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Reisadvies Thailand

Veld 0

Naam Inhoudelijke wijzigingen

Blijf bereikbaar in crisissituaties Laat uw gegevens achter bij het ministerie van

Buitenlandse Zaken

Veld 1

Naam Informatie vooraf

Samenvatting

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen

Lees het hele reisadvies

Bodytekst

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis Dit

reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederiandse ambassade in Bangkok

inlichtingendiensten vertegenwoordigingen van andere landen lokale autoriteiten

bedrijven en andere organisaties Het hoofddoei van dit advies is u te informeren over

de veiligheid in een land Daarnaast staan er aigemene en praktische tips In het

reisadvies

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteid Het ministerie van Buiteniandse Zaken

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor eventueie schade die ontstaat door gebruik van

dit reisadvies U biijft zeif verantwoordeiijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om

wel of niet te reizen

Veld 2

Naam | De iaatste ontwikkeiingen

Samenvatting

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er geidt een jaar van rouw

waarin beperkingen gelden voor feestelijke activiteiten Volg de aanwijzingen van de

lokale autoriteiten

Bodytekst
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Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er voIgt een jaar van rouw

waarin socials activiteiten worden beperkt Feestelijke activiteiten worden in deze

periods ontmoedigd

Respecteer de lokale gebruiken en de beperkingen die door de autoriteiten aan het

socials Isvsn wordsn opgsisgd Vsrmijd kritischs uitspraksn of discussiss ovsr hst

Koningshuis Er geldt in Thailand een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit

wordt strikt gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg

Mogelijk worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen Zorg dat u zich altijd kunt

identifies ren

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de lokale media Volg de

aanwijzingen van de lokale autoriteiten

Blijf op de hoogte
Download de 24 7 BZ Reis app in Google Play of de App Store

• de app VQor Android

• de app VQor iPhone en iPad

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw aeoevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 3

Naam | Algemeen

Samenvatting

In Thailand kunnen demonstraties voorkomen die tot geweld leiden Er vallen veel

dodelijke verkeersslachtoffers in het land

Bodytekst

Demonstraties

In Thailand kunnen demonstraties voorkomen die tot geweld leiden Vermijd daarom

demonstraties Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie
U kunt bijvoorbeeld het plaatselijk nieuws volgen via de lokale media

Verkeersve i I ig heid

In Thailand vallen veel dodelijke verkeersslachtoffers U kunt daarom beter geen

motor jetski of bromfiets huren en die zelf besturen De meeste motoren en

bromfietsen die u huurt zijn onverzekerd Ook brommertaxi s zijn onveilig en kunt u

beter niet gebruiken

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Thailand op de website van de

ANWB [https www anwb nl vakantie thailand informatie verkeer]
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Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig Bel het alarmnummer 191 en 1155 politie 1669

ambulance algemeen 1646 ambulance regio Bangkok ^
199 brandweer

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155

Nederlandse ambassade in Bangkok

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bangkok op de website

Heeft u hulp nodig
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24 7 BZ Contactcenter altijd
bereikbaar via 31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ

Veld 4

Naam | Onveilige gebieden

S menvatting

Reis alleen als het noodzakelijk is naar de 4 zuidelijke provincies naar de noordelijke
en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar en naar de grensgebieden in de

provincies Sisaketen Surin

Bodytekst

Reis alleen als het noodzakelijk is naar

• de 4 zuidelijke provincies van Thailand Yale Narathiwat Pattani Songkhia

• het grensgebied metCambodja in de provincie Sisaket

• het grensgebied met Cambodja in de provincie Surin

• de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Aanslagen en onrust in zuidelijke provincies
Sinds 2004 zijn er in de 4 zuidelijke provincies regelmatig aanslagen Het gaat om

bomaanslagen brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het land

Steeds vaker zijn ook burgers het slachtoffer Sinds 2011 neemt het aantal aanslagen
toe Er vallen bijna dagelljks dodelljke slachtoffers Sinds 2004 zijn er al meer dan

7 000 mensen omgekomen Een klein deel van deze mensen komt uit het buitenland

Indien u toch reist in deze provincies vermijd dan de trein

Gevechten in het grensgebied van Sisaket

De provincie Sisaket ligt bij de grens met Cambodja Thailand en Cambodja zijn het in

dit gebied oneens over de grenzen Rondom de tempel Preah Vihear is er kans op

gevechten tussen hetThaise en het Cambodjaanse leger Begin 2011 braken

gevechten uit tussen beide legers Daarbij kwamen militairen en burgers om het leven
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De situatie blijft gespannen

Gevechten in het grensgebied van Surin

In mei 2011 waren er ook gevechten in Surin rondom 2 tempels in deze provincie Aan

Thaise en Cambodjaanse kant vielen hierbij doden Ook hier blijft de situatie

gespannen

Gevechten langs noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Langs de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar kan hetonrustig

zijn In dit gebied vechten het Birmese leger en gewapende etnische groepen soms

metelkaar In dat geval zijn de grenzen tussen beide landen gesloten

Veld 5

Naam Criminaliteit

Samenvatting

Op Phuket Pattaya en Koh Samui komt veelvuldig bedrog voor bij verhuur van jetski s

en scooters Een nieuw verschijnsel is hetstelen van gehuurde bromfietsen

Bodytekst

Op Phuket Pattaya en Koh Samui moet u als toerist oppassen voor bedrog bij verhuur

van bijvoorbeeld jetski s en scooters Vaak vraagt de verhuurder uw paspoort of

rijbewijs als onderpand Als u de jetski of scooter weer inlevert beweert de verhuurder

dat er schade is gemaakt U krijgt uw paspoort of rijbewijs pas terug nadat u een erg

hoog bedrag betaalt

U kunt daarom het beste een kopie van uw rijbewijs of uw paspoort geven Geef niet

het originele document De Thaise autoriteiten hebben bepaald dat inname van een

rijbewijs of paspoort niet mag

Bromfietsdiefstal

Een nieuw verschijnsel is het stelen van een gehuurde bromfiets die niet door de

verhuurder is verzekerd Nadat u de bromfiets huurt laat de verhuurder de bromfiets

stelen door handlangers Daarna dwingt de verhuurder u om de nieuwprijs van de

bromfiets te betalen Hij schuwt daarbij niet om u fysiek te bedreigen

Drugsverkoop
Op stranden met veel jongeren spelen kleine drugshandelaren politieagenten en een

tussenpersoon vaak onder een hoedje Na de verkoop van drugs arresteren agenten in

burger de koper TerwijI de koper gevangen is neemt men ook zijn of haar paspoort
af Een tussenpersoon treedt daarna op als bemiddelaar De koper moet een extreem

hoge borgsom betalen om vrij te komen

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155
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Veld 6

Naam Terrorisme

S menvatting

Er bestaat een risico op aanslagen in Thailand Let op plaatsen waar veel mensen

komen

Bodytekst

Er hebben zich in 2015 en 2016 diverse aanslagen voorgedaan waarbij explosieven zijn

afgegaan In 2015 vonden aanslagen plaats in Bangkok en op het eiland Koh Samui

Op 11 12 en 14 augustus 2016 vonden meerdere explosies plaats in Hua Hin Surat

Than Phang Nga Trang en Phuket Bij deze incidenten zijn doden en gewonden

gevallen Eerder op 17 en 18 augustus 2015 vonden in het centrum van Bangkok

bomaanslagen plaats waarbij ook slachtoffers zijn gevallen Bij deze aanslagen zijn doden

en gewonden gevallen Er Is een kans op nieuwe incidenten in deze en andere gebieden
van Thailand

U wordt aangeraden alert te zijn en adviezen van lokale autoriteiten op te volgen Er

zijn grotere veiligheidsrisico s op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen Deze

kunnen een doelwit zijn voor een aanslag In sommlge toerismebestemmingen is

sprake van een verhoogde aanwezigheid van veiligheidspersoneel

Veld 7

Naam Lokale wetten regels en gebruiken

S menvatting

Als u op reis gaat krijgt u te maken met andere wetten regels en gebruiken

Bodytekst
Elk land heeft eigen wetten regels en gebruiken Deze kunnen heel anders zijn dan in

Nederland Als u een land bezoekt moet u zich aan deze wetten regels en gebruiken
houden Net zoals de inwoners van het land zelf Als u dat niet doet kunt u ernstig in

de problemen komen

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er voIgt een jaar van rouw

waarin sociale activiteiten worden beperkt Feestelijke activiteiten worden in deze

periode ontmoedigd

Respecteer de lokale gebruiken en de beperkingen die door de autoriteiten aan het

sociale leven worden opgelegd Vermijd kritische uitspraken of discussies over het

Koningshuis Er geldt in Thailand een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit

wordt strikt gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg

In toeristische gebieden zijn drugs gemakkelijk verkrijgbaar Wees u ervan bewust dat

de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thailand veel zwaarder is dan in

Nederland De meeste Nederlanders die in een Thaise gevangenis zitten zijn
veroordeeld wegens drugsbezit In Thailand maakt men weinig verschil tussen
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softdrugs en harddrugs beide worden zwaar bestraft

Veld 8

Naam | Blijf bereikbaar in noodsituaties

S menvatting

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bodytekst

Laat uw gegevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang sen e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 9

Naam Gezondheld

S menvatting

Ga na welke voorzorgsmaatregelen u voor uw gezondheid moet nemen Denk aan

vaccinaties De lucht in veel grote steden is ernstig vervuild

Bodytekst

Luchtvervuiling grote steden Thailand

In de meeste grote steden is de lucht ernstig vervuild Reist u met jonge kinderen of

heeft u een aandoening Raadpleeg dan uw arts voordat u naar Thailand reist

Kijk voor meer informatie over de luchtvervuiling in verschillende grote steden op de

website Air Polution in World

Evacuatie bij medische problemen
Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn Als u een ongeluk krijgt
of ziek wordt kan het daarom nodig zijn dat u medisch geevacueerd moet worden

Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland De kosten van een medische

evacuatie zijn hoog Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw

reisverzekering Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt Zorg dan

voor een goede reisverzekering

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen Dan

dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal Het bedrag dat wordt gedekt is

maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland In sommige landen

zijn deze kosten hoger dan in Nederland Het is daarom belangrljk u hlervoor extra te

verzekeren Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een

reisverzekering met medische kosten af te sluiten

6

00001 1102664



Op de website van het Landeliik Codrdinatiecentrum Reiziaersadvisering vindt u

informatie over actuele epidemieen aanbevolen vaccinaties en maatregelen om

malaria en andere infectieziekten te voorkomen Neem voor meer informatie contact op

met een arts of vacdnatiebureau bii u in de buurt

Ook op de Enqelstaliqe website van de World Health Organization vindt u informatie

over epidemieen

Veld 10

Naam | Natuurgeweld

Samenvatting

In Thailand kunnen van mei tot en met September plotseling zware stormen

voorkomen Ook kunnen ernstige overstromingen voorkomen

Bodytekst

In Thailand kunnen in het regenseizoen van mei tot en met September plotseling zware

stormen voorkomen In die periode maar soms ook erbuiten kunnen ook ernstige

overstromingen voorkomen De elektriciteit kan opeens uitvallen Dan werkt de

telefoon en het internet niet meer Ook zijn er soms transportproblemen Wilt u tijdens
deze periode reizen Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie Volg dan de aanwijzingen op van de lokale

autoriteiten Als u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw

reisorganisatie

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied Ga naar

Thai Meteoroqical Department

Veld 11

Naam Reisdocumenten en visa

Samenvatting

Controleer welke reisdocumenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten

voldoen

Bodytekst

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig
Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig Meer informatie over

reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Thailand in Den Haaq
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Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen

Voorkom een langer verblijf dan uw visum toestaat U kunt dan een hoge boete krijgen
of in de gevangenis terecht komen De omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn
zwaar

Veld 12

Naam | Tips van de ambassade

Samenvatting

Wees u ervan bewust dat de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thailand

veel zwaarder is dan in Nederland

Bodytekst

Wilt u werken studeren of u vestigen In Thailand Ga dan voor meer informatle naar

de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Veld 13

Naam | Wijs op reis

Samenvatting

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen

Bodytekst

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen Zorg

bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering En let op wat u wel en niet mao

meenemen
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Reisadvies Thailand

Veld 0

Naam Inhoudelijke wijzigingen

Blijf bereikbaar in crisissituaties Laat uw gegevens achter bij het ministerie van

Buitenlandse Zaken

Veld 1

Naam Informatie vooraf

Samenvatting

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen

Lees het hele reisadvies

Bodytekst

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis Dit

reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederiandse ambassade in Bangkok

inlichtingendiensten vertegenwoordigingen van andere landen lokale autoriteiten

bedrijven en andere organisaties Het hoofddoei van dit advies is u te informeren over

de veiligheid in een land Daarnaast staan er aigemene en praktische tips In het

reisadvies

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteid Het ministerie van Buiteniandse Zaken

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor eventueie schade die ontstaat door gebruik van

dit reisadvies U biijft zeif verantwoordeiijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om

wel of niet te reizen

Veld 2

Naam | De iaatste ontwikkeiingen

Samenvatting

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er geidt een jaar van rouw

waarin beperkingen gelden voor feestelijke activiteiten Volg de aanwijzingen van de

lokale autoriteiten

Bodytekst
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Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er voIgt een jaar van rouw

waarin socials activiteiten worden beperkt Feestelijke activiteiten worden in deze

periods ontmoedigd

Respecteer de lokale gebruiken en de beperkingen die door de autoriteiten aan het

socials Isvsn wordsn opgsisgd Vsrmijd kritischs uitspraksn of discussiss ovsr hst

Koningshuis Er geldt in Thailand een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit

wordt strikt gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg

Mogelijk worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen Zorg dat u zich altijd kunt

identifies ren

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de lokale media Volg de

aanwijzingen van de lokale autoriteiten

Blijf op de hoogte
Download de 24 7 BZ Reis app in Google Play of de App Store

• de app VQor Android

• de app VQor iPhone en iPad

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw aeoevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 3

Naam | Algemeen

Samenvatting

In Thailand kunnen demonstraties voorkomen die tot geweld leiden Er vallen veel

dodelijke verkeersslachtoffers in het land

Bodytekst

Demonstraties

In Thailand kunnen demonstraties voorkomen die tot geweld leiden Vermijd daarom

demonstraties Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie
U kunt bijvoorbeeld het plaatselijk nieuws volgen via de lokale media

Verkeersve i I ig heid

In Thailand vallen veel dodelijke verkeersslachtoffers U kunt daarom beter geen

motor jetski of bromfiets huren en die zelf besturen De meeste motoren en

bromfietsen die u huurt zijn onverzekerd Ook brommertaxi s zijn onveilig en kunt u

beter niet gebruiken

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Thailand op de website van de

ANWB [https www anwb nl vakantie thailand informatie verkeer]
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Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig Bel het alarmnummer 191 en 1155 politie 1669

ambulance algemeen 1646 ambulance regio Bangkok ^
199 brandweer

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155

Nederlandse ambassade in Bangkok

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bangkok op de website

Heeft u hulp nodig
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24 7 BZ Contactcenter altijd
bereikbaar via 31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ

Veld 4

Naam | Onveilige gebieden

S menvatting

Reis alleen als het noodzakelijk is naar de 4 zuidelijke provincies naar de noordelijke
en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar en naar de grensgebieden in de

provincies Sisaketen Surin

Bodytekst

Reis alleen als het noodzakelijk is naar

• de 4 zuidelijke provincies van Thailand Yale Narathiwat Pattani Songkhia

• het grensgebied metCambodja in de provincie Sisaket

• het grensgebied met Cambodja in de provincie Surin

• de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Aanslagen en onrust in zuidelijke provincies
Sinds 2004 zijn er in de 4 zuidelijke provincies regelmatig aanslagen Het gaat om

bomaanslagen brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het land

Steeds vaker zijn ook burgers het slachtoffer Sinds 2011 neemt het aantal aanslagen
toe Er vallen bijna dagelljks dodelljke slachtoffers Sinds 2004 zijn er al meer dan

7 000 mensen omgekomen Een klein deel van deze mensen komt uit het buitenland

Indien u toch reist in deze provincies vermijd dan de trein

Gevechten in het grensgebied van Sisaket

De provincie Sisaket ligt bij de grens met Cambodja Thailand en Cambodja zijn het in

dit gebied oneens over de grenzen Rondom de tempel Preah Vihear is er kans op

gevechten tussen hetThaise en het Cambodjaanse leger Begin 2011 braken

gevechten uit tussen beide legers Daarbij kwamen militairen en burgers om het leven

3

00002 1102667



De situatie blijft gespannen

Gevechten in het grensgebied van Surin

In mei 2011 waren er ook gevechten in Surin rondom 2 tempels in deze provincie Aan

Thaise en Cambodjaanse kant vielen hierbij doden Ook hier blijft de situatie

gespannen

Gevechten langs noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Langs de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar kan hetonrustig

zijn In dit gebied vechten het Birmese leger en gewapende etnische groepen soms

metelkaar In dat geval zijn de grenzen tussen beide landen gesloten

Veld 5

Naam Criminaliteit

Samenvatting

Op Phuket Pattaya en Koh Samui komt veelvuldig bedrog voor bij verhuur van jetski s

en scooters Een nieuw verschijnsel is hetstelen van gehuurde bromfietsen

Bodytekst

Op Phuket Pattaya en Koh Samui moet u als toerist oppassen voor bedrog bij verhuur

van bijvoorbeeld jetski s en scooters Vaak vraagt de verhuurder uw paspoort of

rijbewijs als onderpand Als u de jetski of scooter weer inlevert beweert de verhuurder

dat er schade is gemaakt U krijgt uw paspoort of rijbewijs pas terug nadat u een erg

hoog bedrag betaalt

U kunt daarom het beste een kopie van uw rijbewijs of uw paspoort geven Geef niet

het originele document De Thaise autoriteiten hebben bepaald dat inname van een

rijbewijs of paspoort niet mag

Bromfietsdiefstal

Een nieuw verschijnsel is het stelen van een gehuurde bromfiets die niet door de

verhuurder is verzekerd Nadat u de bromfiets huurt laat de verhuurder de bromfiets

stelen door handlangers Daarna dwingt de verhuurder u om de nieuwprijs van de

bromfiets te betalen Hij schuwt daarbij niet om u fysiek te bedreigen

Drugsverkoop
Op stranden met veel jongeren spelen kleine drugshandelaren politieagenten en een

tussenpersoon vaak onder een hoedje Na de verkoop van drugs arresteren agenten in

burger de koper TerwijI de koper gevangen is neemt men ook zijn of haar paspoort
af Een tussenpersoon treedt daarna op als bemiddelaar De koper moet een extreem

hoge borgsom betalen om vrij te komen

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155
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Veld 6

Naam Terrorisme

S menvatting

Er bestaat een risico op aanslagen in Thailand Let op plaatsen waar veel mensen

komen

Bodytekst

Er hebben zich in 2015 en 2016 diverse aanslagen voorgedaan waarbij explosieven zijn

afgegaan In 2015 vonden aanslagen plaats in Bangkok en op het eiland Koh Samui

Op 11 12 en 14 augustus 2016 vonden meerdere explosies plaats in Hua Hin Surat

Than Phang Nga Trang en Phuket Bij deze incidenten zijn doden en gewonden

gevallen Eerder op 17 en 18 augustus 2015 vonden in het centrum van Bangkok

bomaanslagen plaats waarbij ook slachtoffers zijn gevallen Bij deze aanslagen zijn doden

en gewonden gevallen Er Is een kans op nieuwe incidenten in deze en andere gebieden
van Thailand

U wordt aangeraden alert te zijn en adviezen van lokale autoriteiten op te volgen Er

zijn grotere veiligheidsrisico s op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen Deze

kunnen een doelwit zijn voor een aanslag In sommlge toerismebestemmingen is

sprake van een verhoogde aanwezigheid van veiligheidspersoneel

Veld 7

Naam Lokale wetten regels en gebruiken

S menvatting

Als u op reis gaat krijgt u te maken met andere wetten regels en gebruiken

Bodytekst
Elk land heeft eigen wetten regels en gebruiken Deze kunnen heel anders zijn dan in

Nederland Als u een land bezoekt moet u zich aan deze wetten regels en gebruiken
houden Net zoals de inwoners van het land zelf Als u dat niet doet kunt u ernstig in

de problemen komen

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er voIgt een jaar van rouw

waarin sociale activiteiten worden beperkt Feestelijke activiteiten worden in deze

periode ontmoedigd

Respecteer de lokale gebruiken en de beperkingen die door de autoriteiten aan het

sociale leven worden opgelegd Vermijd kritische uitspraken of discussies over het

Koningshuis Er geldt in Thailand een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit

wordt strikt gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg

In toeristische gebieden zijn drugs gemakkelijk verkrijgbaar Wees u ervan bewust dat

de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thailand veel zwaarder is dan in

Nederland De meeste Nederlanders die in een Thaise gevangenis zitten zijn
veroordeeld wegens drugsbezit In Thailand maakt men weinig verschil tussen
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softdrugs en harddrugs beide worden zwaar bestraft

Veld 8

Naam | Blijf bereikbaar in noodsituaties

S menvatting

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bodytekst

Laat uw gegevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang sen e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 9

Naam Gezondheld

S menvatting

Ga na welke voorzorgsmaatregelen u voor uw gezondheid moet nemen Denk aan

vaccinaties De lucht in veel grote steden is ernstig vervuild

Bodytekst

Luchtvervuiling grote steden Thailand

In de meeste grote steden is de lucht ernstig vervuild Reist u met jonge kinderen of

heeft u een aandoening Raadpleeg dan uw arts voordat u naar Thailand reist

Kijk voor meer informatie over de luchtvervuiling in verschillende grote steden op de

website Air Polution in World

Evacuatie bij medische problemen
Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn Als u een ongeluk krijgt
of ziek wordt kan het daarom nodig zijn dat u medisch geevacueerd moet worden

Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland De kosten van een medische

evacuatie zijn hoog Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw

reisverzekering Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt Zorg dan

voor een goede reisverzekering

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen Dan

dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal Het bedrag dat wordt gedekt is

maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland In sommige landen

zijn deze kosten hoger dan in Nederland Het is daarom belangrljk u hlervoor extra te

verzekeren Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een

reisverzekering met medische kosten af te sluiten
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Op de website van het Landeliik Codrdinatiecentrum Reiziaersadvisering vindt u

informatie over actuele epidemieen aanbevolen vaccinaties en maatregelen om

malaria en andere infectieziekten te voorkomen Neem voor meer informatie contact op

met een arts of vacdnatiebureau bii u in de buurt

Ook op de Enqelstaliqe website van de World Health Organization vindt u informatie

over epidemieen

Veld 10

Naam | Natuurgeweld

Samenvatting

In Thailand kunnen van mei tot en met September plotseling zware stormen

voorkomen Ook kunnen ernstige overstromingen voorkomen

Bodytekst

In Thailand kunnen in het regenseizoen van mei tot en met September plotseling zware

stormen voorkomen In die periode maar soms ook erbuiten kunnen ook ernstige

overstromingen voorkomen De elektriciteit kan opeens uitvallen Dan werkt de

telefoon en het internet niet meer Ook zijn er soms transportproblemen Wilt u tijdens
deze periode reizen Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie Volg dan de aanwijzingen op van de lokale

autoriteiten Als u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw

reisorganisatie

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied Ga naar

Thai Meteoroqical Department

Veld 11

Naam Reisdocumenten en visa

Samenvatting

Controleer welke reisdocumenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten

voldoen

Bodytekst

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig
Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig Meer informatie over

reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Thailand in Den Haaq
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Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen

Voorkom een langer verblijf dan uw visum toestaat U kunt dan een hoge boete krijgen
of in de gevangenis terecht komen De omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn
zwaar

Veld 12

Naam | Tips van de ambassade

Samenvatting

Wees u ervan bewust dat de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thailand

veel zwaarder is dan in Nederland

Bodytekst

Wilt u werken studeren of u vestigen In Thailand Ga dan voor meer informatle naar

de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Veld 13

Naam | Wijs op reis

Samenvatting

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen

Bodytekst

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen Zorg

bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering En let op wat u wel en niet mao

meenemen
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Reisadvies Thailand

Veld 0

Naam Inhoudelijke wijzigingen

Wees respectvol tijdens periode van crematieplechtigheden voor de overleden koning
van 25 tot en met 29 oktober 2017 Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies van

Thailand Yala Narathiwat Pattani Songkhla

Veld 1

Naam Informatie vooraf

Samenvatting

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen

Lees het hele reisadvies

Bodytekst

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis Dit

reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Bangkok

inlichtingendiensten vertegenwoordigingen van andere landen lokale autoriteiten

bedrijven en andere organisaties Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over

de veiligheid in een land Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het

reisadvies

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld Het ministerie van Buitenlandse Zaken

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van

dit reisadvies U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om

wel of niet te reizen

Veld 2

Naam | De laatste ontwikkelingen

Samenvatting

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er geldt een verlengde

periode van rouw tot en met 29 oktober 2017 Ga respectvol om met de gevoelens van

de Thaise bevolking in deze periode

Bodytekst

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er voIgt een periode van

rouw tot de crematieplechtigheden zijn afgerond Deze vinden plaats van 25 tot en met

29 oktober 2017

Ga respectvol om met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze periode Vermljd
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kritische uitspraken of discussies over het Koningshuis Er geldt in Thailand een verbod

op het beledigen van het Koningshuis Dit wordt strikt gehandhaafd met zeer zware

straffen tot gevolg

Mogeiijk worden rond de crematiepiechtigheden extra veiligheidsmaatregelen

getroffen Zorg dat u zich aitijd kunt identificeren

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de lokale media Volg de

aanwijzingen van de lokaie autoriteiten

Blijf op de hoogte
Download de 24 7 BZ Reis app in Google Play of de App Store

• de app voor Android

• de app voor iPhone en iPad

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw geaevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 3

Naam | Algemeen

Samenvatting

Sinds de staatsgreep van 2014 gelden in Thailand beperkingen voor politieke en

openbare bijeenkomsten en demonstrates Vermijd deze Doe geen politieke

uitlatingen in het openbaar of op sociale media Er vallen veel dodelijke
verkeersslachtoffers in het land

Bodytekst

Demonstraties

Sinds de staatsgreep van 2014 gelden in Thailand beperkingen voor politieke en

openbare bijeenkomsten en demonstraties Vermijd deze Doe ook geen politieke

uitlatingen in het openbaar of op sociale media Blijf op de hoogte van de actuele

ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse Volg het plaatselijk nieuws via de

lokale media

Verkeersve i I ig heid

In Thailand vallen veel dodelijke verkeersslachtoffers U kunt daarom beter geen

motor jetski of bromfiets huren en die zelf besturen De meeste motoren en

bromfietsen die u huurt zijn onverzekerd Ook brommertaxi s zijn onveilig en kunt u

beter niet gebruiken

Raakt u betrokken bij een verkeersongeluk Wachtdan aitijd op de politie

Reizen per openbaar vervoer

Reizen per bus kan gevaarlijk zijn Vooral door plotseling opkomend slecht weer tijdens
de regentijd Maar ook buiten de regentijd kan reizen per bus gevaarlijk zijn Dit komt

door de slechte kwaliteit van de bussen En het gebrek aan onderhoud van de bussen

Wees vooral na zonsondergang alert als u met het openbaar vervoer reist

Risico met veer boten
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Reis zo min mogelijk met veerboten Vooral met slecht weer Reizen met veerboten

kan in Thailand erg gevaarlijk zijn Dit omdat de veerboten

• vaak te voi beiaden zijn
• niet altijd goed onderhouden zijn
• geen of te weinig reddingsmateriaal aan boord hebben

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Thailand op de website van de

ANWB [https www anwb nl vakantie thailand informatie verkeer1

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig Bei het aiarmnummer 191 en 1155 politie 1669

ambulance algemeen 1646 ambulance regio Bangkok ^
199 brandweer

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155

Nederlandse ambassade in Bangkok

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bangkok op de website

Heeft u hulp nodig
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24 7 BZ Contactcenter altijd
bereikbaar via 31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ

Veld 4

Naam | Onveilige gebieden

Samenvatting

Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies van Thailand Yala Narathiwat^ Pattani

Songkhla Reis alleen als het noodzakelijk is naar de grens met Myanmar en Cambodja

Bodytekst

Niet reizen

Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies
Yala

Narathiwat

Pattani

Songkhla

Sinds 2004 komen in de 4 zuidelijke provincies zeer regelmatig aanslagen voor Het

gaat om bomaanslagen brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het

land Steeds vaker zijn ook burgers het slachtoffer Het aantal aanslagen neemt in

intensiteit toe Er vallen bijna dagelijks dodelijke slachtoffers Sinds 2004 zijn er al

meer dan 7 000 mensen omgekomen Een klein deel van deze mensen komt uit het

buitenland

Alleen noodzakelijke reizen

Reis alleen als het noodzakelijk is naar
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• het grensgebied metCambodja in de provincie Sisaket

• het grensgebied met Cambodja in de provincie Surin

• de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Het grensgebied van Sisaket

De provincie Sisaket ligt aan de grens met Cambodja Thailand en Cambodja zijn het in

dit gebied oneens over de grenzen Lange tijd bestond onenigheid over het gebied
rondom de tempei Preah Vihear Begin 2011 braken gevechten uit tussen beide iegers

Daarbij kwamen militairen en burgers om het leven In 2013 kende het International

Gerechtshof het gebied rond de tempei toe aan Cambodja Maar er wordt nog

onderhandeld over het precieze verloop van de grens De situatie in het gebied blijft

gespannen

Het grensgebied van Surin

In mei 2011 waren er ook gevechten in Surin^ rondom 2 tempels in deze provincie Aan

Thaise en Cambodjaanse kant vielen hierbij doden Ook hier blijft de situatie

gespannen

De noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Langs de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar kan het onrustig

zijn In dit gebied vechten het leger van Myanmar en gewapende etnische groepen

soms met elkaar In dat geval zijn de grenzen tussen Thailand en Myanmar gesloten

Veld 5

Naam Criminaliteit

Samenvatting

Op Phuket Pattaya en Koh Samui komt veelvuldig bedrog voor bij verhuur van jetski s

en scooters Ook worden gehuurde bromfietsen vaak gestolen

Bodytekst

Op Phuket Pattaya en Koh Samui moet u als toerist oppassen voor bedrog bij verhuur

van bijvoorbeeld jetski s en scooters Vaak vraagt de verhuurder uw paspoort of

rijbewijs als onderpand Als u de jetski of scooter weer inlevert beweert de verhuurder

dat er schade is gemaakt U krijgt uw paspoort of rijbewijs pas terug nadat u een erg

hoog bedrag betaalt

L kunt daarom het beste een kopie van uw rijbewijs of uw paspoort geven Geef niet

het originele document De Thaise autoriteiten hebben bepaald dat inname van een

rijbewijs of paspoort niet mag

Bromfietsdiefstal

Gehuurde bromfietsen worden vaak gestolen De bromfietsen worden niet door de

verhuurder verzekerd Nadat de bromfiets is verhuurd laat de verhuurder deze stelen

door handlangers Daarna dwingt de verhuurder de huurder om de nieuwprijs van de

bromfiets te betalen Soms wordt een huurder daarbij fysiek bedreigd

Drugsverkoop

Op stranden met veel jongeren spelen kleine drugshandelaren politieagenten en een

tussenpersoon vaak onder 1 hoedje Na de verkoop van drugs arresteren agenten in
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burger de koper TerwijI de koper gevangen is wordt zijn paspoort afgenomen Een

tussenpersoon treedt daarna op als bemiddelaar De koper moet een extreem hoge

borgsom betalen om vrij te komen

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via teiefoonnummer 1155

Veld 6

Naam Terrorisme

Samenvatting
Er komen regeimatig aanslagen voor in Thailand Let op op piaatsen waar veel mensen

komen

Bodytekst

In 2015 2016 en 2017 vonden in Thailand meerdere aanslagen piaats In 2015 vonden

meerdere aanslagen piaats in Bangkok en op het eiland Koh Samui In augustus 2016

vonden meerdere explosies piaats in Hua Hin Trang Krabi Nakhon Sri Thammarat

Phuket Surat Than en Khao Lak In 2017 vonden aanslagen piaats in Bangkok Bij
deze aanslagen zijn doden en gewonden gevallen Er is een kans op nieuwe

veiligheidsincidenten in deze en andere gebieden van Thailand

Blijf alert en volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten Er zijn grotere

veiligheidsrisico s op piaatsen waar veel mensen bijeenkomen Deze kunnen een

doelwit zijn voor een aanslag In sommige toeristische bestemmingen is meer

veiligheidspersoneel aanwezig

Ook komen bijna dagelijks aanslagen voor in de vier zuidelijke provincies in Thailand

Reis niet naar deze provincies zie ook onder Qnveilige gebieden

Veld 7

Naam | Lokale wetten regels en gebruiken

Samenvatting

Als u op reis gaat krijgt u te maken met andere wetten regels en gebruiken

Bodytekst

Elk land heeft eigen wetten regels en gebruiken Deze kunnen heel anders zijn dan in

Nederland Als u een land bezoekt moet u zich aan deze wetten regels en gebruiken
houden Net zoals de inwoners van het land zelf Als u dat niet doet kunt u ernstig in

de problemen komen

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overladen Er voIgt een periode van

rouw tot de crematieplechtigheden zijn afgerond Deze vinden piaats van 25 tot en met

29 oktober 2017 Ga respectvol om met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze

periode

Vermijd kritische uitspraken of discussies over het Koningshuis Er geldt in Thailand

een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit wordt strikt gehandhaafd met

zeer zware straffen tot gevolg
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Neem geen elektronische sigaretten en vullingen mee naar Thailand E sigaretten
kunnen op het vliegveld in beslag worden genomen U ioopt het risico om sen hoge
boete te krijgen of een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar

In toeristische gebieden zijn drugs gemakkelijk verkrijgbaar Wees u ervan bewust dat

de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thaiiand veei zwaarder is dan in

Nederiand De meeste Nederianders die in een Thaise gevangenis zitten zijn
veroordeeld wegens drugsbezit In Thailand maakt men weinig verschil tussen

softdrugs en harddrugs beide worden zwaar bestraft

Veld 8

Naam | Blijf bereikbaar in noodsituaties

Samenvatting

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bodytekst

Laat uw gegevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

maii bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 9

Naam Gezondheid

Samenvatting

Ga na welke voorzorgsmaatregelen u voor uw gezondheid moet nemen Denk aan

vaccinaties De iucht in veei grote steden is ernstig vervuild

Bodytekst

Luchtvervuiling grote steden Thailand

In de meeste grote steden is de iucht ernstig vervuild Reist u met jonge kinderen of

heeft u een aandoening Raadpieeg dan uw arts voordat u naar Thailand reist

Kijk voor meer informatie over de iuchtvervuiiing in verschiliende grote steden op de

website Air Poiution in Worid

Evacuatie bij medische problemen
Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn Als u een ongeiuk krijgt
of ziek wordt kan het daarom nodig zijn dat u medisch geevacueerd moet worden

Bijvoorbeeld naar een iand in de buurt of naar Nederland De kosten van een medische

evacuatie zijn hoog Houd hier rekening mee en raadpieeg voorafgaand aan uw reis uw

reisverzekering Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt Zorg dan

voor een goede reisverzekering

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buiteniand naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen Dan

dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestai Het bedrag dat wordt gedekt is

maximaai gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederiand In sommige ianden
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zijn deze kosten hoger dan in Nederland Het is daarom beiangrijk u hiervoor extra te

verzekeren Dat kan via een aanvuliing op uw basiszorgverzekering of door een

reisverzekering met medische kosten af te siuiten

Op de website van het Landeiiik Codrdinatiecentrum Reiziaersadvisering vindt u

informatie over actuele epidemieen aanbevolen vaccinaties en maatregeien om

malaria en andere infectieziekten te voorkomen U kunt voor meer informatie contact

opnemen met een arts of vaccinatiebureau bii u in de buurt

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie

over epidemieen

Veld 10

Naam | Natuurgeweld

Samenvatting

In Thailand kunnen van mei tot en met September plotseling zware stormen

voorkomen Ook kunnen ernstige overstromingen voorkomen

Bodytekst

In Thailand kunnen in het regenseizoen van mei toten met September plotseling zware

stormen voorkomen In die periode maar soms ook erbuiten kunnen ook ernstige

overstromingen voorkomen De elektriciteit kan opeens uitvallen Dan werkt de

telefoon en het internet niet meer Ook zijn er soms transportproblemen Wilt u tijdens
deze periode reizen Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie Volg dan de aanwijzingen op van de lokale

autoriteiten Als u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw

reisorganisatie

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied Ga naar

Thai Meteorogical Department

Veld 11

Naam Reisdocumenten en visa

Samenvatting

Controleer welke reisdocumenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten

voldoen

Bodytekst

De toelatingseisen om Thailand over land in te reizen zijn gewijzigd Wilt u vaker dan 2

keer per jaar over land inreizen Dan moet u van te voren een visum aanvragen Kijk
voor meer informatie op de website van de ambassade van Thailand in Den Haao

[http www thaigmbassv QrQ haaue ]
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Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig
Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig Meer informatie over

reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Thailand in Den Haao

Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen

Voorkom een langer verblijf dan uw visum toestaat U kunt dan een hoge boete krijgen
of in de gevangenis terecht komen De omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn
zwaar

Veld 12

Naam | Tips van de ambassade

Samenvatting

Het bezit van of de handei in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederland

Bodytekst
Het bezit van of de handei in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederland Wees u hiervan bewust

Wilt u werken studeren of u vestigen in Thailand Ga dan voor meer informatie naar

de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Veld 13

Naam | Wijs op reis

Samenvatting

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen

Bodytekst

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen Zorg

bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering En let op wat u wel en niet mao

meenemen
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over wanneer de rouwperiode na het overlijden van de vorige Koning wordt beeindigd en b de verslechtering van de

veiligheidssituatie in vier zuidelijke provincies {aanslagen nog geen buitenlandse slachtoffers Aanpassing is afgestemd met post

regiodirectie en COM Gegeven classificatiewijziging adviseer ik aan M voor te leggen

5 1 2s

Aanpassing reisadviesThailand

• Context 1 op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden De rouwperiode loopttot de crematieplechtigheden

zijn afgerond Deze vinden plaats van 25 tot en met 29 oktober 2017

• Context 2 het aantal aanslagen in de vier zuidelijke provincies Yala Narathiwat Pattani Songkhia neemt toe Steeds

vaker zijn ook burgers het slachtoffer De verwachting is dat het de komen tijd onrustig blijft

s Advies aan de Nederlanders m b t overleden koning Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Ervoigt een

periode van rouw tot de crematieplechtigheden zijn afgerond Deze vinden plaats van 25 tot en met 29 oktober 2017 Ga respectvol om

met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze periode

s Advies aan de Nederlanders m b t vier zuidelijke provincies Reis niet naar de vier zuidelijke provincies Yala Narathiwat

Pattani Songkhia
• Classificatiewijziging de vier zuidelijke provincies Yala Narathiwat Pattani Songkhia van alleen noodzakelijke reizen

{oranje naar niet reizen rood

• Aanpassing in lijn met Fr en D
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5 1 2eTo g^minbuza nil

Cc ^minbuza nl] 5 1 2e gminbuza nl]5 1 2e

5 1 2eFrom

Sent Wed 7 26 2017 11 34 29 AM

Subject FW Aanpassing reisadvies Thailand

Received Wed 7 26 2017 11 34 31 AM

Graag publiceren

Dank

5 1 26

From [ 5 1 20

Sent woensdag 26 juli 2017 11 56

5 1 26 @mlnbuza nlTo

@m inbuza nl j

I 5 1 26 ~^minbuza nl DCV CA 5 i 2i minbuza nl

Subject RE Aanpassing reisadvies Thailand

5 1 2e ]©niinbuza nl [Cc 5 1 20 5 1 26

5 1 26 ®nninbuza nl

5 1 26

M akkoord

Groet

5 1 26

5 1 26From

Sent dinsdag 25 juli 2017 16 09 30

5 1 26To

5 1 26Cc

Subject RE Aanpassing reisadvies Thaiiand

5 1 26

Leg jij voor aan M

5 1 2©

Van

Verzonden dinsdag 25 Juli 2017 16 05

Aan

5 1 26

g minbuza nl SG ^Tlg mmbuza nl

pminbuza nl

5 1 20

pminbuza nl ^
5 1 20 ~|g minbuza nl DCV CA 5 1 21 x»minbuza nl

Onderwerp RE Aanpassing reisadvies Thailand

CC Beaujean 5 1 265 1 265 1 20

Akkoord

5 1 20From

Sent dinsdag 25Juli 2017 16 01

[5 minbuza nl SG S 1 2 minbuza nlTo 5 1 26

1@minbuza nl

5 1 26 ginninbuza nl DCV CA 5 1 21 Sminbuza nl

Subject Aanpassing reisadvies Thailand

5 minbuza nl 5 1 26Cc [ 5 1 205 1 2e

5 1 26

Graag akkoord met aanpassing reisadvies Thailand in verband mettwee niet in relatie staande ontwikkelingen nl a duideliikheid

00005inneer de rouwperiode na het overlijden van de vorige Koning wordt beeindigd en b de verslechtering van de 1102791



veiligheidssituatie in vier zuidelijke provincies {aanslagen nog geen buitenlandse slachtoffers Aanpassing is afgestemd met post^

regiodirectie en COM Gegeven classificatiewijziging adviseer ik aan M voor te leggen

5 1 2e

Aanpassing reisadviesThailand

• Context 1 op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overladen De rouwperiode loopt tot de crematieplechtigheden

zijn afgerond Deze vinden plaats van 25 tot en met 29 oktober 2017

• Context 2 het aantal aanslagen in de vier zuidelijke provincies Yala Narathiwat Pattani Songkhia neemt toe Steeds

vaker zijn ook burgers het slachtoffer De verwachting is dat het de komen tijd onrustig blijft

• Advies aan de Nederlanders m b t overleden koning Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand oveiieden Ervoigt een

periode van rouw tot de crematieplechtigheden zijn afgerond Deze vinden plaats van 25 tot en met 29 oktober 2017 Ga respectvol om

met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze periode

• Advies aan de Nederlanders m b t vier zuidelijke provincies Reis niet naar de vier zuidelijke provincies Yala Narathiwat

Pattani Songkhia
• Classificatiewijziging de vier zuidelijke provincies Yala Narathiwat Pattani Songkhia van alleen noodzakelijke reizen

oranje} naar niet reizen rood

• Aanpassing in lijn met Fr en D
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5 1 2e]@minbuza nl]5 1 2e 5 1 26Cc gminbuza nl]

]@minbuza nl]5 1 2a

From

Sent

Subject FW reisadvies electrische sigaret THAILAND

Received

DCV CA

Fri 7 21 2017 11 33 41 AM

Fri 7 21 2017 11 33 00 AM

5 1 2eFrom

Sent vrijdag 21 juli 2017 12 32

To DCV CA 5 l 2i |S rninbuza nl

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

5 1 2e 2 minbuza nl

COM akkoord

From DCV CA

Sent vrijdag 21 juli 2017 10 24

S mmbuza nl

Subject FW reisadvies electrische sigaret THAILAND

[g mmbuza nlTo 5 1 2e 5 1 26

Goedemorger 5 1 2e

Op verzoek van de post wordt het reisadvies Thailand aangepast Zie bijgaand document

Graag jullie reactie

Vriendelijke greet

5 1 26

DCV CA

Tstl 5 1 26

From

Sent dinsdag 18 juli 2017 13 59

To DCV CA 5 1 21 aminbuza nl

Cc BAN CA «| 5 1 2 [minbuza nl

@minbuza nl

|5 minbuza nl

5 1 26

5 1 265 1 26 @minbuza nl

pminbuza nl @minbuza nl5 1 26 5 1 265 1 26 5 1 26

5 1 26

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

5 1 26Beste

Dank voor detekst Wat ons betreft akkoord met de voorgestelde wijzigingen over verkeersveiligheid en toelatingseisen voor

Thailand

Vriendelijke greet

5 1 26

From DCV CA

Sent donderdag 13 juli 2017 19 44

To 5 1 26

5 1 26Cc BAN CA

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

5 1 26

Dag 5 1 26

\ aai rJ nk vooT je aanpassingen in het reisadvies voor Thailand H ierbij doe ik je een concept toekomen met een tweetal

^ 999®ngen waar we eerder over spraken Het gaat om slachtoffers in het verkeer en gewijzigde regels om Thailand ovJA9 Z99



te reizen Graag je akkoord

Vriendelijke greet

5 l 2e

From

Sent vrijdag 7 juli 2017 11 12

To DCV CA 5 l 2i |S minbuza nl

Cc BAN CA j 5 1 21 |@minbuza nl

gminbuza nl |
tg minbuza nl

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

5 1 2e

g minbuza nl

Sminbuza nl

5 1 2e 5 1 2e

@minbuza nl5 1 2e 5 1 2e 5 1 20 5 1 20

5 1 20

5 1 2eBeste

Bijgevoegd het aangepaste reisadvies voor Thailand

Verbod op invoervan E sigaretten is opgenomen Hoewel ons nog geengevallen vanboetes of gevangenisstraffenbekend

zijn lijkt het toch goed om een aantal partners te volgen met de vermelding van de mogelijkheid hiervan

Tekst aanslagen in Thailand ge update

Tekstpolitieke bijeenkomsten en demonstraties gewijzigd

Tot slot voorstel om het reisadvies voor de vier zuidelijke provincies te wijzigen naar Vermyden’ De laatste tijd neemt het

aantal aanslagen verder toe en de verwachting is dat het de komentijd zeer onrustig blijft Graag dus het oranje gebeid
van de vier zuidelijke provincies te wijzigen in rood De gebieden zijn geen populaire bestemming onder de

Nederlanders dus ik verwacht niet heel vragen Indien die er wel zijn dan is het antwoord dat onze bronnen aangeven dat

we een stijging in geweldsincidentenhebbengezien enverwachten dat ditzich de komende tijd verder voortzet falend

onderhandelingsproces tussen leger Thaise regering en rebellen onderling geweld tussen rebellengroepen

Hoor graag indien er vragen zijn

Groet

5 1 20

5 1 2©From

Sent Wednesday July 05 2017 6 14 28 AM

To DCV CA

Cc BAN CA

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

5 1 20Beste

Dank voor je mail Ik ben je niet vergeten Ben ism met onze politie liaison iets aan het natrekken voor de e sigaretten en dan kom

ik hierover bij je terug We zullen wel reisadvies aanpassen maar de vraag is even hoe we het formuleren Je hoort voor het einde

van de week van me

5 1 2©

From DCV CA

Sent maandaq 3 iuli 2017 21 51

5 1 26To

Cc BAN CA

00006 FW reisadvies electrische sigaret THAILAND 1102792



Ter info blijkt meer en meer te gaan leven Is er aanleiding het reisadvies aan te passen Zie mijn verzoek van 26 juni jl

Vriendelijke greet

5 1 20

From DCV CC

Sent maandag 3 juli 2017 10 25

To DCV CA 5 i 2i @minbuza nl

5 minbuza nlCc 5 1 2e

Subject FW reisadvies electrische sigaret THAILAND

Beste collega s

Hierbij stuur ik jullie een signaal van een van de voorlichters van 24 7 door over opmerkingen van bellers over het ontbreken van

bepaalde informatie in het reisadvies voor Thailand

Met vriendelijke groet

5 1 20

Coordinator 24 7 BZ Contact Center

24 7 Consulair Contact Center

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

www riiksoverheid nl

5 1 20From

Sent maandag 3 juli 2017 08 23

To DCV CC

Subject reisadvies electrische sigaret

Beste codrdinatoren

5 1 20Zojuist al met

het reisadvies niets is opgenomen over electrische sigaretten Blijkbaar staat er in Thailand een 10 jaars gevangenis straf op en

besproken ik heb de laatste weken 4 keer een telefoontje gehad met een klant die een opmerking had over in

wordt er tijdens de vlucht naar Thailand een flyer uitgedeeld waarop staat wat allemaal verboden is inci de electrische sigaret

Groeten

5 1 20

00006 1102792



5 121 5 12eTo ncv OAi @minbuza nl] @minbuza nl]
5 126From

Sant

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

Received

Fri 7 21 2017 11 22 26 AM

Fri 7 21 2017 11 22 27 AM

Geen bezwaar vanuit DAO Gr 5 1 2©

From DCV CA

Sent vrijdag 21 juli 2017 10 24

5 minbuza nl

Subject FW reisadvies electrische sigaret THAILAND

5 1 2© 5 minbuza nlTo 5 1 2©

5 1 2©Goedemorger

Op verzoek van de post wordt het reisadvies Thailand aangepast Zie bijgaand document

Graag jullie reactie

Vriendelijke groet

5 12©

DCV CA

Tst|5 1 2©

5 126From

Sent dinsdag 18 juli 2017 13 59

To DCV CA | 5 1 21 |@minbuza nl

Cc BAN CA 1 5 1 21 lg minbuza nl 5 1265 1 2© Sminbuza nl

g minbuza nlgiminbuza nl

gminbuza nl

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

gminbuza nl5 1 2© 5 1 2©5 1 2© 5 1 26

5 1 2©

5 12©Beste

Dank voor de tekst Wat ons betreft akkoord met de voorgestelde wijzigingen over verkeersveiligheid en toelatingseisen voor

Thailand

Vriendelijke groet

5 1 2©

From DCV CA

Sent donderdag 13 juli 2017 19 44

5 1 2©To

Cc BAN CA

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

5 1 2©

5 1 2©Dag

Veel dank voor je aanpassingen in het reisadvies voor Thailand Hierbij doe Ik je een concept toekomen met een tweetal

aanvullingen waar we eerder over spraken Het gaat om slachtoffers in het verkeer en gewijzigde regels om Thailand over land in

te reizen Graag je akkoord

Vriendelijke groet

5 12e

Sfc999S^dag 7 Juli 2017 11 12

5 1 2©

1102812



To DCV CA | 5 1 2i [@minbuza nl

Cc BAN CA 5 1 2i 5 1 2e^minbuza nl

jgiminbuza nb

g minbuza nl

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

5 minbuza nl

g minbuza nl

5 1 26

g minbuza nl [5 1 2® 5 1 265 1 2e 5 1 26

5 1 26

5 1 26Beste

Bijgevoegd het aangepaste reisadvies voor Thailand

Verbod op invoer van E sigaretten is opgenomen Hoewel ons nog geengevallen vanboetes of gevangenisstraffenbekend

zijn lijkt het toch goed om een aantal partners te volgen met de vermelding van de mogelijkheid hiervan

Tekst aanslagen in Thailand ge update

Tekstpolitieke bijeenkomsten en demonstraties gewijzigd

Tot slot voorstel om het reisadvies voor de vier zuidelijke provincies te wijzigen naar vermijden’ De laatste tijd neemt het

aantal aanslagen verder toe en de verwachting is dat het de komentijd zeer onrustig blijft Graag dus het oranje gebeid
van de vier zuidelijke provincies te wijzigen in rood De gebieden zijn geen populaire bestemming onder de

Nederlanders dus ik verwacht niet heel vragen Indien die er wel zijn dan is het antwoord dat onze bronnen aangeven dat

we een stijging in geweldsincidentenhebbengezien enverwachten dat ditzich de komende tijd verder voortzet falend

onderhandelingsproces tussen leger Thaise regering en rebellen onderling geweld tussen rebellengroepen

Hoor graag indien er vragen zijn

Greet

5 1 26

5 1 26
From

Sent Wednesday July 05 2017 6 14 28 AM

To DCV CA

Cc BAN CA

Subject RE reisadvies electrische sigaret THAILAND

5 1 26Beste

Dank voor je mail Ik ben je niet vergeten Ben ism met onze politie liaison iets aan het natrekken voor de e sigaretten en dan kom

ik hierover bij je terug We zullen wel reisadvies aanpassen maar de vraag is even hoe we het formuleren Je hoort voor het einde

van de week van me

Groet

5 1 26

From DCV CA

Sent maandag 3 juli 2017 21 51

To 5 1 2e

Cc BAN CA

Subject FW reisadvies electrische sigaret THAIAND

Ter info blijkt meer en meer te gaan leven Is er aanleiding het reisadvies aan te passen Zie mijn verzoek van 26 juni jl

Vriendelijke groet

5 1 2e

i00007 cv cc 1102812



Sent maandag 3 lull 2017 10 25

To DCV CA 5 1 21 Sminbuza nl

g minbuza nlCc 5 1 2e

Subject FW reisadvies electrische sigaret THAILAND

Beste collega s

Hierbij stuur ik jullie een signaal van een van de voorlichters van 24 7 door over opmerkingen van bellers over het ontbreken van

bepaalde informatie in het reisadvies voorThailand

Met vriendelijke groet

5 1 2e

^4 7 BZ Contact Center

24 7 Consulair Contact Center

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrljk der Nederlanden

www rijksoverheid nl

5 1 2eFram

Sent maandag 3 juli 2017 08 23

To DCV CC

Subject reisadvies electrische sigaret

Beste codrdinatoren

5 1 2e
Zojuist al mel

het reisadvies niets is opgenomen over electrische sigaretten Blijkbaar staat er in Thailand een 10 Jaars gevangenis straf op en

wordt er tijdens de vlucht naar Thailand een flyer uitgedeeld waarop staat wat allemaal verboden is inci de electrische sigaret

besproken ik heb de laatste weken 4 keer een telefoontje gehad met een klant die een opmerking had over in

Groeten

5 1 26

00007 1102812
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Med^araaf en datum Reisinfonr 7165Minuut memorandum

Vorig reisinfonr 6943

Redacteur

5 1 20

Datum

01112017

Paraaf

Reisadvies Thailand

Veld 0

Naam Inhoudelijke wijzigingen

De veiligheidssituatie bij de grensovergangen naar Myanmar en Cambodja is verbeterd

Let op er gelden nog wel veiligheidsrisico s Houd er rekening mee dat de grens

plotseling gesloten kan worden

Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thaiiand strafbaar Ook de

invoer van eiektronische sigaretten en vuilingen is strafbaar in Thaiiand

Veld 1

Naam Informatie vooraf

Samenvatting

U biijft zeif verantwoordeiijk voor uw veiiigheid en besiissing om wei of niet te reizen

Lees het heie reisadvies

Bodytekst

Het ministerie van Buiteniandse Zaken heipt u met de voorbereiding van uw reis Dit

reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederiandse ambassade in Bangkok

inlichtingendiensten vertegenwoordigingen van andere landen lokale autoriteiten

bedrijven en andere organisaties Het hoofddoei van dit advies is u te informeren over

de veiiigheid in een iand Daarnaast staan er aigemene en praktische tips in het

reisadvies

Dit reisadvies is zorgvuidig samengesteid Het ministerie van Buiteniandse Zaken

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor eventueie schade die ontstaat door gebruik van

dit reisadvies L biijft zeif verantwoordeiijk voor uw eigen veiiigheid en besiissing om

wel of niet te reizen Zorg voor een goede reisverzekering en een paspoort met een

minimale geidigheidsduur van zes maanden als u Thaiiand inreist

Veld 2

Naam | De laatste ontwikkelingen

Samenvatting

De veiiigheidssituatie bij de grensovergangen van Thailand naar Myanmar en

Cambodja is verbeterd Let op er gelden nog wel veiligheidsrisico s Houd er rekening
mee dat de grens plotseling gesloten kan worden

1
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Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thaiiand strafbaar Ook de

invoer van eiektronische sigaretten en vuilingen is strafbaar in Thailand

Bodytekst

De veiligheidssituatie bij de grensovergangen naar Myanmar en Cambodja is verbeterd

Let op er geiden nog wei veiligheidsrisico s Houd er rekening mee dat de grens

plotseling gesloten kan worden Zie ook rubriek onveilige gebieden

Vanaf november 2017 is roken op popuiaire stranden in Thaiiand strafbaar Ook de

invoer van eiektronische sigaretten en vuilingen voor deze sigaretten is strafbaar in

Thailand Zie ook rubriek lokale wetten^ regels en gebruiken

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de lokale media Volg de

aanwijzingen van de lokale autoriteiten

Download de 24 7 BZ Reis app in Google Play of de App Store

• de app voor Android

• de app voor iPhone en iPad

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw aeaevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 3

Naam | Algemeen

Sa wenvatting

Er geiden in Thailand beperkingen voor politieke en openbare bijeenkomsten en

demonstraties Vermijd deze Doe geen politieke uitlatingen in het openbaar of op

sociale media Er vallen jaarlijks veel doden in het verkeer

Bodytekst

Demonstraties

Er geiden in Thailand beperkingen voor politieke en openbare bijeenkomsten en

demonstraties Vermijd deze Doe ook geen politieke uitlatingen in het openbaar of op

sociale media Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de

veiligheidssituatie ter plaatse Volg het plaatselijke nieuws via de lokale media

Verkeersve i I ig heid

In Thailand vallen jaarlijks veel doden in het verkeer U kunt daarom beter geen motor

jetski of bromfiets huren en die zelf besturen De meeste motoren en bromfietsen die u

huurt zijn niet verzekerd Ook brommertaxi s zijn onveilig en kunt u beter niet

gebruiken

Raakt u betrokken bij een verkeersongeluk Wachtdan altijd op de politie

2
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Reizen per openbaar vervoer

Reizen per bus kan gevaarlijk zijn Vooral door plotseling opkomend slecht weer tijdens
de regentijd Maar ook buiten de regentijd kan reizen per bus gevaarlijk zijn Dit komt

door de slechte kwaliteit van de bussen Ook worden de bussen niet goed
onderhouden Wees vooral na zonsondergang alert als u met het openbaar vervoer

reist

Risico met veer boten

Reis zo min mogelijk met veerboten Vooral met slecht weer Reizen met veerboten

kan in Thailand erg gevaarlijk zijn Dit omdat de veerboten

• vaak te vol beladen zijn
• niet altijd goed onderhouden zijn
• geen of te weinig reddingsmateriaal aan boord hebben

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Thailand op de website van de

ANWB Fhttps www anwb nl vakantie thailand informatie verkeer1

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig Bel het alarmnummer 191 en 1155 politie 1669

ambulance algemeen 1646 ambulance regio Bangkok 199 brandweer

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155

Nederlandse ambassade in Bangkok

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bangkok op de website

Heeft u hulp nodig
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24 7 BZ Contactcenter altijd
bereikbaar via 31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ

Veld 4

Naam | Qnveilige gebieden

Samenvatting

Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies van Thailand Yala Narathiwat Pattani

Songkhla Voor de overige gebieden in Thailand gelden veiligheidsrisico s

Bodytekst

Niet reizen

Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies
Yala

Narathiwat

Pattani

Songkhla

In de 4 zuidelijke provincies komen zeer regelmatig aanslagen voor Het gaat om

bomaanslagen brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het land
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Steeds vaker zijn ook burgers het slachtofFer Het aantal aanslagen neemt toe Er

vallen bijna dagelijks dodelijke slachtoffers

Let op veiligheidsrisico s

Er zijn veiligheidsrisico s voor de overige gebieden in Thailand

Er zijn soms conflicten bij de grens van Thailand en Myanmar tussen het leger en

gewapende oppositiegroepen in Myanmar Hierdoor kan deze grens plotseling gesloten
worden zonder dat dit vooraf is gemeld Reizigers die iilegaal de grens overgaan

worden in Thailand vastgehouden en uitgezet Reist u naar dit gebied Neem de

officiele waarschuwingen serieus en volg de instructies van de lokale autoriteiten op

Ook toeristische attracties en grensovergangen in het grensgebied tussen Thailand en

Cambodja kunnen plotseling gesloten worden zonder dat dit vooraf is gemeld

Veld 5

Naam Criminaliteit

Samenvatting

Op Phuket Pattaya en Koh Samui komt vaak bedrog voor bij verhuur van jetski s en

scooters Ook worden gehuurde bromfietsen vaak gestolen

Bodytekst

Op Phuket Pattaya en Koh Samui moet u als toerist oppassen voor bedrog bij verhuur

van bijvoorbeeld jetski s en scooters Vaak vraagt de verhuurder uw paspoort of

rijbewijs als onderpand Als u de jetski of scooter weer inlevert beweert de verhuurder

dat er schade is gemaakt U krijgt uw paspoort of rijbewijs pas terug nadat u een erg

hoog bedrag betaalt

U kunt daarom het beste een kopie van uw rijbewijs of uw paspoort geven Geef niet

het originele document De Thaise autoriteiten hebben bepaald dat inname van een

rijbewijs of paspoort niet mag

Bromfi etsd i efsta I

Gehuurde bromfietsen worden vaak gestolen De bromfietsen worden niet door de

verhuurder verzekerd Nadat de bromfiets is verhuurd laat de verhuurder deze stelen

door handlangers Daarna dwingt de verhuurder de huurder om de nieuwprijs van de

bromfiets te betalen Soms wordt een huurder daarbij fysiek bedreigd

Drugsverkoop

Op stranden met veel jongeren spelen kleine drugshandelaren politieagenten en een

tussenpersoon vaak onder 1 hoedje Na de verkoop van drugs arresteren agenten in

burger de koper TerwijI de koper gevangen is wordt zijn paspoort afgenomen Een

tussenpersoon treedt daarna op als bemiddelaar De koper moet een extreem hoge

borgsom betalen om vrij te komen

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155

4
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Veld 6

Naam Terrorisme

S menvatting

Er komen regelmatig aanslagen voor in Thailand Wees alert op plaatsen waar veel

mensen komen

Bodytekst

In 2015 2016 en 2017 vonden in Thailand meerdere aanslagen plaats In 2015 vonden

meerdere aanslagen plaats in de stad Bangkok en op het eiland Koh Samui In

augustus 2016 vonden meerdere explosies plaats in Hua Hin Trang Krabl Nakhon Sri

Thammarat Phuket Surat Thani en Khao Lak In 2017 vonden aanslagen plaats in

Bangkok Bij deze aanslagen zijn doden en gewonden gevallen Er is een kans op

nieuwe veiligheidsincidenten in deze en andere gebieden van Thailand

Blijf alert en volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autorltelten Er zIjn grotere

veiligheidsrisico s op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen Deze kunnen een

doelwit zijn voor een aanslag In sommige toeristische bestemmingen is meer

veiligheidspersoneel aanwezig

Ook komen bijna dagelijks aanslagen voor in de vier zuidelijke provincies in Thailand

Reis niet naar deze provincies zie ook rubriek Qnveilige gebieden

Veld 7

Naam Lokale wetten regels en gebruiken

Samenvatting

Als u op rels gaat krijgt u te maken met andere wetten regels en gebruiken

Bodytekst
Elk land heeft eigen wetten regels en gebruiken Deze kunnen heel anders zijn dan in

Nederland Als u een land bezoekt moet u zich aan deze wetten regels en gebruiken
houden Net zoals de inwoners van het land zelf Als u dat niet doet kunt u ernstig in

de problemen komen

Doe geen kritische uitspraken en discussieer niet over het Koningshuis Er geldt in

Thailand een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit wordt strikt

gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg

Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thailand strafbaar De straf

voor roken op het strand kan leiden tot een jaar gevangenisstraf of het betalen van

een boete van maximaal 100 000 Baht

Ook de invoer van elektronische sigaretten en vullingen voor deze sigaretten is

strafbaar in Thailand E sigaretten kunnen op het vliegveld in beslag worden genomen

U loopt het risico om een hoge boete te khjgen of een gevangenisstraf van maximaal

10 jaar

In toeristische gebieden zijn drugs gemakkelijk verkrijgbaar Wees u ervan bewust dat

de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thailand veel zwaarder Is dan in

Nederland In Thailand wordt geen onderscheid gemaakt tussen softdrugs en

harddrugs Beide zijn strafbaar
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Veld 8

Naam Blijf bereikbaar in noodsituaties

Samenvatting

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bodytekst

Laat uw gegevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 9

Naam Gezondheid

Samenvatting

Ga na welke voorzorgsmaatregelen u voor uw gezondheid moet nemen Denk aan

vaccinaties De lucht in veel grote steden is ernstig vervuild

Bodytekst

Luchtvervuiling grote steden Thailand

In de meeste grote steden is de lucht ernstig vervuild Reist u met jonge kinderen of

heeft u een aandoening aan de luchtwegen Raadpleeg dan uw arts voordat u naar

Thailand reist

Kljk voor meer informatle over de luchtvervuiling in verschillende grote steden op de

website Air Polution in World

Evacuatie bij medische problemen
Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn Als u een ongeluk krijgt
of ziek wordt kan het daarom nodig zijn dat u medisch geevacueerd moet worden

Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland De kosten van een medische

evacuatie zijn hoog Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw

reisverzekering Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt Zorg dan

voor een goede reisverzekering

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen Dan

dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal Het bedrag dat wordt gedekt is

maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland In sommige landen

zijn deze kosten hoger dan in Nederland Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te

verzekeren Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een

reisverzekering met medische kosten af te sluiten

Op de website van het Landeliik Codrdinatiecentrum Reiziaersadvisering vindt u

informatie over actuele epidemieen aanbevolen vaccinaties en maatregelen om

malaria en andere infectieziekten te voorkomen U kunt voor meer informatie contact

opnemen met een arts of vaccinatiebureau bii u in de buurt
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Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie

over epidemieen

Veld 10

Naam | Natuurgeweld

S menvatting

In Thailand kunnen van mei tot en met September plotseling zware stormen

voorkomen Ook kunnen ernstige overstromingen voorkomen

Bodytekst

In Thailand kunnen in het regenseizoen van mei toten met September piotseling zware

stormen voorkomen In die periode maar soms ook erbuiten kunnen ook ernstige

overstromingen voorkomen De eiektriciteit kan opeens uitvailen Dan werkt de

telefoon en het internet niet meer Ook zijn er soms transportprobiemen Wiit u tijdens
deze periode reizen Voig dan de berichten in de media en informeer u over de situatie

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie Voig dan de aanwijzingen op van de iokale

autoriteiten Ais u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw

reisorganisatie

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied Ga naar

Thai Meteorooical Department

Veld 11

Naam Reisdocumenten en visa

Samenvatting

Controieer weike reisdocumenten u nodig heeft en aan weike eisen deze moeten

voldoen

Bodytekst

De toelatingseisen om Thailand over land in te reizen zijn gewijzigd Wilt u vaker dan 2

keer per jaar over land inreizen Dan moet u van te voren een visum aanvragen Kijk
voor meer informatie op de website van de ambassade van Thailand in Den Haag

lhttD www thaiembassv ora haaue 1

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig
Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig Meer informatie over

reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Thailand in Den Haaa

Vraag na weike documenten u nodig heeft en aan weike eisen deze moeten voldoen

Voorkom een langer verblijf dan uw visum toestaat U kunt dan een hoge boete krijgen
of in de gevangenis terecht komen De omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn
zwaar
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Veld 12

Naam | Tips van de ambassade

S menvatting

Het bezit van of de handel in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederiand Informeer welke regeis er geiden ais u medicijnen mee wiit nemen

Bodytekst

Blijf op de hoogte van de regeigeving over het meenemen van medicijnen
Wilt u medicijnen meenemen Raadpleeg deze link

Het bezit van of de handel in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederland Wees u hiervan bewust

Wilt u werken studeren of u vestigen in Thailand Ga dan voor meer informatie naar

de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Veld 13

Naam | Wijs op reis

S menvatting

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen

Bodytekst
Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen Zorg

bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering En let op wat u wel en niet mag

meenemen

8
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DCV CAl 5 1 2 I^tninbuza nll

^minbuza nl]

To

5 1 2eCc

From

Sent

Subject RE medicijnen mee op reis

Received

BAN CA

Fri 11 3 2017 5 05 49 AM

Fri 11 3 2017 5 05 54 AM

IMG 3300 iPO

IMG 3299 ipg

5 1 2eBeste

Dank je wel voor het concept Wat mij betreft in orde Nog een puntje Onder alleen noodzakelijke reizen het oranje gebied het

strookje in het zuiden PHATTHALU N6 is in het Britse reisadvies oranje gemaakt net zoals de vier zuidelijke provincies Zie

https www gov uk foreign travel advice thailand

Navraag bij onze collega van de politieke afdeling leerde mij dat er vwb het strookje bij Phatthalung geen aanleiding bestaat om dit

oranje te houden We kunnen overwegen het geel te maken Zie ook reisadvies Australiars

http smartraveller gov au Countries asia south east Pages thailand aspx

Groeten

1 26
1 2{

From DCV CA

Sent donderdag 2 november 2017 20 48

To BAN CA 5 l 2i minbuza nl

Subject medicijnen mee op reis

5 1 2eHi

Dank voor je suggestie Op Nederlandwereldwijd staat ook een link met alle benodigde informatie Het Is niet aan te raden om het

2xte noemen

ik stuur je het aangepaste reisadvies toe Zou je feedback willen geven op de kanttekeningen die ik geplaatst heb

Daarna pak ik het op Dank je wel Als je nog vragen hebt weet je me te bereiken

Groetjes

5 1 2e

From BAN CA

Sent donderdag 2 november 2017 03 27

To DCV CA

Subject medicijnen mee op reis

5 l 2i pminbu2a nl

Hi 5 1 2e
nog even kort een ander puntje over de reisadviezen in algemene zin

Informatie over medicijnen mee op reis nemen is niet makkelijk terug te vinden in het reisadvies ea we ontvangen er veel

vragen over

Zou het mogelijk zijn een kopje toe te voegen onder gezondheid

Medicijnen mee op reis

Zie voor meer informatie

https www riiksQverheidnl Qnderwerpen geneesmiddelen vraag en antwoQrd mediciinen mee op reis
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Dan is eea makkelijker direct in het advies terug te vinden dan op de huidige manier waarbij de klant onder wijs op reis

moet doorklikken op de link ”En let op wat u wel en niet mag meenemen” Zie hieronder

Wijs op reis

Eengoede voorbereiding vanuw reis kanveelproblemenvoorkomen Zorg bijvoorbeeldvoor eengoede reisverzekering
En let op wat u wel en niet mag meenemen

Groeten^

5 1 2e
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To DCV CA 5 1 21 iTilnbuza nl]

^minbuza nl]Cc 0 1 lie

From

Sent

Subject RE medicijnen mee op reis

Received

BAN CA

Mon 11 6 2017 9 42 02 AM

Mon 11 6 2017 9 42 05 AM

Dank je 5 1 2^ Anders kunnen we het nog noemen bij tips van de ambassade Bv bekijk ook de algemene informatie over reizen

op de homepage

Nog een korte opmerking over de BZ informatieservice Die is terug te vinden op de homepage van NWW onder kopje contact

Misschien kan er ook een verwijzing komen vanuit het kopje hulp bij nood Best logisch want in geval van een calamiteit of crisis

dus nood kan BZ via deze informatieservice contact leggen met de geregistreerde Nederlanders

Dank weervoor de moeite en groetjes

5 1 2e

From DCV CA

Sent maandag 6 november 2017 14 45

To BAN CA 5 l 2i fiminbuza nl

5 minbuza nlCc 5 1 26

Subject medicijnen mee op reis

Hi 5 1 26

Dank voorje feedback Ikzal dit morgen bespreken tijdens onze wekelijke vergadering want een dergelijke aanpassing houdt in

dat alle 220 reisadviezen aangepast moeten worden

Ik houd je op de hoogte

Groet

5 1 26

From BAN CA

Sent vrijdag 3 november 2017 02 40

To DCV CA 5 1 21 Sm inbuza nl

bminbuza nl

Subject RE medicijnen mee op reis

5 1 26Cc

5 1 26Ja ik weet het maar de meeste klanten weten dit niet Kan er niet een verwijzing worden gemaakt naar NWW waarop de

algemene info is terug te vinden Daarmee wordt de NWW informatie ook weer toegankelijker

Groeten

5 1 2e

From DCV CA

Sent donderdag 2 november 2017 20 48

To BAN CA 5 l 2i j minbuza nl

Subject medicijnen mee op reis

Reeds beoordeeld
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Reeds beoordeeld
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To DCV CAj 5 1 21 B minbuza nll

]^minbuza nl] 5 1 2eCc 5 1 2e inbuza nl]
5 1 20From

Sent

Subject RE reisadvies Thailand

Received

Fri 11 10 2017 12 10 34 PM

Fri 11 10 2017 12 10 35 PM

Collega s

Dank voor deze aan pass ingen

Twee kleine opmerkingen

Veld 6 Terrorisme

In 2017 vonden aanslagen plaats In Bangkok Bij deze aanslagen zijn doden en gewonden gevallen Moet dit niet zijn in 2016

Veld 12

Blljf op de hoogte van de regelgeving over het meenemen van medlcljnen Wilt u medicijnen meenemen Raadpleeg deze fink

Voegen jullie de linktoe

Hiermee akkoord van DAO

Hartelijke groet

5 1 2e

5 1 2e
Van

Verzonden woensdag 8 november 2017 09 56

Aan DCV CA ^minbuza nl5 1 2i 5 nnlnbuza nl5 1 20

5 1 26CC wminpuza nl

Onderwerp RE reisadvies Thailand

Akkoord Twee kleine tekstsuggesties

In veld 2 staat Ook de invoer van elektronische sigaretten en vullingen Is strafbaar in Thailand In veld 0 staat dezelfde

zin met de laatste woorden is strafbaar in Thailand omgedraaid Ik zou de volgorde van de zin in veld 2 aanhouden

In veld 4 staat Er zijn soms conflicten bij de grens tussen Thailand en Myanmar tussen het leger en gewapende

oppositiegroepen in Myanmar Doordat ertwee keer kort achter elkaar het woord tussen staat moest ik de zin twee keer

lezen Suggestie ‘Er zijn soms conflicten bij de grens van Thailand met Myanmar tussen het leger en gewapende

oppositiegroepen in Myanmar

Groeten 5 1 26

From DCV CA

Sent woensdag 8 november 2017 09 42

giminbuza nl 5 1 2e gminbuza nlTo 5 1 20

[S minbuza nlCc 5 1 26

Subject reisadvies Thailand

Beste collega s

BIjgaand het bijgewerkte reisadvies van Thailand

Graag zsm jullie reactie waarvoor dank

Hartelijke groet
5 1 26
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DCV CA 512i @ininbuza nll
BAN CA

Tue 10 31 2017 9 02 30 AM

To

From

Ssnt

Subject RE voorstel tot aanpassing reisadvies Thailand grensgebieden Cambodja en Myanmar
Received

reisadvies 6943 Thailand met track changes 31 oktober2017 15 00 docx

Tue 10 31 2017 9 02 33 AM

Bestel 5 1 2e

Dank je voor toezending van het laatste sjabloon Bijgevoegd ons tekstvoorstel met track changes Te tekst over grensgebieden is

aangepast en de kwalificatie van die gebieden kan wat ons betreft op het kaartje van oranje naar geei Roken is op een aantai

popuiaire stranden verboden Ik het^ ji^ook opgenomen in de tekst Kijk je er even naar Hoor weer van je

6roeten|5 1 2e

From DCV CA

Sent vrijdag 27 oktober 2017 17 03

To BAN CAI 5 1 2i bminbuza nl

^minbuza nl S minbuza nl

Subject voorstel tot aanpassing reisadvies Thailand grensgebieden Cambodja en Myanmar

5 1 2eCc 5 1 20 5 1 2e

H| 5 1 20

Bijgaand stuur ik je het laatst gepubliceerde reisadvies van Thailand Zou jij de wijzigingen met track changes aan wiilen geven dan

pak ik het hier op Bij een ciassificatiewijziging moeten we onderbouwen waarom dit gewijzigd wordt Kun je dat in de bodytekst
van het veld 4 aangeven Heb je nog informatie over die sigarettenpeuken^ 1 2frad hierover een tijdje geleden een bericht

gestuurd waarin gezegd werd dat het weggooien van sigarettenpeuken strafbaar wordt gesteld Wat is de situatie omtrent dit

nieuwe beleid

Ik hoor graag van je waarvoor dank

Groetjes

5 1 2e

From BAN CA

Sent vrijdag 27 oktober 2017 07 19

To DCV CA 5 1 21 Sm inbuza nl

@minbuza nlCc 5 1 20 5 1 26

Subject voorstel tot aanpassing reisadvies Thailand grensgebieden Cambodja en Myanmar

Beste 5 1 20

Zie de informatie hieronder Ik ben van mening dat we de informatie over de genoemde grensgebieden kan worden aangepast

naar een minder zware variant vergelijkbaar met reisadviezen van andere collega s en de kleur op het kaartje kan worden

aangepast van oranje naar geei waarmee de categorisering alleen noodzakelijke reizen komt te vervallen

Ontvang graag jullie advies hierover

Dank en groeten

5 1i2e

5 1 2e

5 l 2e

Ambassade van het Konfnkrfjk derNederkmden

5 1 26

T
5 1 20

F

W https www rieclerlandwereldwijd ril

FB Embassy ofthe Netherlands in Thailand
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From BAN CA

Sent woensdag 11 oktober 2017 13 59

To 5 1 2e

Cc 5 1 26

Subject FW travel advice Thailand

BestefTl 26

Nav bijgevoegde vraag van een Nederlandse burger

passage in het huidige reisadvies

heb ik 5 1 26 gevraagd wat precles de actuallteit is over deze5 1 26

Alleen noodzakelijke reizen

Reis alleen als het noodzakelijk is naar

• het grensgebied met Cambodja in de provincie Sisaket

• het grensgebied met Cambodja in de provincie Surin

• de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Het grensgebied van Sisaket

De provincie Sisaket ligt aan de grens met Cambodja Thailand en Cambodja zijn het in dit gebied oneens over de

grenzen Lange tijdbestond onenigheid over het gebied rondom de tempel Preah Vihear Begin 2011 braken gevechten
nit tussen beide legers Daarbij kwamen militairen en burgers om het leven In 2013 kende het International Gerechtshof

het gebied rond de tempel toe aan Cambodja Maar er wordt nog onderhandeld over het precieze verloop van de grens De

situatie in het gebied blijft gespannen
Het grensgebied van Surin

In mei 2011 waren er ook gevechten in Surin rondom 2 tempels in deze provincie Aan Thaise en Cambodjaanse kant

vielen hierbij doden Ook hier blijft de situatie gespannen

De noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar
Langs de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar kan het onrustig zijn In dit gebied vechten het leger
van Myanmar en gewapende etnische groepen soms met elkaar In dat geval zijn de grenzen tussen Thailand en Myanmar

gesloten
Ik heb ter vergelijking enkele reisadviezen van andere landen hieronder toegevoegd

De Britten vermelden niets over deze gebieden

Nieuw Zeeland vermeldt het volgende

https www safetravel govt nz thailand

Sporadic conflict near the Thai Myanmar border occurs between the Myanmar military and armed opposition groups as well as

between Thai security forces and armed criminal groups such as drug traffickers Armed clashes may result in border

closures at short notice

In the north of the country a Thai Cambodia border dispute centred around the Preah Vihear temple known as Khao Pra

Viharn temple in Thailand has led to hostilities and tensions in the past Thai and Cambodian troops are deployed in this area

and have on occasion engaged in armed conflict The situation has stabilised however we recommend exercising particular

care in areas close to the border with Cambodia and at border crossings
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https diplomatie belgium be nl Diensten Op reis in het buitenland reisadviezen thailand

De regio van de tern pel van Preah Vihear {grens met Cambodja is langs Thaise zijde onbereikbaar

Wie over land van Thailand naar Cambodja wil reizen moet gebruik maken van een van de twee officiele grensovergangen

Aranyaprathet Poipet en Koh Kong Het is verboden en gevaarlijk om de grens op een andere plaats over te steken De situatie aan

de grens tussen Thailand en Cambodja is a I enkele jaren gespannen ter hoogte van het tern pelcomplex Preah Vihear De grens

tussen Thailand en Cambodja blijft in deze regio gesloten en toegangtot de tempel van Preah Vihear vanuitThailand is niet

mogelijk

Australia

http smartraveller gov au Countries asia south east Pages thailand aspx

Thailand Cambodia border
There is an ongoing dispute between Thailand and Cambodia over their shared border The most recent fighting in 2012 caused fatalities If you

visit the Thai Cambodia border area be alert to the risk of landmines and unexploded military ordnance This is particularly relevant for the following
areas popular with tourists

• the Preah Vihear temple known as Khao Pra Viham temple in Thailand located between Sisaket Province in Thailand and Preah

Vihear Province in Cambodia

• theTa Kwai known as Ta Krabei temple in Cambodia and Ta Muen Thom known as Ta Moan temple in Cambodia temples
Tourist attractions and border crossing points in this area may be closed with little or no notice

Thailand Myanmar border
There have been instances of fighting and banditry along some sections of the Thai Myanmar border This includes lighting between the Burmese

military and armed ethnic opposition groups as well as clashes between Thai security forces and armed criminal groups such as drug traffickers

Armed clashes between the military and armed opposition groups inside Myanmar may result in border closures Travellers who have attempted
illegal border crossings have been detained and deported from Thailand

Bandits may target foreigners travelling through national parks in this border region
If you travel to this region

• monitor the news and watch out for other signs of unrest

• pay close attention to your personal security particularly in national parks
• take official warnings seriously and follow the instructions of local authorities

Zie hieronder de reactie van 5 1 2e

De passages in ons reisadvies kunnen wat mij betreft worden aangepast naar een minder zware variant vergelijkbaar met

reisadviezen van andere collega s en de kleur op het kaartje kan worden aangepast van oranje naar geel waarmee de

categorisering alleen noodzakelijke reizen komt te vervallen Ben je het daarmee eens Dan kunnen we dat voorstellen aan DCV CA

RE

Groeten

5 1 26

Fram

Sent vrijdag 6 oktober 2017 13 05

To BAN CA

Subject RE travel advice Thailand

5 1 2b

Dear fe i 2c

The conflict at the Thai Cambodian border has not been an issue for years

It can resume but is not expected any time soon given a friendly tie between the current Thai and Cambodian governments

There was a skirmish in January this year on the Thai Myanmar border when a group of Thai tourists were taken hostage by Karens

but it was a localised conflict not affecting foreigners

I m surprised we still keep this information on the travel advice

Best

f5 1 2e

1000133AN CA

Sent donderdag 5 oktober 2017 17 13

1102969



To 5 1 2e

Subject travel advice Thailand

Dear

We received a question from a Dutch about the following text in our travel advice

5 1 2s

Only necessary travel

Travel only if it is necessary to
• the border area with Cambodia in the province of Sisaket
• The border area with Cambodia in the province of Surin
• The northern and northwestern Thai border with Myanmar
The border area of Sisaket

The province of Sisaket is on the border with Cambodia Thailand and Cambodia are disagreeing in this area

For a long time there was disagreement about the area around the temple Preah Vihear At the beginning of

2011 fighting broke out between both armies Military and civilians were killed In 2013 the International

Criminal Court granted the area around the temple to Cambodia But the precise course of the border is still

being negotiated The situation in the area remains tense

The border area of Surin

In May 2011 there were also fights in Surin around 2 temples in this province On the Thai and Cambodian

side killing died Here too the situation remains tight
The northern and northwestern Thai border with Myanmar
Along the northern and northwestern Thai border with Myanmar it can be restless In this area the army of

Myanmar and armed ethnic groups sometimes fight In that case the borders between Thailand and Myanmar
are closed

Is the info above still applicable and accurate it is quite old I saw the British travel advice and it does not mention anything
about this

Thank you for your advice about the current situation in this area

Regards

5 1 2e
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Reisadvies Thailand

Veld 0

Naam Inhoudelijke wijzigingen

Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies van Thailand Yala Narathiwat^ Pattani

Songkhla

Veld 1

Naam Informatie vooraf

Saiwenvatting

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen

Lees het hele reisadvies

Bodytekst

Het ministerie van Buiteniandse Zaken heipt u met de voorbereiding van uw reis Dit

reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Bangkok

iniichtingendiensten vertegenwoordigingen van andere ianden lokaie autoriteiten

bedrijven en andere organisaties Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over

de veiligheid in een land Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het

reisadvies

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld Het ministerie van Buiteniandse Zaken

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van

dit reisadvies U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om

wel of niet te reizen Zorg in ieder geval voor een adequate reisverzekering en een

paspoort met een minimale geldigheidsduur van zes maanden als u Thailand inreist

Veld 2

Naam | De laatste ontwikkelingen

Samenvatting

Bodytekst

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de lokaie media Volg de

aanwijzingen van de lokaie autoriteiten

Blijf op de hoogte
Download de 24 7 BZ Reis app in Google Play of de App Store

• de app voor Android

1
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• de app voor iPhone en iPad

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw aeaevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang sen e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 3

Naam | Algemeen

S menvatting

Sinds de staatsgreep van 2014 gelden in Thailand beperkingen voor politieke en

openbare bijeenkomsten en demonstraties Vermijd deze Doe geen poiitieke

uitiatingen in het openbaar of op sociaie media Er vailen jaariijks veei dodeiijke
verkeersslachtoffers in het land

Er is een aanhoudend geschii tussen Thailand en Cambodja over hun gedeelde grens

De iaatste gevechten rond de Preah Vihear tempel in 2012 hebben slachtoffers

veroorzaakt en tot vijandigheden en spanningen geleid De situatie is gestabiliseerd
maar waakzaamheid is geboden in de gebieden vlakbij de grens met Cambodja en bij
grensovergangen

Langs de noordeiijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar kan hetonrustig

zijn In dit gebied vechten het leger van Myanmar en gewapende etnische groepen

soms met elkaar Dit kan ieiden tot het siuiten van de grenzen

Bodytekst

Demonstraties

Sinds de staatsgreep van 2014 gelden in Thailand beperkingen voor politieke en

openbare bijeenkomsten en demonstraties Vermijd deze Doe ook geen politieke

uitiatingen in het openbaar of op sociaie media Blijf op de hoogte van de actuele

ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse Volg het plaatselijk nieuws via de

lokale media

Verkeersve i I ig heid

In Thailand vailen jaariijks veei dodeiijke verkeersslachtoffers U kunt daarom beter

geen motor jetski of bromfiets huren en die zelf besturen De meeste motoren en

bromfietsen die u huurt zijn onverzekerd Ook brommertaxi s zijn onveilig en kunt u

beter niet gebruiken

Raakt u betrokken bij een verkeersongeluk Wachtdan altijd op de politie

Reizen per openbaar vervoer

Reizen per bus kan gevaarlijk zijn Vooral door plotseling opkomend slecht weer tijdens
de regentijd Maar ook buiten de regentijd kan reizen per bus gevaarlijk zijn Dit komt

door de slechte kwaliteit van de bussen En het gebrek aan onderhoud van de bussen

Wees vooral na zonsondergang alert als u met het openbaar vervoer reist

Risico met veer boten

Reis zo min mogelijk met veerboten Vooral met slecht weer Reizen met veerboten

kan in Thailand erg gevaarlijk zijn Dit omdat de veerboten

2
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• vaak te vol beladen zijn
• niet altijd goed onderhouden zijn
• geen of te weinig reddingsmateriaal aan boord hebben

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Thailand op de website van de

ANWB rhttps www anwb nl vakantie thaiiand informatie verkeerl

Het grensgebied van Sisaket en Surin

Wees voorzichtig ais u het grensgebied van Thailand en Cambodja bezoekt met name

bij voigende tempels

• de Preah Vihear tempel bekend ais de tempel van Khao Pra Viharn in Thailand

gelegen tussen de provincie Sisaket in Thailand en de Preah Vihear provincie in

Cambodja

• de Ta Kwai bekend ais Ta Krabei tempel in Cambodja en Ta Muen Thom bekend ais

Ta Moan tempei in Cambodja tempels

Toeristische attracties en grensovergangen in ditgebied kunnen gesloten zijn zonder

voorafgaande kennisgeving

De noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Er zijn sporadisch conflicten bij de grens tussen Thailand en Myanmar tussen het ieger
en gewapende oppositiegroepen in Myanmar Deze kunnen ieiden tot onaangekondigde

grensafsiuiting Reizigers die iliegaai de grens overschrijden worden in Thailand

vastgehouden en gedeporteerd Ais u naar dit gebied reist neem officiele

waarschuwingen serieus en volg de instructies van de lokale autoriteiten

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig Bel het alarmnummer 191 en 1155 politie 1669

ambulance algemeen 1646 ambulance regio Bangkok 199 brandweer

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155

Nederlandse ambassade in Bangkok

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bangkok op de website

Heeft u hulp nodig
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24 7 BZ Contactcenter altijd
bereikbaar via 31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ

Veld 4

Naam | Qnveilige gebieden

Samenvatting

3
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Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies van Thailand Yala Narathiwat^ Pattani

Songkhia

Bodytekst

Niet reizen

Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies
Yala

Narathiwat

Pattani

Songkhia

Sinds 2004 komen in de 4 zuidelijke provincies zeer regelmatig aanslagen voor Het

gaat om bomaanslagen brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het

land Steeds vaker zijn ook burgers het slachtoffer Het aantal aanslagen neemt in

intensiteit toe Er vallen bijna dagelijks dodelijke slachtoffers Sinds 2004 zijn er al

meer dan 7 000 mensen omgekomen Een klein deel van deze mensen komt uit het

buitenland

Veld 5

Naam Criminaliteit

Samenvatting

Op Phuket Pattaya en Koh Samui komt veelvuldig bedrog voor bij verhuur van jetski s

en scooters Ook worden gehuurde bromfietsen vaak gestolen

Bodytekst

Op Phuket Pattaya en Koh Samui moet u als toerist oppassen voor bedrog bij verhuur

van bijvoorbeeld jetski s en scooters Vaak vraagt de verhuurder uw paspoort of

rijbewijs als onderpand Als u de jetski of scooter weer inlevert beweert de verhuurder

dat er schade is gemaakt U krijgt uw paspoort of rijbewijs pas terug nadat u een erg

hoog bedrag betaalt

U kunt daarom het beste een kopie van uw rijbewijs of uw paspoort geven Geef niet

het originele document De Thaise autoriteiten hebben bepaald dat inname van een

rijbewijs of paspoort niet mag

Bromfi etsd i efsta I

Gehuurde bromfietsen worden vaak gestolen De bromfietsen worden niet door de

verhuurder verzekerd Nadat de bromfiets is verhuurd laat de verhuurder deze stelen

door handlangers Daarna dwingt de verhuurder de huurder om de nieuwprijs van de

bromfiets te betalen Soms wordt een huurder daarbij fysiek bedreigd

Drugsverkoop
Op stranden met veel jongeren spelen kleine drugshandelaren politieagenten en een

tussenpersoon vaak onder 1 hoedje Na de verkoop van drugs arresteren agenten in

burger de koper TerwijI de koper gevangen is wordt zijn paspoort afgenomen Een

tussenpersoon treedt daarna op als bemiddelaar De koper moet een extreem hoge
borgsom betalen om vrij te komen

4
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Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155

Veld 6

Naam Terrorisme

Samenvatting
Er komen regelmatig aanslagen voor in Thailand Wees waakzaam op plaatsen waar

veel mensen komen

Bodytekst

In 2015 2016 en 2017 vonden in Thailand meerdere aanslagen plaats In 2015 vonden

meerdere aanslagen plaats in Bangkok en op het eiland Koh Samui In augustus 2016

vonden meerdere explosies plaats in Hua Hin Trang Krabi Nakhon Sri Thammarat

Phuket Surat Than en Khao Lak In 2017 vonden aanslagen plaats in Bangkok Bij
deze aanslagen zijn doden en gewonden gevallen Er is een kans op nieuwe

veiligheidsincidenten in deze en andere gebieden van Thailand

Blijf alert en volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten Er zijn grotere

veiligheidsrisico s op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen Deze kunnen een

doelwit zijn voor een aanslag In sommige toeristische bestemmingen is meer

veiligheidspersoneel aanwezig

Ook komen bijna dagelijks aanslagen voor in de vier zuidelijke provincies in Thailand

Reis niet naar deze provincies zie ook onder Qnveilige gebieden

Veld 7

Naam | Lokale wetten regels en gebruiken

Samenvatting

Als u op reis gaat krijgt u te maken met andere wetten regels en gebruiken

Bodytekst

Elk land heeft eigen wetten regels en gebruiken Deze kunnen heel anders zijn dan in

Nederland Als u een land bezoekt moet u zich aan deze wetten regels en gebruiken
houden Net zoals de inwoners van het land zelf Als u dat niet doet kunt u ernstig in

de problemen komen

Vermijd kritische uitspraken of discussies over het Koningshuis Er geldt in Thailand

een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit wordt strikt gehandhaafd met

zeer zware straffen tot gevolg

Vanaf november van dit jaar is roken op populaire stranden in Thailand verboden De

straf voor roken op het strand kan een jaar gevangenisstraf opieveren of een boete

van maximaal 100 000 Baht bedragen
Neem geen elektronische sigaretten en vullingen mee naar Thailand E sigaretten
kunnen op het vliegveld in beslag worden genomen U loopt het risico om een hoge
boete te krijgen of een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar

Neem geen elektronische sigaretten en vullingen mee naar Thailand E sigaretten

5
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kunnen op het vliegveld in beslag worden genomen U loopt het risico om een hoge
boete te krijgen of een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar

In toeristische gebieden zijn drugs gemakkelijk verkrijgbaar Wees u ervan bewust dat

de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thaiiand veei zwaarder is dan in

Nederiand Een aantai Nederianders dat in een Thaise gevangenis zit zijn veroordeeid

wegens drugsbezit In Thaiiand maakt men weinig verschii tussen softdrugs en

harddrugs beide worden zwaar bestraft

Veld 8

Naam | Biijf bereikbaar in noodsituaties

Samenvatting

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bodytekst

Laat uw gegevens achter bii het ministerie van Buiteniandse Zaken Ontvang een e

maii bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 9

Naam Gezondheid

Samenvatting

Ga na weike voorzorgsmaatregeien u voor uw gezondheid moet nemen Denk aan

vaccinaties De lucht in veei grote steden is ernstig vervuild

Bodytekst

Luchtvervuiling grote steden Thailand

In de meeste grote steden is de iucht ernstig vervuiid Reist u met jonge kinderen of

heeft u een aandoening Raadpieeg dan uw arts voordat u naar Thaiiand reist

Kijk voor meer informatie over de luchtvervuiling in verschillende grote steden op de

website Air Polution in World

Evacuatie bij medische problemen
Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn Als u een ongeluk krijgt
of ziek wordt kan het daarom nodig zijn dat u medisch geevacueerd moet worden

Bijvoorbeeid naar een land in de buurt of naar Nederiand De kosten van een medische

evacuatie zijn hoog Houd hier rekening mee en raadpieeg voorafgaand aan uw reis uw

reisverzekering Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt Zorg dan

voor een goede reisverzekering

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen Dan

dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal Het bedrag dat wordt gedekt is

maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland In sommige landen

zijn deze kosten hoger dan in Nederland Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te

6
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verzekeren Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door sen

reisverzekering met medische kosten af te sluiten

Op de website van het Landeliik Codrdinatiecentrum Reiziaersadviserina vindt u

informatie over actueie epidemieen aanbevoien vaccinaties en maatregelen om

maiaria en andere infectieziekten te voorkomen U kunt voor meer informatie contact

opnemen met een arts of vaccinatiebureau bii u in de buurt

Ook op de Enaelstaliae website van de World Health Organization vindt u informatie

over epidemieen

Veld 10

Naam | Natuurgeweld

S menvatting

In Thailand kunnen van mei tot en met September plotseling zware stormen

voorkomen Ook kunnen ernstige overstromingen voorkomen

Bodytekst

In Thailand kunnen in het regenseizoen van mei toten met September plotseling zware

stormen voorkomen In die periode maar soms ook erbuiten kunnen ook ernstige

overstromingen voorkomen De elektriciteit kan opeens uitvallen Dan werkt de

telefoon en het internet niet meer Ook zijn er soms transportproblemen Wilt u tijdens
deze periode reizen Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie Volg dan de aanwijzingen op van de lokale

autoriteiten Als u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw

reisorganisatie

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied Ga naar

Thai Meteoroaical Department

Veld 11

Naam Reisdocumenten en visa

Samenvatting

Controleer welke reisdocumenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten

voldoen

Bodytekst

De toelatingseisen om Thailand over land in te reizen zijn gewijzigd Wilt u vaker dan 2

keer per jaar over land inreizen Dan moet u van te voren een visum aanvragen Kijk
voor meer informatie op de website van de ambassade van Thailand in Den Haag

rhttp www thaiembassv ora haaue 1

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig

7
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Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook sen visum nodig Meer informatie over

reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Thailand in Den Haag

Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen

Voorkom sen langer verblijf dan uw visum toestaat U kunt dan een hoge boete krijgen
of in de gevangenis terecht komen De omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn
zwaar

Veld 12

Naam | Tips van de ambassade

Samenvatting

Het bezit van of de handei in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederiand

Bodytekst
Het bezit van of de handei in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederland Wees u hiervan bewust

Wilt u werken studeren of u vestigen in Thailand Ga dan voor meer informatie naar

de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Veld 13

Naam | Wijs op reis

Samenvatting

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen

Bodytekst

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen Zorg

bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering En let op wat u wel en niet mao

meenemen

8
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JTo @minbuza nl]5 1 26 5 1 26

From

Ssnt

Subject reisadvies Thailand

Received

DCV CA

Wed 11 8 2017 10 39 37 AM

Wed 11 8 2017 10 39 00 AM

5 1 26Hi

Dank voor je suggesties Ik neem ze over in het reisadvies

Greet

5 1 26

From

Sent woensdag 8 november 2017 09 56

To DCV CA 5 1 21 Sminbuza nl 5 1 26 | 5 1 26 |@minbuza nl

@minbuza nl

5 1 26

Cc 5 1 2e5 1 2e

Subject RE reisadvies Thailand

Akkoord Twee kleine tekstsuggesties

In veld 2 staat Ook de invoer van elektronische sigaretten en vullingen is strafbaar in Thailand In veld 0 staat dezelfde

zin met de laatste woorden is strafbaar in Thailand omgedraaid Ik zou de volgorde van de zin in veld 2 aanhouden

In veld 4 staat Er zijn soms conflicten bij de grens tussen Thailand en Myanmar tussen het leger en gewapende

oppositiegroepen in Myanmar Doordat er twee keer kort achter elkaar het woord tussen staat moest ik de zin twee keer

lezen Suggestie Er zijn soms conflicten bij de grens van Thailand met Myanmar tussen het leger en gewapende

oppositiegroepen in Myanmar

Groeten 5 1 26

From DCV CA

Sent woensdag 8 november 2017 09 42

@minbuza nlTo 5 1 26 5 1 26 5 1 265 1 26

~pminbuza nlCc 5 1 26 N 5 1 26

Subject reisadvies Thailand

Beste collega s

Bijgaand het bijgewerkte reisadvies van Thailand

Graag zsm jullie reactie waarvoor dank

Hartelijke groet

5 1 26
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Datum 4
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Paraaf Vaststeller DCV CA R

□

Reisadvies Thailand

Veld 0

Naam Inhoudelijke wijzigingen

Wees respectvol tijdens periode van crematieplechtigheden voor de overleden koning
van 25 tot en met 29 oktober 2017 Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies van

Thailand Yala Narathiwat Pattani Songkhla

Veld 1

Naam Informatie vooraf

Samenvatting

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen

Lees het hele reisadvies

Bodytekst

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis Dit

reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Bangkok

inlichtingendiensten vertegenwoordigingen van andere landen lokale autoriteiten

bedrijven en andere organisaties Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over

de veiligheid in een land Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het

reisadvies

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld Het ministerie van Buitenlandse Zaken

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van

dit reisadvies U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om

wel of niet te reizen

Veld 2

Naam | De laatste ontwikkelingen

Samenvatting

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er geldt een verlengde

periode van rouw tot en met 29 oktober 2017 Ga respectvol om met de gevoelens van

de Thaise bevolking in deze periode

Bodytekst

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden Er voIgt een periode van

rouw tot de crematieplechtigheden zijn afgerond Deze vinden plaats van 25 tot en met

29 oktober 2017

Ga respectvol om met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze periode Vermljd

1
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kritische uitspraken of discussies over het Koningshuis Er geldt in Thailand een verbod

op het beledigen van het Koningshuis Dit wordt strikt gehandhaafd met zeer zware

straffen tot gevolg

Mogeiijk worden rond de crematiepiechtigheden extra veiligheidsmaatregelen

getroffen Zorg dat u zich aitijd kunt identificeren

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de lokale media Volg de

aanwijzingen van de lokaie autoriteiten

Blijf op de hoogte
Download de 24 7 BZ Reis app in Google Play of de App Store

• de app voor Android

• de app voor iPhone en iPad

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw geaevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 3

Naam | Algemeen

Samenvatting

Sinds de staatsgreep van 2014 gelden in Thailand beperkingen voor politieke en

openbare bijeenkomsten en demonstrates Vermijd deze Doe geen politieke

uitlatingen in het openbaar of op sociale media Er vallen veel dodelijke
verkeersslachtoffers in het land

Bodytekst

Demonstraties

Sinds de staatsgreep van 2014 gelden in Thailand beperkingen voor politieke en

openbare bijeenkomsten en demonstraties Vermijd deze Doe ook geen politieke

uitlatingen in het openbaar of op sociale media Blijf op de hoogte van de actuele

ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse Volg het plaatselijk nieuws via de

lokale media

Verkeersve i I ig heid

In Thailand vallen veel dodelijke verkeersslachtoffers U kunt daarom beter geen

motor jetski of bromfiets huren en die zelf besturen De meeste motoren en

bromfietsen die u huurt zijn onverzekerd Ook brommertaxi s zijn onveilig en kunt u

beter niet gebruiken

Raakt u betrokken bij een verkeersongeluk Wachtdan aitijd op de politie

Reizen per openbaar vervoer

Reizen per bus kan gevaarlijk zijn Vooral door plotseling opkomend slecht weer tijdens
de regentijd Maar ook buiten de regentijd kan reizen per bus gevaarlijk zijn Dit komt

door de slechte kwaliteit van de bussen En het gebrek aan onderhoud van de bussen

Wees vooral na zonsondergang alert als u met het openbaar vervoer reist

Risico met veer boten
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Reis zo min mogelijk met veerboten Vooral met slecht weer Reizen met veerboten

kan in Thailand erg gevaarlijk zijn Dit omdat de veerboten

• vaak te voi beiaden zijn
• niet altijd goed onderhouden zijn
• geen of te weinig reddingsmateriaal aan boord hebben

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Thailand op de website van de

ANWB [https www anwb nl vakantie thailand informatie verkeer1

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig Bei het aiarmnummer 191 en 1155 politie 1669

ambulance algemeen 1646 ambulance regio Bangkok ^
199 brandweer

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155

Nederlandse ambassade in Bangkok

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bangkok op de website

Heeft u hulp nodig
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24 7 BZ Contactcenter altijd
bereikbaar via 31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ

Veld 4

Naam | Onveilige gebieden

Samenvatting

Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies van Thailand Yala Narathiwat^ Pattani

Songkhla Reis alleen als het noodzakelijk is naar de grens met Myanmar en Cambodja

Bodytekst

Niet reizen

Reis niet naar de 4 zuidelijke provincies
Yala

Narathiwat

Pattani

Songkhla

Sinds 2004 komen in de 4 zuidelijke provincies zeer regelmatig aanslagen voor Het

gaat om bomaanslagen brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het

land Steeds vaker zijn ook burgers het slachtoffer Het aantal aanslagen neemt in

intensiteit toe Er vallen bijna dagelijks dodelijke slachtoffers Sinds 2004 zijn er al

meer dan 7 000 mensen omgekomen Een klein deel van deze mensen komt uit het

buitenland

Alleen noodzakelijke reizen

Reis alleen als het noodzakelijk is naar
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• het grensgebied metCambodja in de provincie Sisaket

• het grensgebied met Cambodja in de provincie Surin

• de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Het grensgebied van Sisaket

De provincie Sisaket ligt aan de grens met Cambodja Thailand en Cambodja zijn het in

dit gebied oneens over de grenzen Lange tijd bestond onenigheid over het gebied
rondom de tempei Preah Vihear Begin 2011 braken gevechten uit tussen beide iegers

Daarbij kwamen militairen en burgers om het leven In 2013 kende het International

Gerechtshof het gebied rond de tempei toe aan Cambodja Maar er wordt nog

onderhandeld over het precieze verloop van de grens De situatie in het gebied blijft

gespannen

Het grensgebied van Surin

In mei 2011 waren er ook gevechten in Surin^ rondom 2 tempels in deze provincie Aan

Thaise en Cambodjaanse kant vielen hierbij doden Ook hier blijft de situatie

gespannen

De noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar

Langs de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar kan het onrustig

zijn In dit gebied vechten het leger van Myanmar en gewapende etnische groepen

soms met elkaar In dat geval zijn de grenzen tussen Thailand en Myanmar gesloten

Veld 5

Naam Criminaliteit

Samenvatting

Op Phuket Pattaya en Koh Samui komt veelvuldig bedrog voor bij verhuur van jetski s

en scooters Ook worden gehuurde bromfietsen vaak gestolen

Bodytekst

Op Phuket Pattaya en Koh Samui moet u als toerist oppassen voor bedrog bij verhuur

van bijvoorbeeld jetski s en scooters Vaak vraagt de verhuurder uw paspoort of

rijbewijs als onderpand Als u de jetski of scooter weer inlevert beweert de verhuurder

dat er schade is gemaakt U krijgt uw paspoort of rijbewijs pas terug nadat u een erg

hoog bedrag betaalt

L kunt daarom het beste een kopie van uw rijbewijs of uw paspoort geven Geef niet

het originele document De Thaise autoriteiten hebben bepaald dat inname van een

rijbewijs of paspoort niet mag

Bromfietsdiefstal

Gehuurde bromfietsen worden vaak gestolen De bromfietsen worden niet door de

verhuurder verzekerd Nadat de bromfiets is verhuurd laat de verhuurder deze stelen

door handlangers Daarna dwingt de verhuurder de huurder om de nieuwprijs van de

bromfiets te betalen Soms wordt een huurder daarbij fysiek bedreigd

Drugsverkoop

Op stranden met veel jongeren spelen kleine drugshandelaren politieagenten en een

tussenpersoon vaak onder 1 hoedje Na de verkoop van drugs arresteren agenten in
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burger de koper TerwijI de koper gevangen is wordt zijn paspoort afgenomen Een

tussenpersoon treedt daarna op als bemiddelaar De koper moet een extreem hoge

borgsom betalen om vrij te komen

Toeristenpolitie
Bent u slachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via teiefoonnummer 1155

Veld 6

Naam Terrorisme

Samenvatting
Er komen regeimatig aanslagen voor in Thailand Let op op piaatsen waar veel mensen

komen

Bodytekst

In 2015 2016 en 2017 vonden in Thailand meerdere aanslagen piaats In 2015 vonden

meerdere aanslagen piaats in Bangkok en op het eiland Koh Samui In augustus 2016

vonden meerdere explosies piaats in Hua Hin Trang Krabi Nakhon Sri Thammarat

Phuket Surat Than en Khao Lak In 2017 vonden aanslagen piaats in Bangkok Bij
deze aanslagen zijn doden en gewonden gevallen Er is een kans op nieuwe

veiligheidsincidenten in deze en andere gebieden van Thailand

Blijf alert en volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten Er zijn grotere

veiligheidsrisico s op piaatsen waar veel mensen bijeenkomen Deze kunnen een

doelwit zijn voor een aanslag In sommige toeristische bestemmingen is meer

veiligheidspersoneel aanwezig

Ook komen bijna dagelijks aanslagen voor in de vier zuidelijke provincies in Thailand

Reis niet naar deze provincies zie ook onder Qnveilige gebieden

Veld 7

Naam | Lokale wetten regels en gebruiken

Samenvatting

Als u op reis gaat krijgt u te maken met andere wetten regels en gebruiken

Bodytekst

Elk land heeft eigen wetten regels en gebruiken Deze kunnen heel anders zijn dan in

Nederland Als u een land bezoekt moet u zich aan deze wetten regels en gebruiken
houden Net zoals de inwoners van het land zelf Als u dat niet doet kunt u ernstig in

de problemen komen

Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overladen Er voIgt een periode van

rouw tot de crematieplechtigheden zijn afgerond Deze vinden piaats van 25 tot en met

29 oktober 2017 Ga respectvol om met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze

periode

Vermijd kritische uitspraken of discussies over het Koningshuis Er geldt in Thailand

een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit wordt strikt gehandhaafd met

zeer zware straffen tot gevolg

5

00017 1103019



Neem geen elektronische sigaretten en vullingen mee naar Thailand E sigaretten
kunnen op het vliegveld in beslag worden genomen U ioopt het risico om sen hoge
boete te krijgen of een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar

In toeristische gebieden zijn drugs gemakkelijk verkrijgbaar Wees u ervan bewust dat

de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thaiiand veei zwaarder is dan in

Nederiand De meeste Nederianders die in een Thaise gevangenis zitten zijn
veroordeeld wegens drugsbezit In Thailand maakt men weinig verschil tussen

softdrugs en harddrugs beide worden zwaar bestraft

Veld 8

Naam | Blijf bereikbaar in noodsituaties

Samenvatting

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bodytekst

Laat uw gegevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

maii bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 9

Naam Gezondheid

Samenvatting

Ga na welke voorzorgsmaatregelen u voor uw gezondheid moet nemen Denk aan

vaccinaties De iucht in veei grote steden is ernstig vervuild

Bodytekst

Luchtvervuiling grote steden Thailand

In de meeste grote steden is de iucht ernstig vervuild Reist u met jonge kinderen of

heeft u een aandoening Raadpieeg dan uw arts voordat u naar Thailand reist

Kijk voor meer informatie over de iuchtvervuiiing in verschiliende grote steden op de

website Air Poiution in Worid

Evacuatie bij medische problemen
Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn Als u een ongeiuk krijgt
of ziek wordt kan het daarom nodig zijn dat u medisch geevacueerd moet worden

Bijvoorbeeld naar een iand in de buurt of naar Nederland De kosten van een medische

evacuatie zijn hoog Houd hier rekening mee en raadpieeg voorafgaand aan uw reis uw

reisverzekering Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt Zorg dan

voor een goede reisverzekering

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buiteniand naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen Dan

dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestai Het bedrag dat wordt gedekt is

maximaai gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederiand In sommige ianden
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zijn deze kosten hoger dan in Nederland Het is daarom beiangrijk u hiervoor extra te

verzekeren Dat kan via een aanvuliing op uw basiszorgverzekering of door een

reisverzekering met medische kosten af te siuiten

Op de website van het Landeiiik Codrdinatiecentrum Reiziaersadvisering vindt u

informatie over actuele epidemieen aanbevolen vaccinaties en maatregeien om

malaria en andere infectieziekten te voorkomen U kunt voor meer informatie contact

opnemen met een arts of vaccinatiebureau bii u in de buurt

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie

over epidemieen

Veld 10

Naam | Natuurgeweld

Samenvatting

In Thailand kunnen van mei tot en met September plotseling zware stormen

voorkomen Ook kunnen ernstige overstromingen voorkomen

Bodytekst

In Thailand kunnen in het regenseizoen van mei toten met September plotseling zware

stormen voorkomen In die periode maar soms ook erbuiten kunnen ook ernstige

overstromingen voorkomen De elektriciteit kan opeens uitvallen Dan werkt de

telefoon en het internet niet meer Ook zijn er soms transportproblemen Wilt u tijdens
deze periode reizen Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie Volg dan de aanwijzingen op van de lokale

autoriteiten Als u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw

reisorganisatie

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied Ga naar

Thai Meteorogical Department

Veld 11

Naam Reisdocumenten en visa

Samenvatting

Controleer welke reisdocumenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten

voldoen

Bodytekst

De toelatingseisen om Thailand over land in te reizen zijn gewijzigd Wilt u vaker dan 2

keer per jaar over land inreizen Dan moet u van te voren een visum aanvragen Kijk
voor meer informatie op de website van de ambassade van Thailand in Den Haao

[http www thaigmbassv QrQ haaue ]
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Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig
Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig Meer informatie over

reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Thailand in Den Haao

Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen

Voorkom een langer verblijf dan uw visum toestaat U kunt dan een hoge boete krijgen
of in de gevangenis terecht komen De omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn
zwaar

Veld 12

Naam | Tips van de ambassade

Samenvatting

Het bezit van of de handei in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederland

Bodytekst
Het bezit van of de handei in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederland Wees u hiervan bewust

Wilt u werken studeren of u vestigen in Thailand Ga dan voor meer informatie naar

de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Veld 13

Naam | Wijs op reis

Samenvatting

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen

Bodytekst

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen Zorg

bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering En let op wat u wel en niet mao

meenemen

8
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DCV C^ 5 l 2i ^min buza nl]

@minbuza nl]

To

Cc 5 1 2e

From

Sent

Subject FW travel advice for the southern Thailand

Received

5 1 26

Fri 11 3 2017 5 09 11 AM

Fri 11 3 2017 5 09 15 AM

Beste 5 1 26

Zie bericht hieronder nog in aanvulling op mijn eerdere mail over het reisadvies

Groeten 5 i 2e

From

Sent vrijdag 3 november 2017 10 43

5 1 2e

To @minbuza nl

Subject travel advice for the southern Thailand

5 1 26 5 1 26

Dear 5 i 2e

I think I know why that part is highlighted in orange It’s part of Songkhia province but with less risk

Songkhia has 16 districts and 4 of them in the lower part adjacent to the three sounthernmost provinces are considered prone to

insurgency

I suppose the ministry labels the whole province as risky just to be on the safe side

But actually as I told you Hatyai has been considerably safe and violence free in the past several years

Best

5 1 26

Best regards

5 1 26

5 1 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

150001 Ssn Son | Ploenchit Road | Lumpini | Pathumwan | Bangkok 10330 | Thailand 1103119



Th IF5 1 2e 5 1 2e

E ]@minbuza nl5 l 2e

W www netherlandsworldwide nl

http www fecebook com netherlandsembassybangkok http www twitter com NLinThailand
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To b i 2e ]@minbuza nl]5 1 26

From

Ssiit

Subject publiceren graag reisadvies Thailand

Received

5 1 26

TTnjr57372Crre“By2^ 02 AM

Thur 5 3 2018 8 28 00 AM

Dank je

Greet

5 1 2e

From 5 1 26

Sent donderdag 3 mei 2018 09 26

5 1 26 S minbuza nlTo

Cc DCV CA{ 5 1 21 ] minbuza nl

Subject RE reisadvies Thailand

@minbuza nl5 1 2e5 1 26

Akkoord l 5 1 2e [ i^n yj t En morgen toch maar even de vermelding in de actualiteit ook al is het niet ingrjipend
5 1 26

From

Sent donderdag 3 mei 2018 09 20

5 1 2e [ ] 5 1 26 |@minbuza nl

Subject reisadvies Thailand

5 1 26

To

Hi 5 1 26

Graak akkoord voor actualisering reisadvies Thailand Afgestemd met post en COM^ regiodirectie geinformeerd

Context Huurt u een motorvoertuig Controleer eerst of uw reisverzekering de juiste dekking heeft Huur alleen een

motorvoertuig als u een geldig intemationaal of Thais motorrijbewijs heeft

Advies aan de Nederlanders Blijf bereikbaar in crisissituaties

Geen classificatiewijziging

V

V

V

Voorleggen hoeft niet lijkt me

Groet

5 1 26
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To DCV CA 5 1 2i ^min buza nl]
Cc ^minbuza nl]5 1 2e5 1 26

From

Sent

Subject RE No Subject
Received

5 1 26

Fri 11 10 2017 10 01 54 AM

Fri 11 10 2017 10 01 55 AM

Geeninfo Zoals gezegd veraioed ik dat er bij diensten ook geen info is Laat maar weten als gechdckt moet worden

5 1 26

From DO CA

Sent maandag 6 november 2017 9 06 24

To 5 1 26

Cc 5 1 2e

Subject

Hi 5 1 26

Ambassade Bangkok geeft aan dat de oranje strookten noorden van Songhkia verlicht kan worden naar geel omdat er geen

ongeregeldheden meer hebben plaatsgevonden Ook stellen ze voor om het noorden van de provincie Songhkia te verlichten van

rood naar oranje

Hebjij misschien informatie die deze verlichting kan rechtvaardigen

Ik ga bij overige landen kijken maar wilde het ook met jou checken

WII je me laten weten waarvoor dank

Groet

5 1 26

From BAN CA

Sent vrijdag 3 november 2017 05 06

To DCV CA 5 1 2i Smlnbuza nl

^ 5 1 26 ^minbuza nl

Subject RE medicijnen mee op reis

5 1 26Cc

R66ds 5600rd66ld
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15 1 2eTo ^minbuza nl]5 1 2d

Cc ]gminbuza nl] DCV CA| 5 1 2i @minbuza nl]5 1 2e

From

Sent Wed 11 3 2017 4 55 38 PM

Subject RE Aanpassing reisadvies Thailand

Received

5 1 26

Wed 11 8 2017 4 55 39 PM

Dank voor je toelichting nog Akkoord publiceren en in de update

5 1 2e

5 1 2eFrom

Sent woensdag 8 november 2017 16 50

i®minbuza nlTo 5 1 2e

]@minbuza nl DCV CA j 5 1 21 ^minbuza nlCc 5 1 2e

Subject Aanpassing reisadvies Thailand

5 l 2e

Graag akkoord met diverse aanpassing in het reisadvies voor Thailand Aanpassingen zijn afgestemd met post DAO en COM

Aanpassing reisadvies Thailand

1 De veiligheidssituatie bij de grensovergangen van Thailand naar Myanmar en Cambodja is verbeterd maar er gelden
nog wel velligheidsrisico s Er zijn soms conflicten bij de grens van Thailand en Myanmar tussen het leger en gewapende
oppositiegroepen in Myanmar De grens kan dan plotseling worden gesloten
2 Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thailand strafbaar Ook de invoer van elektronische sigaretten
en vullingen voor deze sigaretten is strafbaar in Thailand

3 De melding over de rouwperiode van het overlijden van de koning wordt verwijderd uit het reisadvies aangezien de

periode voorbij is

Advies aan de Nederlsnders blijft Reis niet naarde 4 zuidelijke provincies van Thailand Yala Narathiwat Pattani

Songkhla Voorde overige gebieden in Thailand gelden velligheidsrisico s

Mbt cfassificatieverlichting grensgebied met Thailand en Myanmar De veiligheidssituatie bij de grensovergangen naar

Myanmar en Cambodja Is verbeterd Let op er gelden nog wel velligheidsrisico s Houd er rekening mee dat de grens

plotseling gesloten kan worden

Mbt roken op stranden en elektronische sigaretten Blijf op de hoogte van de lokale wetten regels en gebruiken
Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thailand strafbaar Ook de invoer van elektronische sigaretten
en vullingen voor deze sigaretten is strafbaar in Thailand

Classificatiewijziging verlichting voor de grensgebieden met Myanmar en Cambodja Van oranje alleen noodzakelijke
reizen naar geel let op er zijn veiligheidsrisico s zie kaart

Aanpassing in lijn met bijvoorbeeld VK Canada Australie

V

V

V

5 1 2e

huidige kaart nieuwe kaart

00021 1103152
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Med^araaf en datum Reisinfonr 7674Minuut memorandum

Vorig reisinfonr 7404

Redacteur

5 1 2e

Datum

22102018

Paraaf

Reisadvies Thailand

Veld 0

Naam Inhoudelijke wijzigingen

Huurt u een motorvoertuig Controleer eerst of uw reisverzekering de juiste dekking
heeft Huur alleen een motorvoertuig als u een geldig internationaal of Thais auto of

motorrijbewijs heeft

Veld 1

Naam Informatie vooraf

Samenvatting

U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen

Lees het hele reisadvies

Bodytekst

Het ministerie van Buiteniandse Zaken heipt u met de voorbereiding van uw reis Dit

reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederiandse ambassade in Bangkok

inlichtingendiensten vertegenwoordigingen van andere landen lokale autoriteiten

bedrijven en andere organisaties Het hoofddoei van dit advies is u te informeren over

de veiiigheid in een iand Daarnaast staan er aigemene en praktische tips in het

reisadvies

Dit reisadvies is zorgvuidig samengesteid Het ministerie van Buiteniandse Zaken

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor eventueie schade die ontstaat door gebruik van

dit reisadvies U bent zeif verantwoordeiijk voor uw eigen veiiigheid en besiissing om

wel of niet te reizen

Veld 2

Naam | De iaatste ontwikkeiingen

Samenvatting

De veiiigheidssituatie bij de grensovergangen van Thailand naar Myanmar en

Cambodja is verbeterd Let op er geiden nog wel veiiigheidsrisico s Houd er rekening
mee dat de grens piotseling gesioten kan worden Vanaf november 2017 is roken op

populaire stranden in Thailand strafbaar Ook de invoer van elektronische sigaretten en

navuliingen is strafbaar in Thaiiand

Bodytekst
De veiiigheidssituatie bij de grensovergangen naar Myanmar en Cambodja is verbeterd

Let op er geiden nog wel veiiigheidsrisico s Houd er rekening mee dat de grens
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plotseling gesloten kan worden Zie ook rubriek onveilige gebieden

Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thaiiand strafbaar Ook de

invoer van eiektronische sigaretten en navuliingen voor deze sigaretten is strafbaar in

Thailand Zie ook rubriek lokale wetten regels en gebruiken

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de lokale media Volg de

aanwijzingen van de lokale autoriteiten

Download de 24 7 BZ Reis app in Google Play of de App Store

• de app voor Android

• de app voor iPhone en iPad

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw aeaevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 3

Naam | Algemeen

S menvatting

Er gelden in Thailand beperkingen voor politieke en openbare bijeenkomsten en

demonstraties Vermijd deze Doe geen politieke uitlatingen in het openbaar of op

sociale media Er vallen jaarlijks veel doden in het verkeer

Bodytekst

Demonstraties

Er gelden in Thailand beperkingen voor politieke en openbare bijeenkomsten en

demonstraties Vermijd deze Doe ook geen politieke uitlatingen in het openbaar of op

sociale media Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de

veiligheidssituatie ter plaatse Volg het plaatselijke nieuws via de lokale media

Verkeersve i I ig heid
In Thailand vallen jaarlijks veel doden in het verkeer De meeste motoren en

bromfietsen die u huurt zijn niet verzekerd Ook brommertaxi s zijn onveilig en kunt u

beter niet gebruiken Zie ook rubriek tips van de ambassade

Raakt u betrokken bij een verkeersongeluk Wachtdan altijd op de politie

Reizen per openbaar vervoer

Reizen per bus kan gevaarlijk zijn Vooral door plotseling opkomend slecht weer tijdens
de regentijd Maar ook buiten de regentijd kan reizen per bus gevaarlijk zijn Dit komt

door de slechte kwaliteit van de bussen Ook worden de bussen niet goed
onderhouden Wees vooral na zonsondergang alert als u met het openbaar vervoer

reist

Risico met veer boten
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Reis zo min mogelijk met veerboten Vooral met slecht weer Reizen met veerboten

kan in Thailand erg gevaarlijk zijn Dit omdat de veerboten

• vaak te voi beiaden zijn
• niet altijd goed onderhouden zijn
• geen of te weinig reddingsmateriaal aan boord hebben

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Thailand op de website van de

ANWB [

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig Bei het aiarmnummer 191 en 1155 politie 1669

ambuiance algemeen 1646 ambulance regio Bangkok 199 brandweer

Toeristenpolitie
Bent u siachtoffer van een misdrijf in Thaiiand Neem dan contact op met de

toeristenpoiitie via telefoonnummer 1155

Nederlandse ambassade in Bangkok

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bangkok op de website

Heeft u hulp nodig
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24 7 BZ Contactcenter aitijd
bereikbaar via 31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ

Veld 4

Naam | Onveilige gebieden

Samenvatting

Reis niet naar de 4 zuidelijke grensprovincies van Thailand Yala Narathiwat Pattani

Songkhla Voor de overige gebieden in Thailand geiden veiligheidsrisico s

Bodytekst

Niet reizen

Reis niet naar de 4 zuidelijke grensprovincies
Yala

Narathiwat

Pattani

Songkhla dit geldt vooral voor de 4 lager gelegen districten Ghana Nathawi

Thepha and Sabayoi

In de 4 zuidelijke provincies komen regelmatig aanslagen voor Het gaat om

bomaanslagen brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het land Ook

burgers zijn siachtoffer

Let op veiligheidsrisico s

Er zijn veiligheidsrisico s voor de overige gebieden in Thailand

Er zijn soms conflicten bij de grens van Thailand en Myanmar tussen het leger en

gewapende oppositiegroepen in Myanmar Hierdoor kan deze grens plotseling gesloten
worden zonder dat dit vooraf is gemeld Reizigers die illegaal de grens overgaan

worden in Thailand vastgehouden en uitgezet Reist u naar dit gebied Neem de
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officiele waarschuwingen serieus en volg de instructies van de lokale autoriteiten op

Ook toeristische attracties en grensovergangen in het grensgebied tussen Thailand en

Cambodja kunnen plotseling gesloten worden zonder dat dit vooraf is gemeld

Veld 5

Naam Criminaliteit

Samenvatting

Op Phuket Pattaya en Koh Samui komt vaak bedrog voor bij verhuur van jetski s en

scooters Ook worden gehuurde bromfietsen vaak gestolen

Bodytekst

Op Phuket Pattaya en Koh Samui moet u als toerist oppassen voor bedrog bij verhuur

van bijvoorbeeid jetski s en scooters Vaak vraagt de verhuurder uw paspoort of

rijbewijs als onderpand Als u de jetski of scooter weer inlevert beweert de verhuurder

dat er schade is gemaakt U krijgt uw paspoort of rijbewijs pas terug nadat u een hoog
bedrag betaalt

Het advies is om een kopie van uw rijbewijs of uw paspoort te geven Geef niet het

originele document De Thaise autoriteiten hebben bepaald dat inname van een

rijbewijs of paspoort niet mag Neem aitijd foto s van het object dat u huurt rondom

Dan beperkt u het risico dat de verhuurder u kan aanklagen voor schade die al

gemaakt was

Bromfi etsd i efsta I

Gehuurde bromfietsen worden vaak gestoien De bromfietsen worden niet door de

verhuurder verzekerd Nadat de bromfiets is verhuurd iaat de verhuurder deze stelen

door handlangers Daarna dwingt de verhuurder de huurder om de nieuwprijs van de

bromfiets te betaien Soms wordt een huurder daarbij fysiek bedreigd

Drugsverkoop

Op stranden met veel jongeren spelen drugshandelaren politieagenten tuktuk

chauffeurs en een tussenpersoon vaak onder 1 hoedje Na de verkoop van drugs
arresteren agenten in burger de koper Terwiji de koper gevangen zit wordt zijn

paspoort afgenomen Een tussenpersoon treedt daarna op ais bemiddeiaar De koper
moet een extreem hoge borgsom betaien om vrij te komen

Veld 6

Naam Terrorisme

Samenvatting

Er komen regelmatig aanslagen voor in Thailand Wees alert op plaatsen waar veel

mensen komen

Bodytekst
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In de afgelopen jaren vonden in Thailand meerdere aanslagen plaats In augustus 2016

vonden meerdere explosies plaats in Hua Hin Trang Krabi Nakhon Sri Thammarat

Phuket Surat Thani en Khao Lak In 2017 vonden aanslagen plaats in Bangkok Bij
deze aanslagen zijn doden en gewonden gevallen Er is een kans op nieuwe

veiligheidsincidenten in deze en andere gebieden van Thailand

Blijf alert en volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten Er zijn grotere

veiligheidsrisico s op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen Deze kunnen een

doelwit zijn voor een aanslag In sommige toeristische bestemmingen is meer

veiligheidspersoneel aanwezig

Veld 7

Naam | Lokale wetten regels en gebruiken

Samenvatting

Als u op reis gaat krijgt u te maken met andere wetten regels en gebruiken

Bodytekst
Elk land heeft eigen wetten regels en gebruiken Deze kunnen heel anders zijn dan in

Nederland Als u een land bezoekt moet u zich aan deze wetten regels en gebruiken
houden Net zoals de inwoners van het land zelf Als u dat niet doet kunt u ernstig in

de problemen komen

Doe geen kritische uitspraken en discussieer niet over het Koningshuis Er geldt in

Thailand een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit wordt strikt

gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg

Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thailand strafbaar De straf

voor roken op het strand kan leiden tot een jaar gevangenisstraf of het betalen van

een boete van maximaal 100 000 Baht

Het is illegaal om meet dan 200 sigaretten per persoon in te voeren in Thailand Dit

wordt bij aankomst door de douane op de luchthaven gecontroleerd Bij overtrading

voIgt een boete en worden de sigaretten in beslag genomen

Ook de invoer van elektronische sigaretten en navullingen voor deze sigaretten is

strafbaar in Thailand E sigaretten kunnen op het vliegveld in beslag worden genomen

U loopt het risico om een hoge boete te krijgen of een gevangenisstraf van maximaal

10 jaar

In toeristische gebieden zijn drugs gemakkelijk verkrijgbaar Wees u ervan bewust dat

de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thailand veel zwaarder is dan in

Nederland In Thailand wordt geen onderscheid gemaakt tussen softdrugs en

harddrugs Beide zijn strafbaar

Veld 8

Naam | Blijf bereikbaar in noodsituaties

Samenvatting
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Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bodytekst

Laat uw gegevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 9

Naam Gezondheid

Samenvatting

Ga na weike voorzorgsmaatregeien u voor uw gezondheid moet nemen Denk aan

vaccinaties De lucht in veel grote steden is ernstig vervuild

Bodytekst

Luchtvervuiling grote steden Thailand

In de meeste grote steden is de iucht ernstig vervuiid Reist u met jonge kinderen of

heeft u een aandoening aan de iuchtwegen Raadpieeg dan uw arts voordat u naar

Thailand reist

Kijk voor meer informatie over de iuchtvervuiiing in verschiliende grote steden op de

Engelstalige website Air Polution in World

Evacuatie bij medische problemen
Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn Als u een ongeiuk krijgt
of ziek wordt kan het nodig zijn dat u medisch geevacueerd wordt Bijvoorbeeid naar

een land in de buurt of naar Nederland De kosten van een medische evacuatie zijn

hoog Houd hier rekening mee en raadpieeg voorafgaand aan uw reis uw

reisverzekering Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt Zorg dan

voor een goede reisverzekering

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buiteniand naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen Dan

dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestai Het bedrag dat wordt gedekt is

maximaai gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederiand In sommige ianden

zijn deze kosten hoger dan in Nederland Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te

verzekeren Dat kan via een aanvuliing op uw basiszorgverzekering of door een

reisverzekering met medische kosten af te siuiten

Op de website van het LandelMk Coordinatiecentrum Reiziaersadviserina vindt u

informatie over actuele epidemieen aanbevolen vaccinaties en maatregeien om

malaria en andere infectieziekten te voorkomen U kunt voor meer informatie contact

opnemen met een arts of vaccinatiebureau bii u in de buurt

Ook op de Engeistaiige website van de World Heaith Organization vindt u informatie

over epidemieen

Veld 10

6

00022 1103179



Naam | Natuurgeweld

S menvatting

In Thailand kunnen van mei tot en met September plotseling zware stormen

voorkomen Ook kunnen ernstige overstromingen voorkomen In het noorden van

Thailand kunnen aardbevingen voorkomen

Bodytekst

In Thailand kunnen in het regenseizoen van mei toten met September plotseling zware

stormen voorkomen In die periode maar soms ook erbuiten kunnen ernstige

overstromingen voorkomen De elektriciteit kan opeens uitvallen Dan werkt de

telefoon en het internet niet meet Ook zijn er soms transport problemen Wilt u tijdens
deze periode reizen Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie

In het noorden van Thailand kunnen aardbevingen voorkomen De Engelstalige website

The Earthquake Track geeft een overzicht van recente seismische activiteiten Kijk voor

meer informatie over wat te doen voor tijdens en na een aardbeving op de

Engelstalige website van US Federal Emergency Management Agency

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie Volg dan de aanwijzingen op van de lokale

autoriteiten Als u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw

reisorganisatie

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied Ga naar de Engelstalige
website van de

Thai Meteoroaical Department

Veld 11

Naam Reisdocumenten en visa

Samenvatting

Controleer welke reisdocumenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten

voldoen

Bodytekst
De toelatingseisen om Thailand over land in te reizen zijn gewijzigd Wilt u vaker dan 2

keer per jaar over land inreizen Dan moet u van te voren een visum aanvragen

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig Uw

paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn Als u Thailand inreist met een

beschadigd paspoort kunt u geweigerd worden

Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig Meer informatie over

reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Thailand in Den Haaa

Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen

Voorkom een langer verblijf dan uw visum toestaat U kunt dan een hoge boete krijgen
of in de gevangenis terecht komen De omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn
zwaar
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Veld 12

Naam | Tips van de ambassade

S menvatting

Het bezit van of de handel in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederiand Informeer welke regeis er geiden ais u medicijnen mee wiit nemen

Bodytekst

Blijf op de hoogte van de regeigeving over het meenemen van medicijnen
Wilt u medicijnen meenemen Raadpleeg deze link

Het bezit van of de handel in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederland Wees u hiervan bewust

Huren van motorvoertuig

Huurt u een motorvoertuig Controleer eerst of uw reisverzekering de juiste

dekking heeft

huur alleen een motorfiets of scooter ais u een geldig internationaal of Thais

auto of motorrijbewijs heeft Heeft u niet het juiste rijbewijs Dan loopt u het

risico dat uw reisverzekeringsorganisatie de kosten niet dekt ais u gewond
raakt bij een ongeluk

ga na voordat u een motorfiets of scooter huurt of het verhuurbedrijf een

uitgebreide verzekering heeft inclusief die van een derde partij Vraag ook naar

het eigen risico voor eventuele claims

draag altijd een helm

geef uw paspoort niet ais borg of garantie af aan een motorfiets of scooter

verhuurbedrijf
neem altijd foto s van het object dat u huurt rondom Dan beperkt u het risico

dat de verhuurder u kan aanklagen voor schade die al eerder gemaakt was

Wilt u werken studeren of u vestigen in Thailand Ga dan voor meer informatie naar

de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Veld 13

Naam | Wijs op reis

Samenvatting

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen

Bodytekst

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen Zorg

bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering En let op wat u wel en niet mag

meenemen
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To DCV CA[ 5 1 2i @ininbuza nll
BAN CA

Wed 10 24 2018 8 32 10 AM

From

Sent

Subject RE 24 7 Reis App Feedback THAILAND

Wed 10 24 2018 8 32 15 AMReceived

2018 04 26 Reisadvies 7404 Thailand actualisering docx

5 1 2eBeste

5 1 26 leeft gelijk zie definitie5 1 2e

Motorvoeituigen zijn in de definitie van het Nederlandse Reglement verkeersregels en verkeerstekens alle

gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen inclusief snorfietsen fietsen mettrapondersteuning en

gehandicaptenvoertuigen bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen

Ik heb de tekst iets aangepast en auto toegevoegd Ok zo

Training was erg leuk en heel nuttig en we hadden ook nog geweldig mooi weer ©

Groetjes

5 1 2e

From DCV CA

Sent woensdag 24 oktober 2018 13 50

®minbuza nlTo 5 1 2e 5 1 26

Cc BAN CA | 5 i 2i |®minbuza nl

Subject 24 7 Reis App Feedback THAILAND

5 1 26Hi

Weer goed geland in Bangkok Was het een goeie oefening Heb veel enthousiaste verhalen gehoord in ieder geval
Zou jij even naar onderstaande vraag willen kijken Ik denk dat hij gelijk heeft maar wil niet zonder jullie mening het

reisadvies gaan aanpassen

Voor de goede orde stuur ik het laatst gepubliceerde reisadvies even mee zodat je daarin de wijziging kunt aanbrengen^ mocht

dit nodig zijn
Veel dank alvast Als je het terug stuurt pak ik het hier op

Groetjes
5 1 26

From DCV 247CC Social

Sent zondag 21 oktober 2018 13 55

To DCV CA 1 5 1 21 i@minbuza nl

Subject FW 24 7 Reis App Feedback THAILAND

Beste collega

Graag de beantwoording van deze e mail overnemen

Met vriendelijke greet

5 1 26

Consulair voorlichter

24 7 BZ Contactcenter

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

00023 1103183



www nedgrlandwgreldwiid nl

www nederlandenu nl

Original Message
TmalltoFrom

Sent zondag 21 oktober 2018

To DCV 247CC Social

5 1 26 5 1 2e

Subject Misleidende info Thailand

In bijgaand screenshot van de 24 7 BZ reis app wordt de term ’motorvoertuig onjuist gebmikt Onder deze term vallen

zowel auo’s als motorfietsen Om een auto te besturen is een motorrijbewijs niet voldoende

5 1 2e
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Med^araaf en datum Reisinfonr 7778Minuut memorandum

Vorig reisinfonr 7674

Redacteur

5 1 2e

Datum

04januari 2019

Paraaf

Reisadvies Thailand

Veld 0

Inhoudelijke wijzigingenNaam

Tropische storm Pabuk zal naar verwachting op 4 januari 2019 de zuidelijke kust van

Thailand bereiken Volg de instructies van de plaatselijke autoriteiten en volg de

weerswaarschuwingen van hetThaise meteorologisch instituut Zie hiervoor de rubriek

Natuurgeweld Houd contact met uw reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij

Veld 1

Naam Informatie vooraf

Samenvatting

U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen

Lees het hele reisadvies

Bodytekst

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis Dit

reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Banakok^
inlichtingendiensten vertegenwoordigingen van andere landen iokale autoriteiten

bedrijven en andere organisaties Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over

de veiligheid in een land Daarnaast staan er aigemene en praktische tips in het

reisadvies

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteid Het ministerie van Buiteniandse Zaken

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van

dit reisadvies U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om
wel of niet te reizen

Veld 2

Naam | De laatste ontwikkelingen

Samenvatting

Tropische storm Pabuk zal naar verwachting op 4 januari 2019 de zuidelijke kust van

Thailand bereiken Volg de instructies van de plaatselijke autoriteiten en volg de

weerswaarschuwingen van hetThaise meteorologisch instituut Zie hiervoor de rubriek

Natuurgeweld

Bodytekst

Tropische storm Pabuk zal naar verwachting op 4 januari 2019 de zuidelijke kust van

Thailand bereiken Volg de instructies van de plaatselijke autoriteiten en volg de

weerswaarschuwingen van hetThaise meteorologisch instituut Zie hiervoor de rubriek

Natuurgeweld Houd contact met uw reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij
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De veiligheidssituatie bij de grensovergangen naar Myanmar en Cambodja is verbeterd

Let op er gelden nog wel veiligheidsrisico s Houd er rekening mee dat de grens

plotseling gesloten kan worden Zie ook rubriek onveilige gebieden

Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thailand strafbaar Ook de

invoer van elektronische sigaretten en navuilingen voor deze sigaretten is strafbaar in

Thailand Zie ook rubriek iokale wetten regels en gebruikenL

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van actueie ontwikkeiingen via de lokaie media Volg de

aanwijzingen van de lokaie autoriteiten

Download de 24 7 BZ Reis app in Google Play of de App Store

• de app voor Android

• de app voor iPhone en iPad

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw geaevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 3

Naam | Algemeen

Samenvatting

Er gelden in Thailand beperkingen voor politieke en openbare bijeenkomsten en

demonstraties Vermijd deze Doe geen politieke uitlatingen in het openbaar of op

sociale media Er vallen jaarlijks veel doden in het verkeer

Bodytekst

Demonstraties

Er gelden in Thailand beperkingen voor politieke en openbare bijeenkomsten en

demonstraties Vermijd deze Doe ook geen politieke uitlatingen in het openbaar of op

sociale media Blijf op de hoogte van de actueie ontwikkeiingen en de

veiligheidssituatie ter plaatse Volg het plaatselijke nieuws via de lokaie media

Verkeersve i I ig heid

In Thailand vallen jaarlijks veel doden in het verkeer De meeste motoren en

bromfietsen die u huurt zijn niet verzekerd Ook brommertaxi s zijn onveilig en kunt u

beter niet gebruiken Zie ook rubriek tips van de ambassade

Raakt u betrokken bij een verkeersongeluk Wachtdan altijd op de politie

Reizen per openbaar vervoer

Reizen per bus kan gevaarlijk zijn Vooral door plotseling opkomend slecht weer tijdens
de regentijd Maar ook buiten de regentijd kan reizen per bus gevaarlijk zijn Dit komt

door de slechte kwaliteit van de bussen Ook worden de bussen niet goed
onderhouden Wees vooral na zonsondergang alert als u met het openbaar vervoer

reist
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Risico met veer boten

Reis zo min mogelijk met veerboten Vooral met slecht weer Reizen met veerboten

kan in Thailand erg gevaarlijk zijn Dit omdat de veerboten

• vaak te vol beladen zijn
• niet altijd goed onderhouden zijn
• geen of te weinig reddingsmateriaal aan boord hebben

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Thailand op de website van de

ANWB [

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig Bei het aiarmnummer 191 en 1155 politie 1669

ambulance algemeen 1646 ambulance regio Bangkok ^
199 brandweer

Toeristenpolitie
Bent u siachtoffer van een misdrijf in Thailand Neem dan contact op met de

toeristenpolitie via telefoonnummer 1155

Nederlandse ambassade in Bangkok

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bangkok op de v^ebsite

Heeft u hulp nodig
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24 7 BZ Contactcenter altijd
bereikbaar via 31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ

Veld 4

Naam | Onveilige gebieden

Samenvatting

Reis niet naar de 4 zuidelijke grensprovincies van Thailand Yala Narathlwat Pattani^

Songkhla Voor de overige gebieden in Thailand gelden veiligheidsrisico s

Bodytekst

Niet reizen

Reis niet naar de 4 zuidelijke grensprovincies
Yala

Narathiwat

Pattani

Songkhla dit geldt vooral voor de 4 lager gelegen districten Ghana Nathawi

Thepha and Sabayoi

In de 4 zuidelijke provincies komen regelmatig aanslagen voor Het gaat om

bomaanslagen brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het land Ook

burgers zijn siachtoffer

Let op veiligheidsrisico s

Er zijn veiligheidsrisico s voor de overige gebieden in Thailand

Er zijn soms conflicten bij de grens van Thailand en Myanmar tussen het leger en

gewapende oppositiegroepen in Myanmar Hierdoor kan deze grens plotseling gesloten
worden zonder dat dit vooraf is gemeld Reizigers die illegaal de grens overgaan
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worden in Thailand vastgehouden en uitgezet Reist u naar dit gebied Neem de

officiele waarschuwingen serieus en volg de instructies van de lokale autoriteiten op

Ook toeristische attracties en grensovergangen in het grensgebied tussen Thaiiand en

Cambodja kunnen plotseling gesloten worden zonder dat dit vooraf is gemeld

Veld 5

Naam Criminaliteit

Samenvatting

Op Phuket Pattaya en Koh Samui komt vaak bedrog voor bij verhuur van jetski s en

scooters Ook worden gehuurde bromfietsen vaak gestolen

Bodytekst

Op Phuket Pattaya en Koh Samui moet u ais toerist oppassen voor bedrog bij verhuur

van bijvoorbeeld jetski s en scooters Vaak vraagt de verhuurder uw paspoort of

rijbewijs ais onderpand Ais u de jetski of scooter weer inlevert beweert de verhuurder

dat er schade is gemaakt U krijgt uw paspoort of rijbewijs pas terug nadat u een hoog

bedrag betaait

Het advies is om een kopie van uw rijbewijs of uw paspoort te geven Geef niet het

origineie document De Thaise autoriteiten hebben bepaald dat inname van een

rijbewijs of paspoort niet mag Neem altijd foto s van het object dat u huurt rondom

Dan beperkt u het risico dat de verhuurder u kan aankiagen voor schade die ai

gemaakt was

Bromfi etsd i efsta I

Gehuurde bromfietsen worden vaak gestolen De bromfietsen worden niet door de

verhuurder verzekerd Nadat de bromfiets is verhuurd laat de verhuurder deze stelen

door handlangers Daarna dwingt de verhuurder de huurder om de nieuwprijs van de

bromfiets te betalen Soms wordt een huurder daarbij fysiek bedreigd

Drugsverkoop
Op stranden met veei jongeren speien drugshandeiaren poiitieagenten tuktuk

chauffeurs en een tussenpersoon vaak onder 1 hoedje Na de verkoop van drugs
arresteren agenten in burger de koper TerwijI de koper gevangen zit wordt zijn

paspoort afgenomen Een tussenpersoon treedt daarna op ais bemiddelaar De koper
moet een extreem hoge borgsom betalen om vrij te komen

Veld 6

Naam Terrorisme

Samenvatting

Er komen regelmatig aanslagen voor in Thailand Wees alert op plaatsen waar veei

mensen komen
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Bodytekst

In de afgelopen jaren vonden in Thailand meerdere aanslagen plaats In augustus 2016

vonden meerdere explosies plaats in Hua Hin Trang Krabi Nakhon Sri Thammarat

Phuket Surat Thani en Khao Lak In 2017 vonden aanslagen plaats in Bangkok Bij
deze aanslagen zijn doden en gewonden gevallen Er is een kans op nieuwe

veiligheidsincidenten in deze en andere gebieden van Thailand

Blijf alert en volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten Er zijn grotere

veiligheidsrisico s op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen Deze kunnen een

doelwit zijn voor een aanslag In sommige toeristische bestemmingen is meer

veiligheidspersoneel aanwezig

Veld 7

Naam | Lokale wetten regels en gebruiken

Samenvatting

Als u op reis gaat krijgt u te maken met andere wetten regels en gebruiken

Bodytekst

Elk land heeft eigen wetten regels en gebruiken Deze kunnen heel anders zijn dan in

Nederland Als u een land bezoekt moet u zich aan deze wetten regels en gebruiken
houden Net zoals de inwoners van het land zelf Als u dat niet doet kunt u ernstig in

de problemen komen

Doe geen kritische uitspraken en discussieer niet over het Koningshuis Er geldt in

Thailand een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit wordt strikt

gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg

Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thailand strafbaar De straf

voor roken op het strand kan leiden tot een jaar gevangenisstraf of het betalen van

een boete van maximaal 100 000 Baht

Het is illegaal om meer dan 200 sigaretten per persoon in te voeren in Thailand Dit

wordt bij aankomst door de douane op de luchthaven gecontroleerd Bij overtrading

voIgt een boete en worden de sigaretten in beslag genomen

Ook de invoer van elektronische sigaretten en navullingen voor deze sigaretten is

strafbaar in Thailand E sigaretten kunnen op het vliegveld in beslag worden genomen

U loopt het risico om een hoge boete te krijgen of een gevangenisstraf van maximaal

10 jaar

In toeristische gebieden zijn drugs gemakkelijk verkrijgbaar Wees u ervan bewust dat

de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thailand veel zwaarder is dan in

Nederland In Thailand wordt geen onderscheid gemaakt tussen softdrugs en

harddrugs Beide zijn strafbaar

Veld 8

Naam | Blijf bereikbaar in noodsituaties

Samenvatting
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Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bodytekst

Laat uw aeaevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 9

Naam Gezondheid

Samenvatting

Ga na welke voorzorgsmaatregelen u voor uw gezondheid moet nemen Denk aan

vaccinaties De lucht in veel grote steden is ernstig vervuild

Bodytekst

Luchtvervuiling grote steden Thailand

In de meeste grote steden is de lucht ernstig vervuild Reist u met jonge kinderen of

heeft u een aandoening aan de luchtwegen Raadpleeg dan uw arts voordat u naar

Thailand reist

Kijk voor meer informatie over de luchtvervuiling in verschillende grote steden op de

Engelstalige website Air Polution in World

Evacuatie bij medische problemen
Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn Als u een ongeluk krijgt
of ziek wordt kan het nodig zijn dat u medisch geevacueerd wordt Bijvoorbeeld naar

een land In de buurt of naar Nederland De kosten van een medische evacuatie zijn

hoog Houd hler rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw

reisverzekering Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt Zorg dan

voor een goede reisverzekering

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen Dan

dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal Het bedrag dat wordt gedekt is

maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland In sommige landen

zijn deze kosten hoger dan in Nederland Het is daarom belangrljk u hiervoor extra te

verzekeren Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een

reisverzekering met medische kosten af te sluiten

Op de website van het Landeliik Codrdinatiecentrum Reiziqersadviserinq vindt u

informatie over actuele epidemieen aanbevolen vaccinaties en maatregelen om

malaria en andere infectieziekten te voorkomen U kunt voor meer informatie contact

opnemen met een arts of vaccinatiebureau bi1 u in de buurt

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie

over epidemieen
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Veld 10

Naam | Natuurgeweld

S menvatting

In Thailand kunnen van mei tot en met September plotseling zware stormen

voorkomen Ook kunnen ernstige overstromingen voorkomen In het noorden van

Thailand kunnen aardbevingen voorkomen

Bodytekst

In Thailand kunnen in het regenseizoen van mei toten met September plotseling zware

stormen voorkomen In die periode maar soms ook erbuiten kunnen ernstige

overstromingen voorkomen De elektriciteit kan opeens uitvallen Dan werkt de

telefoon en het internet niet meet Ook zijn er soms transport problemen Wilt u tijdens
deze periode reizen Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie

In het noorden van Thailand kunnen aardbevingen voorkomen De Engelstalige website

The Earthquake Track geeft een overzicht van recente seismische activiteiten Kijk voor

meer informatie over wat te doen voor tijdens en na een aardbeving op de

Engelstalige website van US Federal Emergency Management Agency

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie Volg dan de aanwijzingen op van de lokale

autoriteiten Als u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw

reisorganisatie

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied Ga naar de Engelstalige
website van de

Thai Meteoroaical Department

Veld 11

Naam Reisdocumenten en visa

Samenvatting

Controleer welke reisdocumenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten

voldoen

De toelatingseisen om Thailand over land in te reizen zijn gewijzigd Wilt u vaker dan 2

keer per jaar over land inreizen Dan moet u van te voren een visum aanvragen

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig Uw

paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn Als u Thailand inreist met een

beschadigd paspoort kunt u geweigerd worden

Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig Meer informatie over

reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Thailand in Den Haaa

Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen

Voorkom een langer verblijf dan uw visum toestaat U kunt dan een hoge boete krijgen
of in de gevangenis terecht komen De omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn
zwaar
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Veld 12

Naam | Tips van de ambassade

Samenvatting

Het bezit van of de handel in drugs in Thailand wordt veel zwaarder bestraft dan in

Nederland Informeer welke regels er gelden als u medicijnen mee wilt nemen

Bodytekst

Blijf op de hoogte van de regelgeving over het meenemen van medicijnen
Wilt u medicijnen meenemen Raadpleeg deze link

Het bezit van of de handel in drugs in Thailand wordt veel zwaarder bestraft dan in

Nederland Wees u hiervan bewust

Huren van motorvoertuig

Huurt u een motorvoertuig Controleer eerst of uw reisverzekering de juiste

dekking heeft

huur alleen een motorfiets of scooter als u een geldig internationaal of Thais

auto of motorrijbewijs heeft Heeft u niet het juiste rijbewijs Dan loopt u het

risico dat uw reisverzekeringsorganisatie de kosten niet dekt als u gewond
raakt bij een ongeluk

ga na voordat u een motorfiets of scooter huurt of het verhuurbedrijf een

uitgebreide verzekering heeft inclusief die van een derde partij Vraag ook naar

het eigen risico voor eventuele claims

draag altijd een helm

geef uw paspoort niet als borg of garantie af aan een motorfiets of scooter

verhuurbedrijf
neem altijd foto s van het object dat u huurt rondom Dan beperkt u het risico

dat de verhuurder u kan aanklagen voor schade die al eerder gemaakt was

Wilt u werken studeren of u vestigen in Thailand Ga dan voor meer informatie naar

de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Veld 13

Naam | Wijs op reis

Samenvatting

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen

Bodytekst
Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen Zorg

bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering En let od wat u wel en niet mao

meenemen

8

00024 1103192



Med^araaf en datum Reisinfonr 7793Minuut memorandum

Vorig reisinfonr 7778

Redacteur

5 1 26

Datum

08januari 2019

Paraaf

Reisadvies Thailand

Veld 0

Naam Inhoudelijke wijzigingen

Dit reisadvies is opnieuw beoordeeld Informatie over de tropische storm is verwijderd

Veld 1

Naam Informatie vooraf

Samenvatting

U bent zeif verantwoordeiijk voor uw veiiigheid en besiissing om wei of niet te reizen

Lees het heie reisadvies

Bodytekst

Het ministerie van Buiteniandse Zaken heipt u bij de voorbereiding van uw reis Dit

reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederiandse ambassade in Bangkok

iniichtingendiensten vertegenwoordigingen van andere ianden iokaie autoriteiten

bedrijven en andere organisaties Het hoofddoei van dit advies is u te informeren over

de veiiigheid in een land Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het

reisadvies

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteid Het ministerie van Buiteniandse Zaken

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van

dit reisadvies U bent zeif verantwoordeiijk voor uw eigen veiiigheid en besiissing om

wei of niet te reizen

Veld 2

Naam | De laatste ontwikkelingen

Samenvatting

Blijf op de hoogte van actueie ontwikkeiingen via de Iokaie media Volg bijvoorbeeid
het nieuws over de plaats of het gebied waar u bent of naar toe reist via de sociale

media

Bodytekst

De veiiigheidssituatie bij de grensovergangen naar Myanmar en Cambodja is verbeterd

Let op er gelden nog wei veiiigheidsrisico s Houd er rekening mee dat de grens

plotseling gesloten kan worden Zie ook rubriek onveilige gebieden
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Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thaiiand strafbaar Ook de

invoer van eiektronische sigaretten en navuliingen voor deze sigaretten is strafbaar in

Thaiiand Zie ook rubriek iokaie wetten regeis en gebruiken

Blijf op de hoogte

Biijf op de hoogte van actueie ontwikkeiingen via de iokaie media Voig bijvoorbeeid
het nieuws over de piaats of het gebied waar u bent of naar toe reist via de sociaie

media

De 24 7 BZ Reis app vindt u in Googie Piay of de App Store

• de app voor Android

• de app voor iPhone en iPad

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw aeaevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

maii bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 3

Naam | Algemeen

S menvatting

Er geiden in Thaiiand beperkingen voor poiitieke en openbare bijeenkomsten en

demonstraties Vermijd deze Doe geen poiitieke uitiatingen in het openbaar of op

sociaie media Er vaiien jaariijks veei doden in het verkeer

Bodytekst

Demonstraties

Er geiden in Thaiiand beperkingen voor poiitieke en openbare bijeenkomsten en

demonstraties Vermijd deze Doe ook geen poiitieke uitiatingen in het openbaar of op

sociaie media Blijf op de hoogte van de actueie ontwikkeiingen en de

veiligheidssituatie ter plaatse Voig het plaatselijke nieuws via de Iokaie media

Verkeersve i I ig heid
In Thailand vaiien jaariijks veei doden in het verkeer De meeste motoren en

bromfietsen die u huurt zijn niet verzekerd Ook brommertaxi s zijn onveilig en kunt u

beter niet gebruiken Zie ook rubriek tips van de ambassade

Raakt u betrokken bij een verkeersongeluk Wachtdan altijd op de politie

Reizen per openbaar vervoer

Reizen per bus kan gevaarlijk zijn Vooral door plotseling opkomend slecht weer tijdens
de regentijd Maar ook buiten de regentijd kan reizen per bus gevaarlijk zijn Dit komt

door de slechte kwaliteit van de bussen Ook worden de bussen niet goed
onderhouden Wees vooral na zonsondergang alert als u met het openbaar vervoer

reist

Risico met veer boten
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Reis zo min mogelijk met veerboten Vooral met slecht weer Reizen met veerboten

kan in Thailand erg gevaarlijk zijn Dit omdat de veerboten

• vaak te voi beiaden zijn
• niet altijd goed onderhouden zijn
• geen of te weinig reddingsmateriaal aan boord hebben

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Thailand op de website van de

ANWB [

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig Bei het aiarmnummer 191 en 1155 politie 1669

ambuiance algemeen 1646 ambulance regio Bangkok 199 brandweer

Toeristenpolitie
Bent u siachtoffer van een misdrijf in Thaiiand Neem dan contact op met de

toeristenpoiitie via telefoonnummer 1155

Nederlandse ambassade in Bangkok

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bangkok op de website

Heeft u hulp nodig
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24 7 BZ Contactcenter aitijd
bereikbaar via 31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ

Veld 4

Naam | Onveilige gebieden

Samenvatting

Reis niet naar de 4 zuidelijke grensprovincies van Thailand Yala Narathiwat Pattani

Songkhla Voor de overige gebieden in Thailand geiden veiligheidsrisico s

Bodytekst

Niet reizen

Reis niet naar de 4 zuidelijke grensprovincies
Yala

Narathiwat

Pattani

Songkhla dit geldt vooral voor de 4 lager gelegen districten Ghana Nathawi

Thepha and Sabayoi

In de 4 zuidelijke provincies komen regelmatig aanslagen voor Het gaat om

bomaanslagen brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het land Ook

burgers zijn siachtoffer

Let op veiligheidsrisico s

Er zijn veiligheidsrisico s voor de overige gebieden in Thailand

Er zijn soms conflicten bij de grens van Thailand en Myanmar tussen het leger en

gewapende oppositiegroepen in Myanmar Hierdoor kan deze grens plotseling gesloten
worden zonder dat dit vooraf is gemeld Reizigers die illegaal de grens overgaan

worden in Thailand vastgehouden en uitgezet Reist u naar dit gebied Neem de
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officiele waarschuwingen serieus en volg de instructies van de lokale autoriteiten op

Ook toeristische attracties en grensovergangen in het grensgebied tussen Thailand en

Cambodja kunnen plotseling gesloten worden zonder dat dit vooraf is gemeld

Veld 5

Naam Criminaliteit

Samenvatting

Op Phuket Pattaya en Koh Samui komt vaak bedrog voor bij verhuur van jetski s en

scooters Ook worden gehuurde bromfietsen vaak gestolen

Bodytekst

Op Phuket Pattaya en Koh Samui moet u als toerist oppassen voor bedrog bij verhuur

van bijvoorbeeid jetski s en scooters Vaak vraagt de verhuurder uw paspoort of

rijbewijs als onderpand Als u de jetski of scooter weer inlevert beweert de verhuurder

dat er schade is gemaakt U krijgt uw paspoort of rijbewijs pas terug nadat u een hoog
bedrag betaalt

Het advies is om een kopie van uw rijbewijs of uw paspoort te geven Geef niet het

originele document De Thaise autoriteiten hebben bepaald dat inname van een

rijbewijs of paspoort niet mag Neem aitijd foto s van het object dat u huurt rondom

Dan beperkt u het risico dat de verhuurder u kan aanklagen voor schade die al

gemaakt was

Bromfi etsd i efsta I

Gehuurde bromfietsen worden vaak gestoien De bromfietsen worden niet door de

verhuurder verzekerd Nadat de bromfiets is verhuurd iaat de verhuurder deze stelen

door handlangers Daarna dwingt de verhuurder de huurder om de nieuwprijs van de

bromfiets te betaien Soms wordt een huurder daarbij fysiek bedreigd

Drugsverkoop

Op stranden met veel jongeren spelen drugshandelaren politieagenten tuktuk

chauffeurs en een tussenpersoon vaak onder 1 hoedje Na de verkoop van drugs
arresteren agenten in burger de koper Terwiji de koper gevangen zit wordt zijn

paspoort afgenomen Een tussenpersoon treedt daarna op ais bemiddeiaar De koper
moet een extreem hoge borgsom betaien om vrij te komen

Veld 6

Naam Terrorisme

Samenvatting

Er komen regelmatig aanslagen voor in Thailand Wees alert op plaatsen waar veel

mensen komen

Bodytekst
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In de afgelopen jaren vonden in Thailand meerdere aanslagen plaats In augustus 2016

vonden meerdere explosies plaats in Hua Hin Trang Krabi Nakhon Sri Thammarat

Phuket Surat Thani en Khao Lak In 2017 vonden aanslagen plaats in Bangkok Bij
deze aanslagen zijn doden en gewonden gevallen Er is een kans op nieuwe

veiligheidsincidenten in deze en andere gebieden van Thailand

Blijf alert en volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten Er zijn grotere

veiligheidsrisico s op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen Deze kunnen een

doelwit zijn voor een aanslag In sommige toeristische bestemmingen is meer

veiligheidspersoneel aanwezig

Veld 7

Naam | Lokale wetten regels en gebruiken

Samenvatting

Als u op reis gaat krijgt u te maken met andere wetten regels en gebruiken

Bodytekst
Elk land heeft eigen wetten regels en gebruiken Deze kunnen heel anders zijn dan in

Nederland Als u een land bezoekt moet u zich aan deze wetten regels en gebruiken
houden Net zoals de inwoners van het land zelf Als u dat niet doet kunt u ernstig in

de problemen komen

Doe geen kritische uitspraken en discussieer niet over het Koningshuis Er geldt in

Thailand een verbod op het beledigen van het Koningshuis Dit wordt strikt

gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg

Vanaf november 2017 is roken op populaire stranden in Thailand strafbaar De straf

voor roken op het strand kan leiden tot een jaar gevangenisstraf of het betalen van

een boete van maximaal 100 000 Baht

Het is illegaal om meet dan 200 sigaretten per persoon in te voeren in Thailand Dit

wordt bij aankomst door de douane op de luchthaven gecontroleerd Bij overtrading

voIgt een boete en worden de sigaretten in beslag genomen

Ook de invoer van elektronische sigaretten en navullingen voor deze sigaretten is

strafbaar in Thailand E sigaretten kunnen op het vliegveld in beslag worden genomen

U loopt het risico om een hoge boete te krijgen of een gevangenisstraf van maximaal

10 jaar

In toeristische gebieden zijn drugs gemakkelijk verkrijgbaar Wees u ervan bewust dat

de straf voor het bezit van of handel in drugs in Thailand veel zwaarder is dan in

Nederland In Thailand wordt geen onderscheid gemaakt tussen softdrugs en

harddrugs Beide zijn strafbaar

Veld 8

Naam | Blijf bereikbaar in noodsituaties

Samenvatting
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Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bodytekst

Laat uw gegevens achter bii het ministerie van Buitenlandse Zaken Ontvang een e

mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie Laat extra gegevens

achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie

Veld 9

Naam Gezondheid

Samenvatting

Ga na weike voorzorgsmaatregeien u voor uw gezondheid moet nemen Denk aan

vaccinaties De lucht in veel grote steden is ernstig vervuild

Bodytekst

Luchtvervuiling grote steden Thailand

In de meeste grote steden is de iucht ernstig vervuiid Reist u met jonge kinderen of

heeft u een aandoening aan de iuchtwegen Raadpieeg dan uw arts voordat u naar

Thailand reist

Kijk voor meer informatie over de iuchtvervuiiing in verschiliende grote steden op de

Engelstalige website Air Polution in World

Evacuatie bij medische problemen
Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn Als u een ongeiuk krijgt
of ziek wordt kan het nodig zijn dat u medisch geevacueerd wordt Bijvoorbeeid naar

een land in de buurt of naar Nederland De kosten van een medische evacuatie zijn

hoog Houd hier rekening mee en raadpieeg voorafgaand aan uw reis uw

reisverzekering Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt Zorg dan

voor een goede reisverzekering

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buiteniand naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen Dan

dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestai Het bedrag dat wordt gedekt is

maximaai gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederiand In sommige ianden

zijn deze kosten hoger dan in Nederland Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te

verzekeren Dat kan via een aanvuliing op uw basiszorgverzekering of door een

reisverzekering met medische kosten af te siuiten

Op de website van het LandelMk Coordinatiecentrum Reiziaersadviserina vindt u

informatie over actuele epidemieen aanbevolen vaccinaties en maatregeien om

malaria en andere infectieziekten te voorkomen U kunt voor meer informatie contact

opnemen met een arts of vaccinatiebureau bii u in de buurt

Ook op de Engeistaiige website van de World Heaith Organization vindt u informatie

over epidemieen

Veld 10
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Naam | Natuurgeweld

S menvatting

In Thailand kunnen van mei tot en met September plotseling zware stormen

voorkomen Ook kunnen ernstige overstromingen voorkomen In het noorden van

Thailand kunnen aardbevingen voorkomen

Bodytekst

In Thailand kunnen in het regenseizoen van mei toten met September plotseling zware

stormen voorkomen In die periode maar soms ook erbuiten kunnen ernstige

overstromingen voorkomen De elektriciteit kan opeens uitvallen Dan werkt de

telefoon en het internet niet meet Ook zijn er soms transport problemen Wilt u tijdens
deze periode reizen Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie

In het noorden van Thailand kunnen aardbevingen voorkomen De Engelstalige website

The Earthquake Track geeft een overzicht van recente seismische activiteiten Kijk voor

meer informatie over wat te doen voor tijdens en na een aardbeving op de

Engelstalige website van US Federal Emergency Management Agency

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie Volg dan de aanwijzingen op van de lokale

autoriteiten Als u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw

reisorganisatie

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied Ga naar de Engelstalige
website van de

Thai Meteoroaical Department

Veld 11

Naam Reisdocumenten en visa

Samenvatting

Controleer welke reisdocumenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten

voldoen

Bodytekst
De toelatingseisen om Thailand over land in te reizen zijn gewijzigd Wilt u vaker dan 2

keer per jaar over land inreizen Dan moet u van te voren een visum aanvragen

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig Uw

paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn Als u Thailand inreist met een

beschadigd paspoort kunt u geweigerd worden

Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig Meer informatie over

reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Thailand in Den Haaa

Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen

Voorkom een langer verblijf dan uw visum toestaat U kunt dan een hoge boete krijgen
of in de gevangenis terecht komen De omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn
zwaar
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Veld 12

Naam | Tips van de ambassade

S menvatting

Het bezit van of de handel in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederiand Informeer welke regeis er geiden ais u medicijnen mee wiit nemen

Bodytekst

Blijf op de hoogte van de regeigeving over het meenemen van medicijnen
Wilt u medicijnen meenemen Raadpleeg deze link

Het bezit van of de handel in drugs in Thailand wordt veei zwaarder bestraft dan in

Nederland Wees u hiervan bewust

Huren van motorvoertuig

Huurt u een motorvoertuig Controleer eerst of uw reisverzekering de juiste

dekking heeft

huur alleen een motorfiets of scooter ais u een geldig internationaal of Thais

auto of motorrijbewijs heeft Heeft u niet het juiste rijbewijs Dan loopt u het

risico dat uw reisverzekeringsorganisatie de kosten niet dekt ais u gewond
raakt bij een ongeluk

ga na voordat u een motorfiets of scooter huurt of het verhuurbedrijf een

uitgebreide verzekering heeft inclusief die van een derde partij Vraag ook naar

het eigen risico voor eventuele claims

draag altijd een helm

geef uw paspoort niet ais borg of garantie af aan een motorfiets of scooter

verhuurbedrijf
neem altijd foto s van het object dat u huurt rondom Dan beperkt u het risico

dat de verhuurder u kan aanklagen voor schade die al eerder gemaakt was

Wilt u werken studeren of u vestigen in Thailand Ga dan voor meer informatie naar

de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Veld 13

Naam | Wijs op reis

Samenvatting

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen

Bodytekst

Een goede voorbereiding van uw reis kan veei problemen voorkomen Zorg

bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering En let op wat u wel en niet mag

meenemen
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