
vereiste informatie over visa en andere belangrijke informatie vindt u 
in de volgende opmerkingen over het betreffende land van de reis. 
AIDA Cruises is niet verplicht om voor het begin van de reis de volle-
digheid van de vereiste visa te controleren. Houd er rekening mee 
dat Groot-Brittannië de EU waarschijnlijk op 30 maart 2019 zal 
verlaten en er nog geen bindende regeling bestaat voor inreis 
na deze zogenoemde ‘brexit’, waardoor wij u verzoeken u bij 
reizen naar Groot-Brittannië tijdig te informeren.

Antigua en Barbuda
Nederlandse en Belgische staatsburgers kunnen tot 90 dagen zonder 
visum het land in reizen. Minderjarigen die alleen reizen, moeten een 
gelegaliseerde verklaring van de personen met ouderlijk gezag bij 
zich hebben. Opgelet: het crèmekleurige noodpaspoort wordt alleen 
geaccepteerd voor transit, niet voor de inreis.

Australië
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben voor de inreis naar 
Australië een visum nodig dat ze voor het begin van de reis bij de 
bevoegde instantie of op www.border.gov.au in elektronische vorm 
moeten aanvragen.

Bahama’s
Nederlandse en Belgische staatsburgers kunnen tot 90 dagen zonder 
visum het land in reizen. Het crèmekleurige noodpaspoort wordt 
aanvaard. Minderjarigen (tot 18 jaar) die zonder begeleiding van hun 
wettelijke vertegenwoordiger reizen, wordt geadviseerd om naast 
hun eigen paspoort ook een verklaring van toestemming van de 
persoon / personen met ouderlijk gezag bij zich te dragen. Deze vol-
macht moet vergezeld gaan van een kopie van de geboorteakte van 
de minderjarige en een kopie van het paspoort van de wettelijke 
vertegenwoordiger. Bij verschillende achternamen is het ook aan te 
raden om de huwelijksakte van de ouders mee te nemen.

Bahrein
Voor de inreis naar Bahrein is voor Nederlandse en Belgische staats-
burgers een visum verplicht. De plaatselijke autoriteiten verstrekken 
AIDA Cruises en zijn gasten bij het aandoen van een haven echter een 
transitstatus, zodat u als Nederlandse of Belgische staatsburger aan 
boord van AIDA Cruises voorlopig vooraf geen visum nodig heeft.

Barbados
Een visum is niet nodig. Als de aankomst of het vertrek via de VS 
verloopt, houdt u rekening met de inreisbepalingen voor de VS.

Belize
Minderjarigen onder 18 jaar, die met slechts één ouder reizen, moeten 
een notarieel bevestigde toestemming van de andere ouder, vertaald 
in het Engels, bij zich hebben. Als de met de minderjarige reizende 
ouder als enige de ouderlijke macht heeft, moet het betreffende 
document, vertaald in het Engels, meegebracht worden.

ALGEMENE OPMERKINGEN
Elke reiziger heeft een paspoort of identiteitskaart nodig, die na het 
einde van de reis nog minstens zes maanden geldig is. Kinderen tot 
en met 12 jaar (ook jonger dan 10 jaar) hebben over het algemeen 
een kinderidentiteitskaart met foto nodig. In sommige landen is echter 
ook voor kinderen een normaal paspoort als inreisdocument vereist. 
Door de vaak niet uniforme praktijk bij de inreis en wijzigingen op 
het laatste ogenblik adviseren wij ten zeerste nogmaals tijdig voor 
het begin van de reis informatie op te vragen over de dan geldende 
inreisbepalingen, in het bijzonder ook voor kinderen. Duitse staats-
burgers beschikken hiervoor o. a. over de informatie op www.aida.de 
en op de website van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken 
(www.auswaertiges-amt.de). Nederlandse staatsburgers kunnen o.a. 
informatie opvragen op de website van het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken (www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen). 
Belgische staatsburgers kunnen o.a. informatie opvragen op de website 
van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.
belgium.be/nl). 

Voor de aanvraag van een visum adviseren wij de dienst van CIBT op 
www.visumcentrale.nl te gebruiken. Belgische gasten adviseren wij 
de dienst van CBIT op https://cibtvisas.be te gebruiken.

De adviezen voor de inreis- en gezondheidsbepalingen gelden voor 
gasten met Nederlandse en Belgische nationaliteit, die zich niet in een 
bijzondere situatie bevinden (bijv. dubbele nationaliteit of eerste 
woonplaats in het buitenland). Nederlandse en Belgische staatsburgers 
met een bijzondere situatie en staatsburgers van andere landen, vragen 
best tijdig informatie over de voor hen geldende inreisbepalingen bij 
het voor hen bevoegde consulaat.

Gelieve er rekening mee te houden dat een inreis zonder een reisdo-
cument of met een ongeldig reisdocument de reiziger aanzienlijke 
kosten kan bezorgen. Bij de inreis in bepaalde landen kunnen problemen 
ontstaan als uw identiteitsdocument al eens als verloren of gestolen 
werd gemeld (bijv. Kroatië). Als dat bij u het geval is, verzoeken wij u 
vooraf bij de betreffende ambassade informatie op te vragen. Bovenop 
de genoemde reisdocumenten hebben Nederlandse en Belgische 
staatsburgers voor de meeste bestemmingen in de catalogus geen 
afzonderlijk visum nodig. Gelieve rekening te houden met de hierna 
vermelde uitzonderingen of bijzonderheden bij de paspoort- en 
 visumbepalingen van afzonderlijke bestemmingen. Als u na een cruise 
nog langer in het gebied van de bestemming wilt verblijven, vraagt u 
informatie over de vereiste verblijfstoelatingen.

Het scheepsmanifest met uw persoonsgegevens moet voor de reis 
ingevuld worden. Dat kan gemakkelijk via MyAIDA.

Bijzondere opmerking voor minderjarigen
In vele landen, in het bijzonder in Centraal- en Zuid-Amerika, maar 
ook in Europa (bijv. Kroatië), Azië, Madagaskar en de Franse en Britse 
overzeese gebieden, kunnen er beperkingen zijn voor minderjarigen, 
die alleen of enkel met één persoon met gezagsrecht reizen. Daarom 
moeten minderjarigen, die zonder ouders of met slechts één ouder 
reizen, altijd een schriftelijke toestemming van de niet meereizende 
persoon met gezagsrecht bij zich hebben. Die toestemming moet 
minstens ook in het Engels beschikbaar zijn en door het consulaat van 
het land van bestemming officieel gelegaliseerd zijn.

Nederlandse staatsburgers vinden meer informatie op https://www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen en Belgische staatsburgers 
op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/
Bijkomende_reisinformatie/reizen_met_minderjarige_kinderen

Bijzondere opmerking over bestaande  
waarschuwingen voor gebieden
Houd er rekening mee dat er op het moment van het ter perse gaan van 
de catalogus reiswaarschuwingen zijn van de Nederlandse en Belgische 
ministeries van Buitenlandse Zaken. Nederlandse staatsburgers vinden 
meer informatie op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 
en Belgische staatsburgers op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/
op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Opmerkingen voor reizen binnen de EU /  
het Schengengebied / Noorwegen / IJsland
Voor alle reizen waarbij uitsluitend havens in de EU, in Noorwegen 
en in IJsland aangedaan worden, heeft elke reiziger een paspoort of 
identiteitskaart nodig, die na het einde van de reis nog minstens zes 
maanden geldig is. Kinderen tot en met 12 jaar hebben een kinder-
identiteitskaart met foto nodig.

Opmerkingen voor reizen buiten de EU /  
het Schengengebied
Buiten de EU / het Schengengebied is de inreis voor Nederlandse en 
Belgische staatsburgers alleen mogelijk met een geldig paspoort, dat 
normaal gezien na de uitreis nog zes maanden geldig moet zijn. Een 
identiteitskaart wordt niet aanvaard als reisdocument. Of een visum 
voor uw reis nodig is, hangt af van de landen op uw reis. Daarbij is 
het niet van belang of u het schip in de betreffende haven verlaat of 
aan boord blijft, u zich in transit bevindt, inscheept of ontscheept. De 

INREIS- EN GEZONDHEIDSBEPALINGEN 
EVENALS ALGEMENE ADVIEZEN (stand bij het ter perse gaan, 

wijzigingen voorbehouden)
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Bermuda
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben geen visum nodig om 
Bermuda als Brits overzees gebied in te reizen. Let echter wel op de 
informatie voor reizen buiten de EU / het Schengengebied in verband 
met de aanstaande ‘Brexit’.

Brunei
Nederlandse en Belgische toeristen kunnen voor een periode tot 
90 dagen zonder visum het land binnenkomen. Een voorlopig pas-
poort wordt niet erkend.

Cambodja
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben een visum nodig, dat 
zowel Nederlandse als Belgische burgers moeten aanvragen bij de 
Cambodjaanse ambassade in Brussel. Houdt u rekening met een aantal 
dagen verwerkingstijd. Een e-visum is niet voldoende omdat de haven 
die we aandoen hiervoor technisch niet is uitgerust. Het verkrijgen van 
een visum bij de inreis is vanwege de aanzienlijke administratieve lasten 
ook niet mogelijk.

Canada
Voor toeristische of zakelijke verblijven van maximaal zes maanden is 
de inreis of doorreis voor Nederlandse en Belgische burgers weliswaar 
vrijgesteld van een visum, maar principieel alleen nog mogelijk met 
een elektronische inreisvergunning. In 2015 werd in Canada de 
eTA-procedure (Electronic Travel Authorization) ingevoerd. Staatsbur-
gers die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor Canada, moeten voor 
vertrek in elk geval een elektronische inreisvergunning aanvragen om 
Canada per vliegtuig te kunnen binnenkomen of passeren. Een eTA is 
niet vereist voor inreizen over land of over zee. Minderjarigen die 
Canada alleen binnenkomen, met slechts één ouder of met een derde 
persoon, moeten rekening houden met vragen over de reisomstan-
digheden. Hiervoor dienen zij attesten inzake het ouderlijk gezag en 
een schriftelijke verklaring van toestemming van de persoon / personen 
met ouderlijk gezag, inclusief hun gegevens en bereikbaarheid bij 
zich te hebben. Een standaardformulier hiervoor vindt u op https://
travel.gc.ca/docs/child/consent-letter_lettre-consentement-eng.pdf

China
Voor de inreis in de Volksrepubliek China is een visum nodig, dat abso-
luut voor de reis bij de bevoegde Chinese buitenlandse vertegenwoor-
diging of bij één van de ‘Visa Application Service Centers’ aangevraagd 
moet worden. Bij een herhaaldelijke inreis moet een visum voor meer-
dere binnenkomsten aangevraagd worden. Nederlandse en Belgische 
staatsburgers vinden meer informatie op www.visaforchina.org

Colombia
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben voor een puur toeris-
tisch verblijf in Colombia tot 90 dagen geen visum nodig. Het crème-
kleurige noodpaspoort wordt aanvaard. Voor minderjarigen die (ook) 
Colombiaanse staatsburgers zijn (bijv. met een dubbele nationaliteit), 

is uitreizen alleen mogelijk met de schriftelijke, notariële verklaring 
van de niet-meereizende ouders of ouder.

Costa Rica
Nederlandse en Belgische staatsburgers kunnen voor toeristische doel-
einden tot 90 dagen met paspoort en zonder visum naar Costa Rica 
reizen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de maximale 
verblijfsduur, vaak wordt een kortere verblijfsvergunning verstrekt. 
Minderjarigen kunnen principieel zonder begeleiding van een persoon 
met gezagsrecht het land binnenkomen en hebben volgens de wet-
geving van Costa Rica diens formele toestemming niet nodig. In de 
praktijk kan echter niet uitgesloten worden dat de autoriteiten van 
Costa Rica een notariële toestemming verlangen van de wettelijke 
vertegenwoordiger, in het Spaans met apostille volgens het Haagse 
Kinderbeschermingsverdrag.

Dominica
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben voor de inreis naar 
Dominica en een verblijf van maximaal 90 dagen geen visum nodig. 
Het crèmekleurige noodpaspoort wordt aanvaard. Minderjarigen die 
alleen reizen, moeten een gelegaliseerde verklaring van de personen 
met ouderlijk gezag bij zich hebben.

Dominicaanse Republiek
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben voor de inreis en een 
verblijf tot 90 dagen geen visum nodig. Bij de inreis moet ter plaatse 
een toeristenkaart voor 10 $ per persoon gekocht worden; deze geldt 
30 dagen. Bij de uitreis moet een luchthaventaks van 20 $ per persoon 
worden betaald. Bij sommige vliegtuigmaatschappijen is deze taks al 
in de vluchtprijs inbegrepen. Als de aankomst en het vertrek via 
AIDA Cruises werden geboekt, moeten deze kosten niet extra betaald 
worden. Om problemen bij de uitreis te vermijden, moeten alleenrei-
zende minderjarigen of minderjarigen, die slechts door één ouder met 
gezagsrecht begeleid worden, de toestemming van de andere per-
soon met gezagsrecht (gelegaliseerd door de Dominicaanse ambassa-
de in Nederland of België) bij zich hebben.

Filipijnen
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben voor de inreis een 
geldig paspoort nodig, bij de inreis wordt een visum voor 30 dagen 
afgegeven. Een voorlopig paspoort wordt erkend. Alleenreizende of 
in begeleiding van andere personen reizende kinderen onder 16 jaar 
hebben een reisvergunning nodig, verstrekt door de Filipijnse ambas-
sade, waarin de ouders bevestigen dat ze toestemming geven voor de 
reis. De laatste tijd wordt deze regeling streng gecontroleerd. Daarbij 
is juridisch voorzien dat bij de inreis een bedrag van 3.120 Filipijnse 
peso geheven kan worden en dat het paspoort van de betrokken 
persoon tot de uitreis op de luchthaven bewaard wordt. 

Grenada
Nederlandse en Belgische burgers hebben voor de inreis naar Grenada 

geen visum nodig. Het crèmekleurige noodpaspoort wordt aanvaard. 
Minderjarigen die alleen reizen, moeten een gelegaliseerde verklaring 
van de personen met ouderlijk gezag bij zich hebben.

Hongkong
Voor de inreis hebben Nederlandse en Belgische staatsburgers een 
geldig paspoort nodig. Een voorlopig paspoort wordt erkend.

India
Voor de inreis naar India hebben Nederlandse en Belgische staatsbur-
gers een visum voor meerdere binnenkomsten nodig. Een elektronisch 
toeristenvisum (e-TV) volstaat niet, aangezien dat enkel voor bepaalde 
grensovergangen geldt.

Indonesië
Er is geen visum verplicht bij reizen van maximaal 30 dagen via be-
paalde lucht- en zeehavens, waarlangs ook de uitreis moet gebeuren. 
Nederlandse en Belgische staatsburgers die met een voorlopig paspoort 
willen inreizen, moeten voor de inreis bij de bevoegde Indonesische 
vertegenwoordiging in het buitenland een visum aanvragen.

Israël
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben geen visum nodig 
voor een verblijf tot drie maanden. Als in het paspoort visa van Ara-
bische landen of van Iran vermeld zijn, moet u voor de inreis rekening 
houden met een ondervraging inzake de veiligheid. Minderjarigen 
onder 16 jaar, die alleen of in begeleiding van één ouder reizen, moeten 
een toestemming van de ouders / de andere ouder bij zich hebben.

Jamaica
Nederlandse en Belgische burgers hebben geen visum nodig voor de 
inreis naar Jamaica. Het crèmekleurige noodpaspoort wordt aanvaard. 
Minderjarigen die alleen reizen, moeten een verklaring van toestem-
ming van de personen met ouderlijk gezag bij zich hebben.

Japan
Voor de inreis hebben Nederlandse en Belgische staatsburgers een 
geldig paspoort nodig. Een voorlopig paspoort wordt erkend.

Jordanië
Voor de inreis hebben Nederlandse en Belgische staatsburgers een 
visum nodig. Over het algemeen wordt aan reizigers, die met het 
vliegtuig in Aqaba aankomen, een visum voor Jordanië verstrekt. De 
kosten voor het visum bedragen momenteel (stand november 2017) 
40 Jordaanse dinar. Kinderen mogen alleen in begeleiding van een 
volwassene reizen. Minderjarigen, die niet in begeleiding van een 
ouder of persoon met gezagsrecht reizen, moeten een door de  
persoon / personen met gezagsrecht ondertekende schriftelijke beves-
tiging in het Engels bij zich hebben, waaruit de toestemming van de 
persoon / personen met gezagsrecht voor de uitvoering van deze reis 
blijkt. Deze bevestiging moet de volledige in- en uitreisgegevens, de 
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groepsvisum aan. Om individueel aan land te gaan, heeft elke gast 
een eigen visum nodig, dat hijzelf tijdig voordien moet aanvragen. 
Voor de verwerking van de visumaanvragen worden kosten van 
35 euro aangerekend. De bewerkingstijd bedraagt normaal gezien 
10 – 30 dagen. Als de visumaanvraag en de vereiste documenten 
slechts drie dagen of minder voor de geplande inreis worden ingediend, 
bedragen de kosten 70 euro.

Saint Kitts en Nevis
Nederlandse en Belgische burgers hebben voor de inreis geen visum 
nodig. Minderjarigen die alleen reizen, moeten een gelegaliseerde 
verklaring van de personen met ouderlijk gezag bij zich hebben.

Saint Vincent en de Grenadines
Nederlandse en Belgische burgers hebben voor de inreis geen visum 
nodig. Minderjarigen die alleen reizen, moeten een gelegaliseerde 
verklaring van de personen met ouderlijk gezag bij zich hebben.

Seychellen
Voor Nederlandse en Belgische staatsburgers geldt een visumplicht. 
Het visum kan bij aankomst worden aangevraagd.

Singapore
Nederlandse en Belgische staatsburgers ontvangen bij de inreis een 
verblijfsvergunning tot 90 dagen.
 
Sri Lanka
Voor de inreis naar Sri Lanka is voor Nederlandse en Belgische staats-
burgers een visum verplicht. De plaatselijke autoriteiten verstrekken 
AIDA Cruises en zijn gasten bij het aandoen van een haven echter een 
transitstatus, zodat u als Nederlandse of Belgische staatsburger aan 
boord van AIDA Cruises voorlopig vooraf geen visum nodig heeft.

Taiwan
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben voor een bezoek tot 
90 dagen bij het overhandigen van een paspoort of een kinderpas-
poort geen visum nodig, indien bij de inreis op verzoek een bevestigd 
ticket voor een terugvlucht of verdere vlucht en eventueel een visum 
voor het land van bestemming getoond kan worden. Dat geldt echter 
alleen voor inreizen via de internationale luchthavens en de zeehavens 
Keelung, Hualien, Taichung, Kinmen Shuitou Harbour, Matsu en 
Kaohsiung. Bij inreis met een voorlopig paspoort is een visum nodig.

Thailand
Voor een toeristisch verblijf in Thailand moeten Nederlandse en Belgi-
sche staatsburgers in principe geen visum voor de inreis verkrijgen. 
Houd er rekening mee dat reizigers een visum nodig hebben als ze 
hun verdere reis of terugreis niet met een vliegtuig-, bus- of treinticket 
kunnen bewijzen. Alleenreizende minderjarigen moeten een officiële 
toestemming van de persoon / personen met gezagsrecht bij zich 
hebben. Het is aanbevolen deze ook in het Engels bij zich te hebben.

naam / namen van de persoon / personen met gezagsrecht en de 
namen van het kind en de begeleidende persoon bevatten. Voorts 
moet aan de bevestiging een kopie van het paspoort van de per-
soon / personen met gezagsrecht toegevoegd worden.

Kaapverdische Eilanden
Nederlandse en Belgische cruisepassagiers krijgen bij inreis een transit 
status, een visum hoeft niet vooraf te worden aangevraagd. Het crème-
kleurige noodpaspoort wordt aanvaard.

Katar
Nederlandse en Belgische staatsburgers krijgen bij de inreis een visum. 
Een tijdelijk paspoort / crèmekleurig noodpaspoort wordt voor de uitreis 
aanvaard, bij de inreis is een vooraf aan te vragen visum vereist.

Madagaskar
Principieel is voor de inreis naar Madagaskar een visum nodig. Gasten 
van AIDA, van wie het verblijf in Madagaskar niet langer dan 24 uur 
duurt, hebben geen visum nodig. Alleenreizende minderjarigen, die 
niet in Madagaskar wonen, moeten een gelegaliseerde toestemming 
van de ouders / voogd in het Frans bij zich hebben.

Maleisië
Voor de inreis naar Maleisië hebben Nederlandse en Belgische staats-
burgers een geldig paspoort nodig. Een voorlopig paspoort wordt niet 
erkend.

Malediven
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben voor de inreis een 
visum nodig. Toeristenvisa voor een verblijf tot 30 dagen worden bij 
de inreis op de Malediven verstrekt.

Mauritius
Nederlandse en Belgische burgers hebben geen visum nodig voor een 
toeristisch verblijf, een bezoek of een zakenreis. Het crèmekleurige 
noodpaspoort wordt aanvaard. Minderjarigen (tot 18 jaar) die zonder 
begeleiding van hun wettelijke vertegenwoordiger reizen, wordt aan-
geraden om naast hun eigen paspoort ook een verklaring van toe-
stemming van de persoon / personen met ouderlijk gezag bij zich te 
dragen. Deze volmacht moet vergezeld gaan van een kopie van de 
geboorteakte van de minderjarige en een kopie van het paspoort van 
de wettelijke vertegenwoordiger. Bij verschillende achternamen is het 
ook aan te raden om de huwelijksakte van de ouders mee te nemen.

Mexico
Nederlandse en Belgische staatsburgers die als toerist naar Mexico 
reizen, kunnen zonder visum het land inreizen. Het crèmekleurige 
noodpaspoort wordt aanvaard. Minderjarigen die alleen of onder 
begeleiding van één ouder reizen, hoeven geen toestemming van de 
niet-meereizende ouder of ouders bij zich te hebben; het is echter 
aan te raden om een informele verklaring op te stellen en deze met 

een kopie van het paspoort van beide ouders bij in- en uitreis bij zich 
te hebben.

Montenegro
Personen die naast de Nederlandse of Belgische ook de Montene-
grijnse nationaliteit bezitten, worden door de Montenegrijnse autori-
teiten uitsluitend als eigen staatsburgers beschouwd en zijn verplicht 
bij de in- en uitreis Montenegrijnse reisdocumenten te gebruiken. Bij 
een langer verblijf (drie dagen of meer) moeten buitenlanders zich 
binnen 24 uur persoonlijk op de verblijfplaats melden. Inbreuken op 
deze meldingsplicht worden soms gerechtelijk vervolgd.

Namibië
Nederlandse en Belgische staatsburgers kunnen zonder visum inreizen. 
Personen jonger dan 18 jaar moeten naast hun paspoort een geboor-
teakte kunnen overleggen, waarin hun ouders genoemd zijn. Vereist 
is een internationale geboorteakte of evt. een gelegaliseerde Engelse 
vertaling. Minderjarige kinderen die alleen reizen hebben voor in- en 
uitreis de toestemming van beide ouders nodig (‘affidavit’ in het 
Engels) dat het kind alleen mag reizen. De gelegaliseerde kopieën van 
de paspoorten van beide ouders moeten bij de ‘affidavit’ worden 
gevoegd. Als een minderjarige niet onder begeleiding van beide ouders 
met ouderlijk gezag reist, moet tevens worden aangetoond dat de 
ouder die niet aanwezig is ofwel akkoord gaat met de reis (beëdigde 
verklaring, dus ‘affidavit’, paspoortkopie en contactgegevens van de 
ouder die niet aanwezig is) of dat de verklaring van toestemming niet 
vereist is (vonnis inzake eenhoofdig gezag of overlijdensakte of nega-
tieve verklaring van het Duitse Bureau voor jeugdzorg als de minder-
jarige in Duitsland woont). Personen die met minderjarigen reizen, 
welke niet hun eigen kinderen zijn, moeten naast de volledige geboor-
teakte van het kind, ook een beëdigde verklaring (‘affidavit’), kopieën 
van paspoorten en contactgegevens van beide ouders of wettelijke 
vertegenwoordigers van het kind overleggen. Affidavits moeten wor-
den gelegaliseerd door een ‘Commissioner Of Oaths’ (in Namibië), 
een notaris of een Namibische vertegenwoordiging in het buitenland. 
Het wordt dringend aanbevolen om Engelstalige verklaringen, docu-
menten of vertalingen te overleggen. Wijzigingen in de bepalingen 
op korte termijn of afwijkende interpretaties door verschillende orga-
nen kunnen niet worden uitgesloten. Gedetailleerde en bindende 
informatie kan worden verkregen bij het Namibische ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Immigratie of bij de Namibische buitenlandse 
vertegenwoordiging die bevoegd is voor uw woonplaats.

Oman
Over het algemeen is een visum verplicht. Passagiers van cruises zijn 
bij het aan wal gaan voor een verblijf van maximaal 24 uur vrijgesteld 
van de visumplicht.

Russische Federatie
Voor Nederlandse en Belgische staatsburgers geldt visumplicht. Voor 
gasten die deelnemen aan AIDA-uitstappen, vraagt AIDA Cruises een 
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Verenigde Arabische Emiraten
Nederlandse en Belgische staatsburgers mogen zonder visum naar het 
grondgebied van de Verenigde Arabische Emiraten reizen en daar voor 
toeristische of zakelijke doeleinden (zonder arbeid te verrichten) of 
voor een bezoek maximaal 90 dagen binnen 180 dagen verblijven. 
Het inreizen naar de Verenigde Arabische Emiraten is zonder visum 
alleen nog mogelijk voor houders van een normaal, elektronisch pas-
poort. Een crèmekleurig noodpaspoort wordt alleen aanvaard voor 
uitreis en transit. Voor uitreis met een reisdocument zonder inreis-
stempel van de Verenigde Arabische Emiraten is een uitreisvergunning 
(exit permit) nodig, die binnen enkele dagen wordt verstrekt door de 
migratie-autoriteiten na overleg van een proces-verbaal van de politie 
(diefstal, verlies van het paspoort).

Vietnam
Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben voor de inreis naar 
Vietnam een visum nodig, dat bij de ambassade van de Socialistische 
Republiek Vietnam in Den Haag of Brussel verkrijgbaar is en al enkele 
weken voor de geplande reisdatum aangevraagd moet worden. Als 
het paspoort met Vietnamees visum verloren gaat of gestolen wordt, 
moet in het nieuw aangemaakte noodpaspoort in elk geval een uit-
reisvisum aangebracht worden. Dat kan soms meerdere dagen duren 
en met kosten verbonden zijn. Meer informatie vindt u op de website 
van de ambassade.

VS en Puerto Rico
Checklist voor de reis:
• Geldig, machineleesbaar, elektronisch paspoort  

(ook voor kinderen)
• Vroegtijdige online-registratie via ESTA (te betalen)
• Ingevuld online-scheepsmanifest

1. Informatie over paspoort en visum
Voor een inreis zonder visum naar de VS en Puerto Rico heeft elke 
reiziger een eigen elektronisch paspoort nodig (paspoort met geïnte-
greerde elektronische chip). Dat geldt ook voor baby’s en kinderen! 
Het volstaat niet een kind in het paspoort van een van de ouders in te 
schrijven! In alle andere gevallen is bovenop het identiteitsdocument 
voor de inreis een visum nodig; hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. 
Neem tijdig contact op met de ambassade of het bevoegde consulaat 
van de VS.

2. ESTA-onlineregistratie is verplicht
Alle reizigers (ook kinderen) moeten voor het begin van de reis op het 
internet op https://esta.cbp.dhs.gov een elektronische inreistoelating 
(Electronic System for Travel Authorization = ESTA) aanvragen. Het 
inreistoelatingssysteem ESTA geldt voor alle burgers, voor wie de visum-
plicht niet geldt, dus ook voor Nederlanders en Belgen. Als staatsburger 
van een ander land vraagt u tijdig na of de onlineregistratie voor u 
verplicht is. Reizigers met een dubbele nationaliteit, die ook de Iraanse, 
Iraakse, Syrische of Soedanese nationaliteit hebben, evenals reizigers 

die na 1 maart 2011 in Iran, Irak, Syrië of Soedan geweest zijn, zijn 
uitgesloten van deelname aan het ESTA-programma. Deze betrokkenen 
moeten een visum aanvragen. Zonder visum of ESTA-toestemming kan 
u de toegang tot het vliegtuig en de boot evenals de inreis in de VS 
ontzegd worden. Bij een weigering van uw ESTA-toestemming vraagt 
u een visum aan bij de bevoegde vertegenwoordiging van de VS in 
het buitenland. Aangezien de toestemming van uw inreis door de 
VS-autoriteiten tot 72 uur kan duren, adviseren wij u zo vroeg mogelijk 
te registreren, ten laatste vier weken voor het begin van de reis. Aan 
de ESTA-aanvraag zijn kosten verbonden. Deze bedragen momenteel 
14 $, de betaling gebeurt met kredietkaart via de ESTA-website.

3. Eerst de ESTA-registratie, dan het scheepsmanifest
Het scheepsmanifest omvat de gegevens van uw paspoort en is een 
voorwaarde voor uw inreis. U kunt het gemakkelijk via MyAIDA invullen. 
Voordien moet u zich bij ESTA registreren. U ontvangt een persoonlijk 
nummer, het aanvraagnummer met 16 karakters (application number) 
dat in het manifest nodig is. Bovendien bevestigt u uw ESTA-registratie 
door deze in het manifestformulier aan te vinken.

4. Bijzonderheden bij de inreis
Voor VS-vluchten gelden nieuwe regelingen in het kader van het zoge-
noemde ‘Secure Flight’-programma van de Amerikaanse autoriteiten 
voor transportveiligheid (TSA) om de veiligheid op internationale en 
nationale vluchten te verhogen. Voor het verstrekken van vliegtickets of 
boardingkaarten hebben vliegtuigmaatschappijen of reisagenten van 
alle reizigers de volgende gegevens nodig: volledige naam (inclusief alle 
in het paspoort vermelde voornamen), geboortedatum en geslacht. Als 
deze gegevens ontbreken, kunnen de Amerikaanse autoriteiten de boe-
king weigeren en het verstrekken van boardingkaarten tegenhouden. 
Meer informatie vindt u op de website van de Amerikaanse autoriteiten 
voor transportveiligheid (TSA) op www.tsa.gov/travel/security-screening

Zuid-Afrika
Voor korte toeristische, bezoek- of zakelijke reizen naar Zuid-Afrika 
hebben Nederlandse en Belgische staatsburgers in principe geen 
visum nodig voor de inreis. Reisdocumenten moeten ook bij de uitreis 
nog ten minste twee blanco pagina’s voor visumstempels hebben. 
Personen jonger dan 18 jaar moeten bij de in- en uitreis een geboor-
teakte overleggen. Deze kan volgens informatie van het Zuid-Afrikaanse 
ministerie van Binnenlandse Zaken ook in andere talen dan het Engels 
zijn opgesteld. Wijzigingen in de bepalingen op korte termijn of afwij-
kende interpretaties door verschillende organen kunnen echter niet 
worden uitgesloten. Om problemen bij in- en uitreizen te vermijden, 
is het daarom aan te raden om tot nader order internationale geboor-
teakten of gelegaliseerde Engelse vertalingen bij zich te hebben. Als 
een minderjarige niet onder begeleiding van beide ouders met ouderlijk 
gezag reist, moet tevens worden aangetoond dat de ouder die niet 
aanwezig is ofwel akkoord gaat met de reis (beëdigde verklaring, dus 
‘affidavit’, gelegaliseerde paspoortkopie en contactgegevens van de 
ouder die niet aanwezig is) of dat de verklaring van toestemming niet 

vereist is. Personen die met minderjarigen reizen, welke niet hun eigen 
kinderen zijn, moeten een gelegaliseerde kopie van de volledige ge-
boorteakte van het kind, alsmede beëdigde verklaringen (‘affidavit’), 
gelegaliseerde kopieën van paspoorten en de contactgegevens van 
beide ouders met ouderlijk gezag of wettelijke vertegenwoordigers van 
het kind overleggen. Het wordt dringend aanbevolen om Engelstalige 
verklaringen, documenten of vertalingen te overleggen. Vragen in dit 
kader kunnen alleen het Department of Home Affairs (www.dha.gov.za) 
of de Zuid-Afrikaanse vertegenwoordigingen bindend beantwoorden.

GEZONDHEIDSINSTRUCTIES
Houd er rekening mee dat de zonnestraling op het dek van een schip 
intensiever is. Daarom adviseren wij een zonnebril en hoofdbescher-
ming te dragen; gebruik bovendien zonnecrème met een voldoende 
beschermingsfactor. In tropische en subtropische regio’s adviseren wij 
gepaste bescherming tegen muggen. Als er symptomen van een ziek- 
te optreden, in het bijzonder bij maag-darmziektes of koorts, vragen 
wij om u onmiddellijk te melden in de ziekenboeg. Drink op uw 
 bestemming geen leidingwater; zorg ervoor dat het deksel van 
 waterflessen bij de aankoop nog gesloten is en neem zorgvuldige 
hygiënische maatregelen bij het eten aan land. Vermijd indien moge-
lijk voedingsmiddelen van kraampjes op straat of uit goedkope res-
taurants, aangezien bij de bereiding van het voedsel de hygiënische 
maatregelen meestal niet nageleefd worden. Door regelmatig uw 
handen te wassen, beschermt u principieel uw eigen gezondheid en 
die van alle passagiers. Op het moment van het ter perse gaan advi-
seert de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken op talloze 
bestemmingen bescherming tegen tetanus, difterie, polio, hepatitis A, 
tyfus en eventueel tekenencefalitis. Voor sommige gebieden wordt 
een inenting tegen gele koorts en hondsdolheid aanbevolen of is 
deze officieel verplicht en wijzen wij op het risico van malaria of 
denguekoorts (zie opmerking volgende pagina). Vraag tijdig informa-
tie (eventueel aan uw huisarts) over maatregelen tegen infecties en 
inentingen evenals andere profylactica. Aangezien in bepaalde Euro-
pese landen en in Rusland mazelen opgetreden zijn, moet de inenting 
bij kinderen, jongeren en volwassenen gecontroleerd en eventueel 
aangevuld worden. Vraag evt. ook medisch advies inzake tromboses 
en andere gezondheidsrisico’s. Wij adviseren bovendien absoluut om 
een ziekteverzekering voor buitenlandse reizen af te sluiten en om uw 
inentingskaart bij u te hebben.

Gele koorts / hondsdolheid
In gebieden die AIDA aandoet – Afrika, Azië, Caraïben, Centraal-Ame-
rika en het Verre Oosten – is in vele landen na een verblijf in een ge-
bied met gele koorts resp. bij inreis in een land met gebieden met gele 
koorts de inenting tegen gele koorts officieel verplicht (in het bijzon- 
der bijv. in Belize). Een geldig inentingscertificaat begint 10 dagen na 
de inenting en geldt daarna levenslang. Na 10 jaar wordt een vernieu-
wing aanbevolen voor Australië, Maleisië, Mauritius, Seychellen en 
Thailand. Afgezien van de verplichting tot inenting is het in gebieden 
met gele koorts absoluut aanbevolen en zinvol de ziekte te voorko- 

IN
R

E
IS

- 
E

N
 G

E
Z

O
N

D
H

E
ID

S
B

E
PA

LI
N

G
E

N



VOOR DE INREIS NAAR NEDERLAND EN BELGIE 
GELDEN DE VOLGENDE BIJZONDERHEDEN:

Inreis vanuit niet-EU-landen voor Nederlandse en  
Belgische staatsburgers
Reizigers die minstens 17 jaar oud zijn, mogen voor eigen gebruik of 
verbruik 200 sigaretten of 100 cigarillo’s of 50 sigaren of 250 g rook-
tabak, 1 l sterke drank (met een alcoholgehalte van meer dan 
22  vol.-% of niet-gedenatureerde ethylalcohol met een alcoholgehalte 
vanaf 80 vol.-%) of 2 l alcohol met een alcoholgehalte van maximum 
22  vol.-%, 4 l niet-schuimende wijn en 16 l bier evenals geneesmiddelen 
voor persoonlijke behoeften taxfree meenemen. Voor andere goederen 
(bijv. kleding) geldt meestal een taxfreegrens van in totaal 430 euro 
(stand december 2017).

Inreis vanuit EU-landen voor Nederlandse en  
Belgische staatsburgers
De volgende richthoeveelheden gelden voor eigen gebruik.
• Tabak: 800 sigaretten, 400 cigarillo’s (sigaren met een stukgewicht 

van maximum 3 g), 200 sigaren of 1.000 g rooktabak
• Alcohol: 10 l sterke drank, 10 l alcoholhoudende zoete drank (alco-

pops), 20 l zogenoemde tussenproducten (bijv. campari, portwijn, 
madeira en sherry), 60 l schuimwijn of 110 l bier

In afwijking van deze richthoeveelheden geldt de volgende bijzondere 
regeling: voor sigaretten die u in uw bagage vanuit Bulgarije, Kroatië, 
Letland, Litouwen, Roemenië of Hongarije naar Duitsland of Oostenrijk 
meebrengt, geldt sinds 1 maart 2014 een taxfree-hoeveelheid van 
300 stuks. Voor de sigaretten die u bovenop deze vrijstelling meebrengt, 
moet u de tabakaccijns onmiddellijk (mondeling) bij het douanekantoor 
aanmelden en betalen.

men door inenting, een efficiënte bescherming. Zorg altijd voor een 
goede bescherming tegen muggen. Bovendien is voor de hierboven 
genoemde gebieden een inenting tegen hondsdolheid geadviseerd.

Malaria / chikungunyavirus / denguekoorts
In gebieden die AIDA aandoet – Afrika, Azië, India, Caraïben, Centraal- 
Amerika en Zuid-Europa – loopt u het risico malaria, het chikungunya-
virus of denguekoorts te krijgen. Daarom wordt voor het vertrek naar 
deze gebieden individueel advies door uw arts voor profylactica tegen 
deze ziekten absoluut aanbevolen. De belangrijkste bescherming 
tegen malaria, het chikungunyavirus of denguekoorts blijft echter het 
profylacticum door blootstelling, d. w. z. bescherming tegen muggen-
beten:
• door gepaste kleding: lichte, brede kledingstukken die armen en 

benen bedekken, evenals hoofdbescherming;
• door muggenwerende middelen, bijv. muskietennetten, gepaste 

beschermingsmiddelen tegen insecten.

Denk eraan dat u ook maanden na terugkeer uit een gebied met 
malaria, het chikungunyavirus of denguekoorts bij koorts of andere 
onduidelijke ziektesymptomen altijd en meteen een arts moet raad-
plegen.

Zikavirus
In gebieden die AIDA aandoet – Azië, Kaapverdië, Caraïben, Centraal- 
Amerika, Noord-Amerika, eilanden in de Stille Oceaan en Zuid-Ame-
rika – wordt momenteel gewaarschuwd voor het zikavirus. Deze 
waarschuwing is in het bijzonder bedoeld voor zwangere vrouwen en 
vrouwen die zwanger willen worden, evenals voor hun partners. Voor 
meer informatie over het zikavirus adviseren wij uw arts te raadplegen 
of te kijken op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
de nationale gezondheidsautoriteiten CDC (Centers for Disease Con-
trol and Prevention) op www.cdc.gov/zika resp. de pan-Amerikaanse 
gezondheidsorganisatie PAHO (Pan American Health Organization) op 
www.paho.org
 
Deze informatie dateert van december 2017; voor het begin van uw 
reis kunnen zich eventueel wijzigingen voorgedaan hebben. Actuele 
informatie over gezondheidsbepalingen vindt u op onze website 
www.aida.de In dat verband wijzen wij bovendien op de desbetref-
fende pagina’s op de website van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken.

GENEES- EN VERDOVINGSMIDDELEN
De omgang met genees- en verdovingsmiddelen is meestal onderwor-
pen aan strenge voorschriften of soms volledig verboden. In bepaalde 
omstandigheden is bij het meenemen van genees- en verdovingsmid-
delen, ook voor eigen gebruik of slechts in beperkte hoeveelheden, 
een bewijs over de concrete inhoudsstoffen en werkzame stoffen 
vereist. Ook schriftelijke verklaringen van de huisarts, die in sommige 
gevallen door een nationale gezondheidsautoriteit gelegaliseerd moe-

ten worden, zijn in bepaalde landen vereist. Als u op reis uw genees- 
of verdovingsmiddelen bij u wil of moet hebben, vraagt u tijdig na of 
u deze middelen mag meenemen en of er invoerbeperkingen bestaan, 
met welke speciale voorwaarden of documenten u voor de invoer van 
deze middelen naar de verschillende landen eventueel rekening moet 
houden. In elk geval moet u medicijnen altijd in de originele verpakking 
meenemen. Informatie hierover krijgt u bij de diplomatieke vertegen-
woordiging van elk land van bestemming.

NATIONALE VALUTA
Informatie over de valuta en actuele koersen krijgt u bij uw bank. In 
vele landen in Azië, de Caraïben en Centraal-Amerika kunt u ook 
betalen met Amerikaanse dollar. Wij adviseren over het algemeen een 
gangbare kredietkaart mee te nemen.

DOUANEBEPALINGEN
Voorwerpen voor de persoonlijke behoefte van de reiziger, zoals kle-
ding, schoenen, juwelen, fototoestel, camera enz., kunt u normaal 
gezien taxfree meenemen. Het meenemen en invoeren van wapens, 
munitie, drugs, explosieven / licht ontvlambare voorwerpen, in het bij-
zonder vuurwerk, evenals media die een gevaar vormen voor de jeugd 
of ongrondwettige media, zijn verboden. Bovendien is in vele landen 
de invoer van verse voedingsmiddelen (bijv. fruit, groente, vlees en 
worst) verboden. Houd er rekening mee dat de invoer van producten, 
vervaardigd van beschermde dier- en plantensoorten, ten strengste 
verboden is. In talrijke landen worden beschermde dieren en planten 
evenals daaruit vervaardigde producten te koop aangeboden. Wees 
ook voorzichtig bij het verzamelen op het strand: ook hierbij kunnen 
bedreigde soorten zijn. Deels geldt ook voor antiquiteiten en cultuur- 
goederen een in- of uitvoerverbod. Draag niet bij tot illegale, nadelige 
handel en informeer u tijdig. Een inbreuk op dergelijke douane- resp. 
in- / uitvoerbepalingen wordt bestraft met zware sancties, zoals inbe-
slagname, aangifte bij de politie of hoge geldboetes.
 
Opgelet: papieren van straathandelaars zijn niet geldig. Het aankopen 
van vervalste merkartikelen, zoals horloges, computers, software en 
kleding, evenals de invoer ervan naar Nederland of België is omwille 
van het auteursrecht verboden. We wijzen erop dat elke gast zelf 
verantwoordelijk is voor de naleving van de geldende deviezen-, dou-
ane-, in- / uitvoerbepalingen. Vraag daarom tijdig informatie over de 
voor u geldende deviezen-, douane-, in- / uitvoerbepalingen. Neder-
landse staatsburgers vinden informatie hierover op de website van de 
Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontentnl/belastingdienst/prive/douane/wat_mag_niet_zomaar_
in_uitvoeren/wat_mag_ik_niet_zomaar_invoeren_of_uitvoeren); 
Belgische staatsburgers op de website van https://diplomatie.belgium.
be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Bijkomende_reisinforma-
tie/douane
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