
 

 

3 maart 2022 
 

Informatie Coronavirus COVID-19: situatie in Frankrijk 
Informatie ter attentie van reisprofessionals 

 
► REIZEN NAAR EN VANUIT FRANKRIJK 

 
Reizen naar en vanuit Frankrijk zijn toegestaan volgens de voorwaarden die variëren afhankelijk van de 
gezondheidssituatie in de betreffende landen en de vaccinatie van de reizigers. Er is een indeling van de landen 
in 3 kleurcodes (groen, oranje, rood) gemaakt op basis van de gezondheidsindicatoren. Op dit moment zijn er 
alleen nog groene en oranje landen. 
 

 
 
Voor alle kleurcodes geldt vanaf 12 jaar en ouder:  

 GROENE LANDEN ORANJE LANDEN 

Gevaccineerde 
reiziger* 

• Bewijs van volledige vaccinatie volgens Europese regels 
(1) 
 
 

• Bewijs van volledige vaccinatie volgens Europese regels 

• Verklaring op erewoord (3) 
 

Niet 
gevaccineerde 
reiziger 

• Negatieve PCRtest van uiterlijk 72 uur voor vertrek of 
een antigeentest uiterlijk 48 uur voor vertrek of een 
herstelbewijs meer dan 11 dagen geleden en niet ouder 
dan 4 maanden (2) 

 
 
 
 
 
 

• Noodzakelijke reis volgens de bepalingen voor oranje 
landen (4) Franse ingezetenen uitgezonderd 

• Negatieve PCRtest van uiterlijk 72 uur voor vertrek of 
een antigeentest uiterlijk 48 uur voor vertrek (2) 

• Verklaring op erewoord (3) 

• Antigeentest (steekproefsgewijs) bij binnenkomst in 
Frankrijk, daartoe dit formulier:  
passager.serveureos.org (5) 

• Zelfquarantaine van 7 dagen in geval van positieve test 
 

 
 
(1) a. De in Frankrijk toegestane vaccins zijn de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees 

Geneesmiddelenbureau (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield en Johnson & Johnson. 

b. Het vaccinatiebewijs is alleen geldig als het volledige vaccinatieschema is afgerond, dat wil zeggen: 
• 7 dagen na de 2de injectie van een vaccin met 2 prikken (Pfizer, Moderna, AstraZeneca); 
• 28 dagen na de injectie van een vaccin met 1 prik (Johnson & Johnson); 
• 7 dagen na de injectie van een vaccin voor personen die al corona hebben gehad (slechts 1 prik nodig). 

 

https://passager.serveureos.org/


 

 

Sinds 1 februari 2022, geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder dat er niet meer dan 9 maanden mag zitten 
tussen de één na laatste mRNA vaccinatie en de laatste dosis. Als de laatste vaccinatie 9 maanden of langer 
geleden is, geldt de vaccinatie niet meer voor de Coronapas.  
 
c. Voor reizigers die het Sinopharm of Sinovac vaccin hebben geldt:  
- als compleet vaccinatie schema: moet een nieuwe dosis van een mNRA vaccin hebben gehad 
-als incompleet vaccinatie schema: moeten 2 dosissen van een mNRA vaccin hebben gehad met een tussentijd 
van 21 tot 49 dagen. Een week na de laatste vaccinatie is de vaccinatie geldig 
 
Voor reizigers die het Sputnik vaccin hebben geldt dat zij, ongeacht of ze een compleet of incompleet 
vaccinatie schema hebben, 2 dosissen van een mNRA vaccin moeten hebben gehad met een tussentijd van 21 
tot 49 dagen. Een week na de laatste vaccinatie is de vaccinatie geldig 
 
d. Als bewijs van volledige vaccinatie kan een digitaal COVID-certificaat van de EU worden gebruikt of een 
COVID-certificaat dat is afgegeven in een van de 33 landen en gebieden die zich bij het digitale COVID-
certificaatsysteem van de EU hebben aangesloten op grond van gelijkwaardigheidsbesluiten van de EU: 
Albanië, Andorra, Armenië, Kaapverdië, El Salvador, Faroër eilanden, Georgië, Israël, IJsland, Libanon, 
Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, 
Panama, San Marino, Servië, Singapore, Zwitserland, Taiwan, Thailand, Tunesië, Togo, Turkije, Oekraïne, 
Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Uruguay en Vaticaanstad. 
 
 
e. De voor gevaccineerde volwassenen geldende maatregelen gelden onder dezelfde voorwaarden ook voor 
begeleidende minderjarigen, ongeacht of zij gevaccineerd zijn of niet. 
 
(2) Iedere persoon van 12 jaar en ouder die het Franse grondgebied binnenkomt en niet gevaccineerd is moet 
een negatieve PCR test niet ouder dan 72 uur of antigeentest niet ouder dan overleggen.  
NB: voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk zijn zelfafnametests die door de NHS worden verstrekt, niet 
toegestaan voor reizen. Indien de betrokkene afkomstig is uit een land geklasseerd als groen, kan hij ook een 
certificaat van genezing in de vorm van een Europese QR-code overleggen, dat wordt gedefinieerd als een 
positief resultaat van een PCR- of antigeentest die meer dan 11 dagen en minder dan 4 maanden tevoren is 
uitgevoerd. 
 
(3) Een verklaring op erewoord van de reiziger dat hij/zij geen symptomen van Covid-19-infectie heeft en 

zich er niet van bewust is in de 14 dagen vóór de reis met een geval in contact te zijn geweest. 
 

(4) Noodzakelijke reizen oranje landen: uitgezonderd zijn met name Franse onderdanen en hun partners, EU-
burgers en hun partners die hun hoofdverblijfplaats in Frankrijk hebben of die via Frankrijk reizen om naar 
hun hoofdverblijfplaats te gaan, reizigers met een overstaptijd van minder dan 24 uur die in de 
internationale transitzone verblijven. Toerisme en vakantie in Frankrijk zijn geen dwingende redenen om 
naar Frankrijk te reizen. 

(5) Indien de reiziger afkomstig is uit een land dat als oranje is ingedeeld en niet is gevaccineerd, kan hij of zij 
bij aankomst worden gescreend. Om de administratieve formaliteiten te vergemakkelijken, wordt hun 
verzocht het formulier in te vullen dat beschikbaar is op het volgende adres: passager.serveureos.org 
 

 

 

• De kleurcodes kunnen worden aangepast, afhankelijk van de ontwikkeling van de epidemische 
situatie in de betreffende landen. Zie ook onderaan dit formulier welke landen welke kleurcode 
hebben. 

> Bekijk de regelmatig bijgewerkte lijst van landen op de site van de Franse regering 

 

• Reizen van en naar de Franse overzeese gebieden 
Er gelden specifieke maatregelen voor de Franse overzeese gebieden. 
Bekijk deze maatregelen op de site van de Franse regering. 

 

• Reizen van en naar Corsica 
Er gelden specifieke maatregelen voor reizen van en naar Corsica. 
Bekijk deze maatregelen op de site van de Prefectuur van Corsica. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/outre-mer
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/Documents-publications/Salle-de-presse/Communique-de-presse/Covid-19-dispositions-applicables-pour-les-deplacements-vers-et-a-partir-de-la-Corse#:~:text=A%20partir%20du%2010%20d%C3%A9cembre,version%20certificate%20from%20December%2010.2021


 

 

 

► TOEGANG TOT ACTIVITEITEN EN TOERISTISCHE TREKPLEISTERS 
 
1) Pass Vaccinal 

De eerste minister heeft 3 maart jl aangekondigd dat de pass vaccinal waarschijnlijk op 14 
maart wordt afgeschaft. Tot die tijd worden onderstaande regels gehanteerd. 

Behalve in speciale gevallen, 
 

- De Pass Vaccinal  is vereist voor personen ouder dan 16 jaar om toegang te krijgen tot 
restaurants, recreatieactiviteiten, campings en interregionaal vervoer 

 
- Om een vaccinatiepas te krijgen, is een derde dosis vaccin (ook wel booster genoemd) 

verplicht voor mensen ouder dan 18 jaar en 1 maand die hun tweede dosis vaccin meer dan 4 
maanden geleden hebben gekregen. 
 

- Deze derde dosis kan in Frankrijk worden geïnjecteerd, maar wordt pas in aanmerking 
genomen na een periode van 7 dagen. 

 
Reizigers ouder dan 18 jaar die hun tweede dosis vaccin meer dan 4 maanden geleden hebben ontvangen, 
wordt daarom aangeraden een boosterprik te nemen voordat zij naar Frankrijk komen. 

 
 

• Sinds 24 januari is de zogeheten Pass Vaccinal verplicht voor personen van 16 jaar en ouder op bijna 
alle plekken waarvoor tot dan toe de Pass Sanitaire Activité vereist was. De vaccinatiepas bestaat uit de 
overlegging, in digitaal formaat (via "My Wallet" van de TousAntiCovid-applicatie) of op papier of voor 
deze Pass Vaccinal moet een van de volgende 4 bewijzen worden overgelegd: 
 

- een vaccinatiebewijs (volledig vaccinatieschema, inclusief boosterprik, binnen de gestelde termijn voor 
personen vanaf 18 jaar en 1maand). Daarbij geldt sinds 15 februari dat er tussen de 2e en 3e prik niet 
meer dan 4 maanden mag zitten. 
 

- een bewijs van herstel van meer dan 11 dagen na een positieve coronatest en van minder dan 4 
maanden geleden, voor buitenlanders geldt dan alleen het bewijs in de vorm van de QR code op de door 
EU erkende pas.  

 
- een verklaring van een contra-indicatie voor vaccinatie 

 
Let op: voor 16 en 17-jarigen is de boosterprik niet verplicht, wel de volledige vaccinatie (zie verder 
hieronder) 

 

 
• De Pass Vaccinal is vereist op de volgende plekken: 

 
- bars en restaurants,  
- sport en cultuur (bioscopen, musea, theaters, stadions, sportzalen, evenementenhallen, skiliften, enz.), 
- (vak)beurzen,  
- grote winkelcentra op besluit van de prefect  
- interregionaal vervoer (vliegtuigen, treinen, bussen) 
- campings en vakantieparken (eenmalig bij aankomst tonen) 

 
Voor personen van 16 jaar en ouder geldt dus dat alleen gevaccineerden toegang kunnen krijgen tot deze 
plekken, evenementen en diensten. Een negatieve coronatest (PCR of antigeen) is niet meer voldoende. 
 

Voor de controle van een vaccinatiepas zijn bewijsstukken (papier of digitaal) nodig, deze moeten voorzien zijn 

van een QR-code. Deze code kan dan met behulp van de applicatie "TousAntiCovid Verif" geverifieerd worden 

door exploitanten van de instellingen die het publiek ontvangen of door de organisatoren van de evenementen 

waarop de pas betrekking heeft. 



 

 

 
 

 
Uitzonderingen 
 

• De Pass Vaccinal geldt niet voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Zij moeten echter wel hun Pass Sanitaire 
laten zien om toegang te kunnen krijgen tot de voornoemde plekken (bars en restaurants, sport en cultuur, 
grote winkelcentra, interregionaal vervoer, etc). 
 

• De Pass Sanitaire blijft gehandhaafd voor de toegang tot ziekenhuizen, klinieken, verpleeginstellingen en 
bejaardenhuizen, behalve in noodgevallen.  
 

• De Pass Sanitaire kan eveneens voor een beperkte duur gehandhaafd blijven in sommige gebieden op besluit 
van de prefect. 

 
• Voor de toegang tot het interregionaal vervoer kunnen reizigers die niet over een Pass Vaccinal beschikken, 

een negatieve coronatest laten zien in geval van zwaarwegende familie- of gezondheidsredenen. 
 

 
2) Voorwaarden voor de verkrijging van de Pass Vaccinal en de Pass Sanitaire 
 

• Om de Pass Vaccinal te verkrijgen moet iedere persoon die ouder is dan 18 jaar en één maand het volgende 
overleggen: 
- het bewijs van een volledig vaccinatieschema: 2 dosissen van het vaccin + 1 booster binnen 4 

maanden na de 2de injectie (zie hierboven voor de erkende vaccins). 
- of het herstelbewijs van meer dan 11 dagen na een positieve coronatest en van minder dan 4 maanden 

geleden. Voor buitenlanders geldt dan alleen het bewijs in de vorm van de QR-code op de door EU 
erkende pas.  
 

• Voor personen van 16 jaar tot 18 jaar en 1 maand moeten het bewijs van 2 injecties met een mRNA-vaccin 
overleggen, behalve in de volgende twee gevallen: 
- de persoon heeft al corona gehad en kan daarom met één dosis van het vaccin volstaan,  
- de persoon heeft minimaal 2 weken na de eerste injectie corona gehad en hoeft daarom de tweede 

dosis van het vaccin niet te nemen. 

 
 

- Digitaal Coronabewijs voor niet-Fransen :  
Reizigers afkomstig uit de volgende landen hebben een gelijksoortige digitaal Coronabewijs en kunnen 
deze QR code scannen in de app « TousAntiCovid » :  
Albanië, Andorra, Armenië, Faroër eilanden, Georgië, Israël, IJsland, Liechtenstein, Marokko, 
Moldavië, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Panama, San Marino, 
Servië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, Zwitserland. 
 
Reizigers uit andere landen kunnen een bewijs aanvragen dat als equivalent geldt voor de pass 
vaccinal, wanneer zij een paspoort en een papieren versie van het originele vaccinatiebewijs tonen bij 
één van de 4000 pharmacies die deze service aanbieden in Frankrijk. Twee daarvan zitten op het 
vliegveld van Roissy CDG bij 2 E en 2 F en 500 zitten in Parijs. Deze service kost ongeveer € 36  per 
persoon. Meer informatie: https://www.sante.fr/how-to-obtain-a-french-health-pass 
 
Wie naar Parijs reist kan ook contact opnemen met partners van de toeristische diensten :  
Aceso: € 35 voor een Franse pass met QR code : https://aceso.fr/qrcode  
Loxamed: € 55 voor een Franse pass met QR code : conciergerie@loxamed.fr 

 
Vaccinatie in Frankrijk: Het is mogelijk om een mRNA vaccinatie in Frankrijk te halen, maar deze is pas na 
een 7 dagen geldig 

 
• Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar worden niet onderworpen aan de verplichting van de Pass Vaccinal. 

Vanaf 16 jaar en 2 maanden zijn ze wel onderworpen aan de verplichting van een Pass sanitaire.  
 

https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-vaccinal-en-cas-de-vaccination-letranger#q=recherche/s-informer/health%20pass&nid=4539225
https://www.sante.fr/how-to-obtain-a-french-health-pass
https://aceso.fr/qrcode
mailto:conciergerie@loxamed.fr


 

 

• Deze specifieke regels voor de verkrijging van de Pass Vaccinal voor de toegang tot activiteiten in Frankrijk 
zijn niet van toepassing op de toegang tot het Franse grondgebied.  

 

• Om de Pass Sanitaire te verkrijgen moet iedere persoon die ouder is dan 12 jaar en 2 maanden een van de 
volgende bewijzen overleggen: 
o een vaccinatiebewijs, op voorwaarde dat de betrokkene volledig is gevaccineerd (zonder verplichting 

van een booster) en er voldoende tijd is verstreken na de laatste injectie. 
o een negatieve PCR- of antigeentest van minder dan 24 uur. 
o een positieve RT-PCR test of antigeentest waaruit blijkt dat de betrokkene al minstens 11 dagen van 

corona is hersteld en deze besmetting niet langer dan 4 maanden geleden heeft opgelopen. 
o  een verklaring van een contra-indicatie voor vaccinatie 

 
 
Overzicht van betrokken personen en welke pas nodig is  
 

Betrokken personen  

- 12 jaar Ø 

kinderen van  
12 + 2 maanden t/m 15 jaar 

De Pass Sanitaire blijft gehandhaafd:  
Volledig vaccinatieschema 
of Negatieve test (waaronder antigeen) 
of Herstelbewijs (+ 11 dagen – 4 maanden) in de vorm van een QR code 
of verklaring van een contra-indicatie voor vaccinatie 

kinderen van 16 t/m 18 jaar 

Pass Vaccinal: 
Volledig vaccinatieschema (2 dosissen) zonder verplichte boosterprik 
of herstelbewijs (+ 11 dagen – 4 maanden) in de vorm van een QR code 
of verklaring van een contra-indicatie voor vaccinatie 

vanaf 18 jaar + 1 maand 

 

 

Pass Vaccinal: 
Volledig vaccinatieschema met 2e dosis niet ouder dan 9 maanden + niet meer dan 4 
maanden tussen 2e vaccinatie en boosterprik 
of Herstelbewijs (+ 11 dagen – 4 maanden) in de vorm van een QR code 
of verklaring van een contra-indicatie voor vaccinatie 
 

 
 

3) Coronamaatregelen 
 

• Het dragen van een mondmasker is verplicht: 
o In alle etablissementen en instellingen die publiek ontvangen.  
o In het openbaar vervoer, taxi’s en andere voertuigen met chauffeur. 

 
Op 3 maart 2022 heeft de eerste Minister aangekondigd dat vanaf 14 maart het dragen van een mondmasker 
niet meer verplicht is, met uitzondering van het openbaar vervoer, taxi’s en andere voertuigen met een 
chauffeur. 
 
Meer weten  

- site van de Franse regering 
- Ministerie van Binnenlandse Zaken 
- FAQ - Frans ministerie van Europese en Buitenlandse Zaken  

 
App TousAntiCovid is te downloaden:  

  

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/faq-covid-19-les-reponses-a-vos-questions/
https://itunes.apple.com/app/id1511279125
https://itunes.apple.com/app/id1511279125
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid

