Reisadvies Vietnam, net zoals voor andere landen heeft de Rijksoverheid ook een
reisadvies samengesteld voor Vietnam. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie
van de Nederlandse ambassade in Hanoi, inlichtingendiensten,
vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere
organisaties. Daarnaast voegen wij zelf onze ervaringen toe aan de onderwerpen die
de Rijksoverheid aanhaalt. De kaart van Vietnam met reisadvies ziet u hieronder.
Onder te afbeelding wordt er verdere toelichting gegeven.
Algemene reisadvies
De enige veiligheidsrisico’s die op dit moment gelden in Vietnam is de
verkeersveiligheid en criminaliteit. De criminaliteit valt echter mee. Wij kunnen uit
ervaring spreken dat wij in 6 weken Vietnam ons op geen enkel ogenblik onveilig
hebben gevoeld. Wat betreft de verkeersveiligheid heeft de overheid gelijk. Het
verkeer in Vietnam is inderdaad chaotisch, maar daar wen je enorm snel aan.
Wanneer je bijvoorbeeld in Hanoi bent en je wilt oversteken via een zebrapad,
verwacht dan niet dat de honderden scooters voor je stoppen. Het antwoord hierop
is simpel: gewoon oversteken. De scooters en motorrijders anticiperen namelijk op
jou.
Slechte verkeersveiligheid
Vooral bussen en scooters zijn betrokken bij ongelukkig in het verkeer.
Zelf scooter rijden in Vietnam
Heel officieel geldt in Vietnam dat men alleen een scooter mag en kan besturen
wanneer hij of zei een Vietnamees rijbewijs heeft. Verblijf je korter dan 3 maanden in
Vietnam dan is het niet mogelijk om een Vietnamees rijbewijs te verkrijgen. Een
internationaal rijbewijs wordt ook niet geaccepteerd in Vietnam. In de tijd dat wij in
Vietnam verbleven hebben wij ontzettend veel met een scooter rondgereden en op
geen enkel moment staande gehouden. Af en toe kregen wij van andere mensen te
horen dat zij wel staande werden gehouden. Elke keer moesten de mensen een
bepaald bedrag betalen en konden ze weer doorrijden. Daarnaast is het ook een
keer voorgekomen dat iemand staande werd gehouden door een persoon die
verkleed was als motoragent. Hoe ze daar achter kwamen? De beste man had zich
verkleed als een Amerikaanse motoragent. Kijk voor meer informatie over dit
onderwerp even op de motor rijden pagina.
Er is wel 1 belangrijk aandachtspunt: wanneer je betrokken raakt bij een ongeluk ben
je het haasje. Zorg er dus voor dat je rustig en veilig rijdt en je niet als een idioot gaat
gedragen.
Noodsituatie
De volgende telefoonnummers zijn van toepassing wanneer je in nood bent:
•
Politie: 113
•
Ambulance: 115
•
Brandweer: 114
Schrijf ze op of onthoud ze goed. Je weet nooit wanneer je ze nodig hebt.
Nederlandse ambassade in Vietnam
Nederland beschikt over twee diplomatieke vertegenwoordigingen in Vietnam. De
ambassade in Hanoi en de consulaat-generaal in Ho Chi Minh. Ben je op het
moment onder Hué en heb je visum voor Vietnam en paspoortvragen of heb je

andere consulaire bijstand nodig, bel dan naar de consulaat-generaal in Ho Chi
Minh. Voor alle overige vragen of zit je boven Hué, dan neem je contact op met de
ambassade in Hanoi.
Ambassade Hanoi
BIDV Tower, 7de verdieping
194 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi
Tel. +84 (0)24 – 3831 5650 - Fax +84 (0)24 – 3831 5655
Email han@minbuza.nl
Kantooruren: maandag t/m vrijdag 8.00 – 12.00 & 13.00 – 17.00
Consulaat-generaal Ho Chi Minh Stad
Saigon Tower, Suite 901
29 Le Duan Boulevard, District 1
Ho Chi Minh City
Tel. +84 (0)28 – 3823 5932 - Fax +84 (0)28 – 3823 5934
Email hcm@minbuza.nl (voor vragen over paspoorten en Vietnam visum dcv-247ccnl@minbuza.nl )
Kantooruren: maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 & 12.30 – 16.30
Criminaliteit
Net zoals in andere landen komt ook in Vietnam criminaliteit voor. Met iets meer dan
90 miljoen inwoners heeft ook dit land rotte appels rondlopen. Het is in die zin dus
niet anders dan in Nederland. In de grote steden komt criminaliteit veel meer voor
dan op het platteland of kleinere steden. De vormen van criminaliteit die je als toerist
in Vietnam mee kan maken:
•

•

•

Er kan iets in je drankje worden gegooid zonder dat je het door hebt. De
criminelen drogeren je dan met het doel om op een gegeven moment,
wanneer je niet meer bij kennis bent, al je waardevolle spullen te stelen.
Let dus goed op je drankje tijdens het stappen.
Zakkenrollen komt (helaas) ook hier voor. Verstop je waardevolle spullen
dus goed. Daarnaast kan het voorkomen dat een scooterrijder voorbij rijdt
en je tas afpakt om vervolgens keihard weg te rijden. Wanneer je dus een
tas draagt, zorg ervoor dat deze goed vastzit.
In de grote steden is het verstandig om je contant geld te verdelen. Heb je
bijvoorbeeld aardig wat contant geld en ga je een dagje op weg, bedenk
hoeveel geld je nodig hebt en doe dit in je normale zak. De rest verstop je
in je tas.

