
7 weetjes voor je  

Europese vakantie  



Klaar voor je Europese vakantie? Of je nu naar het Noorden van Finland, het Zuiden van Portugal of dichtbij huis in Frankrijk of  

Nederland op vakantie gaat, de EU kom je sowieso tegen. Want de Europese Unie nam een aantal maatregelen die je reis in de 

EU een stuk makkelijker maken. We zetten er enkele op een rij.  

Wie met de wagen door Europa reist, heeft nog maar weinig grenscontroles meer. Je kan in principe vanuit Polen, via Duits-

land, Luxemburg en Frankrijk naar Spanje rijden zonder je identiteitskaart te moeten tonen. Dat is mogelijk door de Akkoorden 

van Schengen (1995), waarbij enkele Europese landen beslisten hun gemeenschappelijke binnengrenzen af te schaffen. De 

buitengrenzen worden in ruil wel streng gecontroleerd.  

Welke landen behoren intussen tot de Schengen-zone? Het gaat om alle EU-landen behalve het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 

Roemenië, Bulgarije, Cyprus en Kroatië. Enkele niet-EU-landen doen dan weer wel mee met Schengen: IJsland, Noorwegen en 

Zwitserland. 

Maar: een aantal Schengenlanden voerden intussen toch weer, tijdelijk, controles uit. Dat betekent dat je 

Hoewel er geen standaard grenscontroles 

meer zijn, is het verplicht om in alle 

Schengenlanden altijd je identiteitskaart 

bij te hebben.   

aan de grenzen van die landen opnieuw contro-

les hebt. Op de kaart zie je waar grenscontroles 

worden gehouden (gele lijnen).  

1. Open grenzen 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas_enC:/Users/Gebruiker/Documents/01%20ORGANISATIE


 

In alle 28 EU-landen kan je je rijbewijs gebruiken. In België 

heb je momenteel nog 2 soorten rijbewijzen: de ‘oude’  

Belgische, en de nieuwe Europese rijbewijzen. Beide zijn gel-

dig in alle landen van de Europese Unie. 

Het Europees rijbewijs werd ingevoerd, omdat er in de EU 

meer dan 110 verschillende soorten rijbewijzen zijn. Sinds 

2013 zien alle nieuwe rijbewijzen die worden afgeleverd in de 

EU er gelijkaardig uit. 

Gaat je favoriete viervoeter mee op reis? Zorg ervoor dat hij een Europees huisdierenpaspoort 

heeft. Ook het dragen van een chip en een inenting tegen rabiës is verplicht. Per land kunnen er 

aanvullende regels zijn. Check de site van Dogs Included voor de regels die gelden op jouw  

vakantiebestemming.  

 Europees huisdierenpaspoort 

 Je Europees rijbewijs 

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen in de Europese Unie reizen met een Kids-ID. Het is een 

identiteitskaart voor kinderen, maar is veel meer dan dat. Zo biedt de kaart kinderen extra 

bescherming in noodgevallen, dankzij de dienst Hallo Ouders.  

 Kids-ID 

Ga je op reis naar één van 28 EU-landen? Dan volstaat het om je identiteitskaart mee te  

nemen. Dat geldt ook voor vele andere niet EU-landen, zoals Noorwegen, Zwitserland, Servië, 

IJsland, Montenegro, Kosovo, Georgië en Albanië. Voor andere landen heb je meestal een Bel-

gisch (internationaal) paspoort nodig en vaak ook een visum.  

Zie http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/.  

 Je identiteitskaart 

 Je Europese ziekteverzekeringskaart 

zie p. 4 voor meer info. 

Belgisch rijbewijs        Europees rijbewijs 
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2. Ik ga op reis en ik neem mee... 

Documenten 

http://www.dogsincluded.nl/vakantie-invoer-regels-voor-de-hond/wetten-regels-voor-honden-op-reis-en-vakantie-in-het-buitenland.php
http://www.halloouders.be/
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=nl


In de meeste EU-landen kan je met de euro betalen. 19 van de 28 EU-landen voerden de euro in: België, Cyprus, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, 

Spanje, Slovenië en Slowakije.  

Daarnaast zijn er ook landen of stadsstaten die niet tot de EU behoren, maar waar je wel met de euro kan betalen:  

Montenegro en Kosovo, en Monaco, San Marino, Vaticaanstad en Andorra.  

Voor deze landen moet je wel geld omwisselen: Verenigd Koninkrijk, 

Zweden, Denemarken, Polen, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije, Roemenië 

en Kroatië.  

In de eurozone werden afspraken gemaakt om bankverrichtingen, zoals 

geld afhalen en betalen met de kaart, makkelijker te maken. 

1. Binnen de eurozone 

 GELD AFHALEN 

 met je Maestro / Bancontact kaart betaal je geen extra 

kosten. 

 met je kredietkaart (Visa / Mastercard) betaal je een be-

drag van gemiddeld €5 per €100, afhankelijk van je bank.  

2. Buiten de eurozone 

 GELD AFHALEN 

 met je Maestro/ Bancontact betaal je, afhankelijk van je 

bank, een basiskost tot €6, plus tot 2,5% van het afgehaalde 

bedrag.  

 met je kredietkaart is geld afhalen meestal goedkoper dan 

met Maestro. 

 BETALEN MET DE KAART 

 met je Maestro / Bancontact wordt er een extra kost aange-

rekend. Kies voor betaling in de lokale munt als je die keuze 

hebt.  

 met je kredietkaart betalen is meestal voordeliger dan met 

Maestro/ Bancontact. 

TIP 

Gebruik binnen de eurozone je Maestrokaart om 

geld af te halen. Betalingen met kaart zijn koste-

loos.  

Gebruik buiten de eurozone je kredietkaart om 

geld af te halen en voor betalingen met de kaart.  

Geld: euro of niet? 

 BETALEN MET DE KAART 

 Voor betalingen met Maestro / Bancontact en Visa / Mastercard worden géén extra kosten aangerekend.  

www.europahuis.be                             -3-              Dossier ‘Europese vakantie’ 

Geld: afhalen of betalen? 



Heb je een ongeval of pech? Overal in Europa kan je het Europees noodnummer 112 bellen als je de  

politie, brandweer of een ziekenwagen wil bereiken.  

Een gebroken been, een kwallenbeet of een voedselvergiftiging: ook op reis kan het gebeuren. Als je medische bijstand nodig 

hebt op reis in de EU, is het daarom belangrijk om je Europese ziekteverzekeringskaart op zak te hebben.  

Door je Europese ziekteverzekeringskaart weet het ziekenhuis in het buitenland dat je aangesloten bent bij een ziekenfonds. 

Daardoor krijg je verzorging onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen gratis) als de mensen 

die in dat land verzekerd zijn. De kaart geldt enkel voor openbare medische zorg. 

De Europese ziekteverzekeringskaart kan je gebruiken in alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Je 
kan ze gratis verkrijgen bij je ziekenfonds.  

Ook in (bijna alle) niet EU-lidstaten in Europa kan je dit nummer bellen: Eiland 

Man, Faeröer Eilanden, IJsland, Liechtenstein, Macedonië, Monaco, Noorwegen, 

Turkije, Vaticaanstad en Zwitserland.  

Vraag je Europese ziekteverzekeringskaart tijdig aan bij je 

ziekenfonds.  

Klik op de afbeelding voor meer info.  

Klik op bovenstaand filmpje van de Europese Commissie, 

waarin op een ludieke manier het nut van de Europese ziek-

teverzekeringskaart aangetoond wordt.  
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3. Pech? 

Europees noodnummer 

Europese ziekteverzekeringskaart 

http://www.112.be/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=nl
http://www.112.be/
https://www.youtube.com/watch?v=zrS3Zzqz5Wo


Heel wat mensen gaan met het vliegtuig op reis. Maar een vliegtuig 

kan vertraging oplopen omwille van allerlei redenen. Bij lange vertra-

gingen of annulering van de vlucht, moet de luchtvaartmaatschappij 

zorgen voor compensatie. Dat heeft de EU beslist.  

Is je vlucht met meer dan twee uur vertraagd? Dan is de vliegtuig-

maatschappij verantwoordelijk voor een goede service, wat betekent 

dat je recht hebt op eten, drinken en waar nodig op een hotelover-

nachting.   

Bij een vertraging van meer dan 3 uur, heb je mogelijk ook recht op 

een vergoeding.  

Wil je zwemmen? Check dan best even of het water proper is. Dat is zo als er een 

blauwe vlag wappert. Dan ben je zeker dat het water gecontroleerd en kwaliteitsvol 

is. De blauwe vlag is een internationaal kwaliteitskeurmerk en staat garant voor kwa-

liteitsvol duurzaam toerisme.  

Wereldwijd wapperen er meer dan 4.250 blauwe vlaggen op stranden en in jachtha-

vens in 49 landen van Zuid Afrika tot Zweden, van de Bahama's tot Rusland. 

Wie op reis wil bellen, sms’en of op internet surfen, moest daar vroeger extra kosten voor betalen. Sinds 15 juni 2017 zijn deze 

roamingkosten verdwenen en moet je niet meer extra betalen om te bellen, sms’en of surfen in een ander EU-land. Ook in 

IJsland, Noorwegen en Liechtenstein vallen de roamingkosten weg. 

Vlucht vertraagd? Bereken je schadevergoeding op 

de website van EU Claim.  

Vertraging met het vliegtuig 

4. Roaming 

5. Veilig zwemmen 
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EU-burgers kunnen vanaf 2018 in de hele EU gebruik 
maken van hun Netflix of Spotify-abonnement.  
Nu is een Belgisch Netflixabonnement in Frankrijk of 
Spanje maar beperkt te gebruiken omdat de rechten 
van series en films vaak per land geregeld zijn.   

http://www.euclaim.nl/vlucht-vertraagd
http://www.euclaim.nl/vlucht-vertraagd


Ben je met de wagen op vakantie? Zin om wat flessen champagne mee te brengen, nu 

je toch bij de champagneboer bent?  

Dat kan! Dankzij de open grenzen is er vrij verkeer van goederen en kan je zonder 

problemen boodschappen doen in een ander EU-land. Alleen voor alcohol en tabak 

zijn er ‘beperkingen’.  

Met de wagen mag je ‘slechts’ de volgende hoeveel-

heid alcohol meenemen:  

 10 liter sterke drank 

 20 liter aperitief 

 90 liter wijn, waarvan 60 liter schuimwijn of 
champagne 

 110 liter bier 

Ook op vakantie gaan drinken en rijden niet samen. Daar zijn alle EU-landen van overtuigd. 

Daarom namen heel wat landen de Belgische BOB-campagne over.  

Misschien kom je onderweg wel de lokale BOB tegen: SAM (Frankrijk), Raoul (Spanje) of  

Krzys (Polen).  

Dit is de hoeveelheid per persoon. Als je met 3  

vrienden op vakantie gaat, mag je deze hoeveelheid 

dus verdrievoudigen!  

Ook de ‘beperking’ op tabak is ruim gerekend: 800 sigaretten, 400 

dunne en 200 dikke sigaren en 1 kilogram roltabak.  

Ga naar de website van diplomatie van België, voor een veilige vakantie in het buitenland.   

Wie met het vliegtuig reist, moet rekening houden met 

andere hoeveelheden. 

www.europahuis.be                             -6-              Dossier ‘Europese vakantie’ 

6. Een souvenirtje 

7. Veilig in het verkeer 

Hierover wil ik meer weten 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
http://www.brusselsairport.be/nl/passngr/at_the_airport/customs/

