
 

 

Algemene administratie van de FISCALITEIT – Centrale diensten 
Personenbelasting 
 
Circulaire nr. Ci.RH.241/609.972 (AAFisc Nr. 38/2013) dd. 10.10.2013 
 
Forfaitaire vergoeding 
Reiskosten 
Reiskosten van het personeel 
Vergoeding voor buitenlandse reis 
Eigen kosten van de vennootschap 
Eigen kosten van de werkgever 
Terugbetaling van eigen kosten van de vennootschap 
Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever 
 
Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor beroepsmatige verblijven in het buitenland van meer dan 30 dagen. 
   
Aan alle ambtenaren. 
 
 
 I. INLEIDING 
 
1.   Werknemers en bedrijfsleiders die in opdracht van hun werkgever of vennoot-

schap verplaatsingen maken naar het buitenland worden vaak geconfronteerd met bijko-
mende kosten die verband houden met deze buitenlandse opdrachten en die in principe ten 
laste zouden moeten vallen van hun werkgever of vennootschap. Wanneer een onderneming 
aan haar werknemers en bedrijfsleiders in het kader van dergelijke buitenlandse opdrachten 
dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen toekent, kunnen deze vergoedingen onder be-
paalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen als een niet-belastbare terugbetaling van 
een eigen kost van de werkgever of vennootschap worden aangemerkt. 

 
2.   De voorwaarden en het belastingstelsel van de dagelijkse forfaitaire vergoedin-

gen die worden toegekend voor opdrachten van korte duur in het buitenland worden uitvoe-
rig besproken in de circulaires nr. Ci.RH.241/534.514 (AOIF 17/2006) van 11.5.2006 en 
nr. Ci.RH.241/598.417 (AAFisc 23/2011) van 15.4.2011. Die circulaires regelen evenwel en-
kel het belastingstelsel van forfaitaire vergoedingen die worden toegekend in het kader van 
een dienstreis van maximum 30 kalenderdagen (cfr. nr. 15 en 16 van de circulaire van 
11.5.2006 en nr. 7 van de circulaire van 15.4.2011). 

 
3.   De Administratie is geconfronteerd met de vraag of, en zo ja, onder welke 

voorwaarden, forfaitaire verblijfsvergoedingen toegekend aan werknemers of bedrijfsleiders 
als terugbetaling van kosten veroorzaakt door beroepsmatige verblijven in het buitenland 
van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen, kunnen worden aangemerkt als een niet-
belastbare terugbetaling van een eigen kost van de werkgever of vennootschap.  

 
4.   Overeenkomstig het nr. 21 van de voornoemde circulaire van 11.5.2006 kan, 

wanneer de periode van 30 kalenderdagen wordt overschreden, enkel de terugbetaling van 
de kosten die worden verantwoord door het overleggen van bewijsstukken als de terugbeta-
ling van een eigen kost van de werkgever of vennootschap worden aangemerkt. 

 
5.   De Administratie heeft ter zake een nieuw onderzoek ingesteld waaruit is 

gebleken dat het voornoemde standpunt moet worden genuanceerd in die zin dat bepaalde 
dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die door de werkgever of vennootschap worden 
toegekend voor een beroepsmatig verblijf van meer dan 30 dagen in het buitenland, onder 
de voorwaarden en binnen de grenzen die hierna worden uiteengezet, kunnen worden ge-
kwalificeerd als een niet-belastbare terugbetaling van een eigen kost van de werkgever of 
vennootschap. 

 
 
 II. BESPREKING 
 
 Basisprincipes 
 
6.   Verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan werknemers of bedrijfsleiders 

die in het kader van hun beroepswerkzaamheid in opdracht van hun werkgever of vennoot-
schap worden uitgezonden naar het buitenland kunnen worden aangemerkt als de terugbeta-
ling van eigen kosten van de werkgever of vennootschap wanneer deze het dubbele bewijs 
levert: 

 
 - dat de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn; 



 

 

 
 - dat die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed. 
 
7.   Wanneer het bedrag van de verblijfsvergoeding op forfaitaire basis wordt 

berekend dan verliest ze niet de aard van een terugbetaling van werkelijke kosten wanneer 
dat bedrag is vastgesteld overeenkomstig ernstige en met elkaar overeenstemmende nor-
men. 

 
 Vaststelling en aard van de forfaitaire verblijfsvergoeding 
 
8.   Dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend als een 

terugbetaling van kosten veroorzaakt door een verblijf in het buitenland van meer dan 
30 opeenvolgende dagen, kunnen als een niet-belastbare terugbetaling van een eigen kost 
van de werkgever of vennootschap in de zin van art. 31, tweede lid, 1°, in fine of art. 32, 
tweede lid, 1°, in fine, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) worden 
aangemerkt, voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 
 - het maximumbedrag van deze dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen mag niet 

meer bedragen dan de "dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen" vastgesteld per land 
voor de ambtenaren "op post" in het buitenland van de FOD Buitenlandse Zaken,  
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met dien verstande dat het bedrag 
van 37,18 EUR als bedoeld in nr. 31/40, vierde en vijfde lid, Com.IB 92, nog steeds mag 
worden toegepast;  

 
 - de toekenning of betaling van deze forfaitaire vergoedingen voor eenzelfde opdracht 

wordt beperkt tot maximum 24 maanden; 
 
 - de toekenning of betaling wordt onderbroken in geval van definitieve vestiging van de 

betrokken werknemer of bedrijfsleider in het buitenland. 
 
9.   De verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren "op post" in 

het buitenland van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking maken het voorwerp uit van een Ministerieel besluit houdende vaststelling van 
verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de  
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale 
commissies waarvan het meest recente dateert van 16.4.2013 (BS 6.5.2013, blz. 26351 
e.v.). De beoogde vergoedingen zijn in dat besluit opgenomen in de tabel "Categorie 2" en 
zijn van toepassing vanaf 1 april 2013 (zie lijst toegevoegd als bijlage). 

 
10.   De onder nr. 8 vermelde bedragen worden geacht de kosten van maaltijden en 

van de andere kleine uitgaven te vergoeden. Zij dekken niet de huisvestingskosten en 
evenmin de verplaatsings- of reiskosten naar het buitenland en terug. 

 
11.   Onder kleine uitgaven wordt onder meer verstaan het plaatselijk vervoer in het 

land van bestemming – zoals tram, bus, metro, taxi – drank, versnaperingen, lokale tele-
foongesprekken en fooien. 

 
12.   Wanneer de huisvestingskosten door de werkgever of vennootschap worden 

terugbetaald of ten laste worden genomen en deze tevens bepaalde maaltijden of kleine uit-
gaven omvatten, moeten de onder nr. 8 bedoelde forfaitaire verblijfsvergoedingen op dagba-
sis naargelang het geval worden verminderd: 

 
 - met 15% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor het ontbijt; 
 
 - met 35% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor het middagmaal; 
 
 - met 45% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor het avondmaal; 
 
 - met 5% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor de kleine uitgaven. 
 
13.   Het volledige bedrag van de forfaitaire verblijfsvergoeding op dagbasis mag als 

een niet-belastbare terugbetaling van een eigen kost van de werkgever of vennootschap 
worden aangemerkt voor elke volle dag van afwezigheid. Daarmee wordt bedoeld een dag 
tussen twee overnachtingen op buitenlandse opdracht. De dagvergoeding voor de dagen van 
vertrek en terugkeer wordt ten belope van de helft in aanmerking genomen. Op deze halve 
dagvergoeding moet de richtlijn vermeld onder nr. 12 niet worden toegepast.  

 
14.   Voor het bepalen van de toepasselijke dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding 



 

 

ingeval het een buitenlandse opdracht betreft waarbij verschillende landen worden aange-
daan, zal de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding gekoppeld aan de plaats van de laatste 
overnachting determinerend zijn voor het eerstvolgende etmaal.  

 
15.   Wanneer maaltijdcheques worden toegekend om de maaltijdkosten tijdens deze 

buitenlandse verblijven te vergoeden, dan dient de tussenkomst van de werkgever in het be-
drag van de maaltijdcheque (met een maximum van 5,91 EUR per maaltijdcheque) in minde-
ring te worden gebracht van het bedrag van de forfaitaire verblijfsvergoeding. 

 
16.   De aftrek en de vrijstellingen als bedoeld in de circulaire nr. Ci.RH. 241/424.903 

van 5.3.1992 mogen niet worden gecumuleerd met de voornoemde dagelijkse forfaitaire 
verblijfsvergoedingen wegens verblijven in het buitenland. 

 
17.   In de mate dat de toegekende forfaitaire verblijfsvergoedingen de voornoemde 

maximumbedragen overschrijden, moeten zij in principe als belastbare bezoldigingen worden 
aangemerkt. 

 
18.   De toekenning van een hogere niet-belastbare verblijfsvergoeding blijft evenwel 

mogelijk onder de voorwaarde dat de werkgever of de vennootschap in het nr. 6 vermelde 
dubbel bewijs levert. 

 
19.   Verder wordt opgemerkt dat de toekenning van de voormelde forfaitaire 

verblijfsvergoedingen niet tezelfdertijd kan worden gecombineerd met de terugbetaling van 
maaltijdkosten en kleine uitgaven op basis van bewijsstukken. Dit is eveneens het geval voor 
een bedrijfsleider die ingevolge zijn mandaat in twee verschillende vennootschappen X en Y, 
door beide vennootschappen voor een gecombineerde opdracht van meer dan 30 opeenvol-
gende dagen wordt uitgezonden naar het buitenland. Er kan niet worden aanvaard dat zowel 
de toekenning van de voormelde forfaitaire verblijfsvergoedingen door vennootschap X als 
de terugbetaling van de werkelijke maaltijdkosten en kleine uitgaven door vennootschap Y 
ten name van de betrokken bedrijfsleider worden aangemerkt als een niet-belastbare terug-
betaling van eigen kosten van de vennootschap. Aangezien er in dit geval reeds sprake is 
van een terugbetaling van de werkelijke kosten door vennootschap Y op basis van bewijs-
stukken, moet de toekenning van de forfaitaire verblijfsvergoedingen door vennootschap X 
worden aangemerkt als een belastbare bezoldiging ten name van de betrokken bedrijfsleider. 
In dezelfde gedachtengang kan een combinatie van twee forfaitaire verblijfsvergoedingen 
voor een hiervoor beoogde gecombineerde opdracht niet worden aanvaard. Eén van beide 
vergoedingen moet in een dergelijk geval als een belastbare bezoldiging ten name van de 
betrokken bedrijfsleider worden aangemerkt. 

 
 Aard van de verblijven 
 
20.   De bepalingen van deze circulaire gelden enkel voor de langdurige verblijven in 

het buitenland van een belastingplichtige die in het kader van zijn beroepswerkzaamheid 
wordt uitgezonden naar het buitenland in opdracht van de werkgever of de vennootschap 
waarin hij werknemer of bedrijfsleider is. De periodes die betrekking hebben op de eventueel 
door de belastingplichtige vrijwillig gemaakte verblijfsverlenging worden niet meegeteld om 
te bepalen of het een verblijf van "lange duur" betreft. 

 
21.   Onder "langdurig verblijf" moet worden verstaan de verblijven die voor 

eenzelfde opdracht meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen betreffen met een maximum 
van 24 maanden. Deze circulaire is niet meer van toepassing van zodra de betrokken belas-
tingplichtige zich definitief vestigt in het buitenland en aldus inwoner is geworden van die 
staat. 

 
22.   In dit verband wordt nuttig opgemerkt dat de bepalingen van de circulaire 

nr. Ci.RH.241/573.243 (AOIF 46/2007) van 6.12.2007 die als een vaste plaats van tewerk-
stelling aanmerkt, de plaats waar de werknemer gedurende 40 dagen of meer verblijft in de 
regel niet van toepassing zijn op de buitenlandse dienstverblijven van meer dan 30 dagen. 
De voornoemde circulaire van 6.12.2007 beoogt immers verplaatsingen waarbij de werkne-
mer of bedrijfsleider zich van zijn woonplaats naar een al dan niet vaste plaats van tewerk-
stelling begeeft en terug, terwijl de onderhavige circulaire en de circulaire 
nr. Ci.RH.241/534.514 (AOIF 17/2006) van 11.5.2006 betrekking hebben op de verplaatsing 
van en naar het buitenland waar de werknemer of bedrijfsleider tijdelijk verblijft om er in 
opdracht van zijn werkgever of vennootschap beroepswerkzaamheden uit te oefenen. De 
omstandigheden van dit tijdelijk verblijf in het buitenland verschillen wezenlijk van die van 
een verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling en terug (cfr. ant-
woord op de parlementaire vraag nr. 12 van 14 december 2011, gesteld door Volksverte-
genwoordiger Veerle Wouters, Vr. en Antw., Kamer, 2011-2012, nr. 049, blz. 28-29). 

 



 

 

 Bedoelde belastingplichtigen 
 
23.   De richtlijnen opgenomen in deze circulaire zijn van toepassing voor de 

belastingplichtigen die bezoldigingen verkrijgen als: 
 
 - werknemer (art. 30, 1° en 31, WIB 92); 
 
 - bedrijfsleider (art. 30, 2° en 32, WIB 92). 
 
 
 III. INWERKINGTREDING 
 
24.   De voormelde richtlijnen treden onmiddellijk in werking en zulks in elk stadium 

van de procedure, met inbegrip van de hangende en toekomstige geschillen. 
 
 
 IV. VOORBEELDEN 
 
 
 Voorbeeld 1 
 
25.   Gino wordt door zijn werkgever uitgezonden naar Duitsland voor de opstart van 

een nieuwe productielijn in Berlijn. Hij vertrekt op 1 april 2013 vanuit zijn vaste plaats van 
tewerkstelling in Brussel naar Berlijn waar hij tot 14 mei 2013 verblijft. Op 15 mei 2013 
keert hij terug naar België. 

 
   Totaal van de toegekende forfaitaire verblijfsvergoeding: 2.464 EUR. 
 
   Deze toegekende vergoeding van 2.464 EUR wordt als een niet-belastbare 

vergoeding aangemerkt, vermits het buitenlands verblijf meer dan 30 opeenvolgende kalen-
derdagen omvat en de vergoeding als volgt werd berekend: 

 
 - dag van vertrek: 1 april 2013: 56 EUR x 1/2 = 28 EUR; 
 
 - 2 april tot 14 mei 2013: 43 dagen x 56 EUR = 2.408 EUR; 
 
 - dag van aankomst 15 mei 2013: 56 EUR x 1/2 = 28 EUR; 
 
  Totaal: 2.464 EUR. 
 
 
 Voorbeeld 2 
 
26.   Gilbert werkt als manager bij een multimediabedrijf dat zich wil positioneren op 

nieuwe markten in Scandinavië. Hij wordt uitgezonden naar Zweden en Noorwegen voor het 
uitvoeren van een marktonderzoek. Gilbert vertrekt vanuit Brussel (zijn vaste plaats van te-
werkstelling) naar Zweden met overnachting in Stockholm van 1 mei 2013 tot 21 mei 2013. 
Het ontbijt is inbegrepen in de huisvestingskosten (logementskosten) die door de werkgever 
ten laste worden genomen (zie nr. 12). Op 21 mei 2013 reist hij door naar Noorwegen waar 
hij in Oslo verblijft van 21 mei 2013 tot 7 juni 2013 (ontbijt niet inbegrepen in de loge-
mentskosten). Op 8 juni 2013 is hij terug in België. 

 
   Totaal van de toegekende forfaitaire verblijfsvergoeding: 2.047,50 EUR. 
 
   Het betreft hier een zending naar het buitenland van meer dan 30 opeenvolgen-

de kalenderdagen. De toegekende vergoeding mag als een niet-belastbare vergoeding wor-
den aangemerkt, vermits zij als volgt werd berekend:  

 
 - dag van vertrek: 1 mei 2013: 58 EUR x 1/2 = 29 EUR; 
 
 - 2 tot 21 mei 2013: 20 dagen x 49,30 EUR = 986 EUR. 
 
   Het bedrag van 49,30 EUR is het volledige bedrag van 58 EUR op dagbasis, 

verminderd met 15% (of met 8,70 EUR) aangezien het ontbijt wordt geacht te zijn begrepen 
in dat bedrag van 58 EUR. 

 
 - 22 mei tot 7 juni 2013: 17 dagen x 59 EUR = 1.003 EUR; 
 
 - dag van aankomst: 8 juni 2013: 59 EUR x 1/2 = 29,50 EUR; 



 

 

 
  Totaal: 2.047,50 EUR. 
 
 
 
  Voor de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit, 
 
 S. QUINTENS 
 Adviseur-generaal – Auditeur-generaal van financiën 



 

 

Bijlage 
LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN 

VOOR VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND VAN MEER DAN 30 DAGEN 
Deze lijst is van toepassing vanaf 1.4.2013 

LANDEN STEDEN 
Dagelijkse forfaitaire 

vergoeding 
EUR 

AFGHANISTAN Alle bestemmingen 43 
Kabul     
ALBANIA Alle bestemmingen 58 
Tirana     
ALGERIA Alle bestemmingen 63 
Algiers     
AMERICAN SAMOA Alle bestemmingen 22 
Pago Pago     
ANDORRA Alle bestemmingen 56 
Andorra La Vella     
ANGOLA Alle bestemmingen 63 
Luanda     
ANGUILLA Alle bestemmingen 63 
The Valley     
ANTIGUA Alle bestemmingen 60 
St. John's     
ARGENTINA Alle bestemmingen 59 
Buenos Aires     
ARMENIA Alle bestemmingen 43 
Yerevan     
ARUBA Alle bestemmingen  52 
Oranjestad     
AUSTRALIA Alle bestemmingen 63 
Canberra     
AUSTRIA Alle bestemmingen 57 
Vienna     
AZERBAIJAN Alle bestemmingen 63 
Baku     
BAHAMAS Alle bestemmingen 52 
Nassau     
BAHRAIN Alle bestemmingen 53 
Manama     
BANGLADESH Alle bestemmingen 47 
Dhaka     
BARBADOS Alle bestemmingen 50 
Bridgetown     
BARBUDA Alle bestemmingen 25 
St. John's     
BELARUS Alle bestemmingen 54 
Minsk     
BELIZE Alle bestemmingen 33 
Belmopan     
BENIN Alle bestemmingen 56 
Porto-Novo     
BERMUDA Alle bestemmingen 40 
Hamilton     
 



 

 

BHUTAN Alle bestemmingen 23 
Thimphu     
BOLIVIA Alle bestemmingen 26 
La Paz     
BOSNIA-HERZEGOVINA Alle bestemmingen 29 
Sarajevo     
BOTSWANA Alle bestemmingen 25 
Gaborone     
BRAZIL Alle bestemmingen 32 
Brasilia     
BRITISH VIRGIN ISLANDS Alle bestemmingen 56 
Road Town   
BRUNEI Alle bestemmingen  42 
Bandar Seri Begawan     
BULGARIA Alle bestemmingen 35 
Sofia     
BURKINA FASO Alle bestemmingen 48 
Ouagadougou     
BURUNDI Alle bestemmingen 35 
Bujumbura     
CAMBODIA Alle bestemmingen 35 
Phnom Penh     
CAMEROON Alle bestemmingen 55 
Yaoundé     
CANADA Alle bestemmingen 63 
Ottawa     
CANARY ISLANDS Alle bestemmingen 54 
Santa Cruz de Tenerife,     
Las Palmas de Gran Canaria     
CAPE VERDE Alle bestemmingen 63 
Praia     
CAYMAN ISLANDS Alle bestemmingen 52 
George Town     
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Alle bestemmingen 41 
Bangui     
CHAD Alle bestemmingen 53 
N'Djamena     
CHILE Alle bestemmingen 41 
Santiago     
CHINA Alle bestemmingen 50 
Beijing     
CHINA, HONG KONG Alle bestemmingen 61 
Hong Kong   
CHINA, MACAU Alle bestemmingen 43 
Macau   
COLOMBIA Alle bestemmingen 38 
Bogotá     
COMOROS Alle bestemmingen 32 
Moroni     
CONGO Alle bestemmingen 63 
Brazzaville     



 

 

 

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC Alle bestemmingen 63 
Kinshasa     
COOK ISLANDS Alle bestemmingen 30 
Avarua     
COSTA RICA Alle bestemmingen 44 
San José     
COTE D'IVOIRE Alle bestemmingen 63 
Yamoussoukro     
CROATIA Alle bestemmingen 63 
Zagreb     
CUBA Alle bestemmingen 36 
Havana     
CYPRUS Alle bestemmingen 56 
Nicosia     
CZECH REPUBLIC Alle bestemmingen 45 
Prague     
DENMARK Alle bestemmingen 63 
Copenhagen     
DJIBOUTI Alle bestemmingen 63 
Djibouti     
DOMINICA Alle bestemmingen 52 
Roseau     
DOMINICAN REPUBLIC Alle bestemmingen 36 
Santo Domingo     
ECUADOR Alle bestemmingen 47 
Quito     
EGYPT Alle bestemmingen 52 
Cairo     
EL SALVADOR Alle bestemmingen 44 
San Salvador     
EQUATORIAL GUINEA Alle bestemmingen 47 
Malabo     
ERITREA Alle bestemmingen 41 
Asmara     
ESTONIA Alle bestemmingen 43 
Tallinn     
ETHIOPIA Alle bestemmingen 54 
Addis Ababa     
FIJI Alle bestemmingen 44 
Suva     
FINLAND Alle bestemmingen 62 
Helsinki     
FRANCE Alle bestemmingen 57 
Paris     
FRENCH GUIANA Alle bestemmingen 63 
Cayenne     
FRENCH POLYNESIA Alle bestemmingen 63 
Papeete     
GABON Alle bestemmingen 63 
Libreville     
GAMBIA Alle bestemmingen 44 
Banjul     



 

 

GEORGIA Alle bestemmingen 63 
Tbilisi     
GERMANY Alle bestemmingen 56 
Berlin     
GHANA Alle bestemmingen 38 
Accra     
GIBRALTAR Alle bestemmingen 54 
Gibraltar     
GREECE Alle bestemmingen 49 
Athens     
GREENLAND Alle bestemmingen 63 
Nuuk     
GRENADA Alle bestemmingen 63 
St. George's     
GUADELOUPE Alle bestemmingen 59 
Basse-Terre     
GUAM Alle bestemmingen 34 
Hagatna     
GUATEMALA Alle bestemmingen 44 
Guatemala City     
GUINEA Alle bestemmingen 44 
Conakry     
GUINEA-BISSAU Alle bestemmingen 47 
Bissau     
GUYANA Alle bestemmingen 52 
Georgetown     
HAITI  Alle bestemmingen 58 
Port-au-Prince     
HONDURAS Alle bestemmingen 32 
Tegucigalpa     
HUNGARY Alle bestemmingen 43 
Budapest     
ICELAND Alle bestemmingen 49 
Reykjavík     
INDIA Alle bestemmingen 63 
New Delhi     
INDONESIA Alle bestemmingen 32 
Jakarta     
IRAN Alle bestemmingen 34 
Tehran     
IRAQ Alle bestemmingen 29 
Baghdad     
IRELAND Alle bestemmingen 62 
Dublin     
ISRAEL Alle bestemmingen 63 
Jerusalem     
ITALY Alle bestemmingen 57 
Roma     
JAMAICA Alle bestemmingen 37 
Kingston     
JAPAN Alle bestemmingen 63 
Tokyo     



 

 

JORDAN Alle bestemmingen 49 
Amman     
KAZAKHSTAN Alle bestemmingen 63 
Astana     
KENYA Alle bestemmingen 53 
Nairobi     
KIRIBATI Alle bestemmingen 43 
South Tarawa     
KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC (NORTH) Alle bestemmingen 38 
Pyongyang     
KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) Alle bestemmingen 63 
Seoul     
KOSOVO  Alle bestemmingen 43 
Pristina     
KUWAIT Alle bestemmingen 61 
Kuwait City     
KYRGYZSTAN Alle bestemmingen 63 
Bishkek     
LAOS Alle bestemmingen 26 
Vientiane     
LATVIA Alle bestemmingen 40 
Riga     
LEBANON Alle bestemmingen 51 
Beirut     
LESOTHO Alle bestemmingen 21 
Maseru     
LIBERIA Alle bestemmingen 53 
Monrovia     
LIBYA Alle bestemmingen 38 
Tripoli     
LIECHTENSTEIN Alle bestemmingen 63 
Vaduz     
LITHUANIA Alle bestemmingen 41 
Vilnius     
LUXEMBOURG Alle bestemmingen 55 
Luxembourg City Kirchberg 55 
MACEDONIA Alle bestemmingen 35 
Skopje     
MADAGASCAR Alle bestemmingen 50 
Antananarivo     
MALAWI Alle bestemmingen 41 
Lilongwe     
MALAYSIA Alle bestemmingen 34 
Kuala Lumpur     
MALDIVES Alle bestemmingen 23 
Malé     
MALI Alle bestemmingen 63 
Bamako     
MALTA Alle bestemmingen 54 
Valletta     
MARSHALL ISLANDS Alle bestemmingen 44 
Majuro     



 

 

MARTINIQUE Alle bestemmingen 59 
Fort de France     
MAURITANIA Alle bestemmingen 42 
Nouakchott     
MAURITIUS Alle bestemmingen 44 
Port Louis     
MEXICO Alle bestemmingen 63 
Mexico City     
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF Alle bestemmingen 48 
Palikir     
MOLDOVA Alle bestemmingen 47 
Chiçinãu     
MONACO Alle bestemmingen 63 
Monaco     
MONGOLIA Alle bestemmingen 31 
Ulaanbataar     
MONTENEGRO Alle bestemmingen 38 
Podgorica     
MONTSERRAT Alle bestemmingen 44 
Plymouth     
MOROCCO Alle bestemmingen 63 
Rabat     
MOZAMBIQUE Alle bestemmingen 42 
Maputo     
MYANMAR Alle bestemmingen 19 
Naypyidaw     
NAMIBIA Alle bestemmingen 34 
Windhoek     
NAURU Alle bestemmingen 32 
Yaren     
NEPAL Alle bestemmingen 23 
Kathmandu     
NETHERLANDS Alle bestemmingen 56 
Amsterdam     
NETHERLANDS ANTILLES Alle bestemmingen 57 
Willemstad     
NEW CALEDONIA Alle bestemmingen 63 
Nouméa     
NEW ZEALAND Alle bestemmingen 45 
Wellington     
NICARAGUA Alle bestemmingen 30 
Managua     
NIGER Alle bestemmingen 42 
Niamey     
NIGERIA Alle bestemmingen 63 
Abuja     
NIUE Alle bestemmingen 25 
Alofi     
NORTHERN MARIANA ISLANDS Alle bestemmingen 32 
Saipan     
NORWAY Alle bestemmingen 59 
Oslo     



 

 

OMAN Alle bestemmingen 63 
Muscat     
PAKISTAN Alle bestemmingen 31 
Islamabad     
PALAU Alle bestemmingen 53 
Ngerulmud     
PANAMA Alle bestemmingen 44 
Panamá City     
PAPUA NEW GUINEA Alle bestemmingen 40 
Port Moresby     
PARAGUAY Alle bestemmingen 34 
Asunción     
PERU Alle bestemmingen 52 
Lima     
PHILIPPINES Alle bestemmingen 40 
Manila     
POLAND Alle bestemmingen 43 
Warsaw     
PORTUGAL Alle bestemmingen 50 
Lisbon     
PUERTO RICO Alle bestemmingen 63 
San Juan     
QATAR Alle bestemmingen 63 
Doha     
REUNION Alle bestemmingen 59 
Saint-Denis     
ROMANIA Alle bestemmingen 31 
Bucharest     
RUSSIAN FEDERATION Alle bestemmingen 63 
Moscow     
RWANDA Alle bestemmingen 35 
Kigali     
SAMOA Alle bestemmingen 35 
Apia     
SAN MARINO Alle bestemmingen 59 
San Marino     
SAO TOME AND PRINCIPE Alle bestemmingen 32 
São Tomé     
SAUDI ARABIA Alle bestemmingen 54 
Riyadh     
SENEGAL Alle bestemmingen 51 
Dakar     
SERBIA  Alle bestemmingen 63 
Belgrade     
SEYCHELLES Alle bestemmingen 48 
Victoria     
SIERRA LEONE Alle bestemmingen 53 
Freetown     
SINGAPORE Alle bestemmingen 63 
Singapore     
SLOVAK REPUBLIC Alle bestemmingen 48 
Bratislava     



 

 

SLOVENIA Alle bestemmingen 42 
Ljubljana     
SOLOMON ISLANDS Alle bestemmingen 35 
Honiara     
SOMALIA Alle bestemmingen 13 
Mogadishu     
SOUTH AFRICA Alle bestemmingen 26 
Pretoria     
SOUTH SUDAN Alle bestemmingen 58 
Juba   
SPAIN Alle bestemmingen 52 
Madrid     
SRI LANKA Alle bestemmingen 23 
Sri Jayawardenepura     
ST. KITTS AND NEVIS Alle bestemmingen 59 
Basseterre   
ST. LUCIA Alle bestemmingen 56 
Castries   
ST. VINCENT AND THE GRENADINES Alle bestemmingen 63 
Kingstown   
SUDAN Alle bestemmingen 58 
Khartoum     
SURINAME Alle bestemmingen 29 
Paramaribo     
SWAZILAND Alle bestemmingen 32 
Mbabane     
SWEDEN Alle bestemmingen 58 
Stockholm     
SWITZERLAND Alle bestemmingen 63 
Bern     
SYRIA Alle bestemmingen 63 
Damascus     
TAIWAN Alle bestemmingen 63 
Taipei     
TAJIKISTAN Alle bestemmingen 32 
Dushanbe     
TANZANIA Alle bestemmingen 37 
Dodoma     
THAILAND Alle bestemmingen 54 
Bangkok     
TIMOR-LESTE Alle bestemmingen 23 
Dili     
TOGO Alle bestemmingen 54 
Lomé     
TOKELAU Alle bestemmingen 12 
-     
TONGA Alle bestemmingen 43 
Nuku'alofa     
TRINIDAD AND TOBAGO Alle bestemmingen 58 
Port of Spain     
TUNISIA Alle bestemmingen 40 
Tunis     



 

 

TURKEY Alle bestemmingen 45 
Ankara     
TURKMENISTAN Alle bestemmingen 58 
Ashgabat     
TURKS AND CAICOS ISLANDS Alle bestemmingen 45 
Cockburn Town     
TUVALU Alle bestemmingen 26 
Funafuti     
UGANDA Alle bestemmingen 41 
Kampala     
UKRAINE Alle bestemmingen 63 
Kiev     
UNITED ARAB EMIRATES Alle bestemmingen 63 
Abu Dhabi     
UNITED KINGDOM Alle bestemmingen 61 
London     
URUGUAY Alle bestemmingen 35 
Montevideo   
U.S.A. Washington D.C. 63 
Washington, D.C. New York 63 
  Overige 63 
UZBEKISTAN Alle bestemmingen 54 
Tashkent     
VANUATU Alle bestemmingen 63 
Port Vila     
VENEZUELA Alle bestemmingen 58 
Caracas     
VIETNAM Alle bestemmingen 29 
Hanoi     
VIRGIN ISLANDS (U.S.A.) Alle bestemmingen 58 
Charlotte Amalie   
WALLIS AND FUTUNA Alle bestemmingen 53 
Mata-Utu     
WEST BANK AND GAZA STRIP Alle bestemmingen 32 
Ramallah, Gaza     
YEMEN Alle bestemmingen 40 
Sana'a     
ZAMBIA Alle bestemmingen 34 
Lusaka     
ZIMBABWE Alle bestemmingen 58 
Harare     
 


