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Welkom in Ierland 
Fáilte go hÉirinn
Iedere nieuwkomer in Ierland, of hij nu toerist is, bedrijfsleider, werknemer, 
student, of gewoon resident zonder meer, heeft een aantal praktische 
vragen.

Over Ierland bestaan diverse uitstekende reisgidsen en goed gedocumenteerde 
werkjes, specifiek gericht tot de buitenlanders die er verblijven.

Deze brochure wil enkel een aanvulling zijn bij deze bestaande publicaties op 
vlak van een aantal administratieve punten voor onze landgenoten. U vindt 
meer informatie over de volgende onderwerpen:

Noodzakelijke formaliteiten
Registratie bij de ambassade
Paspoorten en identiteitskaarten
Reisadvies
Belastingen
Rijbewijzen en invoer van uw auto in Ierland
Reizen met huisdieren
Nuttige links en adressen
De Belgische ambassade tot uw dienst
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Bezoek/kort verblijf

Belgen die Ierland enkel willen bezoeken kunnen dit doen op basis van  
een geldige Belgische identiteitskaart (of voor minderjarigen een geldig 
Belgisch paspoort). 

Lang verblijf

Indien Belgen in Ierland willen komen wonen, moeten een aantal (beperkte) 
formaliteiten vervuld worden. Als Europese burger hoeft u geen werkvergunning 
in Ierland aan te vragen. U moet wel een PPS nummer aanvragen (Personal Public 
Service Number - vergelijkbaar met uw rijksregisternummer). Alle informatie 
hieromtrent vindt u terug op de website www.citizensinformation.ie.

Het is ook aan te raden u op voorhand te informeren over onder andere  
het onderwijs- en gezondheidssysteem gezien de Ierse publieke diensten 
vaak overbelast zijn.
 

Het is niet strikt noodzakelijk u in 
te schrijven bij de Ierse autoriteiten 
maar het is raadzaam dit te doen bij 
de Belgische ambassade te Dublin.
 

Welke formaliteiten zijn noodzakelijk?
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Hoewel u niet verplicht bent zich als Belg te laten registreren bij de ambassade 
wanneer u zich in Ierland wenst te vestigen, valt het toch sterk aan te raden 
om de volgende redenen:

1. Op administratief niveau kan u op een vlottere bediening rekenen 
aangezien aanvragen direct door ons behandeld kunnen worden, 
zonder op voorafgaande goedkeuring van de gemeente te moeten 
wachten. (bv. voor paspoort- en identiteitskaartaanvragen). 

2. Het sociale aspect houdt in dat eens u ingeschreven bent, 
u automatisch op de uitnodigingslijst van deze ambassade komt  
te staan. (bv. voor de nationale feestdag). 

3. Op politiek vlak zult u via de ambassade kunnen deelnemen aan 
bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende 
verkiezingen, Europese verkiezingen). 

4. Om veiligheidsredenen is het bovendien wenselijk dat onze diensten 
u onmiddellijk kunnen bereiken indien er zich een noodgeval voordoet.

 
Uiteraard worden alle gegevens die ons worden doorgegeven, als 
“vertrouwelijk” beschouwd, in overeenstemming met de wet op de privacy. 
Uw gegevens kunnen niet zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring aan derden 
worden doorgegeven.
 
Vergeet niet, eens u ingeschreven bent, ons telkens in te lichten over 
eventuele veranderingen in het adres of familiale toestand.

Waarom zich registreren 
bij de ambassade?
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De aanvraag van een nieuw Belgisch paspoort neemt ongeveer 3 tot 4 weken 
in beslag.

De Belgische ambassade geeft tevens de eID-kaart af aan de landgenoten die 
in Ierland gedomicilieerd zijn. Deze kaart is identiek aan diegene uitgereikt 
in België. De identiteitskaart is een identiteitsbewijs, maar geldt tevens als 
reisdocument voor de EU-landen en enkele andere landen. 
 
Voor meer inlichtingen over het bekomen van een paspoort en identiteitskaart 
kunt u terecht bij de consulaire afdeling van de ambassade. 

De nieuwe elektronische procedure, e-passeport (biometrisch paspoort) zal  
deze procedure verkorten met een tweetal weken. Het opnemen van uw  
persoonlijke biometrie (vingerafdrukken) in uw paspoort garandeert  
een grotere veiligheid. Hierdoor zal u zich wel persoonlijk moeten aanmelden 
indien u een nieuw paspoort wenst te bekomen. De gekende procedure 
waarbij deze persoonlijke aanmelding niet vereist is, wordt echter momenteel 
nog steeds aanvaard, vermoedelijk tot in september 2012.

Paspoorten en identiteitskaarten
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Voor u de nodige regelingen treft voor het boeken van een reis, raden wij 
u aan het reisadvies voor Ierland erop na te kijken. Hier vindt u onder meer 
de vereiste documenten en updates over de veiligheidstoestand. Deze 
informatie vindt u op: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_
het_buitenland/reisadviezen. 

Reisadvies
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Zodra een persoon geschrapt is uit de Belgische bevolkingsregisters, verandert 
zijn fiscale toestand. Aangezien de Belgische fiscale reglementering zeer 
ingewikkeld is en de fiscale toestand bovendien kan verschillen naargelang 
de bilaterale of multilaterale verdragen waarbij België partij is, komt het 
niet aan de ambassade toe om inlichtingen te verstrekken over de fiscale 
gevolgen van een vertrek naar het buitenland.

Voor meer informatie kunt u FOD Financiën contacteren op +32 2 2103302 of 
www.minfin.fgov.be.

Belastingen
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Het Belgisch rijbewijs is geldig in Ierland, indien het een rijbewijs is naar 
Europees model.
In het geval van een langdurig verblijf is het echter aan te raden dit rijbewijs te 
vervangen door een Iers document, tevens naar Europees model, aangezien 
geen duplicaten van het Belgische rijbewijs verkregen kunnen worden eens 
uitgeschreven uit een Belgische gemeente.
Voor verdere informatie over het verkrijgen van een Iers rijbewijs, kunt u terecht 
bij het Department of Transport (www.transport.ie) op licensingqueries@rsa.ie.

Belgische rijbewijzen
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Indien u uw auto meeneemt naar Ierland, is het belangrijk dat u uw Belgische 
nummerplaten na aankomst vervangt, uw auto laat verzekeren en ook alles 
in orde brengt voor eventuele belastingen. Alle informatie hieromtrent kan u 
vinden op www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/
coming_to_live_in_ireland/importing_car_into_ireland.html. Verder is het ook 
aangeraden zich afdoende te informeren over de Ierse verkeersreglementering 
(snelheidslimieten, voorrangsregels, …). 

Uw auto invoeren in Ierland
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Indien u uw kat of hond wilt invoeren in Ierland, moet u aan een aantal 
formaliteiten voldoen voordat u vanuit België vertrekt. 

Indien u hieromtrent meer wenst te weten, gelieve volgende website te 
raadplegen www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/
coming_to_live_in_ireland/bringing_pets_to_ireland.html of contact op te nemen 
met onderstaande autoriteiten. 

Pet Passports

Department of Agriculture and Food
Floor 3 Centre,
Agriculture House,
Kildare Street,
Dublin 2
Tel: 1890504604 - +353 1 6072827 
(oproepen vanuit het buitenland)
quarantine.dublin@daff.gov.ie

Animals other than dogs cats 
or ferrets
Department of Agriculture and Food,
Live Trade Section, Animal Health and 
Welfare Division,
Agriculture House,
Kildare House,
Dublin 2 
Tel: +353 1 607 2862
Fax: +353 1 661 9031

Reizen in Ierland met huisdieren
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- FOD Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.be
- E-regering België: www.belgium.be
- E-regering Ierland: www.citizensinformation.ie
- Revenue Commissioners Ierland: www.revenue.ie
- Department of Social Welfare: www.welfare.ie
- Department of Education & Science: www.education.ie
- Informatie over werken in Ierland: www.fas.ie
- Irish Tourist Assistance Service: www.itas.ie

- Moving to Ireland:
•	 http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_

ireland/
•	 www.easyexpat.com/en/dublin.htm 

•	 www.movetoireland.com

- Op zoek naar een geschikte school voor uw kinderen?
•	 www.education.ie overheidswebsite met toelichting over scholen, 

colleges en andere onderwijsinstellingen in Ierland
•	 www.irishlinks.co.uk/private-schools-ireland.htm overzicht 

privéscholen

- Op reis naar Ierland
•	 www.discoverireland.ie
•	 www.tourismireland.com

Nuttige links
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BLCC (Belgian Luxembourg Chamber of Commerce)
Christophe de Patoul
Tel: +353 1 4974866
info@blcc.ie
Martiena Milton Holfeld 
Tel: +353 1 2887361
holfeng@indigo.ie 

VIW (Vlamingen in de Wereld)
Voorzitter: Jacques Vanhoucke
jacques.vanhoucke@gmail.com  
Secretaris: Veronik Beyst
Tel: +353 85 1465777
veronik_beyst@hotmail.com

Union Francophone des Belges à l’étranger
Kunstlaan 19
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 2171399
Fax: +32 2 2184436
ufbe@skynet.be 

Info Dienst Pensioenen
Bus 175
B-1060 Brussel

Dienst bemiddeling Pensioenen
W.T.C. III Simon Bolivarlaan 30 bus 5
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 2083133
Fax: +32 2 2083143
ombud.pen@skynet.be 

Nuttige adressen
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Irish Tourist Assistance Service
Block 1 Garda Headquarters
Harcourt Square
Harcourt Street
Dublin 2
Tel: +353 1 4785295
Fax: +353 1 4785187
info@itas.ie

Toeristische dienst Ierland
Louizalaan 66 
B-1050 Brussel  
Tel.: +32 2 2750171 
info@tourismireland.com - info.be@tourismireland.com 
www.discoverireland.com

Ambassade van Ierland te Brussel
Etterbeeksesteenweg 180
B-1040 Brussel 
Tel: +32 2 2823400
Fax: +32 2 2356671 
www.embassyofireland.be
brusselsembassy@dfa.ie

Torc waterfall in 
Killarney National Park
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2 Shrewsbury Road, Ballsbridge, Dublin 4

Openingsuren voor het publiek: iedere werkdag van 09u00 tot 13u00 en 
van 14u00 tot 15u00

Tel.: +353 1 2057100
Fax: +353 1 2057106
dublin@diplobel.fed.be  
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/ierland/ 
Voor noodgevallen buiten de kantooruren: +353 86 8377479

Hoe ons te bereiken? 

De ambassade is gelegen op de hoek van Merrion Road en Shrewsbury Road. 
Bussen 7 en 4 stoppen vlak voor de deur. Met de Dart stap je best af in 
station “Sandymount” waarna het ongeveer 7 minuten stappen is. Vanuit de 
luchthaven van Dublin vertrekt op regelmatige basis de “Aircoach” die stopt 
tegenover het Bewley’s hotel op 200m van de ambassade.

Naast de ambassade heeft België ook 2 ereconsulaten in Cork en Limerick. 
Deze bevorderen de Belgische belangen ter plaatse.

Ereconsulaat Cork
Dominic Daly  
Pembroke House  
Pembroke Street  
CORK  
Tel.: +353 21 4277399 / 4277586
Fax: +353 21 4277586
dominicjdaly@eircom.net

Ereonsulaat Limerick
John R. Dundon  
Mullock & Sons (Shipbrokers) Ltd.
The Shipping Office  
Dock Road  
LIMERICK  
Tel.: +353 61 315315
Fax: +353 61 318164
agency@mullock.iol.ie

De Belgische ambassade tot uw dienst



Tenslotte zijn ook de Gewesten vertegenwoordigd in Ierland. Zij hebben hun 
intrek in de ambassade:

Flanders Investment and Trade (FIT)
Dirk Smolders
2 Shrewsbury Road
Ballsbridge
Dublin 4
Tel: +353 1 2839402
Fax: +353 1 2830590
dublin@fitagency.com
www.flandersinvestmentandtrade.com 

Bruxelles Capitale & AWEX
Bart Schobben
2 Shrewsbury Road
Ballsbridge
Dublin 4
Tel: +353 1 2692617/18
Fax: +353 1 2604132
info@brussels-wallonia.ie 
www.brussels-wallonia.ie
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Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking

Dienst Communicatie
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
België

Tel. +32 2 501 81 11

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Achten
Voorzitter van het Directiecomité
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

De gegevens in deze publicatie zijn louter informatief en binden 
de FOD juridisch op generlei wijze.

diplomatie.belgium.beLa
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