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Introductie
Eenieder die toegang tot de Verenigde Staten wenst, ongeacht of hij/zij VS-staatsburger, een
ingezetene van de VS of een bezoeker aan de VS is, moet een identiteitsdocument met nationaliteit
in bezit hebben. Daarnaast moet iedereen beschikken over documenten die voor het doeleinde van
van de reis geschikt zijn. De wetgeving van de VS heeft bepaald dat vervoerders aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor passagiers die zonder de vereiste documenten naar de Verenigde Staten
worden vervoerd.
De Informatiegids van U.S. Customs and Border Protection (CBP) is bedoeld als referentie voor
personeel in de reisbranche. Het beschrijft de verschillende documentatievereisten die van toepassing
zijn op personen die van of naar de Verenigde Staten reizen. Vervoerspersoneel wordt aangemoedigd
om zich vertrouwd maken met alle onderdelen van deze gids en het te raadplegen bij controle
van reisdocumenten. Om training aan te vragen voor personeel van de vervoersmaatschappij
over onderwerpen in deze publicatie, stuurt u een verzoek naar het Carrier Liaison- programma,
e-mailadres CLP@dhs.gov of het nummer van de Carrier Liaison via (571) 468-1650.
De Regional Carrier Liaison Groups (RCLG) zijn tot stand gebracht door het CBP om vervoerders
te helpen bij vragen over toegang tot de VS en is in eerste instantie gericht op het helpen van
buitenlandse vervoersmaatschappijen bij het vaststellen van de authenticiteit van reisdocumenten.
De RCLG reageert op vragen van de vervoerder betreffende de geldigheid van de beschreven
reisdocumenten of de toelaatbaarheid van reizigers. Zodra een vaststelling is gedaan inzake de
geldigheid van de documenten of de toelaatbaarheid, zal RCLG een AANBEVELING doen om de
passagier toe te laten aan boord of toegang te weigeren. De uiteindelijke beslissing voor toelating of
weigering ligt bij de vervoerder. De Regional Carrier Liaison Groups zijn gevestigd in Miami, New
York en Honolulu.
Wanneer u geen contact kunt opnemen met met een nabijgelegen ambassade van de VS of een
vertegenwoordiger van het consulaat, neem dan contact op met het betreffende RCLG-servicegebied
via onderstaande nummers. Indien u zich bevindt op een luchthaven dat service verleent van het
Immigration Advisory Program (IAP) of het Joint Security Program (JSP), neemt u contact op met
een functionaris van het IAP of JSP.
Onze RCLG-lijnen zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Deze service is beschikbaar
voor alle vervoersmaatschappijen wereldwijd en voor alle vluchten naar de Verenigde Staten.
RCLG		
Honolulu
Miami
New York

SERVICEGEBIED		
Azië, Pacific Rim
Latijns-Amerika, het Caribisch Gebied
Europa, Afrika, Midden-Oosten

TELEFOONNUMMER
808-237-4632
305-874-5444
718-553-1783

Bovendien wordt vervoerspersoneel aangeraden om twee internetsites van de overheid van de VS te
controleren op updates en algemene informatie, de U.S. Customs & Border Protection www.cbp.gov en de
U.S. Department of State, Consular Affairs www.travel.state.gov.
De Informatiegids voor de vervoersmaatschappij is een publicatie van het U.S. Department of
Homeland Security, U.S. Customs and Border Protection, Office of Field Operations en het Carrier
Liaison-programma. Commentaar of vragen a.u.b. indienen bij:
		

U.S. Customs and Border Protection
Office of Field Operations
		
Carrier Liaison Program, Carrier Information Guide
		
12825 Worldgate Drive 6th Floor
Mailstop 1340
Herndon, VA 20598-1340
		
Telefoon: (571) 468-1650
Fax: (571) 468-1773
		E-mail: CLP@dhs.gov
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I.

Aankomst per vliegtuig

Het "Western Hemisphere Travel Initiative" (WHTI) vereist van luchtreizigers
(waaronder VS-staatsburgers) dat zij voor reizen van en naar Noord- en
Zuid-Amerika , het Caraïbisch Gebied en Bermuda beschikken over een paspoort
of een ander goedgekeurd document dat de identiteit en nationaliteit van de
houder weergeeft voor toegang tot en vertrek uit de Verenigde Staten.

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN, MOETEN ALLE REISDOCUMENTEN GELDIG ZIJN EN NOG NIET VERLOPEN.

A. VS-STAATSBURGERS - moeten één van de volgende
documenten overleggen:
• VS-paspoort
• NEXUS-kaart (alleen op aangewezen NEXUS-locaties)
• Een door de Amerikaanse overheid verstrekt vervoersbewijs
("Transportation Letter")
Bijzondere categorieën VS-staatsburgers:
1. Een VS-staatsburger die in actieve dienst is als
militair mag zonder paspoort aan boord worden
toegelaten mits in bezit van een officiële reisorder
en een militair identiteitsbewijs.
2. Een VS-staatsburger behorend tot de handelsmarine
mag zonder paspoort aan boord worden toegelaten
mits in bezit van een VS-handelsmarinekaart waarop de Amerikaanse nationaliteit staat aangegeven.
3. VS-staatsburgers en -ingezetenen die rechtstreeks
reizen tussen delen van de Verenigde Staten,
Amerikaanse grondgebieden en territoria,
zonder een buitenlandse plaats of haven te
bezoeken, zijn niet verplicht een geldig paspoort
te tonen. Grondgebieden en territoria van de
Verenigde Staten zijn Guam, Puerto Rico, de
Maagdeneilanden, Amerikaans Samoa, Swains en
het Gemenebest van de Noordelijke Marianen.
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B. VS-INGEZETENEN - moeten één van de volgende
overleggen:
• "Permanent Resident Card", model I-551
• Verlopen "Conditional Resident Card", model I-551
tezamen met model I-797 "Notice of Action" dat
aangeeft dat de kaart verlengd is
• Immigrantenvisum en paspoort
• "Temporary Residence"-stempel (“ADIT”) in een
paspoort of op model I-94
• "Reentry Permit", model I-327
• "Refugee Travel Document", model I-571
• "Parole Authorization", model I-512
• Een door de Amerikaanse overheid verstrekt
vervoersbewijs ("Transportation Letter / Lincoln
Boarding Foil")
Uitzonderingen
Een in het buitenland geboren kind van een "Lawful
Permanent Resident"- LPR mag aan boord worden toegelaten
wanneer het kind tijdens het tijdelijk verblijf van de moeder
in het buitenland werd geboren en de moeder een wettelijke
en permanente verblijfsstatus heeft of een "National" is
van de Verenigde Staten en mits toelating van het kind tot
de Verenigde Staten binnen twee jaar na de geboorte werd
aangevraagd en het kind wordt begeleid door de ouder die om
herhaalde toelating als inwoner met permanente verblijfsstatus
verzoekt bij de eerste terugkeer van de ouder.
Een kind dat in het buitenland werd geboren van een
begeleidende ouder na afgifte van een immigrantenvisum
aan de ouder maar voorafgaand aan de eerste toelating van de
ouder als immigrant, mag aan boord worden toegelaten mits
het kind een paspoort heeft of is opgenomen in een paspoort
van één van de ouders en in het bezit is van de geboorteakte.
Een buitenlands lid van de VS-strijdkrachten, in bezit van
officiële orders en een militaire identiteitskaart.
C. BEZOEKERS / DOORREIZENDEN - moeten het volgende
document overleggen:
• Paspoort en visum (tenzij vrijgesteld van visumplicht)
Bezoekers met vrijstelling van visumplicht:
Canadese "Nationals"
• Paspoort vereist. Vereisten voor vrijstelling van
visumplicht met uitzondering van de nonimmigrantstatus in de visumcategorieën
E, K en V (zie deel IV).
10
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Mexicaanse diplomaten (en begeleidende familieleden)
met diplomatieke of officiële paspoorten, niet permanent
toegewezen aan de Verenigde Staten, mogen worden toegelaten
zonder een visum of grensovergangskaart voor een verblijf van
niet langer dan zes maanden. Familieleden die niet samenreizen
met de diplomaat hebben voor toegang tot de Verenigde Staten
een visum nodig.
NAVO-personeel verbonden aan het NAVO Geallieerde
Hoofdkwartier in de Verenigde Staten, reizend met officiële
orders en een NAVO-identiteitsbewijs is vrijgesteld van de
paspoort- en visumverplichtingen.
Onderdanen van de Bahama's of "British Subjects Residents"
in de Bahama's: Een visum is niet vereist indien voor het
instappen de passagier is gecontroleerd door de CBP op de
Bahama's en de toelaatbaarheid werd vastgesteld.
"British Subject Residents"van de Kaaimaneilanden of van de
Turks- en Caicoseilanden: Een visum is niet vereist indien de
passagier rechtstreeks van de Kaaimaneilanden of de Turks- en
Caicoseilanden afkomstig is en een actueel certificaat overlegt
dat is afgegeven door de griffier van het Hof waarin wordt
aangegeven dat de persoon niet over een strafblad beschikt.
Britse onderdanen van de Britse Maagdeneilanden die
rechtstreeks en uitsluitend reizen naar de Amerikaanse
Maagdeneilanden: Een visum is niet vereist van Britse onderdanen
van de Britse Maagdeneilanden (BVI) die rechtstreeks naar de
Amerikaanse Maagdeneilanden reizen vanaf BVI. Britse burgers
die inwoner zijn van de BVI kunnen gebruik maken van het:
"Visa Waiver"-programma (VWP).
Reiziger via het "Visa Waiver"-programma: Staatsburgers van
bepaalde landen mogen zonder visum naar de Verenigde Staten
reizen voor een korte vakantie of zakenreis. Zie pagina's 15-17
voor het VWP en het Guam-Gemenebest van de Noordelijke
Marianen betreffende Visa Waiver-programma (G-CNMI) voor
toepasselijke voorwaarden.
Informatiegids voor de vervoersmaatschappij 11
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Onderdanen van Bermuda
• Paspoort vereist. Vereisten voor vrijstelling
van visumplicht met uitzondering van de
non-immigrantstatus in de visumcategorieën
E, K en V (zie deel IV).
Mexicaanse "Nationals"
• Paspoort en visum of
• Paspoort en grensovergangskaart ("Border Crossing
Card" - BCC)
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II.

Aankomst over land & zee *

* Aankomst over zee via het westelijk halfrond. Bij aankomst over zee via het oostelijk
halfrond, raadpleegt u voor de vereiste documenten hoofdstuk I "Aankomst per vliegtuig".
Zie pagina 9 "Western Hemisphere Travel Initiative".

A. VS-STAATSBURGERS - moeten één van de volgende
documenten overleggen:
• VS-paspoort
• VS-paspoortkaart
• "Trusted Traveler Cards" (NEXUS SENTRI, FAST of
toegangskaart ("Entry Card")
• Door de staat of provincie verstrekt uitgebreid rijbewijs
Bijzondere categorieën VS-staatsburgers:
• Een VS-staatsburger in actieve dienst als militair mag
worden toegelaten zonder VS-paspoort indien in bezit
van officiële reisorders en een militair identiteitsbewijs.
• Een VS-staatsburger werkzaam in de handelsmarine
mag worden toegelaten zonder VS-paspoort indien in
bezit van een VS-handelsmarinekaart ("U.S. Merchant
Mariner Card") als bewijs van het VS-staatsburgerschap.
• VS-staatsburgers en "Nationals" die rechtstreeks reizen
tussen delen van de Verenigde Staten, grondgebieden
en territoria zonder een buitenlandse plaats of haven
te bezoeken, zijn niet verplicht een geldig paspoort te
tonen. Grondgebieden en territoria van de Verenigde
Staten zijn Guam, Puerto Rico, de Maagdeneilanden,
Amerikaans Samoa, Swains en het Gemenebest van de
Noordelijke Marianen.
• "Enhanced Tribal Card" (zie pagina 35)
• Foto-identificatiekaart voor oorpronkelijke Amerikanen
"Tribal Photo Identification Card"
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Uitzonderingen
Kind van een ouder met wettelijke, permanente verblijfsstatus
("Lawful Permanent Resident" - LPR) dat in het buitenland
werd geboren mag aan boord worden toegelaten wanneer het kind
tijdens het tijdelijk verblijf van de moeder in het buitenland werd
geboren en de moeder een wettelijke en permanente verblijfsstatus
heeft of een "National" is van de Verenigde Staten en mits toelating
van het kind tot de Verenigde Staten binnen twee jaar na de
geboorte werd aangevraagd en het kind wordt begeleid door de
ouder die om herhaalde toelating als inwoner met permanente
verblijfsstatus verzoekt bij de eerste terugkeer van de ouder.
Een kind van een begeleidende ouder dat in het buitenland
werd geboren na afgifte van een immigrantenvisum aan de
ouder maar voorafgaand aan de eerste toelating van de ouder als
immigrant, mag aan boord worden toegelaten mits het kind een
paspoort heeft of is opgenomen in een paspoort van één van de
ouders en in het bezit is van de geboorteakte.
Een buitenlands lid van de VS-strijdkrachten in bezit van
officiële orders en een militaire identiteitskaart.
C. BEZOEKERS / DOORREIZIGERS - moeten de volgende
documenten overleggen:
• Paspoort en visum (tenzij vrijgesteld van visumplicht)
Canadese staatsburgers die zijn vrijgesteld van de visumplicht moeten een van de volgende documenten overleggen:
• Paspoort
• Vereisten voor vrijstelling van de visumplicht met
uitzondering van de non-immigrantcategorieën E, K en V
(zie deel IV)
• Canadees Certificaat van Staatsburgerschap
• NEXUS, FAST, SENTRI
• "Indian and Northern Affairs Card"
• Door de staat of provincie verstrekt uitgebreid rijbewijs

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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B. VS-INGEZETENEN - moeten één van de volgende overleggen:
• "Permanent Resident Card", model I-551
• Verlopen "Conditional Resident Card", model I-551,
vergezeld door een "Notice of Action", model I-797 dat
aangeeft dat de kaart verlengd is
• Immigrantenvisum en paspoort
• "Temporary Residence"-stempel (“ADIT”) in een paspoort
of op model I-94
• "Reentry Permit", model I-327
• "Refugee Travel Document", model I-571
• "Parole Authorization", model I-512
• Een door de overheid van de VS verstrekt vervoersbewijs
("Transportation Letter" / Lincoln Boarding Foil)

Deel I

Onderdanen van Bermuda
• Paspoort vereist.
•	Vereisten voor vrijstelling van visumplicht met
uitzondering van de non-immigrantstatus in de
visumcategorieën E, K en V (zie deel IV).
Mexicaanse "Nationals"
• Paspoort en visum of "Border Crossing Card" (Land)
• Paspoort en visum of paspoort en "Border Crossing
Card" (Zee)
Mexicaanse diplomaten (en begeleidende familieleden)
met diplomatieke of officiële paspoorten, niet permanent
toegewezen aan de Verenigde Staten, worden zonder visum
of een Border Crossing Card tot het land toegelaten voor een
verblijf van niet langer dan zes maanden. Familieleden die niet
samen met de diplomaat reizen hebben een visum nodig om
toegang te krijgen in de Verenigde Staten.
NAVO-personeel verbonden aan het NAVO Geallieerde
Hoofdkwartier in de Verenigde Staten dat in officiële opdracht
reist en een NAVO identiteitsbewijs heeft, is vrijgesteld van het
vereiste paspoort en visum.
Onderdanen van "British Subject Residents" van de
Bahama's: Een visum is niet vereist indien de passagier,
voordat hij aan boord gaat op toelaatbaarheid is
gecontroleerd door de CBP op de Bahama's.
"British Subject Residents" van de Kaaimaneilanden of van
de Turks- en Caicoseilanden: Een visum is niet vereist indien
de passagier rechtstreeks van de Kaaimaneilanden of de Turksen Caicoseilanden afkomstig is en een actuele verklaring overlegt
dat is afgegeven door de griffier van het Hof waarin staat
aangegeven dat het individu niet over een strafblad beschikt.
Britse "Nationals" van de Britse Maagdeneilanden die direct
en alleen naar de Amerikaanse Maagdeneilanden reizen:
Een visum is niet vereist voor een Britse "National" van de
Britse Maagdeneilanden (BVI) die vanuit BVI rechtstreeks naar
de Amerikaanse Maagdeneilanden reist. Britse staatsburgers
wonende op de BVI kunnen gebruik maken van het VWP.
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Reiziger via het "Visa Waiver"-programma: Staatsburgers
van bepaalde landen komen in aanmerking om zonder visum
naar de VS te reizen voor korte vakanties of zakenreizen.
Zie pagina 15-17 voor de (VWP) en het (G-CNMI) voor de
toepasselijke voorwaarden.
U.S. Customs and Border Protection

Categorieën overig
A. VISA WAIVER-PROGRAMMA
Het VWP stelt burgers van bepaalde landen in staat om voor de
duur van 90 dagen of minder zonder visum naar de Verenigde
Staten te reizen voor toeristische of zakelijke doeleinden.
Burgers van de landen die zijn vermeld op pagina 16 komen in
aanmerking om zonder visum te reizen, mits aan de volgende
criteria wordt voldaan:
• De reiziger heeft een machinaal afleesbaar paspoort
(machine readable passport - MRP), afgegeven door een
land dat in aanmerking komt voor het VWP.
• Het paspoort heeft een digitale foto indien afgegeven na
25 Oktober 2005
• Het paspoort moet een e-paspoort zijn indien afgegeven
na 25 oktober 2006
• De reiziger is geen inwoner van de Verenigde Staten
• De reiziger verzoekt toegang voor de duur van 90 dagen
of minder als tijdelijke bezoeker voor zaken, vakantie of
doorreis
• Arriveert via de lucht of over zee met een
verdragspartner: een "signatory carrier".
• Is in bezit van een door ESTA goedgekeurde
reisautorisatie*
• Is in bezit van retour- / doorreistickets
• Reizen mogen niet eindigen op aanliggend grondgebied
of aangrenzende eilanden tenzij de reiziger een bewoner
is van die gebieden

* ESTA– Elektronisch systeem voor reisvergunningen (Electronic System for
Travel Authorization)
Het Elektronisch systeem voor reisvergunningen (ESTA) is een geautomatiseerd
systeem dat informatie verzamelt over onderdanen die onder het VWP reizen, vóór
toegang tot een lucht- of scheepsvervoermaatschappij dat de VS als reisbestemming
heeft. Registratie in het ESTA is verplicht voor burgers van alle 38 landen.
Raadpleeg voor meer informatie over ESTA: http://esta.cbp.dhs.gov

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Het Visa Waiver-programma - deelnemende landen
Andorra

Hongarije 3

Noorwegen

Australië

IJsland

Portugal

Oostenrijk

Ierland

San Marino

België

Italië

Singapore

Brunei

Japan

Slowakije 3

Chili 3

Letland 3

Slovenië 1

Tsjechië 3

Liechtenstein

Zuid-Korea 3

Denemarken

Litouwen 3

Spanje

Estland

Luxemburg

Zweden

Finland

Malta

Zwitserland

Frankrijk

Monaco

Taiwan 3,5

Duitsland

Nederland

Verenigd Koninkrijk 2

Griekenland 4

Nieuw-Zeeland

3

3

Visa Waiver-programma, vervolg
1.

Burgers en onderdanen van Slovenië kunnen alleen onder het Visa Waiveprogramma tot de Verenigde Staten worden toegelaten met een Sloveens
paspoort met rode kaft.

2.

Om in aanmerking te komen voor het VWP dienen personen met Britse
paspoorten te beschikken over een onbeperkt, permanent verblijfsrecht in Engeland,
Schotland,Wales, Noord-Ierland, de Kanaaleilanden en het Eiland Man.

3.

Het is van belang op te merken dat de burgers van deze tien landen
MOETEN beschikken over een elektronisch paspoort (te herkennen aan
het ICAO-chiplogo op de kaft).

Tijdelijke en noodpaspoorten van VWP-landen dienen te voldoen aan de vereisten
van het elektronisch paspoort (e-paspoort).Tijdelijke en noodpaspoorten van
VWP-landen die niet voldoen aan de vereisten voor het e-paspoort worden niet
langer geaccepteerd voor reizen onder het VWP naar de Verenigde Staten.
De Duitse "Kinderpass", tijdelijke en noodpaspoorten zijn niet geldig voor reizen
onder het visa waiver-programma. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
http://www.cbp.gov/contact.
4.

Alleen Griekse e-paspoorten die werden afgegeven na 26 augustus 2006
door de Hellenic Police komen in aanmerking voor reizen onder het VWP
(zie pagina 69).

5.

Alleen het Taiwanese e-paspoort met persoonlijke identificatienummers komt
in aanmerking voor het VWP (zie pagina 69).

16
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Australië

Maleisië

Singapore

Brunei

Nauru

Zuid-Korea

Hong Kong*

Nieuw-Zeeland

Taiwan**

Japan

Papoea-Nieuw -Guinea

Verenigd Koninkrijk

* Dit geldt ook voor burgers van de voormalige kolonie Hongkong, die beschikken
over een door het Verenigd Koninkrijk afgegeven paspoort met de titel "British
National Overseas" of houders van een "SAR: "Speciale Administratieve Regio"reisdocument. Beide reisdocumenten moeten in combinatie met een Hongkongidentiteitskaart worden getoond.
** Geldt alleen voor inwoners van Taiwan die:
1) hun reis in Taiwan beginnen op directe vluchten vanuit Taiwan naar
Guam of de CNMI.
2) in bezit zijn van een Taiwanese nationale identiteitskaart en een geldig
Taiwanees paspoort met een geldige terugkeervergunning afgegeven door
het Ministerie van buitenlandse zaken van Taiwan.

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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B. Visa Waiver-programma voor Guam - het Gemenebest van de
Noordelijke Marianeneilanden (G-CNMI)
Aanvragers van GCVWP kunnen zonder visum worden
toegelaten, mits aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:
• Arriveert via een G-CNMI VWP-"signatory carrier"
• Reist uitsluitend naar Guam of het Gemenebest van
de Marianeneilanden
• De reiziger verzoekt toegang voor de duur van 45 dagen
of minder als toerist of voor zaken.
• Is in bezit van een retourticket met een bevestigde
vertrekdatum dat de 45 dagen na aankomstdatum
niet overstijgt
• Heeft model I-736 en I-94 ingevuld en ondertekend
• Is staatsburger van en heeft een machinaal afleesbaar
paspoort dat werd afgegeven door één van de volgende
in aanmerking genomen landen:

Deel I

C. SPECIALE VERGUNNING VOOR BEPERKTE BEZOEKSDUUR
("PAROLE") VOOR RUSSISCHE STAATSBURGERS IN
GUAM / CNMI
Op 15 november 2011 heeft de minister van Homeland
Security een beschikking ondertekend ("Decision
Memorandum") wat onder het discretionaire gezag van de
minister staatsburgers van Rusland tijdelijke (parole) toegang
verschaft tot Guam. Een staatsburger van Rusland komt in
aanmerking voor toegang tot Guam en het CNMI indien de
reiziger voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Reist rechtstreeks vanuit een buitenlandse
inschepingshaven met een verdragspartner van het
G-CNMI VWP naar Guam en/of het CNMI .
• De reis naar Guam en/of het CNMI mag niet langer
duren dan vijfenveertig (45) dagen.
• Een staatsburger van Rusland kan tijdelijke toegang tot
Guam of de CNMI verkrijgen en mag tussen Guam en
het CNMI reizen, maar mag niet langer dan vijfenveertig
(45) dagen in de regio verblijven.
• Dient te beschikken over een retourticket dat bij
annulering niet wordt vergoed en niet-overdraagbaar
is en een vertrekdatum heeft van niet meer dan
vijfenveertig (45) dagen vanaf de aankomstdatum in
Guam of de CNMI.
• Dient te beschikken over een volledig ingevuld en
ondertekend "Guam-CNMI Visa Waiver Information
Form" (CBP model I-736)
• Dient te beschikken over een ingevuld CBP-formulier,
model I-94 "Arrival-Departure Record".
• Dient te beschikken over een geldig, niet verlopen,
machineleesbaar paspoort conform de "International
Civil Aviation Organization" (ICAO)
• De reiziger moet kunnen worden gekwalificeerd als
toerist of bezoeker voor zakelijke doeleinden.
• De tijdelijke vergunning voor toegang is beperkt tot
Guam en het CNMI en kan niet dienen als vergunning
voor het reizen naar een andere locatie binnen de
Verenigde Staten.
• Bezoekers in bezit van deze tijdelijke vergunning mogen
niet deelnemen aan de lokale werkgelegenheid of zich
verhuren voor arbeid.
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Algerije
Andorra
Angola
Antigua en Barbuda
Antillen
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Oostenrijk
Bahama's, De
Barbados
België
Belize
Bermuda
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Brazilië
Bulgarije
Birma
Canada
Chili
Colombia
Costa Rica
Ivoorkust
Kroatië
Cyprus
Tsjechië
Denemarken
Dominica
Dominicaanse Republiek
Egypte
El Salvador
Estland
Ethiopië
Fiji
Finland
Frankrijk
Gabon
Georgië
Duitsland
Griekenland
Grenada
Guatemala

Guinea
Guyana
Haïti
Hong Kong
(Certificaten
van Identiteit en
Paspoorten)
Hongarije
IJsland
India
Indonesië
Ierland
Israël
Italië
Jamaica
Japan
Koeweit
Letland
Libanon
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Macau
Macedonië
Madagaskar
Maldiven
Maleisië
Malta
Mauritanië
Mauritius
Mexico
Monaco
Mongolië
Montenegro
Mozambique
Nederland
Nepal
Nieuw-Zeeland
Nicaragua (voor alle
paspoorten)
Nigeria
Noorwegen
Pakistan

Palau
Panama
Papoea-Nieuw -Guinea
Paraguay
Peru
Filipijnen
Polen
Portugal
Qatar
Roemenië
Rusland
San Marino
Servië
Seychellen
Singapore
Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Spanje
Sri Lanka
St. Kitts en Nevis
St. Lucia
St. Vincent en de Grenadines
Suriname
Zweden
Zwitserland
Taiwan
Thailand
Trinidad en Tobago
Tunesië
Turkije
Tuvalu
Oekraïne
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Uruguay
Oezbekistan
Vaticaanstad (Heilige Stoel)
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Deel I

D. VALIDITEIT VAN BEPAALDE BUITENLANDSE PASPOORTEN
De zesmaandenregel
Bezoekers die naar de Verenigde Staten reizen, moeten
beschikken over een paspoort dat geldig is tot zes maanden na
het verstrijken van de periode van hun voorgenomen verblijf
in de Verenigde Staten.
Burgers van de hierna genoemde landen zijn vrijgesteld van de
zesmaandenregel en hoeven alleen nog een paspoort te hebben
dat geldig is voor de beoogde duur van het verblijf.

Deel I

E. LIJST VAN AANLIGGENDE EILANDEN
Anguilla
Antigua
Aruba
Bahama's
Barbados
Barbuda
Bermuda
Bonaire
Britse Maagdeneilanden
Kaaimaneilanden
Cuba *
Curaçao
Dominica
Dominicaanse Republiek
Grenada
Guadeloupe
Haïti
Jamaica
Marie-Galante

Martinique
Miquelon
Montserrat
Saba
Saint-Barthélemy
Sint Eustatius
Saint Christopher en Nevis
St. Lucia
Sint Maarten / St Martin
Saint Pierre
St. Vincent en de Grenadines
Trinidad en Tobago
Turks- en Caicoseilanden

* Cuba wordt niet altijd beschouwd als aangrenzende eilandnatie als het gaat
om toelating tot de Verenigde Staten. Het is uitgesloten wanneer de specifieke
referentie dit aangeeft.
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Vanaf 14 mei 2013 is een door CBP geautomatiseerd I-94-formulier beschikbaar bij de toegang
van lucht- en zeehavens. Een papieren formulier of digitale afdruk kan worden gebruikt voor
verlengingsdoeleinden.
De bepalingen voor automatische visumverlengingen zijn niet van toepassing op onderdanen van Cuba,
Iran, Soedan en Syrië.

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Deel I

F. AUTOMATISCHE VERLENGING
Bezoekers (en meereizende partners en/of kinderen) van wie
het visum is verlopen mogen aan boord gaan mits zij voldoen
aan de volgende eisen:
• Aankomst vanuit Canada of Mexico
• Niet langer afwezig van de Verenigde Staten in Canada of
Mexico gedurende 30 dagen of minder
• In het bezit van een goedgekeurd formulier I-94 dat de
resterende periode van de oorspronkelijke toelating of
verblijfsverlenging vermeldt
• In het bezit van een paspoort
• Hebben in het buitenland geen aanvraag gedaan voor
een nieuw visum voor de VS
• Hebben de bezoekerstatus gewijzigd of dezelfde status
behouden (22 CFR 41.112(d))
Studenten en deelnemers aan uitwisselingsprogramma's met
visa uit de F- en J-categorieën moeten aan alle volgende
voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor
automatische verlenging:
• Aankomst vanuit Canada, Mexico of aangrenzende
eilanden (behalve Cuba)
• Niet afwezig van de Verenigde Staten in Canada,
Mexico of aangrenzende eilanden gedurende 30 dagen
of minder
• In het bezit van het certificaat van geschiktheid,
formulier I-20 voor F-1, of het formulier DS-2019
voor J-1
• In het bezit van een goedgekeurd I-94-formulier dat de
resterende periode van de oorspronkelijke toelating of
verblijfsverlenging vermeldt
• In het bezit van een paspoort
• Hebben in het buitenland geen aanvraag gedaan voor
een nieuw Amerikaans visum
• Hebben de bezoekerstatus gewijzigd of dezelfde status
behouden (22 CFR 41.112(d))

Deel I

G. ELEKTRONISCH FORMULIER I-94
CBP genereert nu elektronische I-94-formulieren voor
lucht- en zeeverkeer. Papieren I-94-formulieren zijn niet langer
vereist voor reizigers die via de lucht of zee reizen. Reizigers
hebben bij aankomst via www.cbp.gov/I94 toegang tot hun
I-94-formulier. Een via de website afgedrukt I-94-formulier
voldoet net zoals de papieren versie van de I-94.
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Deel II

Deel II:
Vereiste documenten bij vertrek
met een vliegtuig

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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II.

Vertrek per vliegtuig

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN, MOETEN ALLE REISDOCUMENTEN
GELDIG ZIJN EN NIET VERLOPEN.

A. VS-STAATSBURGERS - moeten één van de volgende
documenten overleggen:
• VS-paspoort
• NEXUS-kaart (alleen op aangewezen NEXUS-locaties)
• 	Een door de Amerikaanse overheid verstrekt vervoersbewijs
("Transportation Letter")
Uitzonderingen:
1. VS-staatsburgers die actief dienst doen als militair mogen
aan boord worden toegelaten zonder een VS-paspoort mits
zij beschikken over officiële reisorders en een geldig militair
identiteitsbewijs.
2. VS-staatsburgers die werkzaam zijn in de handelsmarine
mogen aan boord worden toegelaten zonder een VS-paspoort
mits zij beschikken over een Amerikaanse "Merchant Mariner
Card" waar het VS-staatsburgerschap in staat vermeld.
3. Staatsburgers en onderdanen van de Verenigde Staten die
rechtstreeks reizen tussen delen van de Verenigde Staten,
bijbehorende grondgebieden en territoria en geen buitenlandse
haven of plaats bezoeken zijn niet verplicht een paspoort te
laten zien. De Verenigde Staten en bijbehorende grondgebieden
en territoria zijn Guam, Puerto Rico, de VS Maagdeneilanden,
Amerikaans Samoa, Swains en het Gemenebest van de Noordelijke
Marianen.
B. VS-INGEZETENEN - moeten één van de volgende
documenten overleggen:
• Paspoort
• "Permanent Resident Card", model I-551
• 	"Temporary Residence"-stempel ( "ADIT") in een paspoort of
op een I-94
• "Reentry Permit", model I-327
• "Refugee Travel Document", model I-571
• Buitenlandse deelnemer aan de krijgsmacht van de VS, in bezit
van officiële orders en militaire identiteitskaart.
Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Deel II

Het Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI) eist van alle luchtreizigers
(waaronder de Amerikaanse burgers) voor reizen van en naar Noord- en ZuidAmerika, het Caraïbisch Gebied, Bermuda dat zij beschikken over een paspoort of
een ander goedgekeurd document dat de identiteit en nationaliteit van de houder
vermeldt om toegang of herhaalde toegang te kunnen krijgen tot de Verenigde Staten.

C. Bezoekers - moeten het volgende document overleggen:
• Paspoort

Deel II

Uitzonderingen:
Noodreisdocument: Een noodreisdocument wordt door een
buitenlandse ambassade of consulaat verstrekt om specifiek naar
het land van herkomst van de drager te reizen. Het heeft meestal
een korte periode van geldigheid (één jaar of minder) en kan het
aantal toegangsmogelijkheden beperken. Een noodreisdocument
kan zich voordoen in de vorm van een traditioneel paspoort of
als document voorzien van het briefhoofd van het buitenlands
consulaat.
Nationale identiteitskaarten, "cedula's", consulaire "matricula's", certificaten van
burgerschap, certificaten van naturalisatie en andere gegevensformulieren van
burgerlijke identiteit of bevolkingsstatistieken worden NIET als reisdocumenten
beschouwd en zijn NIET geldig voor vertrek per luchtverkeer uit de VS.

Het "Removal Order": Een "removal order" wordt gebruikt
om een grensgeweigerde passagier te verwijderen, terug te
halen of te deporteren uit de Verenigde Staten. Er worden
verschillende soorten Removal Orders verstrekt door de Customs
and Border Protection (CBP) en Customs Enforcement (ICE).
Een van de meest algemene is de "Single Journey Travel Letter"
(Deportatiebrief).
OPMERKING: De landen van bestemming vereisen mogelijk
aanvullende documentatie.

Single Journey Letter (deportatiebrief)
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Deel III

Deel III:
Voorbeelden van
reisdocumenten van de VS

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Deel III
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Deel III:

Reisdocumenten van de VS
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Deel III

VS-Handelsmarinekaart.......................................... 34

VS-paspoorten
E-paspoorten

Deel III

Het e-paspoort van de Verenigde Staten is te herkennen aan het Internationale
symbool van het e-paspoort op de voorzijde van het document. Dit betekent dat het
paspoort een chip bevat met informatie van de biografische pagina van de houder en
biometrische kenmerken.

Versie 2006
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VS-paspoorten

De Verenigde Staten verstrekken diplomatieke paspoorten met een zwarte kaft,
officiële paspoorten met een kastanjebruine kaft en toeristische paspoorten met een
blauwe kaft.

Deel III

Versie 1998

Noodpaspoort

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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VS-paspoortkaart

De paspoortkaart kan worden gebruikt voor reizen over land en zee met toegang tot
de Verenigde Staten vanuit Canada, Mexico, Bermuda en de meeste Caribische locaties.
Daarentegen zal voor vliegreizen het bezit van een geldig paspoort van kracht blijven.
In geen geval mag de paspoortkaart worden gebruikt als vervanger van een regulier
paspoort in de vorm van een boekje.

Deel III

De VS-paspoortkaart is een op zich zelf staand geaccepteerd WHTI-document voor
toegang tot de Verenigde Staten via alle land- en zeehavens.

NEXUS-kaart

NEXUS-kaarten zijn geldige toegangsdocumenten voor burgers uit de VS en Canada en
kunnen worden gebruikt op luchthavens die zijn voorzien van een NEXUS-kiosk.

Opmerking: Legale ingezetenen van de Verenigde Staten en ingezetenen van
Canada mogen gebruikmaken van de NEXUS kiosken maar moeten
beschikken over de vereiste toegangsdocumenten op basis van
verblijfsstatus en nationaliteit.
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Militaire identificatiekaarten

VS-militairen in actieve dienst worden zonder paspoort toegelaten mits in bezit van
officiële reisorders en een militair identiteitsbewijs.

Deel III

1. DATE OF REQUEST

REQUEST AND AUTHORIZATION FOR TDY TRAVEL OF DOD PERSONNEL

(5 U.S.C. 552a)

AUTHORITY: 5 U.S.C. 5701, 5702, and E.O. 9397.

REQUEST FOR OFFICIAL TRAVEL
3. SOCIAL SECURITY NUMBER

PRIVACY ACT STATEMENT

(YYYYMMDD)

(Reference: Joint Travel Regulations (JTR), Chapter 3)
(Read Privacy Act Statement on back before completing form.)

2. NAME (Last, First, Middle Initial)

4. POSITION TITLE AND GRADE/RATING

PRINCIPAL PURPOSE(S): Used for reviewing, approving, and accounting for official travel.
ROUTINE USE(S): None.

5. LOCATION OF PERMANENT DUTY STATION (PDS)

6. ORGANIZATIONAL ELEMENT

7. DUTY PHONE NUMBER
(Include Area Code)

8. TYPE OF ORDERS

9. TDY PURPOSE (See JTR, Appendix H)

11. ITINERARY

10a. APPROX. NO. OF TDY DAYS

b. PROCEED DATE
(YYYYMMDD)

(Including travel time)

DISCLOSURE: Voluntary; however, failure to provide the requested information may delay or preclude timely authorization of your travel
request.
16. REMARKS (Continued) (Use this space for special requirements, leave, excess baggage, accommodations, registration fees, etc.)

VARIATION AUTHORIZED

12. TRANSPORTATION MODE
a. COMMERCIAL
RAIL
AIR

BUS

SHIP

b. GOVERNMENT
AIR
VEHICLE

c. LOCAL TRANSPORTATION
CAR
TAXI
OTHER
RENTAL

SHIP

PRIVATELY OWNED CONVEYANCE (Check one)
RATE PER MILE:
ADVANTAGEOUS TO THE GOVERNMENT

AS DETERMINED BY APPROPRIATE TRANSPORTATION OFFICER (Overseas Travel only)

13.

a. PER DIEM AUTHORIZED IN ACCORDANCE WITH JTR.

MILEAGE REIMBURSEMENT AND PER DIEM IS
LIMITED TO CONSTRUCTIVE COST OF
COMMON CARRIER TRANSPORTATION AND
PER DIEM AS DETERMINED AND TRAVEL
TIME AS LIMITED PER JTR

b. OTHER RATE OF PER DIEM (Specify)

15. ADVANCE
AUTHORIZED

14. ESTIMATED COST
a. PER DIEM

$

b. TRAVEL

c. OTHER

$

d. TOTAL

$ 0.00

$

$

16. REMARKS (Use this space for special requirements, leave, excess baggage, accommodations, registration fees, etc.)

17. TRAVEL-REQUESTING OFFICIAL (Title and signature)

18. TRAVEL-APPROVING/DIRECTING OFFICIAL (Title and signature)

AUTHORIZATION
19. ACCOUNTING CITATION

20. AUTHORIZING/ORDER-ISSUING OFFICIAL (Title and signature)

21. DATE ISSUED (YYYYMMDD)
22. TRAVEL ORDER NUMBER

DD FORM 1610, JAN 2001

PREVIOUS EDITION IS OBSOLETE.

Reset

DD FORM 1610 (BACK), JAN 2001

Reset

Militaire Orders Model DD-1610

Opmerking: Sommige geldige militaire reisorders worden niet op de
DD 1610-formulieren vermeld

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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VS-handelsmarinekaart

Deel III

De VS-handelsmarinekaart mag in plaats van een VS-paspoort worden geaccepteerd
mits de houder op het document gekenmerkt is als ingezetene van de Verenigde Staten.

"Global Entry Card"

Het "Global Entry"-programma voorziet in een versnelde afhandeling bij aankomst in
de Verenigde Staten van vooraf goedgekeurde reizigers die gering risico vormen .

"Global Entry Card"
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Uitgebreid rijbewijs

"Enhanced Tribal Card"

Uitgebreide rijbewijzen en "Enhanced tribal cards" gelden als legitimatiebewijs
van bewijs van het staatsburgerschap van de VS. Deze documenten zijn door vele
lidstaten ontwikkeld en voldoen aan de voorschriften van de WHTI. Uitgebreide
rijbewijzen en Enhanced Tribal Cards mogen door VS-staatsburgers worden
gebruikt in plaats van een paspoort voor het oversteken van de landsgrens met
Canada of Mexico.

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Deel III

SENTRI-kaart

Het Sentri-programma zorgt voor versnelde afhandeling van vooraf goedgekeurde
reizigers die een laag risico vormen aan de grensposten van de zuidelijke landsgrens.

"Permanent Resident Cards"

Deel III

Een wettelijk permanent ingezetene (Permanent Resident - LPR) mag naar de
Verenigde Staten reizen met een "Permanent Resident Card" (model I-551). Een
LPR met een verlopen I-551 kan worden toegelaten zonder boete als de kaart werd
uitgegeven met een vervaldatum van 10-jaar. Een paspoort is niet vereist.

DHS versie 2010

DHS versie 2004
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Vervolg "Permanent Resident Cards"

Deel III

DOJ versie 1997

Versie 1977 is nog geldig

In deze gids zijn alle "permanent resident cards" opgenomen die geldig zijn als
reisdocument. Indien een passagier een permanent resident card toont die niet is
opgenomen in deze handleiding, neem dan voor het instappen contact op met een
RCLG-vertegenwoordiger voor controle van de echtheid van de kaart.

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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"Notice of Action"

Deel III

Een voorwaardelijke ingezetene (Conditional Resident) met een verlopen "Resident
card" (met een geldigheidsduur van twee jaar) kan worden toegelaten aan boord mits
in bezit van een "Notice of Action" (model I-797). Het formulier "Notice of Action"
verlengt de geldigheid van de kaart gedurende een bepaalde tijd, meestal één jaar. De
"Ontvangstdatum" op het formulier heeft geen invloed op de geldigheid van de kaart.
Een paspoort is niet vereist.

Opmerking: Het uiterlijk en de gegevens op het I-797-formulier kunnen variëren
afhankelijk van het kantoor van afgifte van het U.S. Citizenship en de
Immigratiediensten. Als u niet zeker bent over het I-797-formulier,
neem dan voor het instappen contact op met de RCLG.
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ADIT-stempels

Een Lawful Permanent Resident (LPR) kan bij terugkeer in de Verenigde Staten
worden toegelaten met een geldig "Alien Documentation Identification and
Telecommunication" (ADIT)-stempel. De ADIT-stempel wordt aan een LPR verstrekt
als tijdelijk bewijs van zijn/haar verblijfsvergunning. Een ADIT-stempel kan op een
paspoort of I-94-formulier worden gezet.

Deel III

CBP-versie

UCCIS-versie

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Immigrantvisum

Een immigrantenvisum wordt verstrekt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
van de VS verstrekt en in het paspoort van de immigrant gezet.
Als een immigrant is toegelaten tot de Verenigde ontvangt de immigrant een Re-entrydocument dat geldig is voor één jaar vanaf de afgiftedatum. De verklaring “UPON

ENDORSEMENT SERVES AS TEMPORARY I-551 EVIDENCING
PERMANENT RESIDENCE FOR 1 YEAR” is afgedrukt in de hoofdtekst

van het visum, direct boven de machinaal afleesbare strook. Deze documentatie
wordt aanvaard voor reis- en arbeidsdoeleinden en is bedoeld om de ADIT-stempel
te vervangen.

Deel III

GOEDKEURING
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"Permit to Re-Enter"

Een wettelijk permanent ingezetene mag opnieuw tot de Verenigde Staten worden
toegelaten met een "Permit to Re-enter" (model I-327) zonder te beschikken over een
"Permanent Resident Card". De duur van afwezigheid uit de Verenigde Staten mag
meer dan één jaar zijn indien een Re-Entry Permit wordt overgelegd.

Deel III

Versie 2007

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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"Refugee Travel Document"

Deel III

Een "Refugee Travel Document" (model I-571) is geldig voor reizen naar of vanuit de
Verenigde Staten.

Versie 2005
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"Employment Authorization Documents" (EAD)

"Employment Authorization Documents" (model I-766) worden verstrekt aan wettelijk
tijdelijk ingezetenen van de Verenigde Staten of aan bepaalde niet-immigranten met
een tijdelijke verblijfsvergunning als bewijs voor een werkvergunning. Als de niet
verlopen EAD aan de voorkant is voorzien van de tekst “VALID FOR RE-ENTRY TO
THE U.S.” mogen vervoersmaatschappijen passagiers met dit document toelaten in
combinatie met een geldig paspoort of een ander geldig reisdocument.
Let op: Niet alle Employment Authorization Documents zijn als reisdocument
geldig. Als de voorkant van de kaart is voorzien van de tekst "NOT VALID FOR
RE-ENTRY” mogen vervoersmaatschappijen deze passagiers niet toelaten mits
zij zijn voorzien van geldige VS-toegangsdocumenten zoals beschreven in
deze handleiding.

Deel III
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"Employment Authorization Document -EAD"

Deel III

De "Combo Card" (model I-766) fungeert als een combinatie van een "parole"
(tijdelijke vergunning) (model I-512- op pagina 45) en als toestemming
om te werken in de Verenigde Staten. Als op de niet verlopen EAD op de
voorkant van de kaart is vermeld "SERVES AS I-512 ADVANCE PAROLE” mogen
vervoersmaatschappijen de passagiers met dit document toelaten in combinatie
met een geldig paspoort of ander geldig reisdocument.
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"Parole Authorization"

Een houder van een "Parole Authorization" (model I-512) kan hiermee toegang
of herhaalde toegang tot de Verenigde Staten aanvragen. Een persoon die dit
document overlegt kan worden toegelaten tot de vervaldatum van het document.
Een bekrachtiging van het document door welke stempel dan ook verlengt niet de
afgedrukte vervaldatum op de "Parole Letter".

Deel III

Opmerking: Het uiterlijk en de gegevens op model I-512 kunnen variëren
afhankelijk van het kantoor van afgifte

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Vervoersbewijs ("Transportation Letter")

Deel III

Een vervoersbewijs kan door een ambassade of consulaat van de VS worden verstrekt
aan een VS-staatsburger, een wettelijk permanent ingezeten of een vluchteling.
Deze brief is voldoende voor toegang van de houder van de brief indien het
vervoer plaatsvindt vóór de vervaldatum van de brief

Opmerking: Het uiterlijk en de gegevens kunnen variëren, afhankelijk van het
kantoor van afgifte. Bewijzen kunnen worden afgegeven door de
"U.S. Department of State", "Immigration and Customs Enforcement",
"Customs and Border Protection" of "Citizenship and Immigration
Services".
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"Lincoln Boarding Foil"

Het Ministerie van buitenlandse zaken van de VS verstrekt Lincoln boarding-kaarten
aan vluchtelingen, asielzoekers en "parole"-reizigers. De Lincoln Boarding Foil kan zijn
bevestigd aan een paspoort of een DS-232-formulier van het Amerikaans Ministerie
van Buitenlandse Zaken indien de houder niet beschikt over een paspoort.
De kaart zal de volgende informatie dragen in het veld "Annotation": “NOT
A VISA. FOIL PREPARED AT DHS REQUEST. MAY BE BOARDED WITHOUT
TRANSPORTATION CARRIER LIABILITY.” Bovendien zal of de klasse "ZZ" of
"YY"of "PARCIS." worden vermeld

Deel III
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Lincoln-bezoekersvisum

Deel III

Elke bezoeker van de Verenigde Staten dient in het bezit te zijn van een Lincoln-visum
voor het specifieke reisdoel (tenzij vrijgesteld).

Lincoln-visum

Opmerking: Op 1 oktober 2013, heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken van
de VS aangekondigd dat het Teslin-visum niet langer is toegestaan.
Het Lincoln-visum is het enige geldige, geautoriseerde visum. Als een
Teslin-visum wordt aangetroffen, dan is het aanbevolen contact op
te nemen met de RCLG alvorens het aan boord gaan. Een afbeelding
van een Teslin-visum is weergegeven op pagina 73.
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VS-grensovergangskaarten

De "Border Crossing Card" (BCC) wordt verstrekt door het Amerikaanse Ministerie
van Buitenlandse Zaken en is een plastic kaart in de grootte van een creditcard en
combineert een B1/B2-toeristenvisum met een Border Crossing Card. De Border
Crossing Card wordt alleen verstrekt aan ingezetenen van Mexico met de Mexicaanse
nationaliteit in gebieden langs de grens van de VS met Mexico.

Deel III
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"Laissez - Passer" van de Verenigde Naties

Deel III

De Laissez - Passer van de Verenigde Naties is een aanvaardbaar reisdocument
voor toegang tot de Verenigde Staten mits aan de binnenzijde voorzien van
VS-visumclassificatie "G4".
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Deel IV

Deel IV:
Visumclassificaties
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Deel IV
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Deel IV:

Visumclassificaties
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Deel IV

A-1
Overheidsambtenaar en naaste familie
A-2
Overheidsambtenaar en naaste familie
A-3
Medewerker van A-1 of A-2
B-1
Tijdelijke bezoeker voor zakenreis
B-2
Tijdelijke bezoeker als toerist
C-1
Doorreisvisum voor personen die reizen via de VS
C1/D
Gecombineerd visum voor doorreis en bemanningsleden
C-2
Reis naar de Verenigde Naties
C-3
Overheidsambtenaar naaste familie/werknemer op doorreis via de VS
CW1
Tijdelijke werknemer in het Gemenebest van Noordelijke Marianen
CW2
Echtgeno(o)t(e) of kind van CW1
D-1
Bemanningslid dat vertrekt op hetzelfde schip als van aankomst
D-2
Bemanningslid vertrekkend op een ander schip of vervoermiddel
E-1
Handelaar uit een verdragsland, echtgeno(o)t(e) en kinderen
E-2
Investeerder uit een verdragsland, echtgeno(o)t(e) en kinderen
E2C 	Investeerder uit het Gemenebest van Noordelijke Marianen,
echtgeno(o)t(e) of kind
E-3
Australisch ingezetene met een gespecialiseerd beroep
E3D
Echtgeno(o)t(e) of kind van E3
E3R
Terugreis van E3
F-1
Studenten
F-2
Echtgeno(o)t(e) of kind van F-1
F-3
Studenten uit Canada en /of Mexico
G-1
Vertegenwoordigers en medewerkers van internationale organisaties
G-2
Vertegenwoordigers en medewerkers van internationale organisaties
G-3
Vertegenwoordigers voor en medewerkers van internationale organisaties
G-4 	Vertegenwoordigers voor en medewerkers van internationale organisaties
G-5
Werknemer of lid van naaste familie van G1-4
H-1B
Gespecialiseerde beroepen
H-1B1 Vrije doorgang voor deskundigen uit Chili en Singapore
H1C
Verpleegkundige
H-2A
Tijdelijke landbouwmedewerker
H-2B
Tijdelijke landbouwmedewerker opgeleid / niet-opgeleid
H2R
Terugreis van H2B
H-3
Industriële cursist
H-4
Echtgeno(o)t(e) of kind van H1-H3
I
Buitenlandse mediavertegenwoordiger en naaste familie
J-1
Beursbezoeker
J-2
Echtgeno(o)t(e) of kind van J-1
K-1
Verloofde (e) van een VS-staatsburger
K-2
Kind van K-1
K-3
Echtgeno(o)t(e) van VS-staatsburger
K-4
Kind van K-3
L-1
Bedrijfsinterne overplaatsing van een werknemer
L1B
Specialistische kennis bedrijfsinterne overplaatsing
L-2
Echtgeno(o)t(e) of kind van L-1
M-1
Student beroepsonderwijs of andere niet-academische student
M-2
Echtgeno(o)t(e) of kind van M-1
M-3
Studenten uit Canada en /of Mexico

Deel IV

N-8

 uder van iemand met de buitenlandse nationaliteit, geclassificeerd
O
als een Bijzondere Immigrant
N-9
Kind van N-8 of Bijzondere Immigrant
NAVO-1- Vertegenwoordigers en gezinnen
NAVO-2- Vertegenwoordigers en gezinnen
NAVO-3- Vertegenwoordigers en gezinnen
NAVO-4- Vertegenwoordigers en gezinnen
NAVO-5 Medewerkers van de NAVO 1-4
NAVO-5 Medewerkers van de NAVO 1-4
NAVO-7- Medewerker van de NAVO 1-6 of naaste familie
O-1
Buitengewone bekwaamheid
O-2
Begeleiding /ondersteuning O-1
O-3
Echtgeno(o)t(e) of kind van O1-O2
P-1
Individueel atleet of teamlid, Entertainmentgroep
P-2
Artiesten en entertainers in onderlinge uitwisselingprogramma's
P-3
Artiesten en entertainers in eenmalige culturele programma's
P-4
Echtgeno(o)t(e) of kind van P-1
Q-1
Internationaal culturele uitwisseling
Q-2
Iers vredesproces Cultureel
Q-3
Echtgeno(o)t(e) of kind van Q-1-Q-2
R-1
Religieuze werknemer
R-2
Echtgeno(o)t(e) of kind van R-1
S
Speciale tijdelijke verblijfsvergunning
S
Speciale tijdelijke verblijfsvergunning
S
Speciale tijdelijke verblijfsvergunning
TN
Zakenvisum voor Canada en Mexico NAFTA
TD
Echtgeno(o)t(e) of kind van TN
V-1Echtgenoot van een immigrant (LPR)
V-2
Kind van V-1
V-3
Derivaat kind van V-1 en V-2
JJ	Door het Ministerie van buitenlandse zaken van de VS verstrekt
visum in plaats van een vervoersbrief
JJ	Door het Ministerie van buitenlandse zaken van de VS verstrekt
visum in plaats van een vervoersbrief
PARCIS	"Parole"-vergunning van de afdeling International Operations van de
United States Citizenship and Immigration Services
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Deel V

Tabel beboetbare overtredingen

Deel V
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Deel V:
Beboetbare artikelen uit de
Immigration and Nationality Act (INA)
In de tabel hieronder staan de boetes die door het CBP worden verstrekt volgens de
INA. Raadpleeg de INA en toepasselijke wettelijke voorschriften voor meer informatie.

Ina Sec

Omstandigheid

Max.
boete

234

Zonder voorafgaande kennisgeving van aankomst
vliegtuig of landing van vliegtuig op een
ongeoorloofde plaats.

$ 3.200

243(c)

Het niet deporteren van passagiers zoals opgedragen $ 3.200
[ref. 241 (d) (3) ].
$ 2.200

Het niet terugnemen van passagiers als opgedragen
[ref. 241 (d) (1) ].

$ 2.200

Het niet aanhouden van verstekelingen tot inspectie
[ref. 241(d)(2)].

$ 2.200

Het niet betalen voor het deporteren van
verstekelingen zoals opgedragen [ref. 241(e)].

$ 2.200

Het niet deporteren van verstekelingen
[ref. 241(d)(2)(C)].

$ 5.500

Het niet melden van illegaal aan land gekomen
buitenlandse bemanning.

$ 320

Het uitvoeren van havenarbeid door buitenlandse
bemanning [ref. 258].

$ 7.500

Het niet aanhouden van buitenlandse bemanning
voor de inspectie.

$ 4.300

Het niet aanhouden van buitenlandse bemanning
zoals opgedragen.

$ 4.300

Het niet deporteren van buitenlandse bemanning
zoals opgedragen.

$ 4.300

255

Tewerkstelling van van bemanningsleden met
bepaalde aandoeningen op passagiersschepen.

$ 1.100

256

Onjuist ontslag van buitenlands bemanningslid.

$ 4.300

257

Buitenlands bemanningslid naar de VS brengen met
de intentie zich te onttrekken aan CBP-wetten.

$ 16.000

271

Het niet voorkomen van onbevoegde aankomsten
van vreemdelingen

$ 4.300

272

Het vervoeren van een vreemdeling die werd
geweigerd om gezondheidsgerelateerde redenen.

$ 4.300

251 (b)
251 (d)

254 (a)(1)
254 (a)(2)

Deel V

Het niet betalen van de onkosten voor het
deporteren van passagiers zoals opgedragen
[ref. 241(e)].

254 (a)(3)

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Ina Sec

Omstandigheid

Max.
boete

273 (a)(1)

Het vervoeren van een vreemdeling zonder een
geldig en niet verlopen reisdocument.

$ 4.300

273 (a)(2)

Het aannemen van een vergoeding, borg, of
beloning als voorwaarde voor toelating aan boord
van een vreemdeling.

$ 4.300

Het na 26-10-04 vervoeren van een vreemdeling
onder het Visa Waiver-programma (VWP) zonder
een geldig, machinaal afleesbaar paspoort (MRP).
Het na 26-10-05, vervoeren van een vreemdeling
zonder een digitale foto in een machinaal afleesbaar
paspoort.
Het na 26-10-05, vervoeren van een vreemdeling
zonder een digitale foto in een MRP dat is voorzien
van een ingesloten biometrische chip.

Deel V

Het vervoeren van een VWP-vreemdeling zonder
een ESTA-vergunning.
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$ 4.300

$ 4.300

$ 4.300

$ 4.300

Deel V
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Deel V
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Deel VI:
De reisdocumenten in
één overzicht
Deel VI
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Deel VI
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Vereiste documenten voor
Aankomst per vliegtuig

VS-staatsburgers moeten beschikken over één van
de volgende:

VS-paspoort

Militaire identificatiekaart
(met officiële dienstorders)

Deel VI

VS-handelsmarinekaart

NEXUS-kaart
(alleen via Nexus-kiosk)

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Vereiste documenten voor
AANKOMST per vliegtuig

VS-staatsburgers moeten beschikken over één van
de volgende documenten:

U.S. Department of Homeland Security
U.S. Customs and Border Protection
American Embassy [ENTER Office]

AUTHORIZATION TO TRANSPORT ALIEN TO THE UNITED STATES
Date Issued:
This Document Valid Until:
Document Number:
Name of Bearer:
Date/Place of birth:
Permanent Resident Card Number:
Passport Number:
TO: Transportation Company
Presentation of this document will authorize a transportation company to accept the named bearer, whose
photograph is attached, on board for travel to the United States without liability under Section 273(b) of the
Immigration and Nationality Act for this single trip unless otherwise noted. In the event of evidence of
tampering with this letter or with the copy of this letter directed to the CBP Officer or with the envelopes in
which these letters are conveyed, the transportation company is requested not to board the person named
above and to report the evidence of tampering to this office at (insert tel. number) or after normal business
hours to call the Embassy Duty Officer at: (insert tel. number).
TO: Customs and Border Protection (CBP) Officer at Port of Entry
The bearer of this document, who appears to be a lawful permanent resident of the United States, is not in
possession of a Alien Registration Card (I-551) for the stated reason that it was reported (insert what applies
e.g., Lost, Stolen, Expired, Mutilated) while temporarily outside of the United States. This document was
issued to allow the bearer to board a carrier and make application for admission to the United States.
This letter in no way constitutes an obligation on the United States Government to admit the alien. CBP at the
port of entry has sole and exclusive authority to admit the above named alien. A copy of this letter has been
retained by this office along with the bearer’s sworn affidavit as to his/her claimed status as a Lawful Permanent
Resident alien of the United States.
Issued by:
_______________________________________
Telephone:
_______________________________________
PPhotograph

Deel VI

Vervoersbewijs ("Transportation Letter")

"Lincoln Boarding Foil"
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Vereiste documenten voor
AANKOMST per vliegtuig

Staatsburgers van Canada en Bermuda
moeten beschikken over één van de volgende documenten:

Paspoort

"Parole"-brief

Deel VI

Deze stempel in het paspoort voor het Verenigd Koninkrijk
vermeldt het staatsburgerschap van Bermuda

NEXUS-kaart
(alleen via Nexus-kiosk)

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Vereiste documenten voor
AANKOMST per vliegtuig

Mexicaanse staatsburgers moeten
beschikken over:

OF

Paspoort en visum

OF

Deel VI

Paspoort en "Border Crossing Card" (BCC)

"Parole"-brief

66

Paspoort en niet verlopen EAD

U.S. Customs and Border Protection

Vereiste documenten voor
AANKOMST per vliegtuig

"Lawful Permanent Residents"

moeten
beschikken over één van de volgende documenten:

ADIT-stempel

DHS-reisdocument

Immigrantenvisum

Deel VI

"Permanent Resident Card"
U.S. Department of Homeland Security
U.S. Customs and Border Protection
American Embassy [ENTER Office]

"Parole"-brief

AUTHORIZATION TO TRANSPORT ALIEN TO THE UNITED STATES
Date Issued:
This Document Valid Until:
Document Number:
Name of Bearer:
Date/Place of birth:
Permanent Resident Card Number:
Passport Number:
TO: Transportation Company
Presentation of this document will authorize a transportation company to accept the named bearer, whose
photograph is attached, on board for travel to the United States without liability under Section 273(b) of the
Immigration and Nationality Act for this single trip unless otherwise noted. In the event of evidence of
tampering with this letter or with the copy of this letter directed to the CBP Officer or with the envelopes in
which these letters are conveyed, the transportation company is requested not to board the person named
above and to report the evidence of tampering to this office at (insert tel. number) or after normal business
hours to call the Embassy Duty Officer at: (insert tel. number).
TO: Customs and Border Protection (CBP) Officer at Port of Entry
The bearer of this document, who appears to be a lawful permanent resident of the United States, is not in
possession of a Alien Registration Card (I-551) for the stated reason that it was reported (insert what applies
e.g., Lost, Stolen, Expired, Mutilated) while temporarily outside of the United States. This document was
issued to allow the bearer to board a carrier and make application for admission to the United States.
This letter in no way constitutes an obligation on the United States Government to admit the alien. CBP at the
port of entry has sole and exclusive authority to admit the above named alien. A copy of this letter has been
retained by this office along with the bearer’s sworn affidavit as to his/her claimed status as a Lawful Permanent
Resident alien of the United States.
Issued by:
_______________________________________
Telephone:
_______________________________________
PPhotograph

"Lincoln Boarding Foil"

Vervoersbewijs
("Transportation Letter")
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Vereiste documenten voor
AANKOMST per vliegtuig

Deelnemers aan het VWP moeten beschikken
over het volgende document:

Met

Paspoort dat geldig is voor het VWP

Met

Deel VI

Machineleesbaar paspoort

Met
Digitale foto indien
afgegeven na
25 Oktober 2005

68

E-paspoort indien
afgegeven na
25 Oktober 2005
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Vereiste documenten voor
AANKOMST per vliegtuig

Reizigers die in aanmerking komen
voor het VWP (vervolg):
Grieks paspoort

Taiwanees paspoort

Persoonlijk id-nummer

Alle anderen moeten beschikken over het volgende:

Paspoort en visum

Deel VI

OF

"Parole"-brief

Paspoort en niet verlopen EAD
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Vereiste documenten voor
VERTREK per vliegtuig

Staatsburgers van de Verenigde Staten
moeten beschikken over één van de volgende:

Paspoort

Deel VI

NEXUS-kaart

Militair
NEXUS-kaart
(met officiële dienstorders)

VS-handelsmarinekaart
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Vereiste documenten voor
VERTREK per vliegtuig

"Lawful Permanent Residents"

moeten beschikken over één van de volgende documenten:

"Permanent Resident Card"
Immigrantenvisum

"Parole"-brief

Deel VI

DHS-reisdocument

Paspoort

ADIT-stempels

Informatiegids voor de vervoersmaatschappij
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Vereiste documenten voor
VERTREK per vliegtuig

Canadese staatsburgers

moeten beschikken
over één van de volgende documenten:

NEXUS-kaart

Paspoort

Alle andere

Deel VI

moeten beschikken over een paspoort,
noodreis-document of "Removal Order".

Paspoort

Single Journey Letter
(Deportatiebrief)

Noodreisdocument:
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Vereiste documenten voor
Vertrek per vliegtuig

Voorbeelden van documenten die
niet worden geaccepteerd bij aankomst in
of vertrek uit de Verenigde Staten via luchtverkeer:
• Rijbewijs
• Geboorteakte
• Certificaat van burgerschap (of kaart)
• Certificaat van naturalisatie
• Consulair "matricula"
• "Cedula"
• Nationale identificatiekaart

Neem bij twijfel contact op met de CBP Regional Carrier
Liaison Group (RCLG) of de dichtstbijzijnde aankomsthaven.

Deel VI

Een voorbeeld van een verlopen Teslin-visum.
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Documentvereisten voor LAND & ZEE

Staatsburgers van de Verenigde Staten
moeten beschikken over één van de volgende:

VS-paspoort

VS-paspoortkaart

Deel VI

SENTRI-kaart

Door de staat of provincie
verstrekt uitgebreid rijbewijs

NEXUS-kaart

"Enhanced Tribal Card"

"Global Entry Card"
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Documentvereisten voor LAND & ZEE

Canadese staatsburgers

moeten beschikken
over één van de volgende documenten:

NEXUS-kaart

Paspoort

Deel VI

SENTRI-kaart

"Northern Affairs Card"

Door de staat of provincie verstrekt uitgebreid rijbewijs
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Deel VII:
Het Advance Passenger
Information System

Deel VII
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Deel VII
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Het Advance Passenger Information System (APIS) werd in 1989 door de Amerikaanse
regering, in samenwerking met de luchtvaartsector, ontwikkeld als een vrijwillig
programma . Verplichte APIS-eisen werden voor het eerst ingevoerd in het kader
van de Aviation and Transportation Security Act (ATSA) van 2001 en de Enhanced
Border Security and Visa Reform Act van 2002. Als gevolg van de aanbevelingen van
de 9/11-commissie heeft het congres DHS gemandateerd om te eisen dat vóór vertrek
informatie wordt verkregen over internationale lucht-en zeereizigers, zoals vereist in
de Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act van 2004 (IRTPA).

"APIS Pre-Departure" en "APIS Snelle Query" (AQQ)
voor commerciële luchtvaartmaatschappijen

Op 23 augustus 2007 publiceerde het CBP de "APIS Pre-Departure Final Rule", met
een implementatieperiode van 180 dagen en de ingangsdatum 19 februari 2008.
Deze regel is een wijziging van bestaande verordeningen en biedt commerciële
luchtvaartmaatschappijen drie opties om gegevens te verzenden.

Verzending van informatie

De luchtvaartmaatschappijen kunnen voor vertrek APIS-informatie verstrekken door
middel van:
•

Een APIS Batch Transmissie, in interactieve of niet-interactieve vorm, waarbij
de luchtvaartmaatschappijen 30 minuten voor vertrek het volledige manifest
van alle passagiers overbrengen.

•

Gebruik van een APIS Quick Query (AQQ) waarmee
luchtvaartmaatschappijen in realtime informatie overdragen op het moment
van inchecken door de passagier voor het instappen.

•

Krachtens elke optie zal de vervoerder niet toestaan dat de passagier wordt
toegelaten zonder dat de passagier is goedgekeurd.

Voor vaartuigen die vanaf buitenlandse havens vertrekken naar de VS blijft het huidige
vereiste van kracht om aankomstgegevens van passagiers en bemanningsleden 24 tot
96 uur voor aankomst door te geven, maar vaartuigen die vanuit de VS vertrekken zijn
verplicht de APIS-gegevens 60 minuten vóór het vertrek door te geven.

Deel VII
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Deel VIII:
Mensenhandel
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Deel VIII
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Potentiële slachtoffers van
mensenhandel

Mensenhandel is het onvrijwillig,gedwongen exploiteren van een
persoon door middel van fysieke
en/of psychische dwang en is een
misdaad tegen de mensenrechten.
Mensenhandel verschilt van
mensensmokkel op verschillende
manieren maar de exploitatie van
een persoon onderscheidt handel
van smokkel. Mensensmokkel is
vrijwillig en in het algemeen eindigt
de relatie met de smokkelaar na de
grensovergang.
Als lid van de transportbranche bent
u in de unieke positie om passagiers
te observeren en biedt het u de
mogelijkheid om signalen op te
merken die anders niet zouden
opvallen.

Photo by Kay Chernush, U.S. Department of State

Death is not the only
way to lose your life.
Be alert. Be strong. Be free.
Stop Human Trafficking
You have rights in the U.S. regardless of your
visa status.
• Did someone take away your ID or documents?
• Is someone forcing you to work for them to
pay off a debt?
• Is someone forcing you to work or have sex
against your will?
• Is someone threatening or hurting you or your
family?
If yes, don’t be afraid to ask for help.
CALL TOLL-FREE, 24 HOURS:

1-888-3737-888

CBP-ambtenaren zijn opgeleid om mogelijke slachtoffers van
mensenhandel te identificeren. Alle personen in de Verenigde Staten,
zelfs de personen die hier illegaal verblijven, worden beschermd
door en onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving. CBP werkt
nauw samen met andere federale partners om ervoor te zorgen
dat slachtoffers van mensenhandel worden beschermd, een veilig
toevluchtsoord krijgen en medische of andere bijstand ontvangen.
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