Tips Buitenlandse Zaken:
·
Voor ieder land is een reisadvies opgesteld. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken bekijkt voortdurend of een reisadvies actueel is. In het
reisadvies wordt ook standaard aandacht besteed aan reisdocumenten en
visa, dit is een apart kopje. Vaak staat er specifieke informatie in over
procedures in een land. Onder deze tekst enkele voorbeelden.
·
Het komt regelmatig voor dat Nederlanders in de problemen raken
omdat ze hun reisdocumenten niet op orde hebben. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarom op zich goed voor te
bereiden op hun reis en zich goed te informeren over de benodigde visa.
Het reisadvies geeft gericht advies hierover. Wij verwijzen voor info over
visa en reisdocumenten altijd naar de ambassade van het land van
bestemming. Daar wordt het visum immers afgegeven, dus je weet dan
zeker dat deze info de juiste is.
·
Buitenlandse Zaken probeert Nederlanders hierin zoveel mogelijk op
weg te helpen, zie bijvoorbeeld de reisadviezen voor Turkije en Kenia en de
informatie over e-visa.
·
Het gebeurt natuurlijk regelmatig dat Nederlanders op hun
bestemming toch in de problemen komen. Onze ambassades en
consulaten staan dan altijd voor hen klaar om waar mogelijk te helpen.
·
Ons 24/7 contactcenter is 24 uur per dag bereikbaar om Nederlanders
over de hele wereld te woord te staan als er behoefte is aan hulp of advies
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het afgelopen jaar deden
Nederlanders 700.000 keer een beroep op het 24/7 contactcenter.

Turkije:
Reisdocumenten en visa
Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Voor
Turkije heeft u ook een visum nodig. Die is het gemakkelijkst en goedkoopst aan te
schaffen via e-Visa. Dit is een officiële website van de Turkse overheid.
Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u opvragen bij het Turkse consulaatgeneraal in Rotterdam. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen
deze moeten voldoen.

Kenia:
Reisdocumenten en visa
Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast
heeft u voor Kenia een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt

u krijgen bij de ambassade van Kenia in Den Haag. Vraag na welke documenten u
nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.
Op 1 juli 2015 heeft de Keniaanse overheid een online systeem ingevoerd voor het
aanvragen van een (toeristen)visum. Een visum voor Kenia kunt u formeel alleen nog
maar aanvragen via de Engelstalige website e-Citizen, voordat u op reis gaat. U kunt nu
ook nog bij aankomst op de internationale luchthavens een visum kopen. Deze
mogelijkheid kan op elk moment, zonder vooraankondiging, worden afgeschaft. U blijft
zelf verantwoordelijk voor de juiste inreispapieren.

Maleisië:
Reisdocumenten en visa
Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast
heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over
reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Maleisië in Den Haag.
Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.
Immigratiewetten in Maleisië zijn heel streng. Let op dat uw reisdocument nog minimaal
6 maanden geldig is als u Maleisië verlaat. Is dat niet het geval dan kunt u wel worden
binnengelaten, maar komt u misschien in de problemen bij uw uitreis.

Rusland
Reisdocumenten en visa
Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast
heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over
reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Rusland in Den Haag.
Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.
Heeft u bij het aanvragen van een visum voor Rusland als doel ‘toerisme’ opgegeven?
En onderneemt u tijdens uw reis toch andere activiteiten zoals zakelijke of
journalistieke? Dan kan dit problemen opleveren. U kunt een boete krijgen,
gedeporteerd worden en een langdurig inreisverbod krijgen.
Let op dat u niet langer blijft dan de geldigheidsduur van uw visum. Ook moet u het
formulier dat u bij uw inreis heeft ontvangen goed bewaren. Dit formulier moet u bij uw
uitreis weer laten zien.

China:
Reisdocumenten en visa
Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Voor
bepaalde landen heeft u een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa

kunt u krijgen bij de ambassade van China in Den Haag of het visumkantoor van China
in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze
moeten voldoen.

72-uursvisum als u binnen 3 dagen doorreist
Nederlanders hoeven geen visum aan te vragen als ze binnen 3 dagen doorreizen via
de vliegvelden van Peking, Shanghai, Guangzhou, Chengdu Chongqing, Dalian en
Shenyang. Er wordt dan een 72-uurs visum verstrekt (transit visum). U kunt daarmee
verder reizen naar een land buiten China, maar ook naar Hong Kong SAR, Taiwan of
Macau SAR. U krijgt dit transit visum als u:
• U een vliegticket heeft waaruit blijkt dat u binnen 72 uur doorreist naar een derde
land. U kunt dus niet terugkeren naar het land waar u vandaan kwam;
• U zich binnen 24 uur registreert of laat registreren bij een Public Security Bureau;
• U tijdens de 72 uur de stad waar u bent aangekomen niet verlaat.
Voor de Yangtze Delta regio (waaronder Shanghai, Hangzhou en Nanjing) is de regeling
uitgebreid naar 144 uur. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de ambassade van
China in Den Haag of het visumkantoor van China in Den Haag.

Chili:
Reisdocumenten en visa
Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast
heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over
reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Chili in Den Haag. Vraag
na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.
Chili heeft strikte regels voor de in- en uitreis van minderjarige kinderen. Nederlandse
kinderen, die in Chili geboren zijn, moeten op een Chileens paspoort het land uitreizen.
Minderjarige kinderen, die alleen of met één ouder of in een reisgezelschap het land
verlaten, moeten hiervoor toestemming vragen aan de Chileense autoriteiten. Bij de
notaris in Chili kan een toestemmingsverklaring worden opgesteld.

