
COVID-19 – Reis naar Kroatië 

Reizen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, die worden uitgelegd op de volgende 
website: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 

OPGELET: in tegenstelling tot voor kort, wordt voor reizen naar Kroatië geen rekening meer 
gehouden met de kleurencode van het land van herkomst van de reiziger, zoals aangegeven op de 
kaart van de ECDC. 

Om Kroatië te kunnen betreden moeten alle reizigers één van de volgende documenten 
voorleggen : 

- ofwel een EU digitaal coronacertificaat 

- ofwel een negatieve PCR-test niet ouder dan 72 uur of een negatieve snelle antigeentest niet ouder 
dan 48 uur. 

- ofwel een bewijs van inenting voor de personen die twee dosissen van het vaccin dat in de EU 
wordt erkend (Phizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya of Sinopharm), niet ouder dan 365 dagen 

Bent u gevaccineerd met een vaccin waarvan maar één dosis wordt toegediend? Dan is een bewijs 
van de enkele dosis niet ouder dan 365 dagen vereist en moeten er minstens 14 dagen liggen tussen 
de datum van de vaccinatie en de datum van binnenkomst in Kroatië. 

Bent u enkel met een eerste dosis Pfizer, Moderna of Gamaleya gevaccineerd? Dan kan u Kroatië 
binnenkomen van dag 22 tot dag 42 na de eerste dosis. 

Bent u met een eerste dosis AstraZeneca gevaccineerd? Dan kan u Kroatië binnenkomen vanaf dag 
22 tot dag 84 na de eerste dosis.  

-          ofwel een certificaat die bevestigt dat de betrokkene is hersteld van een COVID-19-infectie 
nadat hij een positief resultaat van PCR of een snelle antigene test heeft ontvangen, die geldig is 
ten vroegste vanaf de 11de dag vanaf de datum van de positieve test en tot de 365ste dag vanaf de 
dag van de eerste positieve test. 

- of een certificaat waarin wordt bevestigd dat u van een COVID-19-infectie bent hersteld en binnen 
zes maanden na het oplopen van de ziekte een dosis vaccin toegediend heeft gekregen, op 
voorwaarde dat het vaccin minder dan 365 dagen voor aankomst in Kroatië is toegediend. 

-          ofwel onmiddellijk bij aankomst in Kroatië een PCR test of een snelle antigeen test ondergaan 
(op kosten van de reiziger), met de verplichting om in zelfisolatie te blijven tot de uitslag van een 
negatieve test. Indien de test niet kan worden uitgevoerd, wordt een zelfisolatiemaatregel bepaald 
voor een periode van 10 dagen. 

OPGELET :  voor kinderen jonger dan 12 jaar is de negatieve test of zelfisolatie niet vereist indien 
de ouders met wie ze reizen beiden zijn ingeënt met beide dosissen of hersteld zijn van infectie met 
het COVID-19-virus (positieve PCR test niet jonger dan 11 dagen en niet ouder dan 365 dagen) of 
een negatief testresultaat hebben (PCR of antigeen). 

Zijn vrijgesteld: 

 Mensen die tewerkgesteld zijn in de gezondheidszorg en internationale studenten die dagelijks reizen, op 
voorwaarde dat ze niet langer dan 12 uur in Kroatië of in het buitenland verblijven; 

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212


 Zeelieden, transporteurs, diplomaten, personeel van internationale organisaties, mensen die reizen om 
dringende gezins- of gezondheidsredenen of voor zaken, inclusief journalisten en personen op doorreis 
(indien de doorreis langer duurt dan de toegelaten 12 uur, bestaat er grote kans op hoge boetes). 

- Voor alle aanvullende vragen over reizen naar Kroatië, gelieve volgende website te consulteren, waar een 
online formulier beschikbaar is om uw vragen te stellen: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212  (in 
het Kroatisch of Engels). 

- Teneinde grensformaliteiten te versnellen, worden reizigers geadviseerd om zich vooraf online te 
registreren via de volgende website: https://entercroatia.mup.hr/ (beschikbaar in verschillende talen). 

- Reizigers dienen de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. Er werd een website gecreëerd 
die alle informatie over het coronavirus (in het Kroatisch en Engels) centraliseert, inclusief praktisch advies 
voor buitenlandse reizigers naar Kroatië: https://koronavirus.hr/en 

- We raden reizigers ook aan om hun reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be 

  - Gelieve het reisadvies te raadplegen ivm alle praktische vragen over uw reis naar 
Kroatië: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis... 
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