te 

begeven, alsmede voor studie.  Uitzonderingen op deze regel zijn voorzien, zoals 

bijvoorbeeld voor een verblijf van maximum 5 dagen voor professionele doeleinden, 

om dringende redenen of voor gezondheid, voor diplomatiek personeel in het 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init
https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome
https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus
https://home.rcovid19.it/
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
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo_rientro_da_estero_16_07_2020.pdf


 
 

uitoefenen van hun functies, voor transit naar eigen land voor een duur niet langer dan 

36 uur, enz.). 

Zijn vrijgesteld van deze motivatieplicht, maar steeds onderhevig aan quarantaine, 

afkomstig uit deze landen, Italiaanse of burgers van de EU (of woonachtig in een land 

van de EU) en onderdanen van enkele derde landen (momenteel Algerije, Australië, 

Canada, Georgië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, 

Uruguay). 

Er zijn tenslotte enkele landen (momenteel Armenië, Bahrein, Bangladesh, Bosnië-

Herzegovina, Brazilië, Chili, Colombia, Kosovo, Kuwait, Noord-Macedonië, Moldavië, 

Montenegro, Oman, Panama, Peru, Dominicaanse Republiek en Servië) van waaruit 

het verboden is naar Italië te reizen; dit verbod geldt niet voor Italiaanse en burgers 

van de EU+, op voorwaarde dat zij in Italië verblijven van voor 9 juli. Deze uitzondering 

geldt eveneens voor ambtenaren van de EU, het diplomatiek corps of militair personeel 

in het uitoefenen van hun functies. 

Reizen met vliegtuig 

Het luchtvaartpersoneel dient de lichaamstemperatuur op te meten van de passagiers 

en het inschepen te verbieden voor wie koortssymptomen vertoont. Bovendien meten 

de Belgische luchthavens sinds 15 juni de lichaamstemperatuur van alle reizigers met 

verbod van toegang/vertrek in geval van temperatuur boven 38 graden. Bij inschepen 

zullen de luchtvaartmaatschappijen een bijkomend formulier van verklaring op eer 

overhandigen waarop men verzekert niet besmet te zijn met Covid-19 noch contacten 

te hebben gehad met positief geteste personen gedurende de laatste 14 dagen. 

Informatieve vragenlijst voor toegang tot en terugkeer naar Italië 

Gelieve de gedetailleerde normen na te lezen op de desbetreffende pagina van het 

Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale en de on-line vragenlijst in te 

vullen om na te kijken welke de voorwaarden zijn voor toegang tot Italië naargelang 

het land van herkomst of voor de terugkeer bij een reis naar het buitenland.  

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


 
 

Maatregelen die in België gelden. 

België is sinds 1 juli in fase 4 in het beheren van de epidemiologische crisis. Wat 

inhoudt dat alle economische sectoren zijn heropgestart, met inbegrip van HoReCa, 

mits duidelijke veiligheidsprotocollen. Ook sportinfrastructuren zijn heropend (waar 

contactsporten als boksen, judo en volley beperkt worden tot trainingen zonder 

lichamelijk contact), alsmede zwembaden. 

Daarentegen zijn er sinds 29 juli nieuwe beperkingen heringevoerd wat betreft 

sociale contacten. Meer bepaald mag in de private sfeer elke familie enkel nauwe 

contacten hebben met slechts vijf personen (kinderen onder 12 jaar uitgezonderd); 

samenkomsten van familiaal of privaat karakter zijn toegestaan met maximum 10 

personen (steeds kinderen onder de 12 jaar niet meegeteld) met in acht nemen van 

de veiligheidsvoorschriften; deze maatregelen zijn door de Nationale Veiligheidsraad 

verlengd van 20 augustus tot eind september. Anderzijds heeft de Nationale 

Veiligheidsraad, gezien de afname van nieuwe besmettingen, beslist dat het vanaf 

24 augustus opnieuw toegelaten is te winkelen met twee personen, en zonder 

tijdslimiet. Eveneens wordt vanaf 1 september het toegestaan aantal personen aan 

publieke evenementen verhoogd tot 400 in openlucht en 200 in gesloten ruimte, met 

mondmaskerplicht.  

De heropening van de scholen op 1 september werd bevestigd, met respect voor de 

daartoe voorziene protocollen.  

Het bedekken van neus en mond blijft verplicht in openbare plaatsen met veel 

bezoekers (zoals bv. winkelstraten), waarbij het de plicht van de burgemeester is deze 

kenbaar te maken. Sinds 12 augustus is er een mondmaskerplicht op alle openbare 

en in alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in het ganse Brusselse Gewest. 

Tenminste tot 31 augustus blijven concerten en muziekfestivals verboden en blijven 

nachtlokalen gesloten.  

  



 
 

Wat betreft reizen naar het buitenland, zijn sinds 15 juni de grenzen heropend voor 

verplaatsingen binnen de Europese Unie, Schengen-landen en het Verenigd 

Koninkrijk. Er werd weliswaar een zgn. verkeerslicht-systeem opgesteld, waarbij 

eventuele bepalingen worden voorzien voor terugkeer uit enkele landen (ook EU+) of 

voor reizen naar andere landen (zie volgende sectie). 

Reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moet iedereen die naar België (terug) komt binnen de 48 uur voor 

aankomst een on-line formulier invullen (met uitzondering van toegang via land voor 

een verblijf van maximum 48 uur of na eenzelfde verblijf in het buitenland van 

maximum 48 uur). 

In België geldt er sinds 15 juni geen algemene beperking meer van toegang 

vanuit landen van de EU, Schengen of het Verenigd Koninkrijk (“EU+”). 

Teneinde de verspreiding van Covid-19 in te dijken, werden weliswaar enkele 

beperkingen opgelegd voor reizen van of naar “rode zones”; indien afkomstig uit deze 

zones (of waar men de laatste 15 dagen heeft verbleven) is het verplicht een test te 

laten doen en sowieso een quarantaine (welke eventueel opgeschort kan worden in 

geval van een tweede negatieve test na de negende dag volgend op het verlaten van 

de rode zone). De lijst van deze “rode zones” kan op de website van Buitenlandse 

Zaken geraadpleegd worden. 

België heeft eveneens een reeks “oranje zones” opgesteld, waarbij dient begrepen te 

worden dat het gaat om gebieden met een bescheiden risico. Aan wie uit deze zones 

terugkeert wordt aanbevolen bijzondere aandacht te schenken aan het opkomen van 

eventuele symptomen en snel een dokter te raadplegen. Test en quarantaine zijn niet 

verplicht, maar wel aanbevolen. Ook de lijst van “oranje zones” is steeds beschikbaar 

op de website van Buitenlandse Zaken. Sinds 26 augustus is de regio Veneto in deze 

lijst opgenomen. 

Behalve het feit dat de quarantaineplicht nog blijft voor wie uit andere landen 

toekomt, zijn niet-essentiële reizen naar die landen nog niet toegestaan. Deze 

beperking geldt niet voor volgende categorieën: dokters en navorsers in het kader van 

medische wetenschappen, grens- en seizoenarbeiders, transportsector, diplomatieke 

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://diplomatie.belgium.be/nl


 
 

ambtenaren en van internationale instellingen, militaire staf en humanitair personeel in 

het uitoefenen van hun functies, passagiers in transit, personen met dringende 

familiale redenen, personen die van een internationale bescherming genieten, 

studenten, gespecialiseerde arbeiders, deelnemers aan samenkomsten 

georganiseerd door internationale organisaties, personeel van 

vervoersmaatschappijen. Belgische onderdanen of woonachtig in België die 

verplaatsingen hebben gemaakt voor vermelde redenen, en op basis van de 

desbetreffende documenten, zullen van de quarantaineplicht worden vrijgesteld.  

Voor verdere details, gelieve de site https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ te 

raadplegen, op de pagina “Internationaal” of deze van de reisadviezen op de site van 

het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

