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Visum China
Belangrijke informatie over het visum voor China
Op vakantie of zakenreis naar China? Dan moet u een visum aanvragen. Het visum China
wordt voor vertrek aangebracht in het paspoort van de reiziger. Door gebruik te maken van
het online aanvraagformulier kunt u het paspoort opsturen en hoeft u zelf niet naar de
ambassade of het consulaat te komen.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toerisme en zakenreizen

Geldigheidsduur

3 maanden, 6 maanden of 12 maanden*

Aantal inreizen

Eenmaal, tweemaal of onbeperkt*

Levertijd

Twee weken (of twee dagen bij spoedlevering)

Kosten

Vanaf €164,50 per persoon

Betaalmethoden

iDeal, Bancontact, Creditcard, Paypal

* afhankelijk van het gekozen visumtype.

Het aanvragen van het visum voor China kan eenvoudig online met een digitaal aanvraagformulier. Open het
formulier door op onderstaande knop te klikken of te navigeren naar www.visumbuitenland.nl/china

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 04-08-2018.
Meer informatie en de voorwaarden van het visum China vindt u op de volgende pagina’s.
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Voor wie
China kent een visumplicht zonder uitzonderingen; elke reiziger die naar China reist moet over een visum
beschikken. Zowel voor zakenreizen als vakanties en andere reisdoelen. Dit geldt dus ook voor reizigers met de
Nederlandse en Belgische nationaliteit. Het maakt hierbij niet uit wat de leeftijd is, ook minderjarige reizigers
hebben een eigen visum nodig.

Geldigheid
Het visum China is verkrijgbaar in verschillende varianten met verschillende geldigheidstermijnen. De kosten
van elk visum zijn gelijk. De reden dat niet elke reiziger dan ook direct het visum zal aanvragen dat het langste
geldig is, heeft te maken aan de vereisten die de immigratiedienst heeft gesteld aan de verschillende
visumvarianten. Het meest aangevraagde visum voor China is de variant met drie maanden geldigheid en een
enkele inreis-mogelijkheid. Deze variant is namelijk door elke reiziger aan te vragen, zowel zakelijk als
toeristisch.
Meerdere keren naar China met één visum
Voor alle varianten van Chinese visa waarbij meerdere inreizen kunnen worden gemaakt moet al bij het
aanvragen worden aangetoond dat daadwerkelijk meerdere reizen gemaakt zullen worden. Dit kan door de
boekingsbevestigingen van de vluchten te overhandigen.
Let op: het paspoort van de reiziger dient nog minimaal zes maanden geldig te zijn op het moment van
aankomst. Bij een visum voor dubbele inreis moet dit zeven maanden zijn.
Geldigheidstermijn van 6 maanden
De Chinese visums met een geldigheid van zes maanden kennen aanvullende vereisten; deze worden namelijk
alleen toegekend indien de reiziger in de afgelopen zes maanden al een keer eerder in China is geweest en
minimaal drie Chinese inreisstempels in het paspoort heeft staan.
Let op: voor dit visumtype moet het paspoort van de reiziger bij de eerste aankomst nog minimaal een jaar
geldig zijn.
Geldigheidstermijn van 12 maanden
Deze variant kan alleen worden aangevraagd indien de reiziger in het afgelopen jaar al een keer eerder een
visum met een geldigheid van zes of twaalf maanden heeft gekregen.
Let op: voor dit visumtype moet het paspoort van de reiziger bij de eerste aankomst nog minimaal anderhalf
jaar geldig zijn.
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Benodigde documenten voor de visumaanvraag
Alleen reizigers die alle documenten aanleveren zoals hieronder komen in aanmerking voor het visum China.
Het aanleveren van deze documenten kan aangetekend of per koerier. U kunt ze vervolgens zelf ophalen of
weer aangetekend of per koerier retour ontvangen.
Voor alle reizigers
•

Elke reiziger dient een paspoort te bezitten dat nog minimaal drie lege, aaneengesloten pagina’s
bevat. Noodpaspoorten voldoen niet.

•

Bij elke visumaanvraag dient een kopie van het paspoort meegestuurd te worden

•

Ook moet een pasfoto worden toegezonden.

•

Na het invullen van het online aanvraagformulier wordt een ingevuld ambassadeformulier per e-mail
toegezonden, deze moet worden ondertekend en samen met het paspoort weer worden
geretourneerd.

•

Elke reiziger dient een persoonlijk en ondertekend reisschema aan te leveren. Hebben meerdere
reizigers dezelfde reisplannen? Dan volstaat één schema dat door elke reiziger is ondertekend. In het
reisschema moeten ten minste alle datums van alle reizen van en naar China staan vermeld, alsmede
alle binnenlandse vluchten.

•

Alle vluchten moeten al voor het aanvragen van het visum geboekt zijn en de boekingsbevestigingen
hiervan moeten tevens worden meegestuurd (of een kopie hiervan).

•

Ook alle boekingen van alle overnachtingsplaatsen moeten worden aangeleverd.

Reizigers die geen Nederlands paspoort bezitten
•

Indien u geen Nederlands paspoort bezit moet u een kopie van een Nederlandse verblijfsvergunning
aanleveren.

Reizigers die in dienst zijn bij een werkgever
•

Uw werkgever moet Engelstalige werkgeversverklaring aanleveren. Een voorbeeld hiervan wordt per
e-mail verstuurd na het invullen van het online aanvraagformulier.

Reizigers die zelfstandig ondernemer zijn
•

Ook zelfstandigen moeten een werkgeversverklaring aanleveren, deze mogen ze zelf opstellen en
ondertekenen. Tevens moet in dit geval een uittreksel van de KvK worden aangeleverd (max 1 jaar
oud).

Studenten
•

Studenten dienen een verklaring van de onderwijsinstelling aan te leveren, vergelijkbaar met een
werkgeversverklaring. Ook hiervan wordt een voorbeeld toegestuurd na het online indienen van de
visumaanvraag.
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Gepensioneerd of werkloos
•

Indien geen werkgeversverklaring of verklaring van een onderwijsinstelling kan worden aangeleverd
moet de reiziger kunnen aantonen dat de reiziger over voldoende financiële middelen beschikt om de
reis te kunnen bekostigen. Hiervoor kan een kopie van een bankafschrift worden gebruikt waaruit
blijkt dat er minimaal 100 euro voor elke verblijfsdag in China beschikbaar is.

Getrouwd
•

Gehuwden moeten tevens een kopie aanleveren van de plastic informatiekaart van het paspoort van
hun partner.

Pas na 2014 de Nederlandse nationaliteit
•

Indien u pas na 2014 de Nederlandse nationaliteit heeft moet u tevens een kopie aanleveren van het
laatste paspoort van de vorige nationaliteit.

Chinese achtergrond
•

Indien de ouders van de reizigers de Chinese nationaliteit hebben of ooit bezeten hebben moet
tevens een kopie worden aangeleverd van het paspoort van beide ouders.

•

Indien de reiziger zelf ooit de Chinese nationaliteit heeft gehad wordt doorgaans na het aanleveren
van het paspoort door de immigratiedienst bepaald of en welke aanvullende documenten nog meer
benodigd zijn om de visumaanvraag te kunnen verwerken.

Zakelijk reizen
•

Chinese Business Licence van het bedrijf dat bezocht wordt (niet van toepassing bij bezoek aan een
universiteit)

•

Een uitnodigingsbrief van de te bezoeken organisatie

VisumBuitenland.nl
Eenvoudig online visums aanvragen | Noordwal 10 III - 2513 EA - Den Haag

Pagina 4

Hoe aanvragen
Het aanvragen van het visum China verloopt in enkele eenvoudige stappen. De aanvrager start met het online
aanvraagformulier en wordt vanaf dat moment begeleid door alle overige stappen.
Stap 1: het online aanvraagformulier “Visum China”
Allereerst dient de reiziger het online aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is geheel Nederlandstalig. Bij
elke vraag wordt duidelijke uitleg gegeven, waardoor het vrij eenvoudig is in te vullen.
Stap 2: online betalen
Nadat het online aanvraagformulier voor het visum China is ingevuld kan de betaling worden voldaan. Dit kan
per iDeal, Bancontact, PayPal of creditcard. De kosten van het visum bedragen in de basis €164,50. Afhankelijk
van de gewenste levermethode (zelf ophalen, aangetekende verzending of verzending per koerier) kunnen hier
verzendkosten aan worden toegevoegd. Ook zijn diverse optionele spoedprocedures beschikbaar waarvoor
een toeslag in rekening wordt gebracht.
Stap 3: het paspoort en aanvullende documenten aanleveren
Na het indienen van het aanvraagformulier wordt door een visumspecialist nagegaan welke documenten in uw
geval benodigd zijn. Hiervan ontvangt u een persoonlijke e-mail. Tevens wordt het formulier omgezet in het
Chinees, dit formulier wordt tevens per e-mail verstuurd. U print dit formulier uit en verzend het volgens de
instructies in dezelfde e-mail naar ons.
Stap 4: het visum ontvangen
Nadat het visum is aangebracht in het paspoort kan het paspoort worden opgehaald of indien gewenst
aangetekend of per koerier worden teruggezonden.

Spoedaanvragen
Normale aanvragen resulteren normaliter in zeven dagen in een toegekend visum China. Indien u op korte
termijn een visum nodig heeft kunt u gebruikmaken van een spoedprocedure. Bekijk de kosten en levertijden
hiervan op www.visumbuitenland.nl/china/kosten

Vragen?
Heeft u na het lezen van de informatie in deze brochure nog vragen over het visum China? Bekijk dan de veel
gestelde vragen op www.visumbuitenland.nl/china/veel-gestelde-vragen of neem contact op met
VisumBuitenland.nl
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