
Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland 

verblijven in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf. Maar er werd 

beslist dat de Belgen die niet de mogelijkheid zouden hebben om zich te laten vaccineren in het 

land van verblijf met een vaccin dat is goedgekeurd door EMA (European Medicines Agency) of 

volgens de lopende vaccinatiekalender in België, de mogelijkheid zullen krijgen om zich te laten 

vaccineren in België. 

Voor de procedure: 

1. U wordt uitgenodigd om uw interesse mee te delen voor vaccinatie in Brussel in het Militair 
hospitaal van Neder-over-Heembeek, ter gelegenheid van een verblijf in België in de komende 
maanden; 

2. Komen hiervoor in aanmerking: de meerderjarige Belgen die in één van de landen wonen die op 
de lijst in bijlage staan, en zijn ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de post, 
evenals de echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit of de meerderjarige kinderen 
van vreemde nationaliteit van een Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het 
consulaire registers). Deze “rechthebbenden” kunnen zich op dezelfde manier preregistreren via 
het formulier vermeld in punt 3; 

3. Preregistratie (bij voorkeur vóór 15 mei 2021) gebeurt via het formulier dat u vindt via de link 
https://forms.office.com/r/m50WKyN9KX. Op die manier kunnen de gezondheidsautoriteiten 
zich een idee vormen hoeveel dosissen er moeten voorbereid worden. De preregistraties blijven 
mogelijk na 15 mei; 

4. Doe enkel de preregistratie indien u werkelijk van plan bent om u te laten vaccineren tijdens uw 
verblijf. Zoniet bestaat het risico dat er vaccins verloren gaan.  

5. Op basis van uw preregistratie met het formulier (zie hierboven) zal het Consulaat nagaan of u 
aan de voorwaarden voldoet (nationaliteit/inschrijving in de consulaire registers/minstens 18 
jaar) en zal aan de bevoegde overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC) uw nationaal nummer en uw 
beschikbaarheden meedelen, om u op die manier toe te laten een afspraak te maken via het 
platform Bruvax van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

6. U zal zich als resident in het buitenland in de tweede helft van mei kunnen inschrijven in Bruvax. 
Dit zal u nog bevestigd worden per mail. 

7. Volgens de Taskforce Vaccinatie die instaat voor de organisatie van de vaccinatiecampagne in 
België, zal de eigenlijke vaccinatie voor Belgen die wonen in één van landen op de lijst in bijlage 
mogelijk zijn vanaf juni. 

8. U dient u er zich van bewust te zijn dat u niet de keuze heeft van vaccin dat u zal worden 
toegediend. 

9. Voorzie in de planning van uw aanwezigheid in België: (i) zeven dagen quarantaine na uw 
aankomst, vooraleer u naar het vaccinatiecentrum kan gaan (ii) de nodige tijd voor de periode 
van vaccinatie in functie van de afspraak die u via Bruvax hebt gekregen (iii) 2 dagen na de 
laatste injectie vóór een vertrek per vliegtuig. 

10. De vaccinatie zal gratis zijn. Bij de ingang van het  vaccinatiecentrum dient u zich te identificeren 
met een geldige identiteitskaart of paspoort. 

11. Via de preregistratie worden uw gegevens verzameld, met inachtname van de regels met 
betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, om u toe te laten u te laten vaccineren in 
België tegen het coronavirus. Alvorens uw gegevens definitief te registreren op het 
registratieplatform, dient u uw akkoord te geven dat uw gegevens worden overgemaakt aan de 

https://forms.office.com/r/m50WKyN9KX


overheden bevoegd voor vaccinatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het 
vaccinatiecentrum dat instaat voor uw vaccinatie. U kan op elk moment uw akkoord intrekken. 

12. Gelieve te noteren dat de mogelijkheid om vanaf 1 juni in België gevaccineerd te worden, geen 
afbreuk doet aan de voorwaarden voor toegang tot het grondgebied, die voortdurend evolueren 
in het licht van de epidemiologische context. De regels voor de toekenning van visa (voor 
vreemde rechthebbenden) blijven dus van toepassing. 

 

 
Lijst van landen/territoria - 
Preregistratie voor vaccinatie 
Afghanistan 
Albanië 
Algerije 
Angola 
Antigua en Barbuda 
Argentinië 
Armenië 
Azerbeidzjan 
Bangladesh 
Belarus 
Belize 
Benin 
Bhutan 
Bolivië 
Bosnië-Herzegovina 
Botswana 
Brazilië 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodja 
Centraal-Afrikaanse 
Republiek 
China 
Colombia 
Comoren 
Costa Rica 
Cuba 
Democratische Republiek 
Congo 
Djibouti 
Dominica 
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
Egypte 
El Salvador 
Equatoriaal-Guinea 
Eritrea 



Ethiopië 
Fiji 
Filipijnen 
Gabon 
Gambia 
Georgië 
Ghana 
Grenada 
Guatemala 
Guinee 
Guinee-Bissau 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Indië 
Indonesië 
Irak 
Iran 
Ivoorkust 
Jamaica 
Jerusalem 
Jordanië 
Kaapverdië 
Kameroen 
Kazachstan 
Kenia 
Kirghizië 
Kiribati 
Kosovo 
Laos 
Lesotho 
Libanon 
Liberia 
Libië 
Madagascar 
Malawi 
Maldiven 
Maleisië 
Mali 
Marokko 
Marshalleilanden 
Mauretanië 
Mauritius 
Mexico 
Micronesië 
Moldavië 
Mongolië 
Montenegro 



Montserrat 
Mozambique 
Myanmar 
Namibië 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Nive 
Noord-Korea 
Noord-Macedonië 
Oeganda 
Oekraïne 
Oezbekistan 
Pakistan 
Palau 
Palestijns gebied 
Panama 
Papoea-Nieuw-Guinea 
Paraguay 
Peru 
Republiek Congo 
Rusland 
Rwanda 
Saint Lucia 
Saint Vincent en de 
Grenadines 
Salomonseilanden 
Samoa 
San Marino 
Sao Tomé en Principe 
Senegal 
Serbië 
Seychellen 
Sierra Leone 
Sint-Helena 
Soedan 
Somalië 
Sri Lanka 
Suriname 
Swaziland 
Syrië 
Tadzjikistan 
Tanzanië 
Thailand 
Timor-Leste 
Togo 



Tokelau 
Tonga 
Tsjaad 
Tunesië 
Turkije 
Turkmenistan 
Tuvalu 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Wallis en Futuna 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 
Zuid-Afrika 
Zuid-Soedan 
 


