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Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Dienst Communicatie
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Tel. +32 2 501 81 11

www.diplomatie.be
www.reisadviesperland.be 
www.reis-wijs.be

Coördinatie: P&C, DGC, S

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Achten, Karmelietenstraat 15, 
1000 Brussel

Wettelijk depot: 0218/2009/15

De gegevens in deze brochure zijn louter informatief en binden de FOD 
juridisch niet.
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In deze gids vind je nuttige informatie om 
zonder veel risico’s de wijde wereld in te 
trekken!

Je vindt er tips om je reis voor te bereiden en 
ook raad voor wanneer je voor onaangename 
verrassingen komt te staan. 

Want niets is leuker dan een zorgeloze  
vakantie!

Meer informatie vind je op : www.diplomatie

Reis Wijs 

zakboekje…
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Naam :

Voornaam :

Nationaliteit :

Geboortedatum :

Adres :

Land :

Telefoon :

Gsm :

E-mail :

Bloedgroep :

Allergieën :

Nummer verzekeringspolis :

Contactpersoon noodgeval :

Jouw zakboekje ...
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Voor een reis naar het buitenland heb je bepaalde documenten 
nodig. Maar opgelet, niet alle landen eisen dezelfde papieren. 
Om te weten te komen welke inreisvoorwaarden een 
land oplegt, neem je best contact op met het reisbureau,  
de ambassade van het land van bestemming of surf je naar 
www.diplomatie.be. 

De identiteitskaart

De identiteitskaart geeft toegang tot alle landen van de EU en 
tot enkele verder gelegen toeristische bestemmingen. Buiten 
de EU zal je soms inreisdocumenten moeten invullen en/of 
een visumbelasting betalen. 

Het paspoort

Je hebt een paspoort nodig voor landen die de identiteitskaart 
niet aanvaarden. Het Belgische paspoort is 5 jaar geldig en 
kan niet worden verlengd. Sommige landen eisen dat het 
paspoort geldig is tot enkele maanden na de datum waarop je 
het land binnenkomt of verlaat. Vraag je paspoort tijdig aan, 
soms is er een lange wachttijd.

De juiste papieren op zak
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Hoe vraag je een paspoort aan ?

Er zijn drie procedures :

•	 De normale procedure: je dient een aanvraag in bij het 
 gemeentebestuur. Hiervoor heb je 2 reglementaire pasfoto’s 
 in kleur nodig, je identiteitskaart en je oude paspoort, als 
 je er al eentje had. Na hooguit 2 weken kan je je paspoort 
 afhalen bij de gemeente.

•	 De spoedprocedure : via deze procedure kan je je paspoort 
 al de dag na de aanvraag ophalen (op voorwaarde dat je 
 de aanvraag voor 15 u bij de gemeente hebt ingediend). Let 
 wel, deze procedure is behoorlijk duur en is eigenlijk alleen 
 voor noodgevallen bedoeld. 

•	 Het voorlopige paspoort om humanitaire redenen (ongeval, 
 ziekte, overlijden van een verwante, etc.): Buitenlandse 
 Zaken geeft dit paspoort onmiddellijk af op voorwaarde dat 
 je een schriftelijk bewijs overlegt van een bevoegde 
 instantie (ziekenhuis, arts, politie, etc.). 
 Let wel, dit document wordt niet 
 in alle landen aanvaard 

Neem een fotokopie van al je identiteits-documenten mee; in geval van verlies of diefstal komen de kopieën goed van pas !
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Wanneer heb je een visum nodig ?

Voor sommige landen is een visum in je paspoort vereist. 
De voorwaarden om een visum te verkrijgen, verschillen 
van land tot land. Dien de aanvraag voor een visum in bij de 
ambassade of het consulaat van het land dat je van plan bent 
te bezoeken. Informeer op tijd! Op www.diplomatie.be kun je 
per land zoeken welke documenten je nodig hebt.

Andere nuttige documenten…

In sommige landen heb je ook nog andere documenten nodig, 
zoals het internationaal vaccinatieboekje of een internationaal 
rijbewijs. En soms moet je ook een hotelboeking, contant geld 
of bankkaarten kunnen tonen. 

Verloren of gestolen papieren ?

Voor het vertrek

Je kan een voorlopige identiteitskaart aanvragen bij de federale 
overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze kaart is slechts in 
een beperkt aantal landen geldig. Je kan ook een paspoort via 
de spoedprocedure aanvragen (zie hoger).
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In het buitenland

Ga eerst naar de dichtstbijzijnde politiepost en doe aangifte 
van verlies of diefstal. Vraag een kopie van de aangifte ! Neem 
dan de kopie van het proces-verbaal en twee pasfoto’s mee 
naar de ambassade of het consulaat van België. Je krijgt een 
voorlopig document waarmee je naar België kan terugkeren. 
Als er in het land geen Belgische vertegenwoordiging is, kan 
je terecht bij de ambassade (of het consulaat) van een andere 
lidstaat van de Europese Unie (zie hierna)
.



Doe je graag

aan bergbeklim
men? 

 Check voor je vertrek of 

reddingsoperaties boven een 

bepaalde hoogte door je verze-

kering gedekt zijn.
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Ga na of je ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij een 
ongeval, een ziekenhuisopname of een geval van ziekte in het 
buitenland dekt en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Wat dekt de ziekteverzekering ?

Aan de SIS-kaart heb je niets in het buitenland. Vraag bij 
je ziekenfonds een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) 
aan voor de terugbetaling van de kosten voor medische 
verzorging en ziekenhuisopname. Deze kaart is enkel geldig 
in de landen van de Europese Unie (alsook in Zwitserland, 
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Als je alle kosten voor 
medische verzorging en de ziekenhuisopname ter plaatse 
moet betalen, hou de bewijzen dan goed bij, want sommige 
kosten kan je later misschien terugbetaald krijgen. Opgelet, bij 
een reis van meer dan 3 maanden volstaat de verzekering via 
het ziekenfonds niet. 

Aanvullende verzekeringen 

Afhankelijk van het soort reis dat je plant, is het misschien 
raadzaam een aanvullende verzekering op maat af te sluiten. 
Soms sluit je best een bijzondere verzekering af zoals voor 
risicosporten, een bijstandsverzekering voor je wagen, een 
verzekering voor diefstal van persoonlijke bezittingen, een 
rechtsbijstandverzekering, een repatriëringsverzekering, etc.

Een verzekering… 
je kan niet zonder !
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Als je op voorhand op de hoogte bent van de politieke 
situatie, het klimaat, de criminaliteit in het land of van 
de veiligheid onderweg, kan je verrassingen vermijden. 
Het is dus belangrijk op voorhand inlichtingen te vragen 
over het land van bestemming! Die informatie komt altijd van 
pas. Zo vermijd je bijvoorbeeld ter plaatse weinig betrouwbare 
vervoermaatschappijen of gevaarlijke gebieden. Voor duidelijke 
informatie over de situatie in het land en ongewenst gedrag, 
surf naar www.reisadviesperland.be.

Veiligheid eerst…

In het Caribisch ge-bied zijn er van juni tot november hevige stormen die bijzonder zware gevolgen kunnen hebben.!
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Voor het vertrek

Wat moet er in de koffer:

•	 kleding	aangepast	aan	het	klimaat	en	het	weer	;
•	 bescherming	tegen	zon,	wind	en	kou	;
•	 een	 reisapotheek	 (medicatie	 tegen	 pijn	 en	 diarree,	 
 voorbehoedsmiddelen, steriel verband, schaar,  
	 thermometer,	etc.)	;	
•	 je	vaccinatieboekje	als	bewijs	van	de	nodige	vaccinaties	die	 
 per land sterk kunnen verschillen. Raadpleeg in dit verband  
 onze site www.reisadviesperland.be of de website van 
 het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen  
 www.itg.be. Voor reizen naar Azië, Afrika of Zuid-Amerika 
 laat je je best inenten tegen hepatitis A. Het is ook  
 raadzaam je tegen tyfus te laten inenten en  
 een herhalingsvaccin tegen polio, tetanus en difterie te  
 vragen.

Tijdens de reis

Vermoeidheid en stress kunnen een ongeluk in de hand 
werken. Let ook op de lokale hygiënische omstandigheden. 
Wees voorzichtig met «exotisch» fruit en «exotische» 
groenten, weinig doorbakken vlees, melkproducten en vooral 
drinkwater: je kunt er reisdiarree van krijgen.

Als je je moet laten verzorgen, let er dan op dat het materiaal 
steriel is.

Gezondheid boven alles !
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Let op voor muggen ! In vochtige of bosrijke landen draag je 
best lange kleding en gebruik je een muggenwerende crème. 
Insecten dragen vaak ziekten over die ernstige gevolgen 
kunnen hebben. Naast deze eenvoudige maatregelen 
kunnen ook aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn, 
zoals in het geval van malaria. Win de nodige informatie in 
op www.itg.be en bij je huisarts.

En hoe zit het met seksuele betrekkingen ? Seksueel 
overdraagbare ziekten komen in tal van landen voor. Laat je 
niet verrassen en koop in België voorbehoedsmiddelen van 
goede kwaliteit. 
 

In Zuid-Amerika en in het 

Midden-Oosten dragen 

zandvliegen leishmania 

over, een huidziekte die je 

niemand toewenst !





Kredietkaarten en travellercheques worden niet overal aanvaard.



Banken hebben niet altijd buitenlandse valuta in voorraad. 
Bestel ze dus op voorhand. Ter plaatse heb je best niet teveel 
geld op zak. Neem geen grote coupures mee, ze trekken de 
aandacht. Sommige landen verbieden de uitvoer van de lokale 
munt. Soms is het ook verboden de lokale munt in te voeren. 
Informeer op voorhand bij de ambassade of het consulaat van 
het land in kwestie.

Bank- en kredietkaarten

Deze kaarten worden wereldwijd steeds meer gebruikt. 
Controleer of de kaart het Maestro-logo draagt en ga bij je 
bank na of de kaart geactiveerd is. Deze bankkaart wordt wel 
niet overal aanvaard. In dat geval komt een kredietkaart van 
pas. 

Je geld

Travellercheques

In tal van landen is dit een gangbaar 
betaalmiddel, bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten. De cheques 
bieden het voordeel dat ze bij 
verlies of diefstal terugbetaald 
worden.

13
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In deze rubriek gaat het enkel over producten voor persoonlijk 
gebruik.

In de Europese Unie
Op producten die je uit de EU meebrengt, betaal je geen extra 
taks. In bepaalde gevallen is de toegelaten hoeveelheid wel 
beperkt (800 sigaretten, 90 liter wijn, etc.).

Buiten de Europese Unie
De regelgeving voor producten van buiten de EU is strenger. 
Je moet alle producten aangeven waarvan je meer dan een 
toegelaten hoeveelheid mee hebt (200 sigaretten, 2 liter 
wijn en 1 liter geestrijke drank, 50 milliliter parfum, 500 gram 
koffie, 100 gram thee) of waarvan de waarde hoger ligt dan 
175 euro.

Producten die je niet mee mag nemen…
Voor bepaalde producten gelden beperkingen of zelfs een 
verbod. Het gaat om wapens en munitie, namaak, bepaalde 
geneesmiddelen, culturele of religieuze voorwerpen en be-
paalde dier- en plantensoorten. Neem ook de nieuwe veilig-
heidsmaatregelen op de luchthavens in acht. Stop geen vloei-
stoffen, nagelvijl of schaar in je handbagage: ze worden toch 
in beslag genomen!

Wens je meer inlichtingen? Mail naar info.douane@minfin.fed.be 
of surf naar www.uwsouvenir.be.
 

Denk aan de douane!
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Neem tijdens je reis in het buitenland het volgende in acht :

•	 de	wetgeving	van	het	land	
•	 de	wegcode
•	 de	regelgeving	over	alcohol	en	seksualiteit
•	 de	 wetten	 over	 het	 bezit	 en	 het	 transport	 van	 drugs	
 (in sommige landen staat hier de doodstraf op!)
•	 de	bepalingen	in	verband	met	het	bezit	van	en	de	handel	
 in culturele of religieuze goederen
•	 de	 Belgische	 wetgeving	 die	 seksuele	 relaties	 met	
 minderjarigen van jonger dan 16 jaar verbiedt, ook in het 
 buitenland
•	 de	zeden	en	gebruiken	in	het	gastland
•	 de	beperkingen	die	gelden	voor	het	nemen	van	foto’s	van	
 bepaalde gevoelige installaties, zoals militaire installaties

Nog wat goede raad

Draag best geen juwelen en neem bepaalde voorwerpen (portefeuille, fototoestel, gsm, pc) op een onopvallende manier mee. Anders trek je teveel de aandacht...
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Een laatste reddingsboei : 
de ambassade!

Consulaire bijstand is slechts bedoeld voor wie in grote 
moeilijkheden verkeert. De diplomatieke post is een laatste 
reddingsboei. 

Wat kan de ambassade voor je doen?

•	 bij	 verlies	 of	 diefstal	 van	 je	 papieren	 een	 voorlopig	 
 identiteitsdocument afgeven
•	 het	 contact	 helpen	 tot	 stand	 brengen	met	 een	 persoon	 
 in België die de nodige hulp kan bieden
•	 een	adreslijst	ter	beschikking	stellen	van	advocaten,	artsen	 
 en lokale vertalers/tolken

Maar de ambassade doet ook niet alles! 

Ze behandelt geen privéaangelegenheden (kosten betalen, 
een woning vinden, je bagage bijhouden, etc.). Ze kan geen 
verblijfs- of werkvergunning afgeven en kan ook geen baan voor 
je zoeken. Als je medische of juridische problemen hebt, kan 
de ambassade je geen voorkeurbehandeling geven. Ze kan je 
evenmin uit de gevangenis halen. Weet ook dat de ambassade 
niets voor je kan doen als je de dubbele nationaliteit hebt en 
je je in het land van de andere nationaliteit bevindt.
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Europese consulaire bijstand

Je mag beroep doen op een andere ambassade (of consulaat) 
uit de Europese Unie wanneer België geen vertegenwoordiging 
in het betrokken land heeft. De bijstand is beperkt tot echte 
noodsituaties (overlijden, zwaar ongeluk, etc.).

Goede reis !

In bepaalde landen is homoseksualiteit verboden of wordt ze niet toegelaten, is prostitutie illegaal en wordt lichamelijk contact tussen man en vrouw in het openbaar (kussen, hand in hand lopen) soms sterk afgeraden. Wees dus voorzichtig !
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Maak je eigen kleine reisgids !

Informeer je over de levensomstandigheden in het land van 
bestemming. Gedetailleerde fiches voor alle bestemmingen 
vind je op www.reisadviesperland.be.

Bestemming :

Veiligheid & plaatsen die je best mijdt :

Weersomstandigheden :

Vervoermiddelen :

Gezondheid & hygiëne :

Wetgeving van het land :

Zeden & gebruiken :

Speciale documenten :

Ambassade / consulaat :

Reisadvies per land
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Logies
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Cafés-Restaurants 
Het drinken van 

leidingwater 

wordt doorgaans 

afgeraden. Zorg 

dat je niet ziek 

wordt…
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Bezienswaardigheden
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Contacten
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Impressies
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Niets vergeten ?

 Reisdocumenten (identiteitskaart - geldig paspoort - visa - 
 reisticket(s) - vaccinatieboekje)

 Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)

 Verzekeringen (bijstand - repatriëring - hospitalisatie)

 Bankkaart en contant geld

 Gepaste kleding

 Toiletzak (voorbehoedsmiddelen - zonnebrandcrème) 

 Reisapotheek (geneesmiddelen)

 Fototoestel (batterijen - films - geheugenkaarten)

 Gsm (oplader - verloopstekker)

 Lectuur, cd of spelletjes 

 Adresboekje

 Landkaart of reisgids

 Huisvuil buitenzetten, water/gas afsluiten 

 Persoon (voor het verzorgen van planten - dieren)
 
 Andere
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Vrouwen

Blouses/jurken
EU 36 38 40 42 44 46 48
VS 10 12 14 16 18 20 22
GB 32 34 36 38 40 42 44

Schoenen
EU 36 37 38 39 40 41 42
VS 41/2 51/2 61/2 7 8 9 91/2

GB 3 4 5 51/2 61/2 71/2 8

Mannen

Overhemden
EU 36/37 38 39 40/41 42 43 44/45
VS 141/2 15 151/2 16 161/2 17 171/2

GB 141/2 15 151/2 16 161/2 17 171/2

Schoenen
EU 39 40 41 42 43 44 45
VS 6 7 71/2 81/2 9 10 11
GB 51/2 61/2 7 8 81/2 91/2 101/2

Temperatuur

°F 5  14 23 32 41 50 59 68 77 86 95

°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Lengte Inhoud Gewicht

1 inch = 2,54 cm 1 pint = 0,5682 l (imperial) 1 ounce = 28,35 gr 
1 foot = 0,3048 m 1 quart = 1,136 l (imperial) 1 pound = 453,59 gr
1 mile = 1,6093 km 1 pint = 0,473 l (usa) 1 gr = 0,035 oz
1 naut. mi = 1,8532 km 1 quart = 0,9463 l (usa) 1 kg = 2,205 lbs 

Omrekeningstabellen



35

Advies over de veiligheid en de situatie in alle landen : 
www.reisadviesperland.be

Andere nuttige reisinformatie: 
www.reis-wijs.be

Adres van de ambassade of het consulaat van België in het land  
van bestemming: www.diplomatie.be, onder Adressen doorklikken 
naar In het buitenland

Ambassade of consulaat van het land van bestemming in Brussel: 
www.diplomatie.be onder Adressen doorklikken naar In België

Reisdocumenten en inreisvoorwaarden: www.diplomatie.be 
onder Op reis doorklikken naar Reisdocumenten

Douaneformaliteiten:
FOD Financiën, Inlichtingencel van de Centrale Administratie 
der Douane en Accijnzen:
+32 (0)2 576 30 19 ou 576 52 19
www.fiscus.fgov.be 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 
Milieu: www.uwsouvenir.be

Vaccinaties en gezondheidtips:
Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen
0900 10110 – 0,45€/min

www.itg.be

Ziekteverzekering: www.socialsecurity.fgov.be

Nuttige links



www.diplomatie.be


