
 

13.5.2022 

Regelmatig gestelde vragen 

Het Consulaat herinnert eraan dat de regelmatig gestelde vragen hieronder snel kunnen evolueren 

en zal deze dan ook aanpassen in functie van de beschikbare informatie. 

Wenst u het Consulaat te contacteren? Dan kan u terecht op het e-mailadres: 

Shanghai@diplobel.fed.be. Voor dringende noodgevallen is er de nooddienst (+86/ 139 0165 61 17). 

 

1) Ik ben positief getest. Wat nu? 

 

Wij vragen u het consulaat op de hoogte te brengen. Zoals de Chinese autoriteiten 

aankondigden zult u normaal gezien naar een isolatiecentrum worden overgebracht. Positief 

geteste personen worden nu blijkbaar zeer snel naar een tijdelijk transitcentrum 

overgebracht, van waaruit ze naar een isolatiecentrum of ziekenhuis worden verplaatst. 

Wanneer men u opbelt inzake de transfer kunt u proberen bekomen dat u zich thuis isoleert. 

Beklemtoon dan dat u een regime van strikte afzondering in acht zal nemen, het positief 

geteste familielid zal afzonderen en de airconditioning niet zult gebruiken.  

Indien u toch naar een isolatiecentrum moet kan het Consulaat dit niet voorkomen. Indien u 

echter een dwingende reden kunt voorleggen die de transfer in de weg staat, bijvoorbeeld 

wegens een medische aandoening, kan het Consulaat steeds proberen om u thuis in 

afzondering te houden. Om dergelijke stappen te ondersteunen stuurt u ons idealiter een 

bewijs, zoals een medisch attest.  

 

Uw kind testte positief? Dan mag één van de ouders het kind tijdens de periode van 

afzondering vergezellen. Indien u hierin toch moeilijkheden ondervindt, neem dan direct 

met het consulaat contact op.  

 

 

2) Wat gebeurt er met mijn huisdier als ik in quarantaine moet? 

 

De autoriteiten zullen zich niet om uw huisdier bekommeren. Wie een huisdier heeft gaat 

dus beter zo spoedig mogelijk na of het mogelijk is dit bij vrienden onder te brengen die voor 

de verzorging instaan. Tref nu al voorbereidingen zodat u bij hoogdringendheid snel het 

nodige kunt doen. Er zijn ook organisaties die de zorg van huisdieren op zich nemen. Vraag 

raad aan uw dierenarts. 

 

 

3) Ik wil China verlaten.  Wat zijn jullie adviezen? 

 

Lees het bericht na dat op 28 april aan de Belgische gemeenschap werd verstuurd. Deze 

behandelt voornamelijk deze vraag.  

 

 

4) Wat indien mijn BE paspoort verlopen is? 

 

Wanneer het dringend is, indien u bijvoorbeeld China snel wil verlaten, contacteer dan het 

Consulaat. Indien het even kan wachten heeft u volgende mogelijkheden: 

 

- U heeft al een nieuw paspoort aangevraagd.  
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Het document is op het Consulaat aangekomen maar kon dit nog niet afhalen. Er is ook 

het scenario dat het paspoort zich in een diplomatieke tas bevindt die niet tot op het 

Consulaat raakt.  Wacht dan nog even tot het stof gaat liggen en we u op het Consulaat 

kunnen ontvangen, of tot de diplomatieke tassen kunnen worden geleverd. 

 

- U heeft nog geen nieuw paspoort aangevraagd: 

 

o U bent in het Consulaat ingeschreven? Dan kunt u een gewoon paspoort 

aanvragen. 

 

▪ U kan bij elke Belgische diplomatieke/consulaire post in het buitenland 

een paspoort aanvragen. Dit geldt dus ook voor de Belgische Ambassade 

in Peking en de Consulaten Generaal van België in Guangzhou en 

Shanghai. Kiest u voor deze oplossing en is dit mogelijk? Ga dan 

zorgvuldig na wat de voorwaarden zijn om deze steden binnen te 

komen. Dit geldt vooral voor inwoners van Shanghai en de aanpalende 

provincies.  

 

▪ Bent u in België? U kan uiteraard ook een gewoon paspoort aanvragen 

en dit in de gemeente waar u het laatst stond ingeschreven.  

Het Consulaat zal in beide gevallen uw aanvraag  moeten goedkeuren. Informeer 

ons dus zo spoedig mogelijk nadat u uw paspoortaanvraag heeft ingediend, 

hetzij in een andere diplomatieke of consulaire post, of in België. 

o Ongeacht of u op het Consulaat staat ingeschreven kunt bij elke diplomatieke of 

consulaire post van België in het buitenland, indien mogelijk, een voorlopig 

paspoort aanvragen. Voor China betreft dit dus vooral onze Ambassade in 

Peking en onze Consulaten in Guangzhou en Shanghai.  

 

Het voordeel van een voorlopig paspoort is dat het meestal onmiddellijk kan 

worden uitgereikt. Het bevat echter geen biometrische gegevens en is slechts 

maximum één jaar geldig. Het kan normaal gezien slechts één keer worden 

uitgereikt. U kunt terecht op de website van het Consulaat  voor de exacte 

procedure: https://china.diplomatie.belgium.be/nl/diensten/diensten-voor-

belgen/verlies-diefstal-van-paspoort 
 

 

5) Mijn Chinees visum is verlopen. Hoe moet ik nu verder? 

 

Is uw Chinees visum verlopen ? Geen zorgen. U bent blijkbaar niet strafbaar. 

https://mp.weixin.qq.com/s/EsiLjiutnFmlWEOdJdCS8g 

 

Van zodra de lokalen van het Exit & Entry Bureau terug de deuren openen kan u daar 

terecht, indien nodig met een bewijs dat u zich in isolatie bevond. De lokalen van het Exit  & 

Entry Bureau hebben ogenschijnlijk procedures om tijdelijk visa te verlengen, ook indien u 

geen nieuw paspoort kan voorleggen.  

 

U moet China verlaten voor het einde van de lockdown? Contacteer het Exit & Entry Bureau 

via hun hotline: 12367 en ga na of u mits hoogdringendheid een uitreisvisum kan krijgen.  

 

 

6) Mijn buitenlandse partner heeft geen geldig Schengenvisum (meer).  

 

Indien u definitief naar België terugkeert moet uw echtgenoot/echtgenote een visum voor 

gezinshereniging aanvragen, zelfs indien hij/zij de nationaliteit bezit van een land waarvan 
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de onderdanen geen visumplicht voor kort verblijf hebben in de Schengenzone.  Hiervoor 

bestaat geen uitzondering. 

 

Het Consulaat blijft gesloten tijdens de lockdown en kan dus geen visumaanvragen 

behandelen. Het visumaanvraagcentrum (VAC) van Shanghai is eveneens gesloten . 

Contacteer het Consulaat bij noodgevallen. 

 

Uw partner heeft daarnaast de volgende opties: 

- Indienen van een visumaanvraag bij het VAC van Nanjing of Hangzhou, nog steeds 

binnen het rechtsgebied van het Consulaat. 

- Hetzelfde geldt voor een andere VAC in China, maar buiten het rechtsgebied van het 

Consulaat in Shanghai.  

Kiest u voor één van deze opties? Ga dan zorgvuldig na wat de voorwaarden zijn om in de steden 

waar u naartoe wil binnen te komen, vooral indien u vanuit Shanghai of een aanpalende provincie 

komt. Breng ook het Consulaat op voorhand op de hoogte zodat wij het betreffende VAC kunnen 

verwittigen en vragen om uitzonderlijk uw dossier naar de Ambassade in Peking of het Consulaat in 

Guangzhou over te brengen.  

We herinneren eraan dat het Consulaat niet bevoegd is om visa voor uw partner te behandelen 

indien u geen juridische band kunt voorleggen (huwelijk, erkend samenwonend/partnerschap). 

Onze Ambassade in Peking blijft voor dergelijke zaken bevoegd, ongeacht de plaats waar het dossier 

wordt ingediend. Hou er in dergelijke situatie toch rekening mee dat het VAC in Shanghai voorlopig 

gesloten blijft.  

 

7) Wat indien mijn BE paspoort zich in de lokalen van het Exit & Entry Bureau bevindt? 

 

Bel de hotline van het Exit & Entry Bureau op 12367 en ga na of u uw paspoort mits 

hoogdringende reden om China te verlaten kan afhalen. 

 

 


