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PARTICULIER: KORT VERBLIJF EN VISUM 
  

TOEGANG  

WAT IS TOEGANG?  

Toegang is het verlenen van toestemming om het eiland te betreden. Toegang gaat vaak gepaard met toelating 

en kan op twee wijzen geschieden. Toegang en toelating in het kader van lang verblijf (dus in het kader van het 

wonen of werken op Aruba) en toegang en toelating in het kader van kort verblijf (dus als toerist of zakenman).  

  

VISUM  

WAT IS EEN VISUM/ CARIBISCH VISUM?  

Het Caribisch visum heeft het visum voor Aruba sinds enkele jaren vervangen.1 Dit betekent dat, indien het 

visum niet territoriaal beperkt is, het geldig is voor Aruba maar ook voor het overig Caribische deel van het 

Koninkrijk der Nederlanden. Een visum is conform het toelatingsbeleid een namens de Minister belast met 

vreemdelingenzaken afgegeven machtiging om naar Aruba te reizen en aldaar toelating tot Aruba te verzoeken. 

Bij binnenkomst dient een visum ten minste één dag geldig te zijn.  

Een visum geeft geen recht op toelating maar is een van de vereisten om toegang en daarna toelating te 

krijgen.  

  

Er worden twee soorten visa afgegeven:  

a. Een visum, geldig voor een periode van honderd en tachtig dagen, houdende toestemming voor 

meerdere reizen naar Aruba met het oog op verblijf gedurende een aangesloten periode van 

maximaal 30 dagen.  

b. Een visum, geldig voor een periode van 4 jaar, houdende toestemming voor meerdere reizen naar 

Aruba met het oog op verblijf gedurende een aangesloten periode van maximaal 30 dagen en van in 

totaal ten hoogste honderd en tachtig in één kalenderjaar.  

  

Een visum is in principe geldig voor het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Indien er op het 

visum bij “geldig voor” T.B.G.V. (territoriaal beperkt geldig visum) staat, dan is deze alleen geldig voor het land 

aangeduid als hoofdbestemming. Het visum is voor een persoon met een visumplichtige nationaliteit een 

vereist document voor toelating, doch de toelatingsperiode wordt bepaald aan de grens.  

  

 

  

                                                                 

1 Sinds 10 oktober 2010 is het visum voor Aruba veranderd in een visum voor het Caribische gebied.  



 

 

WIE HEEFT EEN VISUM NODIG?  

  

VISUMPLICHTIGE NATIONALITEITEN:  

Personen die de nationaliteit hebben van één van de volgende landen, hebben een visum nodig om naar Aruba 

te reizen:  

Afghanistan  

Algerije  

Angola  

Armenië  

Azerbeidzjan  

Bahréin  

Bangladesh  

Belarus  

Belize 

Benín  

Bhutan  

Birma (zie Myanmar)  

Bolivia 

Botswana  

Burkina Faso 

Burundi  

Cambodja  

Centraal Afrikaanse Republiek  

China (Volksrepubliek) 

Comoren  

Congo (Brazzaville) 

Congo (Democratische Rep.)  

Cuba  

Djibouti  

Dominica 

Dominicaanse Republiek  

Ecuador 

Egypte  

Equatoriaal Guinee  

Eritrea  

Ethiopië  

Fiji  

Filippijnen   

Gabon 

Gambia 

 

Georgië  

Ghana 

Greneda  

Guinea  

Guinee-Bissau  

Guyana 

Haïti  

India  

Indonesië  

Irak  

Iran  

Ivoorkust  

Jamaica  

Jemen  

Jordanië  

Kaapverdië  

Kameroen 

Kazakstan  

Kenia  

Kirgizië  

Kiribati  

Koeweit 

Kosovo  

Laos  

Lesotho  

Libanon 

Liberia  

Libië 

Macedonië  

Madagaskar  

Malawi  

Malediven  

Mali 

Marokko  

Marshall Eilanden 

 

Mauritanië  

Micronesië 

Moldavië  

Mongolië  

Mozambique  

Myanmar (voormalig Birma)  

Namibië  

Nauru  

Nepal  

Niger  

Nigeria  

Noordelijke Marianen (Eilanden)  

Noord Korea 

Oeganda  

Oekraïne  

Oezbekistan  

Oman  

Oost-Timor/Timor Leste  

Pakistan  

Palau 

Palestijnse Autoriteiten 

Papoea Nieuw Guinea  

Peru 

Qatar  

Rusland (Russische Federatie)  

Rwanda  

Saint Lucia 

Saint Vincent and the Grenadines 

Salomons Eilanden  

Samoa  

Sâo Tomé en Principe  

Saoedi-Arabië  

Senegal 

Siërra Leone   

Soedan   

 Somalië  

Sri Lanka 

Suriname  

Swaziland  

Syrië  

Tadzjikistan  

Tanzania  

Thailand  

Togo  

Tonga 

Trinidad and Tobago  

Tsjaad  

Tunesië  

Turkije  

Turkmenistan  

Tuvalu  

Vanuatu 

Venezuela (Venezolanen zijn met 

ingang van 15 januari 2021 

visumplichtig voor wat betreft het 

Caribisch deel van het Koninkrijk der 

Nederlanden)  

Verenigde Arabische Emiraten  

Vietnam  

Zambia  

Zimbabwe  

Zuid-Afrika  

 

Territoriale Entiteiten 

  

*Betreft territoriale entiteiten en 

autoriteiten die door tenminste 1 

lidstaat niet als staat worden erkend. 

 

  



 

 

ONTHEFFING VAN DE VISUMPLICHT  

De volgende personen die normaal een visum nodig hebben, zijn van dit vereiste ontheven, mits zij2:  

1. houders zijn van een geldige verblijfvergunning voor:  

a. een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden;  

b. een land dat is aangesloten bij het Schengenverdrag;  

c. de Verenigde Staten van Amerika;  

d. Canada;  

e. Verenigd Koninkrijk;  

f. Ierland;  

g. Zwitserland;  

2. houders zijn van een Boliviaanse of Jamaicaanse paspoort die een geldig (inreis-)visum hebben voor de 

Verenigde Staten van Amerika, Canada, een land dat is aangesloten bij het Schengenverdrag, Het 

Verenigd Koninkrijk of Ierland;  

3. binnen 24 uur na aankomst op Aruba zullen doorreizen naar een andere bestemming en tevens in het 

bezit zijn van geldige tickets met gereserveerde stoelen en vereiste documenten voor de doorreis 

(transit);  

4. per vliegtuig op Aruba aankomen om hier, binnen 24 uur, aan boord te gaan van een cruiseschip of 

vice versa;  

5. passagiers zijn van een cruiseschip, die op Aruba van boord gaat voor een periode van niet langer dan 

24 uur;  

6. houders zijn van een diplomatiek paspoort en de nationaliteit bezitten van Albanië, Bolivia,  

Bosnië-Herzegovina, Indonesië, Jamaica, Macedonië, Malawi, Marokko, Moldavië, Montenegro 

Oekraïne, Pakistan, Peru, Russische Federatie, Senegal, Servië, Thailand, Tsjaad, Tunesië, Turkije of de 

Verenigde Arabische Emiraten; houders van een dienstpaspoort die de nationaliteit hebben van 

Bolivia, Indonesië, Jamaica, Malawi, Marokko, Peru, Thailand, Tunesië, Turkije of de Verenigde 

Arabische Emiraten;  

7. houders zijn van een laissez-passer afgegeven door de Wereldbank, het IMF, de Verenigde Naties of 

haar gespecialiseerde organisaties;  

8. bemanningsleden zijn van zeeschepen die in Aruba aanmeren of luchtvaartuigen die in Aruba landen 
en geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de veiligheid van Aruba of van het Koninkrijk der 
Nederlanden, voor een periode van maximaal 48 uur. 

9. Gemeenschappelijke lijst van derde landen waarvan de onderdanen van de visumplicht zijn vrijgesteld 
door lidstaten die het Schengenacquis volledig toepassen.  

 

                                                                 

2 Voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hadden bereikt en reizen onder begeleiding van een ouder of voogd was voordien  

    ook een uitzondering van kracht. Sinds 1 november 2016 is deze uitzondering verdwenen uit het handboek visa. 



 

 

Albanië3  
Andorra  
Antigua En Barbuda  
Argentinië  
Australië  
Bahamas  
Barbados  
Bosnië-Herzegovina 4 
Brazilië  
Brunei Darussalam  
Canada  
Chili  
Colombia  
Costa Rica  
Dominica  
El Salvador  
Georgië5  
Guatemala  
Grenada  
Hong Kong6 
 

Honduras  
Israël7  
Japan  
Kiribati  
Macao8  
Maleisië  
Marshalleilanden  
Mauritius  
Mexico  
Micronesië  
Moldavië9  
Monaco  
Montenegro10  
Noord-Macedonië11  
Nieuw-Zeeland  
Nicaragua  
Oost-Timor  
Panama  
Paraguay  
Palau  
 

Peru  
Saint-Kitts En Nevis  
Saint-Lucia  
Saint-Vincent en de  
Grenadines  
Salomoneilanden  
Samoa  
San Marino  
Servië12  
Seychellen  
Singapore  
Tonga  
Trinidad en Tobago 
Tuvalu  
Uruguay  
Vanuatu  
Vaticaanstad  
Verenigde Arabische 
Emiraten  
Verenigde Staten Van 
Amerika 

Verenigd Koninkrijk 
(Vanaf De Brexit-Datum)  
 Zuid-Korea  
Britse Burgers Die Geen 
Onderdanen Van Het 
Verenigd Koninkrijk Van 
Groot-Brittannië En 
Noord-Ierland Zijn In De 
Zin Van Het 
Gemeenschapsrecht.  

 British Nationals 
(Overseas)  

 British Overseas 
Territories Citizen  

 British Overseas 
Citizen 

 British Protected 
Persons 

  

                                                                 

3 De vrijstelling geldt enkel voor biometrische paspoorten. 

4 De vrijstelling geldt enkel voor biometrische paspoorten. 

5 (Vanaf 28.03.2017) - De visumvrijstelling is enkel van toepassing op de houders van een biometrisch paspoort dat door Georgië is 

afgegeven overeenkomstig de normen van de Internationale Burgerluchtvaarorganisatie (ICAO). 

6 De opheffing van de visumplicht is enkel van toepassing op houders van het paspoort "Hong Kong Special Administrative Region". 

7 De vrijstelling geldt enkel voor biometrische paspoorten. 

8 De opheffing van de visumplicht is enkel van toepassing op houders van het paspoort "Regiao Administrativa Especial de Macau". 

9 (Vanaf 28/04/2014) - De vrijstelling van de visumplicht wordt beperkt tot houders van een biometrisch paspoort dat is afgegeven 

overeenkomstig de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). 

10 De vrijstelling geldt enkel voor biometrische paspoorten. 

11 De vrijstelling geldt enkel voor biometrische paspoorten. De benaming “Noord-Macedonië” vervangt vanaf februari 2019 "Voormalige 

Joegoslavische Republiek van Macedonië - FYROM" . 

12 De vrijstelling geldt enkel voor biometrische paspoorten. De vrijstelling is niet van toepassing op houders van biometrische paspoorten 

uitgegeven door het “Coordination Directorate (=Координациона управа / Koordinaciona uprava) van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken van de Republiek van Servië.  

 



 

 

PROCEDURE VOOR HET AANVRAGEN EN VERKRIJGEN VAN EEN VISUM  

 

HOE EN WAAR KAN EEN VISUM WORDEN AANGEVRAAGD?  

Visumplichtige toeristen moeten hun visum aanvragen en in bezit hebben vóórdat ze naar Aruba reizen. De 

aanvraag voor een visum dient in principe persoonlijk te worden ingediend bij een ambassade of consulaat 

(diplomatieke missies) van het Koninkrijk der Nederlanden of een aangewezen EDV (externe dienstverlener bv 

in Haïti en in de Dominicaanse Republiek). In enkele landen wordt door de ambassade geaccepteerd dat 

erkende reisbureaus namens hun klanten de aanvraag indienen.  

  

Voor informatie over het aanvragen van een visum en voor informatie over de openingstijden en het maken 

van een afspraak, kan contact opgenomen worden met de ambassade of het consulaat van het Koninkrijk der 

Nederlanden in het land van herkomst. Meer informatie vindt men tevens via de website van de betreffende 

ambassade of consulaat. De adressen en websites van diplomatieke missies van het Koninkrijk der Nederlanden 

kunnen per land worden gevonden via de website van de Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/.  

  

CARIBBEAN CARPET   

Voor mensen die veelvuldig naar het Caribisch gebied reizen, bemanningsleden van schepen, 

reisgezelschappen of mensen met een geprivilegieerd paspoort (bonafide zakenlieden), kan gebruik worden 

gemaakt van het Caribbean Carpet programma voor de toekenning van een visum. Indien zij voldoen aan de 

vereisten wordt aan deze personen een visum afgegeven met een geldigheidsduur van maximaal 4 jaar met 

een onbeperkt aantal binnenkomsten (maar wel conform de toegestane verblijfsperiode als toerist).  

Het Caribbean Carpet is bedoeld voor frequente reizigers dat betekent dat je minstens 2 Caribische visa in de 

laatste 5 jaren hebt aangevraagd.  

 

VOOR WELKE REISDOELEN KUN JE GEBRUIK MAKEN VAN HET CARIBBEAN CARPET?  

 

- Maritieme industrie/ zee sport / zeilen of scheepswerkzaamheden  

- Zakenreis/investering;  

- Verblijf op basis van time share of georganiseerde groepsreis,  

- Reisgezelschap, waarbij een organisatie de hele verantwoordelijkheid heeft. Vooraf is wel vereist dat 

Aruba vooraf toestemming heeft gegeven voor bijeenkomst of tentoonstellingen; - Reis om medische 

redenen.  

Voor het aanvraagformulier alsmede additionele informatie ten aanzien van het Caribbean Carpet kan de 

website van de Ministerie van Buitenlandse Zaken, https://www.nederlandwereldwijd.nl/ worden 

geraadpleegd.  

  

  

http://www.mfa.nl/
http://www.mfa.nl/
http://www.mfa.nl/
http://www.mfa.nl/


 

 

NOOD EN/OF SPOED VISUM  

In bijzondere gevallen kan, indien de aanvraag voor een regulier visum niet haalbaar is wegens een nood of 

spoed situatie, hetzij een gecoördineerde snellere afgifte plaatsvinden (op verzoek en met goedkeuring door 

Landsautoriteiten en solvabiliteitstoetsing door landsautoriteiten), lokaal uitschrijven van een visum (indien 

een ambassade in het Land van vertrek aanwezig is) of de afgifte van een brief inhoudende een visumwaiver. 

Per geval zal een beoordeling plaatsvinden van de gemoeide nood- en of spoed. Door tussenkomst van de 

Directie Buitenlandse Betrekkingen en de DIMAS zal een gecoördineerde snellere afgifte worden geregeld.  

 

ANNULEREN C.Q. INTREKKEN VAN EEN VISUM  

 

Een reeds afgegeven visum kan met redenen omkleed worden ingetrokken of geannuleerd. In dergelijke 

gevallen kan de toerist Aruba niet meer toetreden met dat visum en zal hij/zij, indien hij/zij nog toegang en 

toelating wenst, zich wederom te moeten vervoegen bij de Ambassade of EDV om een Caribisch visum aan te 

vragen.  


