
Goede
reis!  
Hoe uw paspoort 
te gebruiken aan 
een e-gate? 

Een e-gate is een geautomatiseerde grenspost.
Het toestel controleert uw paspoort en gaat na 
of het wel degelijk van u is door uw foto te 
nemen. Plaats het transparante blad van uw 
paspoort niet in het toestel, anders werkt de 
controle niet naar behoren! Alleen de bladzij-
de met uw foto en uw persoonsgegevens moet 
het toestel in.

transparante
blad
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Reis wijs…

Registreer uw reis
Snel, handig en gratis
travellersonline.diplomatie.be

Doet zich in uw land van bestemming een 
ernstige crisis voor (natuurramp, aanslag …), 
dan zal de FOD Buitenlandse Zaken u 
makkelijker kunnen informeren en helpen.

travellers
online



Reisadviezen
per land

Is uw bestemming veilig? Moet u bepaalde 
regio’s in een land mijden? Hebt u vreemde 
valuta, vaccins of specifieke verzekeringen 
nodig?

De FOD Buitenlandse Zaken verstrekt 
praktische informatie waarmee u met kennis 
van zaken uw vakantie kunt plannen, heel wat 
problemen kunt voorkomen en de kans op een 
vlotte reis kunt maximaliseren.

De informatie op deze site wordt geregeld 
bijgewerkt. U kunt die het best telkens 
raadplegen vóór u reserveert … en vóór u 
vertrekt!

diplomatie.belgium.be
Klik op ‘Reisadviezen’.
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Lang leve 
uw paspoort 

Voor uw veiligheid en dat van uw paspoort, 
draag er goed zorg voor. Bijvoorbeeld:

°C

Plooi het niet 
Stop het nooit in 
uw achterbroekzak.

Laat het niet achter 
in uw auto
Door de warmte kan het 
beschadigd raken.

Trek niet aan 
het transparante blad 
binnenin het paspoort.

Noteer er NIETS in
Dat zou het ongeldig maken.

Neem het altijd 
mee of bewaar het 
op een veilige plek  
(bv.: safe) en vertrouw het nooit aan 
iemand anders toe. Een fotokopie 
om uw identiteit te misbruiken is 
zo gemaakt … denk eraan!
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