
Reisadviezen Iran 

Onderstaande adviezen zijn afkomstig van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en enkele gespecialiseerde reisbureaus. 

 

Geld 
De nationale munt van Iran is de Rial, in de praktijk zult u 

merken dat de prijzen vaak in 'toman' worden gegeven (10 rial 

is 1 toman). Dat kan soms verwarrend zijn. Begin november 

2017 was één euro ongeveer 40.000 rial waard; deze koers kan 

echter flink aan veranderingen onderhevig zijn. 

 

Door sancties is Iran afgesloten van het internationaal bankverkeer. Dit betekent onder andere dat u 

in Iran geen geld kunt opnemen met uw Nederlandse bankpas. Ook kunt u niet betalen met uw 

Nederlandse creditcard. Het is ook niet mogelijk om geld over te maken naar Iran. Dit geldt ook als u 

tijdens uw reis geen contant geld meer heeft. 

Zorg daarom dat u voldoende contante 

euro’s bij u heeft voor de kosten tijdens 

uw verblijf in Iran. U krijgt voor vertrek 

nog een richtbedrag van ons te horen.  

Euro’s zijn op veel plaatsen om te 

wisselen in Iraanse Rial (IRR). 

Vreemd of niet; wanneer u een bank 

binnenstapt om geld te wisselen zal u te 

horen krijgen dat hun 'officiële' koers niet interessant voor u is en soms zal men u de weg naar een 

wisselkantoor wijzen. In elke plaats zijn zulke wisselkantoortjes te vinden; vaak zijn in de bazaar ook 

'money changers', check de koers voordat u gaat wisselen. Ook op de meeste luchthavens kunt u 

tegen een redelijke koers geld wisselen. 

 
Kledingvoorschriften 

Islamitische kleding is in Iran verplicht, ook voor toeristen.  Officieel behoren alle vrouwen op straat 

en in openbare gelegenheden, restaurants e.d. een niet-strak zittende lange jas met lange mouwen 

(manteau of rupush) of lange rok/blouse over hun broek en een (los) hoofddoekje (rusari) te dragen. 

Gekleurde kleding is geen probleem. De strenge voorschriften gelden al wanneer u Iran nadert 

tijdens de internationale vluchten met Iran Air en in iets mindere mate Turkish Airlines. Ook mannen 

dienen zich in Iran aan de kledingvoorschriften te houden. Ze mogen geen korte broeken / 

bermuda’s dragen. Shirts of blouses met korte mouwen kan, maar worden in de belangrijkste 

islamitische heiligdommen niet altijd op prijs gesteld. In de praktijk lopen veel Iraanse jongens in T-

shirts met korte mouwen rond. 

 
Kledingtips voor dames 

Het is goed om te weten dat de kledingvoorschriften voor toeristen minder streng zijn dan voor 

Iraanse vrouwen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je hoofddoek even afwaait. Maar er 

gelden wel voorschriften voor vrouwelijke reizigers in het openbaar: 



Kleur: Het is een gerucht dat je 

donkere/zwarte kleding moet dragen in 

Iran. Het is wel aan te raden om lichte 

kleuren te dragen, vooral in de zomer. 

Hoofddoek: Hoewel je haar officieel 

volledig bedekt moet zijn, betekent dit 

in de praktijk niet dat je een strakke 

sjaal rond je hoofd moet dragen. Het is 

acceptabel voor vrouwen om een 

beetje haar onder je hoofddoek te laten 

vallen. Er zijn veel manieren om een hoofddoek te dragen, met of zonder speldjes. Kijk gewoon goed 

naar de Iraanse vrouwen in de straten!  

Lichaam: Lichaam, armen en benen moeten worden gedekt door losse kleding. Dit houdt in dat je dus 

geen korte mouwen kunt dragen in Iran. Een manteau of een vest, die over je billen valt, is een prima 

kledingstuk in Iran. 

Benen & voeten: Benen moeten worden bedekt tot aan de enkels. Tevens kun je sandalen of slippers 

dragen. 

 

Slechte verkeersveiligheid   
Wees ook als voetganger alert in het 

verkeer. Vooral bij het oversteken van 

wegen en straten. Er zijn wel zebrapaden, 

maar vrijwel geen enkele automobilist, 

bus- of vrachtwagenchauffeur stopt voor 

een zebrapad.  

 

Rechtssysteem 

Het rechtssysteem van Iran is gebaseerd 

op de islamitische wetgeving. De regels 

zijn niet altijd helemaal duidelijk. Voor 

westerse begrippen zijn de vonnissen van de rechter bijzonder streng. In het land komt de doodstraf 

regelmatig voor. Bijvoorbeeld voor moord, een gewapende overval, verkrachting, grootschalige 

drugshandel, en geloofsafval. Ook voor andere daden die tegen de Islam ingaan. 

 

Controle van documenten en apparaten 

Politie of andere autoriteiten kunnen op straat het paspoort of visa controleren bij buitenlanders. 

Ook kunnen zij om inzage in de foto’s op het fototoestel vragen. Dat kan leiden tot het in beslag 

nemen van het fototoestel. Controle van een tablet of telefoon is mogelijk. 

 

Fotograferen en video-opnames 

Het maken van foto’s is op veel plaatsen verboden. Bij toeristische trekpleisters mag het vaak wel. 

Het fotograferen van militaire objecten of overheidsgebouwen is ten strengste verboden. Wie zich 

niet aan deze regels houdt, riskeert arrestatie. Mogelijk ook een aanklacht voor spionage. Daar staat 

een lange gevangenisstraf op. 

 

Het maken van foto’s van Iraanse burgers kan ernstige problemen opleveren voor zowel de fotograaf 



als de gefotografeerde. Wees daarom terughoudend in het maken van foto’s. Een goede regel is: 

maak alleen foto’s als u zeker weet dat dit mag, in andere gevallen niet. Maak geen video-opnames. 

 

Voor onze reis geldt dat een fotovergunning wordt geregeld die in ieder geval de groepsactiviteiten 

afdekt zodat u bijvoorbeeld in de bergen ongestoord treinopnamen kunt maken. Daarnaast zullen we 

van dag tot dag zien wat we nog meer kunnen regelen. Bij eerdere reizen van FarRail was het niet 

ongebruikelijk om de stationschef in te 

lichten dat er een groep 

geïnteresseerde liefhebbers in de buurt 

was. Niet zelden werd dan een vrijbrief 

gegeven om op het perron foto’s te 

nemen. Bij twijfel maakt u uw goede 

bedoelingen natuurlijk kenbaar en mag 

u hopen op een ‘ja’. 

 

Internet en sociale media 

De vrijheid van meningsuiting in Iran is 

beperkt. Er is censuur op het internet. 

De rechtbankvonnissen zijn streng. 

Sociale media als Twitter, Facebook en YouTube zijn geblokkeerd. U heeft in Iran alleen toegang tot 

deze sociale media via VPN (Virtual Private Network). Dit geldt niet voor WhatsApp, Viber en 

Telegram. 

 

De Iraanse overheid controleert e-mailverkeer en publicaties op internet. Ook controleren zij de 

berichten (posts, filmpjes, tweets) over Iran op sociale media. Deze controle is actief en nauwkeurig. 

Bij een bezoek aan Iran is het mogelijk dat de autoriteiten u: 

• confronteren met de inhoud van uw persoonlijke sociale media-pagina’s;   

• dwingen om uw wachtwoord van uw sociale media-account(s) te geven. 

Wees daarom voorzichtig met wat u schrijft.   

 
Bijhouden van blogs 
U mag geen ervaringen en/of foto’s over Iran publiceren, bijvoorbeeld op een webblog. Dit kan 

namelijk worden gezien als het werken als journalist zonder vergunning. Hiervoor kunt u worden 

gearresteerd.  Ook is het verboden om verslag te doen van demonstraties. 

 

Homoseksualiteit  
Homoseksualiteit is strafbaar in Iran. Er staat de doodstraf op. Dit geldt 

ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee in de manier waarop 

u zich opstelt en uit. 

 

Bellen 
Iran beschikt over een mobiel netwerk. Mobiel bellen is mogelijk in 

stedelijke gebieden, daarbuiten is weinig tot geen bereik. Wil je met je 

mobiel telefoneren, informeer dan voor vertrek of je provider een 



roamingovereenkomst heeft met een Iraanse telecommaatschappij. De belangrijkste mobiele 

telefoonmaatschappijen zijn MCI, MTN Irancell en RighTel. Een overzicht van de beltarieven per 

provider vind je op www.bellen.com (klik op ‘buitenland’). Het  internationale landennummer voor 

Nederland is 0031 en voor België 0032. Het landennummer van Iran is +98, het netnummer van 

Teheran is 21.  

 

Internet 

In de meeste plaatsen vind je internetcafés, vaak cafénet genaamd. Op het vliegveld van Teheran, in 

de meeste hotels en sommige restaurants in Teheran is gratis WiFi. Zie: www.wificafespots.com of 

download de app ‘Free WiFi finder’. 

 

Drank 

In Iran is geen alcohol te verkrijgen en het is ook verboden om het in te voeren. Stelt u zich dus in op 

twee weken water, frisdrank en vruchtensap. 

 

Paspoort en visum 

Voor een bezoek aan Iran is een paspoort noodzakelijk dat 

nog zes maanden na terugkomst geldig is. Heeft u een 

paspoort dat vóór 23 oktober 2018 verloopt, dan dient u 

tijdig een nieuw reisdocument aan te vragen. Dat geldt ook 

als in uw paspoort een stempel van Israël is opgenomen of 

enig andere indicatie dat u in dit land geweest bent. Uw 

Europese ID-kaart is niet geldig voor de reis naar Iran.  

 

Voor een bezoek aan Iran is een visum nodig. Op grond van 

nieuwe visumbepalingen lijkt het mogelijk om het kleinood 

te verkrijgen bij aankomst op de luchthaven van Teheran. U 

hoort tijdig op welke wijze wij het verkrijgen van het visum 

gaan regelen. 

 

Bezoek aan de Verenigde Staten 

Wie in Iran geweest is, moet bij een bezoek aan de Verenigde Staten een visum aanvragen en kan 

geen gebruik maken van het Electronic System for Travel Authorization (ESTA) dat enkele jaren 

geleden voor ingezetenen van Europese landen in het leven is geroepen. Dit geldt ook indien u met 

een nieuw paspoort naar de Verenigde Staten reist. 

http://www.bellen.com/
http://www.wificafespots.com/

