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Nieuwe covid-maatregel in Spanje om de 
veiligheid van toeristen te waarborgen 

 
 

 Vanaf 23 november moeten alle reizigers die vanuit een risocoland naar Spanje reizen 
een negatieve PCR-test aantonen.  

 Op de Canarische Eilanden moeten de toeristen sinds 14 november een negatieve 
PCR of antigeentest voorleggen om in een accommodatie te kunnen verblijven.  

 Reizigers moeten eveneens 48 uur voor aankomst in Spanje een QR-code aanvragen. 
 

 
 
 

19/11/2020  
De Spaanse minister van Volksgezondheid heeft beslist dat vanaf 23 november 2020 alle reizigers 
die vanuit een risicogebied voor Covid naar Spanje reizen een negatieve PCR-test moeten 
voorleggen die maximaal 72 uur voor het vertrek werd uitgevoerd. 

 
Voor de aanwijzing van de risicogebieden of landen die vereist zijn om een PCR uit te voeren, wordt 
in het geval van de landen van de Europese Unie en de met Schengen geassocieerde landen de 
criteria van de EU-aanbeveling 2020/1475 van 13 oktober, als referentie genomen over een 
gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie. 
 
De reisbureaus, touroperators en lucht- of zeevervoerbedrijven en elke andere agent die reistickets 
verkoopt, moeten de passagiers informeren over de verplichting om een PCR te hebben met een 
negatief resultaat om te kunnen reizen. 
 
Daar Belgie momenteel tot een risicoland behoort, moeten alle reizigers die vanuit België (ongeacht 
hun nationaliteit) via een vliegveld of haven Spanje binnenkomen beschikken over deze PCR-test. 
De voor te leggen test moet het originele fisieke of digitale document zijn en in het Spaans of Engels 
opgesteld zijn. 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020H1475
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Sinds 14 november 2020 is het voor een verblijf in een toeristische accommodatie op de Canarische 
Eilanden noodzakelijk dat mensen ouder dan zes jaar een negatieve PCR of antigeentest moeten 
voorleggen met een maximale leeftijd van 72 uur.  
Voor meer info : https://www.hellocanaryislands.com/coronavirus/ 
 
De reiziger komende uit het buitenland en die naar Spanje reizen (inclusief de Balearen en 
Canarische Eilanden) zijn eveneens verplicht om een gezondheidscontroleformulier (FCS) in te 
vullen. Het formulier moet 48 uur vóór aankomst naar Spanje elektronisch worden ingevuld en 
ondertekend. Het formulier van de Spaanse autiritieten kan ingevuld worden op volgende site Spain 
Travel Health of via de apps Android of  iOS apparaten.  
 
Nadat men het document heeft ingevuld en ondertekend, ontvangt de reiziger een QR-code in digitaal 
fomaat.  Deze QR-code wordt aan de reiziger gevraagd bij aankomst op de Spaanse luchhaven of 
haven. Dit document is essentieel voor elke reis en elke persoon moet een apart formulier in te vullen.  

 
 

Wij raden de reizigers aan om volgende sites te raadplegen die constant worden geactualiseerd: 
https://www.spain.info/en/discover-spain/practical-information-tourists-covid-19-travel-spain/ 
 
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/spanje 
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