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Vaccinaties 
Alle reizigers van 12 jaar en ouder die per vliegtuig Canada inreizen, of zich per 

binnenlandse vlucht of trein laten vervoeren, moeten volledig gevaccineerd zijn met 

deze – of een combinatie van deze- in Canada goedgekeurde vaccinaties: Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca and Janssen/Johnson&Johnson (voor Janssen/Johnson&Johnson 

volstaat 1 dosis). Let op: In Europa is wanneer je hersteld bent van COVID-19 , 1 

vaccinatie voldoende om volledig gevaccineerd te zijn. Dit geldt NIET voor Canada. Je 

moet 2 vaccinaties met Pfizer, Moderna, AstraZeneca gehad hebben of 1 dosis Janssen. 

Op dit moment accepteert Canada ook een mix van bovenstaande vaccinaties. Je 

laatste vaccinatie moet je tenminste 14 dagen voor aanvang van je reis ontvangen 

hebben.  

  
Kinderen onder de 12 jaar en 4 maanden, reizend met ouders/voogden – 
geldig vanaf 28 februari 2022  
Ongevaccineerde kinderen onder de 12 jaar en 4 maanden mogen Canada binnen met 

hun volledig gevaccineerde ouders/voogden. 

  
PCR test of Antigeen test voor vertrek vervalt per 1 april 2022 

Vanaf 1 april 2022 is de testverplichting voor inreizen in Canada vervallen. Wel kun je 

nog bij aankomst willekeurig geselecteerd worden op de luchthaven voor een PCR-test. 

Wel moet je kunnen aantonen dat je volledig gevaccineerd bent en een inreisverklaring 

invullen. 
 

Ik heb Covid-19 gehad, wat als ik positief test? 
Per 1 april 2022 vervalt de testverplichting. Neem wel je officiële herstelbewijs van de 

GGD mee voor het geval je geselecteerd wordt voor een steekproef. 

 

ArriveCan app of website 
Alle reizigers moeten de gevraagde informatie uploaden in de ArriveCan App/web 

portaal, binnen 72 uur voor je geplande vlucht naar Canada. Heb je de app al eerder 

gedownload, zorg dan dat je de laatste versie hebt, aangezien er regelmatig updates 

komen.  

 

Buiten de gevraagde persoonlijke informatie, wordt de vaccinatie status, je quarantaine 

plan en contact informatie tijdens je verblijf in Canada, gevraagd. Zie hieronder voor 

verdere details over het quarantaine plan. 

 

In de app wordt gevraagd om onderstaande informatie: 

- je NAW-gegevens en je paspoortgegevens 

- je vluchtgegevens 



- point of entry (eerste binnenkomst in Canada, wat anders kan zijn, dan waar je 

verblijft, bijv. je vliegt naar Calgary via Toronto. Toronto is dan je point of entry). 

- de details van je eerste vaccinatie dosis (datum, land en vaccin) * 

- de details van je tweede vaccinatie dosis (m.u.v. Janssen)* 

- een quarantaineplan in geval je positief test bij aankomst. Hier kun je de gegevens van 

het eerste hotel waar je verblijft, invullen. 

 

* upload een foto of PDF-bestand van het vaccinatiebewijs van iedere dosis. 

* upload bestanden of foto’s van de eerste en tweede vaccinatie apart, wanneer dit ook 

apart aangeleverd is. Geaccepteerde bestanden: PDF, PNG, JPEG of JPG, maximaal 

toegestane grootte is 2MB. De voorkeur heeft een PDF bestand, aangezien dit beter 

leesbaar is dan een foto.  

De informatie moet in het Engels of Frans zijn. Je kunt alles uitprinten in het Engels via 

www.coronacheck.nl   

 

Neem ook je officiële vaccinatiebewijs mee, dit mag de papieren of digitale versie zijn. 

(niet alleen de QR-code). 

 

Nadat je alles ingevuld hebt, ontvang je op het ingevulde email adres en in de app, een 

QR-code. Ook moet er een (A), (V) or (I) bij je naam staan. Staat deze er niet, dan ben je 

waarschijnlijk iets in de informatie vergeten, waardoor je niet voldoet. 

 

Alle informatie over de ArriveCAN app vindt je hier:  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-

covid-19/arrivecan.html  

 

Steekproefsgewijs testen van gevaccineerde reizigers  
Een klein aantal gevaccineerde reizigers zal willekeurig worden gekozen om bij 

aankomst in Canada op de luchthaven getest te worden. De reiziger hoeft niet op de 

luchthaven te blijven wachten op de testresultaten, maar kan gewoon door naar de 

eerste accommodatie en in geval van een positief testresultaat gecontacteerd worden. 

Als de reiziger positief test, moet het quarantaineplan gevolgd worden. De reiziger 

moet in het hotel van het quarantaineplan in quarantaine blijven, tot hij/zij negatief test. 

Zie hieronder de verdere details. 

  
Quarantaine plan in het geval van een Covid besmetting  
Als reiziger moet je een quarantaine plan hebben, voor het geval je positief getest 

wordt op COVID-19, zowel in geval als gevolg van een willekeurige test of wanneer je 

vrijwillig test tijdens het verblijf in Canada. Quarantaine hotels hoeven niet vooraf 

geboekt te worden en er wordt niet gevraagd een bewijs van een hotelboeking te laten 

zien. Je vult dit in in de ArriveCAN app. 

 

Het meest logische is dat je het hotel waar je als eerste verblijft, noteert als quarantaine 

hotel. In geval je als reiziger in quarantaine moet, mag je dit direct met het hotel 

regelen, maar je mag ook direct contact opnemen met UStravel.nl | Canadatravel.nl, 

indien bij ons geboekt, zodat er maatregelen voor een langer verblijf genomen kunnen 

http://www.coronacheck.nl/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html


 

 

 

worden. De kosten van je verblijf zijn voor eigen rekening en betaal je direct aan het 

hotel. 

 

Alle bovenstaande informatie is van toepassing op de huidige procedures en 

voorwaarden, zoals voorgeschreven door de Canadese overheid. Ze kunnen ieder 

moment gewijzigd worden, afhankelijk van de lokale en nationale toestand rondom 

COVID-19. Aan bovenstaande informatie kunnen dan ook geen rechten ontleend 

worden. 

  

Aanvullende informatie 

Alle laatste informatie is te vinden op deze website:  Government of Canada COVID-19 

Information 

   

 

  

https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.gc.ca/travel-covid

