
RReeiizzeenn iinn EEuurrooppaa

Europa: een continent met duizenden jaren geschiedenis, een rijk en divers cultureel erfgoed en enkele
van de mooiste landschappen ter wereld. Er is zoveel te ontdekken en te verkennen voor reizigers! Dit
gaat nu een stuk makkelijker dankzij de Europese Unie (EU).

De Unie van 25 landen strekt zich uit van de noordpoolcirkel tot de Middellandse Zee en van de Ierse west-
kust tot de oostgrens van Finland of Cyprus. De meeste grenzen binnen de EU kunt u zonder controle van
paspoort of bagage oversteken. Dankzij de euro is het gemakkelijker om op koopjesjacht te gaan. De
interne markt met meer dan 457 miljoen mensen leidt immers tot een groter aanbod en lagere prijzen.

De gezondheidszorg is makkelijk toegankelijk als dit nodig mocht blijken en huisdieren hoeven niet
langer thuis achter te blijven. Uw rijbewijs en autoverzekering uit één EU-land zijn in de overige landen
geldig en u kunt uw mobiele telefoon overal gebruiken.

Makkelijk reizen voor EU-burgers

Er zijn geen controles meer aan de grenzen tussen meer
dan de helft van de EU-landen. Paspoorten of identiteits-
kaarten zijn niet langer nodig en vluchten tussen EU-lan-
den worden als binnenlandse vluchten behandeld.

Dit is te danken aan het zogeheten Schengenakkoord,
dat deel uitmaakt van de EU-wetgeving. Volgende lan-
den nemen volledig deel aan Schengen: België,
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk,
Portugal, Spanje en Zweden (maar niet Ierland en het
Verenigd Koninkrijk), plus IJsland en Noorwegen (die
geen lid van de EU zijn).

De tien landen die in 2004 tot de EU zijn toegetreden
zijn nog niet volledig in het Schengengebied opgeno-
men. Dit betekent dat u, om naar deze landen en naar
Ierland en het Verenigd Koninkrijk te reizen, een geldig
paspoort of een identiteitskaart nodig hebt.

Als EU-burger is het echter altijd verstandig om uw pas-
poort of identiteitskaart mee te nemen wanneer u binnen
de EU reist, want er kunnen steeds controles worden uit-
gevoerd indien dat nodig is voor de openbare orde of
de nationale veiligheid.

Wanneer u bij het verlaten of binnenkomen van de EU
de buitengrenzen overschrijdt, hebt u een geldig pas-
poort of een identiteitskaart nodig.

U hebt geen visum nodig om binnen de EU te reizen.

Bezoekers van buiten de EU

Als u geen burger van een EU-land bent, hebt u een
geldig paspoort nodig om de EU binnen te komen.

Burgers uit 33 landen hebben geen visum nodig
indien ze voor maximaal drie maanden naar de EU
komen. Het gaat om landen zoals onder meer
Bulgarije en Roemenië (die in 2007 tot de EU zullen
toetreden), en Kroatië (een kandidaat-lidstaat) —
alsook Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en
de Verenigde Staten.

Met een visum van een land uit het Schengengebied
mag u zonder extra formaliteiten naar alle andere
Schengenlanden reizen. Een geldige verblijfsvergun-
ning van een Schengenland is gelijkwaardig aan een
visum. Het is mogelijk dat u een nationaal visum
nodig hebt voor een bezoek aan Ierland, het Verenigd
Koninkrijk en de nieuwe EU-landen.

De euro

De euro is de munt van meer dan 300 miljoen mensen
in België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk,
Portugal en Spanje. Het symbool van de euro is €.

De euro wordt ook gebruikt in Andorra, Monaco, San
Marino en Vaticaanstad.

Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden doen
momenteel niet mee met de gemeenschappelijke
munt. De tien landen die in 2004 tot de EU zijn toe-
getreden, hebben zich ertoe verbonden de euro in te
voeren, maar ze zullen hiervoor pas ten vroegste in
2007 klaar zijn.

In landen buiten de eurozone aanvaarden sommige
winkels naast de nationale munt ook euro’s, maar ze
zijn daartoe niet wettelijk verplicht.

Munten en biljetten die overal
geldig zijn

De eurobiljetten zijn in alle landen gelijk. Elk land
produceert echter zijn eigen euromuntstukken met
een gemeenschappelijke zijde en een zijde met een
kenmerkend nationaal motief. Alle biljetten en munt-
stukken kunnen overal in de eurozone worden
gebruikt. Reizen van het ene land naar het andere
kan voortaan zonder dat zulks kosten en moeite voor
het wisselen van geld met zich brengt.

Grensoverschrijdende betalingen

Euro’s uit een geldautomaat halen, met een bankkaart
in euro betalen of bedragen in euro overschrijven (maxi-
maal 12 500 EUR) kost nu in heel de EU evenveel,
dankzij de EU-regels.

Inkopen

Wanneer u van het ene EU-land
naar het andere reist, mag u
zoveel kopen als u wilt, mits het
voor persoonlijk gebruik is en
niet om door te verkopen.
Heffingen (BTW en accijn-
zen) zijn inbegrepen in de
prijs die u betaalt en in
andere EU-lidstaten hoeft
geen belasting meer te
worden betaald.

Alcohol en tabak

Elk land stelt zijn eigen richthoeveelheden in om te
bepalen of tabak en alcohol die tijdens bezoeken aan
andere EU-landen gekocht worden, voor persoonlijk
gebruik bedoeld zijn. Als u dus een grotere hoeveelheid
van deze goederen bij zich hebt, is het mogelijk dat u
wordt gevraagd te bewijzen dat zij voor persoonlijk
gebruik bedoeld zijn en de aankoop ervan te rechtvaar-
digen. De richthoeveelheden zijn ruim. Zo kunt u 
bijvoorbeeld uit een ander land 800 sigaretten, 90 liter
wijn en 110 liter bier meebrengen zonder dat daar 
vragen over worden gesteld.

Er gelden nog sommige tijdelijke beperkingen voor
sigaretten en tabak die in de nieuwe EU-lidstaten wor-
den gekocht door inwoners van andere EU-landen.

Goederen invoeren van buiten de EU

Bezoekers van buiten de EU of terugkerende 
vakantiegangers mogen binnen bepaalde perken
goederen voor persoonlijk gebruik meebrengen zon-
der BTW of accijnzen te betalen. De voornaamste
beperkingen zijn:

Tabak Alcoholhoudende dranken
200 sigaretten, of 1 liter sterke drank, of
100 cigarillo’s, of 2 liter gewone wijn
50 sigaren, of
250 gram tabak

Consumentenbescherming

Als consument bent u beschermd door enkele 
basiswetten die in elke EU-lidstaat van toepassing
zijn. Die omvatten zaken zoals uniforme normen voor
voedselveiligheid en gedetailleerde regels over 
etikettering en reclame. De EU-wetgeving biedt 
specifieke bescherming op het vlak van 
vakantiepakketten en timeshare-regelingen. Voor
praktische informatie en hulp wanneer u een 
klacht wenst in te dienen tegen een handelaar in 
een andere EU-lidstaat, kunt u terecht bij het 
netwerk van bureaus voor consumentenvoorlichting
(europa.eu.int/comm/consumers/map.htm).

Let op de milieukeurbloem

Let op de EU-milieukeurbloem op gewone
consumptiegoederen van wasmiddelen 
tot textielproducten. Deze helpt u 
groenere producten te vinden. Ga naar 
www.eco-label.com voor een lijst van 

producten met een milieukeur. De milieukeurbloem
kunt u nu ook gebruiken om milieuvriendelijke hotels,
logies met ontbijt en jeugdherbergen te vinden.

Rijbewijs

Een geldig rijbewijs dat in een EU-land uitgereikt is, is in
de hele EU geldig.
In sommige landen moet u naast een geldig rijbewijs ook
het inschrijvingsbewijs van uw voertuig bij u hebben.

Op EU-niveau is nog geen minimumleeftijd vastge-
steld voor het huren van een auto. Meestal varieert
de minimumleeftijd tussen 20 en 23 jaar. Er kan ook
een maximumleeftijd gelden, die doorgaans tussen
65 en 75 jaar ligt.

Autoverzekering

Wanneer u binnen de EU reist, biedt uw autoverzeke-
ring automatisch en zonder toeslag de wettelijk 
verplichte minimumdekking (burgerlijke aansprakelijk-
heid). Die is ook in IJsland, Noorwegen en Zwitserland
geldig. Als u in eigen land all risk verzekerd bent, ga
dan na of u ook in andere landen volledig gedekt bent.

U hebt geen groene kaart nodig om in de EU te reizen,
maar het is een internationaal erkend verzekeringsbe-
wijs dat het makkelijker maakt een schadevergoeding te
eisen als u een ongeval hebt. Neemt u geen groene
kaart mee, zorg er dan voor dat u een verzekeringsattest
bij u hebt.

Bij uw verzekeraar kunt u terecht voor een Europees
aanrijdingsformulier. Dit is een standaarddocument
waarmee u bij een ongeval in een ander land 
gemakkelijker ter plaatse een aangifte kunt opstellen.

Veilig rijden

In alle EU-landen moet u zowel voor- als achteraan in
de auto een veiligheidsgordel dragen.

Denk eraan dat er in Ierland en het Verenigd
Koninkrijk en op Cyprus en Malta links wordt gereden.

De maximumsnelheid is op snelwegen over het 
algemeen 110, 120 of 130 km/uur. De maximumsnel-
heid binnen de bebouwde kom is 50 of 60 km/uur.

Als u onder het rijden telefoneert, hebt u vijfmaal meer
kans op een dodelijk ongeval. Het is dan ook in alle
EU-landen uitdrukkelijk of impliciet verboden. In 
sommige landen is handenvrij telefoneren toegestaan.

Het maximaal toegelaten alcoholgehalte in het bloed
ligt in de meeste landen tussen 0,2 mg/ml en 
0,9 mg/ml. Sommige landen voeren echter een 
nultolerantiebeleid en staan helemaal geen alcohol
in het bloed toe onder het rijden.

Tolrijden

Vele landen hebben tolwegen, waaronder Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, de
Tsjechische Republiek en het Verenigd Koninkrijk. Om
op de Oostenrijkse autosnelwegen en „A”-wegen te
mogen rijden, moet u een toletiket of -vignet hebben.
U kunt het kopen aan de voornaamste Oostenrijkse
grensposten en in grotere benzinestations. De
Tsjechische Republiek, Hongarije en Slowakije 
hebben een soortgelijk systeem waarbij een sticker op
de voorruit moet worden aangebracht.

Talen

Europa is rijk aan talen. De voornaamste taalfamilies zijn
de Germaanse, de Romaanse, de Slavische, de Keltische
en de Baltische talen. De EU-instellingen hebben nu 20
officiële talen, maar daarnaast zijn er nog tal van andere
die minder worden gebruikt.

Vele Europeanen spreken naast hun moedertaal minstens
één andere taal. Probeer tijdens uw reizen in Europa enke-
le zinnen in de plaatselijke taal te zeggen bij uw contac-
ten met de plaatselijke bevolking. Het voegt iets toe aan
uw ervaringen. Begin met „goedemorgen”:

Vliegen

De totstandkoming van een Europese interne markt
voor luchtvervoer heeft geleid tot lagere tarieven en
een ruimere keuze aan luchtvaartmaatschappijen en
diensten voor reizigers.

De belangen van de reizigers worden beschermd door
EU-regels. Die hebben onder meer betrekking op
bepaalde rechten inzake informatie over vluchten en
reservaties, vertragingen en annuleringen van 
vluchten, compensatie wanneer de inscheping
wegens overboeking geweigerd wordt of bij ongeval-
len, en problemen bij pakketreizen.

Veiligheid op luchthavens

Voorkom vertragingen en ongemak als gevolg van de
inbeslagneming van goederen door de veiligheids-
diensten van de luchthaven door na te gaan of u
geen verboden artikelen meeneemt. Er zijn voor de
gehele EU geldende lijsten vastgesteld van artikelen
die niet zijn toegelaten in de passagiersruimte en in
bagageruimtes op vluchten vanuit EU-luchthavens.
De autoriteiten moeten de reizigers hierover 
informeren voor ze inchecken. Bij de check-in-balie
kunt u deze informatie verkrijgen.

Toegang tot gezondheidszorg

EU-burgers die tijdens een bezoek aan een ander 
EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of
Zwitserland ziek worden of bij een ongeval betrokken
raken, hebben recht op gratis of gedeeltelijk 
terugbetaalde medische verzorging. Sinds juni 2004
wordt gebruikgemaakt van een Europese ziekteverzeke-
ringskaart met het oog op een vlottere toegang tot de
gezondheidszorg in de EU en een snellere vergoeding
van de kosten. De kaart vervangt het E 111-formulier
dat geldig blijft tijdens de overgangsperiode.

Deze regeling geldt momenteel alleen voor medische
verzorging gefinancierd met openbare middelen. 
Elk land heeft zijn eigen regels voor openbare gezond-
heidszorg. In sommige landen is de verzorging gratis,
in andere landen betaalt u een deel van de kosten en
in nog andere landen moet u alle kosten betalen en
daarna de vergoeding hiervan aanvragen. Bewaar dus
al uw rekeningen, voorschriften en kwitanties.

Medicatie

Als u voorgeschreven geneesmiddelen neemt, zorg
ervoor dat u het doktersvoorschrift bij u hebt. Neem
geen grotere hoeveelheden geneesmiddelen mee dan
wat nog nodig is voor persoonlijk gebruik tijdens de
reis. Grote hoeveelheden geneesmiddelen kunnen
immers argwaan opwekken.

Zwemwater

In heel de EU gelden strikte normen voor zwemwater.
Het zwemwater wordt regelmatig gecontroleerd en uit
een jaarverslag van de Europese Commissie blijkt dat
de kwaliteit van zwemwater voortdurend verbetert.

Als er iets misgaat

In alle EU-landen kunt u de hulpdiensten via 
hetzelfde nummer bereiken: bel gewoon 112.

Telefoneren zonder grenzen

In de hele EU is het kengetal voor internationale 
telefoongesprekken hetzelfde: 00. Landencodes voor
telefoonoproepen:

Mobiel telefoneren

Dankzij de GSM-norm van de EU kunt u uw mobiele
telefoon overal in Europa en in vele andere landen
gebruiken. Om er zeker van te zijn
dat uw telefoon toegang
biedt tot internationale
roaming, neemt u voor u
vertrekt het beste contact
op met uw telefoonmaat-
schappij. De kosten hangen
af van uw telefoonmaat-
schappij. Aan het ontvangen
van telefoongesprekken in het
buitenland kunnen zowel voor
u als voor de beller kosten 
verbonden zijn.

Elektriciteit

Heel Europa heeft een wisselspan-
ning van 230 volt en 50 hertz.
Cyprus, Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk heb-
ben stopcontacten met drie rechthoekige pennen, maar
alle andere EU-landen hebben stopcontacten met twee
pennen. Deze kunnen variëren, maar normaal zult u uw
apparatuur, zoals haardrogers en scheerapparaten,
overal kunnen gebruiken. Op luchthavens en in toeristi-
sche plaatsen kunt u gewoonlijk verloopstekkers kopen.

Tijdzones 

Reizen met huisdieren

In 2004 werd een huisdierenpaspoort ingevoerd 
waardoor het reizen met huisdieren wordt vergemakke-
lijkt. Alle katten en honden zullen er een nodig 
hebben. Het zal in heel de EU worden aanvaard als
bewijs dat een huisdier tegen hondsdolheid is ingeënt.
Voor Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk
geldt evenwel nog de extra vereiste dat een bewijs moet
worden geleverd dat de inenting succesvol was. 
De daartoe noodzakelijke tests moeten ten minste zes
maanden voorafgaand aan een reis naar Ierland, Malta
of het Verenigd Koninkrijk (120 dagen in het geval van
Zweden) worden uitgevoerd.

Uiterlijk 2012 zal een elektronische microchip worden
ingevoerd om dieren eenvoudig te kunnen 
identificeren. Ondertussen kan een tatoeage als 
identificatiemiddel worden gebruikt, behalve in
Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk waar een
microchip reeds verplicht is.

„Reizen in Europa” wordt jaarlijks als folder uitge-
geven, maar er is ook een uitgebreide versie op
internet te vinden, met verwijzingen naar nadere
informatie over de onderwerpen die ter sprake zijn
gekomen: europa.eu.int/abc/travel
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Tsjechisch Dobré ráno Italiaans Buongiorno 
Deens Godmorgen Lets Labrīt 
Nederlands Goedemorgen Litouws Labas rytas
Engels Good morning Maltees L-Ghodwa t-Tajba 
Ests Tere hommikust Pools Dzień dobry 
Fins Hyvää huomenta Portugees Bom dia 
Frans Bonjour Slowaaks Dobré ráno 
Duits Guten Morgen Sloveens Dobro jutro 
Grieks Kalimera Spaans Buenos días 
Hongaars Jó reggelt Zweeds God morgon

Nadere informatie over de EU is beschikbaar op de
website Europa: europa.eu.int

„EUROPE DIRECT” beantwoordt uw vragen over de EU:
bel 00 800 6 7 8 9 10 11 of stuur een e-mail via

europa.eu.int/europedirect

Cultuur

De EU steunt en bevordert tal van culturele projecten
en evenementen in heel Europa. Jaarlijks wijst zij een
stad als culturele hoofdstad van Europa aan. Voor
2005 viel de keuze op Cork, in Ierland. In 2006 wordt
Cork opgevolgd door Patras, in Griekenland, en in
2007 zijn Luxemburg en Sibiu (Roemenië) gelijktijdig
de culturele hoofdsteden.

In Europa vinden een groot aantal festivals en
activiteiten rond muziek, kunst, theater, dans en film
plaats. Raadpleeg uw nationale dienst voor toerisme
voor nadere informatie over wat er op uw reisbestem-
ming gepland is.

De afkortingen van de landnamen zijn die welke voor motorvoertuigen worden gebruikt.


