Informatie invullen visumaanvraag China
Reiscommissie 2008: China
21 januari 2008
Samenvatting
Dit document bevat een korte instructie om problemen bij het invullen en aanvragen
van een groepsvisum voor China te voorkomen. Je wordt vriendelijk, doch zeer dringend
verzocht om je ingevulde visumaanvraag uiterlijk vrijdag 21 maart bij de boekverkoop in
te leveren. Bijlagen: een voorbeeld van een visumaanvraag, de Fotomatrix Editie 2008 en een
blanco officieel aanvraagformulier voor een visum.
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Inleiding

Om de Volksrepubliek China te mogen bezoeken heb je een visum nodig. Het aanvragen van
een groepsvisum voor het hele reisgezelschap is voordeliger en efficiënter dan het indienen
van 40 verschillende aanvragen, daarom zal de reiscommissie de aanvragen bundelen in een
groepsaanvraag. Het is belangrijk dat je deze instructies goed leest en het voorbeeldformulier
bij de hand houdt bij het invullen. Mocht je alsnog twijfelen over bepaalde zaken dan kun je
altijd contact opnemen met de reiscommissie: china@a-eskwadraat.nl.

2
2.1

Het formulier
Algemeen

Uiteraard dient het formulier in het Engels ingevuld te worden. Het verdient de aanbeveling
om elk veld altijd in te vullen. Als bepaalde dingen niet op je van toepassing zijn kun je
natuurlijk een streepje zetten. Er is één veld dat je op dit moment nog niet kunt invullen:
“Maximum duration of (each) stay in China”, omdat er op dit moment nog geen zekerheid
bestaat over de verlengde retourtickets. Wij zullen deze informatie voor je invullen tegen de
tijd dat dat bekend is.

2.2

Specifieke instructies

4 Given Name
Vul hier je voornaam in, het is niet nodig je doopnamen te vermelden.
5 Date of Birth
Let op dat je hier je geboortedatum in ISO-formaat invult: YYYY-MM-DD. Dus niet
volgens Amerikaans of Nederlands gebruik!
9 Employer & occupation
Ook al heb je een bijbaan, vul hier niet de naam van je werkgever in. In het veld
“Occupation” vul je “Student” in.
12 Passport Expiration Date
Zorg ervoor dat je paspoort nog minstens 6 maanden na terugkomst geldig is! Mocht je
hierdoor een nieuw paspoort moeten aanvragen en in tijdsproblemen komen, neem dan
zo spoedig mogelijk contact met ons op
13 Major pursposes of your visit(s) to China
Hoewel we natuurlijk op studiereis gaan worden we beschouwd als toerist, niet als student. Kruis het vakje “Study” dus niet aan, anders heb je nog andere documenten nodig
om het land in te komen.
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16 Intended date of entry
Laat je niet misleiden om in de vrije ruimte onder het nummer ‘16’ te schrijven, je moet
het vakje rechts daarvan gebruiken om de datum in te vullen. Het vliegtuig zal landen
op 10 juli 2008, deze datum dien je wederom in te vullen in ISO-formaat: 2008-07-10.
17 Maximum duration of (each) stay in China
Dit veld zal de reiscommissie voor je invullen, vul het dus niet zelf in!
18 Pickup date requested
Kruis het vakje “Normal” aan
20 Name, address and phone no. of the organization or person to be visited
We zullen in Beijing het volgende hostel bezoeken:
King’s Joy Hostel, no. 81 Meishi Street, 100051 Beijing – 0086 10 5217 1900
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De foto

Aan de foto worden bepaalde eisen gesteld, plak dus géén zelfgeprinte of uitgeknipte foto op
je visumaanvraag! Bijgevoegd tref je de Fotomatrix Model 2007 aan, daar kun je precies in
lezen welke eisen er gelden aan een pasfoto voor de visumaanvraag. Neem bij twijfel altijd
het zekere voor het onzekere: laat een nieuwe pasfoto maken bij een professionele fotograaf!
Tip: voor het stadhuis in Utrecht staat op werkdagen een fotograaf met een mobiele studio.
Voor meer informatie over de fotomatrix, zie www.paspoortinformatie.nl.

中华人民共和国签证申请表
Visa Application Form of the People’s Republic of China
1.中文姓名/Chinese Name(if any):

2.性别/Sex:

3.国籍/Nationality:

□男/M
4.外文姓名/Family Name:
5.出生日期;

Given Name:

年

月

日

Y

M

D

Date of Birth:

请将标准护照
照片粘贴于此

□女/F

6.出生地点/Place of Birth:

7. 家庭住址/Home Address:

8.曾有何国籍/Former Nationality(if any)

9.工作单位/Employer:

职业/Occupation:

Please glue
one passport photo
here

联系电话/ Telephone No.
10.护照种类：

普通

外交

□Regular

Passport Type

公务/官员

□Diplomat

其它证件（名称）

□Service/Official

□Others(Please specify)

11.护照号码:

12.护照有效期至

Passport No.

Passport Expiration Date:

13.赴中国主要事由/Major Purposes of Your Visit(s) to China:
□旅游/Sightseeing

□其它/Others____________________________

□探亲/Visiting Relatives or Friends

□商务/Business

□学习/Study

□就业/Employment

14.前往中国地点/Places to Visit in China:
15.计划入境次数（何种签证及签证次数将由领事决定）

□

3 个月内一次出入境有效/ Single entry valid within 3 months

/Intended Number of Entries(Type of visa and number of

□

6 个月内二次出入境有效/ Two-entry valid within 6 months

entries will be decided by consuls. Visa is valid from the

□

6 个月内多次出入境有效 / Multi-entry valid within 6 months

date of issuance)

□

12 个月内多次出入境有效 / Multi-entry valid within 12 months

16.预计入境日期/ Intended Date of Entry

第一次入境/ 1st Entry:

年/ Y

月/ M

日/ D

第二次入境/ 2nd Entry:

年/ Y

月/ M

日/ D

17.预计每次在中国停留天数/ Maximum Duration of

第一次入境/ First Entry:

第二次入境/ Second Entry:

(Each) stay in China

_________天 / days

_________天 / days

18.计划取证日期（加急、特急须加收服务费）/ Pickup

□

正常（4 个工作日）/ Normal (in 4 working days)

Date Requested (Extra fee should be paid for Express or

□

加急（2－3 个工作日）/ Express (in 2-3 working days)

Rush service )

□

特急（当天）/ Rush (the same day)

19.使用同一护照偕行人/ Accompanying Persons Sharing the Same Passport (if any)
姓名/ Full name

性别/ Sex

出生日期/ Date of birth

与申请人关系/ Relationship to the applicant

_________________

___________

_______________________

___________________________________

_________________

___________

_______________________

___________________________________

20.邀请单位或个人姓名、地址、电话 / Name, Address and Phone No. of the Organization or Person to Be Visited in China:

21.你是否申请过赴中国签证 / Have you ever applied for a Chinese visa before?
22.你是否曾被拒绝过赴中国签证 / Have you ever been

□ 是 / Yes

□ 是

□

/ Yes
□

否 / No

否 / No

被拒时间和地点/ If yes, when and where?__________________________

declined for your Chinese visa application?

我谨申明，我已如实和完整地填写了上述内容，并对所填写内容负责 / I hereby declare that the information above is true, correct
and complete, and I shall bear all responsibilities for the information.
填表日期:
Date:

年
Y

月
M

日

申请人本人签名：

D

Signature by Applicant:

★ 请务必认真填全所有事项 /
1. Open: 9 :00—12:00, Monday—Friday.
2. Address: Willem Lodewijklaan 10, 2517 JT, The Hague

Please complete all the items of the form carefully.
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De Paspoortuitvoeringsregelingen staan de volgende uitzonderingen toe:

GODSDIENSTIGE OF LEVENSBESCHOUWELIJKE REDENEN
De aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten
tegen het niet bedekken van het hoofd. In dat geval gelden voor de pasfoto alle in deze fotomatrix
opgenomen acceptatiecriteria met uitzondering van:
- categorie 4 WEERGAVE GEZICHT het element ‘hoofd onbedekt’.

Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten
De foto is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van
een aanvraag voor een reisdocument een pasfoto in kleur worden ingeleverd die een
goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft. Alleen als de foto aan alle onderstaande
acceptatiecriteria voldoet wordt de foto goedgekeurd, tenzij er uitzonderingsbepalingen
uit de Paspoortuitvoeringsregelingen van toepassing zijn.
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GOED

Gezicht niet
volledig zichtbaar

GOED

M A AT V O E R I N G
Formaat pasfoto is 35 mm x 45 mm (bxh).
Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet tussen de 16 mm en 20 mm.
Lengte: vanaf 11 jaar: van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm.
tot en met 10 jaar: van kin tot kruin minimaal 19 mm en maximaal 30 mm.
De maat kan beoordeeld worden aan de hand van bijbehorend transparant.

Gezicht niet
volledig zichtbaar

2

FYSIEKE OF MEDISCHE REDENEN

F O T O K WA L I T E I T

Op grond van objectief vast te stellen fysieke of medische redenen kan door de aanvrager niet worden
voldaan aan alle acceptatiecriteria in deze fotomatrix. Bij gerede twijfel aan de medische redenen kan
van de aanvrager worden verlangd, dat deze daartoe een door een bevoegde arts of medische instelling
ondertekende verklaring overlegt.

AANVRAGER IS JONGER DAN ZES JAAR
De aanvrager is een baby, peuter of kleuter jonger dan zes jaar. In dat geval gelden voor de pasfoto
minimumvereisten.
Dit zijn alle in deze fotomatrix opgenomen acceptatiecriteria met uitzondering van:
- categorie 5 HOUDING de elementen ‘ogen op een horizontale lijn’, ‘hoofd gekanteld’ en ‘schouders recht’;
- categorie 6 UITDRUKKING de elementen ‘neutrale blik’, ‘recht in de camera kijken’ en ‘mond gesloten’.

GOED

A. Zwart/wit

ACCEPTATIECRITERIA
In kleur
Goedgelijkend
Natuurlijke weergave
Scherp, voldoende contrast en
gedetailleerd
 Onbeschadigd
 Geen kopie
 Niet bewerkt
 Afgedrukt op hoogwaardig,
glad fotopapier
 Minimaal 400 dpi resolutie






GOED

GOED

GOED

B. Optische
vervorming

C. Onnatuurlijke
weergave

D. Onvoldoende
contrast (flets)

E. Onscherp

TOELICHTING
De foto is goedgelijkend en geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager.
De foto toont voldoende contrast en details in het gezicht en de kleurstelling van het
gezicht is natuurlijk.
Met hoogwaardig, glad fotopapier wordt papier bedoeld dat speciaal bestemd is voor het
afdrukken van foto’s. Het papier heeft geen reliëf of andersoortige voelbare of zichtbare
oneffenheden die de weergave van de persoon op de afdruk kan verstoren.
De eis van 400 dpi is gericht aan degene die de foto maakt. Deze stelt vast of de optische
kwaliteit van het beeld dat afgedrukt wordt vergelijkbaar is met de minimale resolutie van
400 dpi.
De foto wordt in zwart/wit afgebeeld op het document en in kleur opgeslagen in de chip.

GOED
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Meer informatie over de pasfoto en het reisdocument kunt u vinden op
www.paspoortinformatie.nl

ACHTERGROND

GOED

A. Niet egaal
(schaduw)

ACCEPTATIECRITERIA
Lichtgrijs, lichtblauw of wit
Egaal
Eenkleurig
Geen kleurverloop
Voldoende contrast tussen
hoofd en achtergrond
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B. Niet eenkleurig

C. Kleurverloop

D. Onvoldoende
contrast

E. Onvoldoende
contrast

TOELICHTING
De achtergrondkleur is lichtgrijs, lichtblauw of wit. De achtergrond van de foto is egaal,
eenkleurig en zonder verloop of schaduw.
Tussen de afbeelding van het hoofd en de achtergrond van de foto moet voldoende
contrast zijn.
Onvoldoende contrast leidt tot een vage afbeelding van de foto op het document.
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W E E R G AV E G E Z I C H T

GOED

A. Hoofd bedekt

ACCEPTATIECRITERIA

 Hoofd onbedekt
 Gezicht volledig zichtbaar
 Ogen volledig zichtbaar
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B. Gezicht niet
volledig zichtbaar

C. Gezicht niet
volledig zichtbaar

D. Gezicht niet
volledig zichtbaar

E. Ogen niet
zichtbaar

GOED

A. Ogen niet volledig
zichtbaar

ACCEPTATIECRITERIA
 Ogen volledig zichtbaar
 Volledig doorschijnende glazen
 Geen verstorende reflectie door
de bril
 Geen schaduw

TOELICHTING
Het gezicht is volledig zichtbaar als (de zijkanten van) het gezicht en de ogen niet bedekt zijn.
Haar dat over de ogen (of delen daarvan zoals de oogleden) valt, dan wel anderszins de
volledige zichtbaarheid van het gezicht verstoort, kan (geautomatiseerde) gezichtsherkenning
belemmeren.
De ooraanzet (om de breedte van het gezicht vast te stellen) kan niet bepaald worden als de
zijkanten van het gezicht bedekt zijn. Dat wil niet zeggen dat de oren zelf zichtbaar moeten
zijn.

BRIL
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B. Getint glas

C. Getint glas

D. Reflectie

E. Schaduw van bril

TOELICHTING
Bij het dragen van een bril moeten de ogen volledig zichtbaar zijn op de foto. Dat wil zeggen
dat het montuur en/of de glazen, de ogen op geen enkele wijze mogen afdekken.
Reflectie in de brillenglazen of op het montuur moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
Is het niet mogelijk om verstorende reflectie te voorkomen, dan moet de bril worden afgezet.

BELICHTING

Er mag geen schaduwvorming in het gezicht, en met name bij de ogen, voorkomen.
Accessoires zoals haarband, oorbellen e.d. mogen niet reflecteren.
Hoofdbedekking is alleen toegestaan op grond van godsdienstige, levenbeschouwelijke of
medische redenen (zie uitzonderingsbepalingen).
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HOUDING
GOED

GOED

A. Achterover

ACCEPTATIECRITERIA
Hoofd recht naar voren
Ogen op een horizontale lijn
Hoofd niet gekanteld
Schouders recht
Geen zichtbare ondersteuning
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B. Voorover

C. Scheef

D. Opzij en schouders
niet recht

E. Zichtbare
ondersteuning

ACCEPTATIECRITERIA

A. Geen neutrale blik

 Neutrale blik
 Recht in de camera kijken
 Mond gesloten

B. Overbelicht

TOELICHTING
Het hoofd en de schouders staan recht naar voren afgebeeld. Als het hoofd in enige richting
gekanteld is (achterover, voorover, scheef of opzij), dan kan dat problemen opleveren bij
(geautomatiseerde) gezichtsherkenning.

ACCEPTATIECRITERIA
 Gelijkmatig
 Geen onder- of overbelichting
 Geen schaduw in het gezicht of
in de achtergrond
 Geen reflectie in het gezicht
 Geen reflectie door accessoires

Als ondersteuning nodig is, dan mag dit niet zichtbaar zijn op de foto. Dit is te vermijden door
bijvoorbeeld de hand onder de kleding te houden.

UITDRUKKING

GOED
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B. Niet recht in de
camera kijken

C. Niet recht in de
camera kijken

D. Mond niet
gesloten

A. Onderbelicht

E. Mond niet
gesloten

TOELICHTING
Om een succesvolle (geautomatiseerde) gezichtsherkenning tot stand te brengen is het
noodzakelijk dat er recht in de camera wordt gekeken met een neutrale uitdrukking en
een gesloten mond.
Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat er nors
of stuurs gekeken hoeft te worden.

C. Schaduw gezicht

D. Reflectie

E. Reflectie
(witte vlekken)

TOELICHTING
De belichting is gelijkmatig. Dat betreft zowel het gezicht als de achtergrond.
Onder- of overbelichting, schaduw en reflectie moeten worden voorkomen.
Op de foto mogen geen ‘witte vlekken’ in het gezicht zichtbaar zijn die veroorzaakt worden
door het gebruik van bijvoorbeeld (flits)licht. Oorzaken van reflectie kunnen zijn: glimmende
huid, transpiratie, brillen, sieraden, etc.

POSITIONERING

GOED

A. Niet gecentreerd

ACCEPTATIECRITERIA
 Hoofd volledig afgebeeld
 Hoofd gecentreerd afgebeeld

B. Niet gecentreerd

C. Hoofd te hoog

D. Hoofd te hoog

E. Hoofd te laag

TOELICHTING
De persoon op de foto staat in het midden van het oppervlak van de foto afgebeeld.
Het hoofd moet volledig zijn afgebeeld.
Alleen bij personen met een grote haardos kan het voorkomen dat de haardos niet geheel
afgebeeld wordt.

