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Wet- en regelgeving 

Reisdocumenten 

 

 
Wanneer je op reis gaat is het goed om al de noodzakelijke documenten vroegtijdig op een rijtje te 

zetten. Een handige tip voor alle reisdocumenten die je meeneemt: maak altijd twee kopieën, één om 

als extra mee te nemen en één voor de thuisblijvers of contactpersoon in Nederland. Je bent op die 

manier onderweg goed in staat om bij diefstal of verlies de juiste informatie over het document op te 

leveren. Mocht je zeker weten dat je onderweg kopieën van een document nodig hebt, neem dan nog 

wat extra kopieën mee zodat je onderweg die niet hoeft te maken. 

 

Paspoort en identiteitskaart 

Voor een kamp naar het buitenland hebben de deelnemers een paspoort of identiteitskaart nodig. Niet 

alleen om de grens over te gaan, maar ook om je te kunnen identificeren. Bijvoorbeeld als je geld 

opneemt bij een bank of als je je inschrijft bij een kampeerterrein. Als je reist naar een Europees land 

waar geen grenscontrole is, moet je dus toch een paspoort of identiteitskaart meenemen. Voor het 

buitenland kun je altijd je paspoort gebruiken als officieel identiteitsbewijs. In veel Europese landen 

kun je ook terecht met je Nederlandse identiteitskaart. Kijk voor de actuele lijst op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/naar-welke-

landen-reizen-met-nederlandse-identiteitskaart 

 

Een aantal landen eist dat je reisdocument bij binnenkomst of na vertrek nog een bepaalde periode 

geldig is, bijvoorbeeld zes maanden. Het reisbureau of het consulaat van het land waar je 

naartoe reist, kan je daar meer over vertellen. Je rijbewijs wordt niet als officieel identiteitsbewijs in het 

buitenland geaccepteerd. 

 

Voor de aanschaf van een paspoort hebben kinderen tot hun achttiende jaar toestemming van een 

ouder of voogd nodig. Deze moet voor de aanvraag van het paspoort een geldig legitimatiebewijs 

overleggen. Kinderen kunnen vanaf twaalf jaar zelfstandig een Identiteitsbewijs aanschaffen. Voor die 

leeftijd hebben zij toestemming van een ouder of voogd nodig. Het aanvragen van een paspoort en 

identiteitsbewijs kun je bij de afdeling Burgerzaken van je gemeente. Een paspoort, identiteitskaart of 

visum moet door de ouders of het jeugdlid zelf worden aangeschaft. Deze kosten voor de deelnemers 

komen dus extra bij de kampprijs. 

 

Visum 

Sommige landen hebben aanvullende eisen als je ze wil bezoeken. Ze vragen een visum en 

soms een inentingsbewijs. Een visum is een vergunning, meestal in de vorm van een stempel dat in 

het paspoort wordt gezet, om in een bepaald land te mogen reizen en verblijven en soms om het land 

te mogen verlaten. Informeer tijdig bij het consulaat of de ambassade van het land waar je naartoe 

gaat. Soms duurt de aanvraag van een visum enkele weken tot maanden. Op de website van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) vind je de adressen van ambassades en 

consulaten. Meer informatie over landen waarvoor je een visum nodig hebt, vind je ook op de website 

van het Visumburo (www.visum.nl) en de Visumdienst (www.visumdienst.nl). 

 

Toestemming voor kamp en reizen met minderjarigen 

Om met kinderen te reizen waarover je niet zelf het ouderlijk gezag hebt, moet je toestemming hebben 

van de gezaghebbende ouders. Let op, dat bij gescheiden ouders beide ouders meestal 

gezaghebbende zijn en dus allebei toestemming moeten geven. Als je reist naar het buitenland kan op 

deze toestemming worden gecontroleerd. Zorg er voor dat je een ondertekend toestemmingsformulier 

hebt en daarbij een kopie van het id-bewijs van de gezaghebbende ouders. Je kunt hiervoor gebruik 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/naar-welke-landen-reizen-met-nederlandse-identiteitskaart
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/naar-welke-landen-reizen-met-nederlandse-identiteitskaart
http://www.visumdienst.nl/
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maken van het toestemmingsformulier van de Rijksoverheid of van Scouting Nederland (te 

downloaden op ww.scouting.nl). 

 

Reizigerslijst, collectieve lijst of groepspaspoort 

In het verleden bestond er een reizigerslijst of collectieve lijst, waardoor het mogelijk was om zonder al 

teveel administratieve rompslomp in groepsverband naar België, Luxemburg en Duitsland te reizen. 

Deze mogelijkheid is al een aantal jaren geleden afgeschaft. Door het verstrekken van een individueel 

reisdocument ontstaan meer mogelijkheden om de houder eenduidig te identificeren. Ook draagt het 

bij aan het tegengaan van kinderontvoering doordat de identiteit van het kind aan de hand van een 

eigen  reisdocument op een meer betrouwbare wijze kan worden geverifieerd. Het gebruik van 

collectieve lijsten of paspoorten geeft ook problemen als een deelnemer van een schoolreisje of kamp 

door ziekte of ongeval in een land moet achterblijven en dan niet beschikt over een geldig 

identiteitsdocument. 

 

De Scoutcard 

Neem je Scoutcard mee op reis. Volgens internationale Scoutingafspraken moet je de Scoutcard bij je 

hebben als je in het buitenland wil gebruikmaken van de voorzieningen van de Scoutingorganisatie in 

dat land. De Scoutcard kan je goed van pas komen bij aankomst op Scoutingterreinen. De Scoutcard 

is ook bedoeld als 'Letter of Introduction' (LOI) als je op bezoek gaat bij een buitenlandse Scouting- of 

Guidingorganisatie en wilt laten zien dat je lid bent van Scouting Nederland. Een LOI kun je en hoef je 

dus niet meer aan te vragen bij het landelijk servicecentrum. Je hebt namelijk al je Scoutcard, ieder lid 

kan zijn/haar Scoutcard zelf printen vanuit Scouts Online. 

 

Ledenlijst 

Natuurlijk neem je op kamp een lijst mee met daarop de gegevens van alle reizigers. Bedenk dat het 

tegenwoordig steeds vaker noodzakelijk is dat bij kamperen in tent of logeren in een clubhuis het 

noodzakelijk is dat de eigenaar/beheerder een kloppende lijst heeft van alle aanwezigen.  

Maak voor elke locatie vast een lijst gereed, dat scheelt je veel schrijfwerk ter plekke, en het zoeken 

naar een kopieermachine. Je kunt een lijst halen uit de ledenadministratie SOL. 

 

Verzekeringen 

Als je op reis of op kamp gaat, moet je altijd denken aan de juiste verzekering. Informatie hierover is te 

vinden op www.scoutingverzekeringen.nl. Natuurlijk kun je ook je eigen verzekeringsmaatschappij of 

reisbureau om informatie vragen. 

 

Gezondheidsformulier 

Als je op kamp of op reis gaat met een aantal scouts, dan is het belangrijk te weten wat de medische 

situatie van de deelnemers is. Een voorbeeldformulier is te vinden op de website van Scouting  

Nederland.  

Zorg ervoor dat het ingevulde formulier met zorg bewaard wordt. Het gaat om privacygevoelige 

gegevens waarbij het niet wenselijk is dat deze voor anderen dan de stafleden en eventuele artsen te 

lezen zijn. Spreek af wie de gegevens beheert en bewaart en zorg ervoor dat ze vernietigd worden als 

ze niet meer nodig zijn. Beschrijf in het privacybeleid van je groep welke gegevens waarvoor worden 

gevraagd (doel, grondslag). Zie www.scouting.nl/privacy.  

Voor een reis naar het buitenland kun je overwegen naast het origineel ook een (digitale) kopie mee te 

nemen, onder dezelfde strenge voorwaarden omtrent bewaren en inzage als hierboven. Het is 

verstandig dat een contactpersoon in Nederland ook bij de gegevens kan, in geval van nood. Ook hier 

gelden deze strenge voorwaarden omtrent privacy. 

De gezondheidsformulieren samen vormen ook een overzicht van alle deelnemers, inclusief nummers 

van paspoort of identiteitskaart. In sommige landen is het voor een overnachting verplicht deze 

nummers, naast eventuele NAW-gegevens, te vermelden bij de registratie ter plekke. Deel altijd alleen 

de noodzakelijke gegevens. Hoewel het praktisch lijkt, is het niet verstandig met 'standaard' 
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deelnemerslijsten te werken met alle gegevens, omdat je op deze manier veel privacygevoelige 

informatie zou kunnen verstrekken die niet noodzakelijk is voor het verblijf. 

 

 

Zorgpas 

Het is verstandig je zorgpas mee te nemen, vooral wanneer je naar het buitenland vertrekt. Het 

maakt niet uit of je lang of kort verblijft. Er kan altijd wat gebeuren waardoor je medische zorg nodig 

hebt. Neem dus altijd je pasje mee. Zo kunnen ze ook in buitenland zien dat je verzekerd bent en 

weten zij waar ze de kosten kunnen declareren. De zorgpas die je nodig hebt in het buitenland 

wordt ook EHIC genoemd en staat voor European Health Insurance card. 

Iedereen met een zorgverzekering heeft recht op deze pas. Soms hoef je geen extra zorgpas aan te 

vragen, omdat je eigen zorgpas al voldoet voor een verblijf in het buitenland. Als je die niet hebt, kun 

je met de basis zorgverzekering kosteloos in aanmerking komen voor een EHIC. 

 

Met de EHIC (European Health Insurance Card) heb je recht op noodzakelijke medische zorg als je op 

reis bent in Europa. Heb je de pas bij je? Dan sturen veel buitenlandse ziekenhuizen de rekening voor 

de zorg direct naar je verzekeraar. Jij hoeft dan niets voor te schieten. 

Houd er wel rekening mee dat er ook ziekenhuizen zijn waarbij je de rekening toch moet voorschieten, 

ondanks de EHIC. In sommige landen heb je namelijk niet genoeg aan de EHIC.  

• Neem naar EU-/EER-landen, Zwitserland en Australië je Europese Health Insurance Card 

(EHIC) mee. Deze is vaak al gecombineerd met je zorgpas. 

• Naar een verdragsland moet je een E111-formulier meenemen, deze kun je aanvragen bij je 

zorgverzekeraar. 

• Ga je naar een verre bestemming als Cuba, Rusland of Zuid-Afrika dan moet je een 

Engelstalige verzekeringsverklaring bij je hebben. Ook deze kun je opvragen bij je 

zorgverzekeraar. 

 

Overige documenten 

Behalve bovenstaande documenten, zijn er nog meer nuttige documenten die je als groep of persoon 

kunt meenemen: 

• Cultureel Jongeren Paspoort (CJP), museumkaart of studentenkaart. In sommige landen krijg je 
bij het tonen van deze kaarten korting bij vervoer, musea, enz. 

• ANWB-kaart en/of (Internationale) Reis- en Kredietbrief. Als je deze toch hebt, dan kun je er je 
voordeel mee doen als je met de auto reist.  

• NS, bus of metro-abonnement. Zeker in Nederland kan dit in de kosten schelen. 

• Vaccinatieboekje: voor sommige landen zijn inentingen wenselijk of verplicht. De inentingen 
worden opgenomen in een vaccinatieboekje. In deze tijd is een Covid-vaccinatiebewijs / corona 
check aan te raden om mee te nemen.  De GGD kan je hierover meer informatie geven. 

 

Meer informatie 

Ministerie van Buitenlandse zaken   www.rijksoverheid.nl 

Paspoort of identiteitskaart    afdeling Burgerzaken van je gemeente 

Ambassades       www.rijksoverheid.nl 

Reisverzekering     www.scoutingverzekeringen.nl 

Toestemmings- en Gezondheidsformulier  www.scouting.nl 

GGD       www.ggd.nl 

Informatie over reisdocumenten   www.rvig.nl 
 

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 

nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 

geen rechten worden ontleend 

 

 

http://www.ehic.nl/
http://www.ehic.nl/

