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AMBASSADE VAN BELGIË 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 

VEILIGHEIDSBROCHURE 

2019 

 

 

1. BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS 

 

Ambassade van België +243 99 602 21 00 

Dienst van wacht (noodgevallen) +243 81 97 00 159 

E-mail ambassade kinshasa@diplobel.fed.be  

Web site ambassade http://diplomatie.belgium.be/rd_congo/ 

Facebook pagina ambassade https://www.facebook.com/beembassykinshasa 

 

2. INSCHRIJVING OP DE AMBASSADE 

  

Alle landgenoten worden gevraagd om zich bij aankomst in de DRC te melden bij de ambassade. 

 

Indien u voor een korte periode in de DRC verblijft (toerisme, zakenreis, familiebezoek, etc.) kan u 

zich online inschrijven via de site www.travellersonline.diplomatie.be (u klikt op ‘Registreer me’ en 

vult uw gegevens in). 

 

Indien u voor een langere periode in de DRC verblijft, wordt u verzocht zich in te schrijven in de 

bevolkingsregisters van de Ambassade. Informatie betreffende administratieve consulaire bijstand 

is beschikbaar op de site van FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be – Diensten in 

het buitenland). Gelieve de Ambassade te verwittigen van elke verandering van uw persoonlijke 

gegevens (telefoonnummer, adres, definitief vertrek,etc.). 

 

3. DE VEILIGHEID 

 

ALGEMENE AANBEVELINGEN 

 

1. Er zijn bewegingsbeperkingen op sommige plaatsen in het binnenland (bijvoorbeeld Kivu). 

Vermijd onnodige verplaatsingen in het binnenland na 18u00. Bepaalde wijken van de 

hoofdstad zijn ook ’s avonds te vermijden. Bij aankomst in het land laat u zich best 

vergezellen door een  iemand die u vertrouwt en die de stad kent.  

 

2. Als u het gevoel hebt dat er rondom u iets abnormaals gebeurt, is de kans steeds reëel dat 

dit een risicosituatie wordt. Probeer zo snel mogelijk deze plaats of situatie te verlaten. 

Ongeveer 50% van de veiligheidsincidenten gebeuren tijdens verplaatsingen en de meeste 

hiervan ‘s nachts. Vermijd van alleen rond te wandelen in obscure plaatsen of volkswijken. 

Het centrum van de stad staat daarbij niet gelijk aan veiligheid. Diefstal gebeurt regelmatig, 

soms gepaard met geweld. 

 

3. Wees steeds alert wanneer u uw portefeuille gebruikt. Laat nooit grote sommen geld zien. 

 

4. Een GSM laat toe de Ambassade of een vriend te contacteren in geval van problemen. Sla 

de nummers van de Ambassade, vrienden, politie, hotel enz. op in uw GSM, maar houd deze 

informatie ook in een notitieboekje bij. 

 

5. Enkele voorzorgsmaatregelen zoals nachtwakers, buitenverlichting en versterkte deuren en 

ramen ontmoedigen inbrekers. Bewaar fotokopieën van al uw persoonlijke documenten. 

Neem nooit cheques, bankkaarten of andere documenten mee die niet nodig zijn. Houd 

slechts een kleine som geld op zak. Sluit steeds uw voertuig, ook wanneer u rijdt, en laat 

nooit iets van waarde in het voertuig achter. 
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HET HUIS 

 

1. Bewaar thuis steeds een voorraad levensmiddelen en drinkbaar water, dit voor 

minimum zeven dagen. Denk ook aan middelen zoals wc-papier, maandverband, indien 

nodig babyvoeding, etc. om een verblijf van meerdere dagen binnenshuis mogelijk te 

maken. 

 

2. Zorg voor een stevige deur. (Geen ramen in de buitendeur.) Sluit steeds de deuren, zelfs 

indien u thuis bent. Haal  ’s nachts de sleutel van het slot en plaats veiligheidsstaven. 

Veiligheidsstaaf of –ketting, kijkgat, slot van zekere kwaliteit, « intercom » met de 

hoofdingang zijn allemaal nuttige zaken (indien de installatie mogelijk is). 

 

3. Hou geen grote sommen geld aan in huis. 

 

4. Maak uw bewakingspersoneel er regelmatig op attent dat onbekenden het terrein/huis niet 

mogen betreden. Rust uw bewakers uit met een fluitje of een alarmhoorn (een sirene op 

luchtdruk) en uw woning met een sirene en/of alarm op batterijen (controleer regelmatig de 

batterij). De nachtwaker bevindt zich het best in het perceel en niet buiten op straat, waar 

hij het slachtoffer kan worden van potentiële dieven.  

 

5. Geef uw nachtwaker een zaklamp en een fluitje of een ander systeem dat hem toelaat van 

eventueel alarm te slaan bij een aanval. Als hij u niet beschermt, kan hij u zo op zijn minst 

op de hoogte brengen van het gevaar en u de tijd geven om te reageren. 

 

6. Markeer duidelijk uw huisnummer aan de ingang van uw terrein. 

 

7. Wees waakzaam wanneer u zelf het terrein van uw woning betreedt en zorg er voor dat er 

geen potentiële dieven met u mee binnenglippen. Het is al meerdere malen gebeurd dat de 

dieven het perceel binnendringen achter het voertuig van de bewoner zonder een reactie 

van de bewaker. 

 

8. Plaats uw telefoon op een makkelijk bereikbare plaats, bij voorkeur in uw slaapkamer. 

 

9. Sleutels : 

 Bewaar een minimum aantal sleutels per slot. 

 Verzeker u van de controle van de sleutels. 

 In grote gebouwen, gebruik een boekje overgave – overname voor de sleutels. 

 

10. Ramen : 

 Metalen staven en/of een rooster. 

 Elk raam moet van binnenuit gesloten kunnen worden. 

 Sluit de gordijnen als de avond valt. 

 

11. Omheining : 

 Indien u geen muur hebt, is de plaatsing van een omheining van minimaal 2,5 m 

aangeraden. 

 

12. Verlichting : 

 Denk eraan een buitenverlichting te installeren. 

 Voorzie noodverlichting. (Kaarsen, zaklamp, generator, etc.) 

 

VERPLAATSINGEN TE VOET 

 

1. Kettingen, armbandjes, brillen, oorringen en GSM zijn de meest gewilde objecten van 

waarde voor dieven. Laat ze niet teveel opvallen tijdens uw verplaatsing. 

 

2. Laat uw rugzak niet los over één schouder hangen. Als uw tas toch over uw schouder hangt, 

houd hem dan vast bij het handvat of hang uw tas rond de hals. Een rugzak of heuptas 

draagt men het best langs voren in plaats van op de rug, zo kan men niet ongemerkt iets 

stelen. 
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3. Laat u niet omringen door straatkinderen. Na een kort afleidingsmanoeuvre riskeert u de 

verdwijning vast te stellen van uw portefeuille of objecten uit uw handtas. 

 

4. Plan uw route bij het verlaten van uw huis. Vermijd verplaatsingen alleen, laat u vergezellen 

door een kennis. 

 

5. Wees op uw hoede voor gemotoriseerde gauwdieven. 

 

6. Vermijd het gebruik van lokale taxi’s. Vraag transport aan vrienden, collega’s. 

 

7. Wees op uw hoede voor oplichters als je iets op straat koopt. 

 

VERPLAATSINGEN MET EEN VOERTUIG 

 

1. Houd steeds alle ramen dicht en doe de deuren en de koffer op slot, zelfs wanneer u rijdt.  

 

2. Indien uw auto een alarm heeft, zet dit aan van zodra u de wagen verlaat. 

 

3. Laat geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter. (Reiskoffer, laptop, GSM, etc.) 

 

4. Laat u op een kruispunt niet afleiden door straatventers of straatkinderen. 

 

5. Tijdens uw aankopen in de stad is er bewaking op de parkings van bepaalde handelszaken. 

Gebruik deze bewaakte parkings. Wanneer u ‘s avonds uw voertuig achterlaat, laat het dan 

bewaken. Vergeet dan ook niet deze mensen een fooi te geven. 

 

6. Neem nooit een lifter mee in uw wagen en rijd zelf niet mee met iemand die u niet kent. 

 

7. Zorg er voor dat uw voertuig goed onderhouden is en ga tanken wanneer uw tank halfleeg 

is. In het geval van een verplaatsing in het binnenland is het van belang dat uw voertuig 

volledig in orde is (banden, batterij, versnellingen, etc.). Aarzel niet om extra materiaal mee 

te nemen zoals een radio, kaarten, eten, water en brandstof. Zorg voor een correcte 

uitrusting van uw voertuig. (Boorddocumenten, verzekering, materiaal voor kleine pech, 

etc.) Zorg dat er altijd een (kleine) eerste hulp kit in uw voertuig ligt. 

 

MEDISCHE NOODGEVALLEN 

 

KINSHASA 

 Het CMK (‘Centre Médical de Kinshasa’) met twee vestigingen: (1) 168 Avenue Wagenia en 

(2) kruispunt Avenue du Commerce en Avenue Bas-Congo, telefoon: +243 89 89 50 300 en 

+243 99 82 65 004, toegankelijk voor iedereen maar tegen volledige betaling. 

 

 Het CPU (‘Centre Privé d'Urgence’), gelegen bij de vestiging CMK op kruispunt Avenue du 

Commerce, secretariaat: +243 89 89 50 302 en noodtelefoon van de dokter van wacht: 

+243 89 89 50 305. Het CPU beschikt over de technisch beste spoedgevalleninfrastructuur 

van de stad. Omdat dit centrum enkel werkt voor geabonneerden, wordt onze landgenoten 

woonachtig in Kinshasa aangeraden zich hierbij aan te sluiten. Familieleden kunnen zich 

aansluiten voor de duur van hun verblijf. 

 

LUBUMBASHI 

 DELGADO : Avenue Katembo. U kan contact opnemen met de verantwoordelijken Dr Elmer 

DELGADO via +243 85 1102220 of Sylvie DELGADO via +243 85 9458006. 

 

 CMC : Avenue Nyanza. Voor urgenties kan u bellen naar +243 84 189 0998, +243 84 189 

0999, +243 99 152 8400 of +243 99 999 9112.  
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BUKAVU 

 Het Skyborne ziekenhuis, gelegen te Avenue de Maniema, RDC Bukavu. John Mwanzie 

DG:+243 995 942 800, Gentil ITONGWA (Chef Off Admin): +243997522411  

+243890014208  +243823684840.   

 

GOMA 

 Het Heal Africa ziekenhuis, gelegen op Avenue du rond Point 1, RDC Goma.  

Spoedgevallen : +243 977553463, Dokter Luc Maloma DG +243 997706487. 

 

 Het KYESHERO ziekenhuis, gelegen op Avenue du Lac , RDC Goma.  

Ziekenwagen: +243 850981795. Spoedgevallen: +243 841361779 

 

IN GEVAL VAN CRISIS (PLUNDERINGEN, ETC.) 

 

1. In geval van crisis is het op straat gevaarlijker dan bij u thuis. Blijf dus in de mate van het 

mogelijke thuis. Bewaar thuis dan ook steeds een stock levensmiddelen, drinkbaar water, 

enz. voor minimum zeven dagen. (Zie ALGEMENE AANBEVELINGEN.) Het kan ook nuttig zijn 

een SIM kaart met belkrediet van een ander netwerk dan uw courant nummer binnen bereik 

te hebben. 

 

2. Wacht op de aanbevelingen van de Ambassade of uw contactpunt van de zone (zie 

hieronder) en neem indien nodig rechtstreeks contact op met hem en biedt eventueel uw 

diensten aan. U kan de gegevens van uw contactpunt (oftewel 

‘îlotier’/’eilandverantwoordelijke’) opvragen bij de Ambassade. 

 

3. Let op voor geruchten. Herhaal ze niet tenzij u er zeker van bent. 

 

4. In het uiterste geval dat een hergroepering nodig is, vergeet niet dat de Ambassade en de 

verzamelpunten niet uitgerust zijn met voldoende voedsel, water, medicatie en andere 

levensmiddelen voor alle Belgen. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen het nodige 

meebrengt voor drie dagen. Zorg dat u uw persoonlijke papieren bij de hand hebt 

(identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, huwelijksboekje, inentingsboekje, sleutels, geld, 

kredietkaarten, etc.). Voor een partner die geen Belg is, kan een attest van samenwoning 

praktisch zijn. Voorzie drank en eten voor minimum drie dagen, breng zaklampen (+ 

batterijen), matrassen en lakens mee. Maak uw bagage (1 valies per persoon, maximum 15 

kg voor België) en vergeet uw persoonlijke medicatie niet. 

 

5. Huisdieren worden niet toegelaten tot de hergroeperingscentra. 

 

6. Indien er geen hergroeperingscentrum in uw regio beschikbaar is, is het raadzaam zich naar 

de grenspost van een buurland te begeven. 

 

COMMUNICATIEMIDDELEN VAN DE AMBASSADE 

 

1. De Ambassade communiceert met de Belgen in de DRC via SMS en email. Daarom is het 

belangrijk om uw geactualiseerde gegevens steeds aan de Ambassade mede te delen 

(kinshasa@diplobel.fed.be) via het inlichtingenformulier. De Ambassade zal niet 

communiceren over elk veiligheidsincident. Iedereen wordt verondersteld om zichzelf op de 

hoogte te houden van de veiligheidssituatie in zijn streek of wijk. 

 

2. Als de telefoonlijnen uitvallen of tijdens een crisis kan de Ambassade informatie verspreiden 

over radiogolven (FM) in Kinshasa op 98.8 MHz (om het half uur, bijvoorbeeld 08u15u/ 

08u45/09u15/09u45). Opgelet : de frequentie is enkel te ontvangen in de hoofdstad en dan 

vooral in het centrum. 

 

3. Er is ook een netwerk van vrijwillige contactpunten in bepaalde geografische zones in de 

DRC. Het gaat om Belgen die helpen om de communicatie beter te laten doorstromen met 

de Ambassade en tussen Belgen en die gecontacteerd kunnen worden als de communicatie 

met de Ambassade moeilijk of onmogelijk wordt, vooral in geval van crisis. Wij raden u aan 

bij aankomst in Kinshasa contact op te nemen met het contactpunt van uw zone van verblijf 
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om u kenbaar te maken. U kan de coördinaten van deze contactpunten vragen aan de 

ambassade of de Belgische gemeenschap hierover raadplegen. 

 

4. Landgenoten met internettoegang en Facebook profiel worden ook aangeraden om de 

Facebook pagina van de Ambassade te volgen.  

 

4. VEILIGHEIDSNIVEAUS TER ATTENTIE VAN DE EXPAT GEMEENSCHAP 

 

Veiligheidsniveau 0 - Gebruikelijke waakzaamheid 

 

 Normale situatie. 

 Geen bezorgdheid omtrent veiligheid, afgezien van de traditionele criminaliteit, de risico’s 

verbonden aan het verkeer, intimidaties door de “shégués” of elk ander voorval dat 

beschouwd kan worden als “klassiek of normaal”. 

 

Aanbeveling niveau 0 : 

De expat gemeenschap wordt verzocht de normale veiligheids-/waakzaamheids 

maatregelen in acht te nemen. 

 

Veiligheidsniveau 1 - Verhoogde waakzaamheid 

 

 Occasionele spanningen voortvloeiend uit de politieke situatie in het land of wegens een 

bepaalde gebeurtenis die een deel van de bevolking treft (stakingen, belangrijke 

manifestaties, ziektehaarden met pandemisch karakter, etc.). 

 

Aanbeveling niveau 1: 

De expat gemeenschap wordt verzocht verhoogde veiligheids/waakzaamheids 

maatregelen in acht te nemen, de eerder geïdentificeerde risicozones te vermijden en de 

aanbevelingen van de Ambassade te volgen. 

 

Veiligheidsniveau 2 - Versterkte voorzorgsmaatregelen 

 

 Regelmatige onlusten die systematisch geweld uitlokken. 

 De expat bevolking wordt niet a priori geviseerd maar ze kan zware “collateral damage” 

lijden. 

 Het verkeer in de stad of in het land kan problematisch zijn en wordt dan ook voor 

onbepaalde tijd afgeraden. 

 Het vertrek van niet-essentiële personen kan worden aangeraden als de lange termijn 

vooruitzichten negatief zijn. (Het reisadvies zal dienovereenkomstig worden aangepast door 

de Ambassade.) 

 

Aanbeveling niveau 2 : 

De expat gemeenschap wordt verzocht versterkte veiligheids/waakzaamheids 

maatregelen in acht te nemen, de aanbevelingen van de Ambassade te volgen en het 

eventuele vertrek, op vrijwillige basis,  van familieleden of niet-essentieel personeel te 

overwegen. Indien dit nog niet gebeurde, legt ze voldoende voorraad water en voedsel 

aan (7 dagen). 

 

Veiligheidsniveau 3 - Veralgemeende crisis 

 

 Er is een veralgemeende crisissituatie die echter nog geen evacuatie vereist. 

 De expat bevolking kan het mikpunt zijn van acties of plunderingen. 

 Verkeer wordt sterk afgeraden. 

 De Crisis-cel van de Ambassade functioneert 24/7. 

 

 

 

 

Aanbeveling niveau 3 : 
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De expat gemeenschap wordt verzocht extreme veiligheids/waakzaamheidsmaatregelen 

in acht te nemen, de aanbevelingen van de Ambassade te volgen, en bij voorkeur 

gebarricadeerd in huis te blijven.  

 

Veiligheidsniveau 4 - Voorbereiding tot evacuatie 

 

 De veralgemeende crisissituatie van niveau 3 ontaardt en een evacuatie is in voorbereiding. 

 Er zijn grote risico’s voor de expat bevolking en de infrastructuur. 

 Externe middelen worden ingezet ter ondersteuning van een mogelijke evacuatie. 

 De sluiting van de post, tijdelijk of definitief, wordt overwogen. 

 

Aanbeveling niveau 4 : 

De expat gemeenschap wordt verzocht zich voor te bereiden op een evacuatie, de 

aanbevelingen van de Ambassade te volgen en zich te schikken naar eventuele orders 

van ter plaatse gearriveerde militaire detachementen. 
 


