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Visum Myanmar 
Belangrijke informatie over de visumregels van Myanmar 

 
Reist u naar Myanmar? Houd dan rekening met de regels omtrent het vereiste 

visum. Sinds enige tijd is het mogelijk dit visum online aan te vragen. Het is dan 

ook niet meer nodig om hiervoor een afspraak te maken bij de ambassade. 

 

Verplicht Ja, voor alle reizigers 

E-visum geschikt voor Vakanties  

Maximale verblijfsduur 28 dagen 

Aantal inreizen Eenmalig (single-entry) 

Normale levertijd Ongeveer een week 

Spoedlevering Gemiddeld na 24 uur 

Kosten €74,95 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, PayPal of creditcard 

 

Er bestaan verschillende soorten visums voor Myanmar. Deze infosheet gaat over de variant die 

online kan worden aangevraagd via https://visumbuitenland.nl/myanmar. Als u niet aan de 

voorwaarden in dit document voldoet kunt u alsnog terecht bij de ambassade. 

 

 
 

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 01-05-2020. Lees 

alle pagina’s van dit document om ongewenste verrassingen tijdens uw reis te voorkomen.   

https://visumbuitenland.nl/myanmar
https://visumbuitenland.nl/myanmar
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Voor wie 

Myanmar verplicht alle reizigers met een Europese nationaliteit om een visum aan te vragen. Dat 

geldt dus ook voor kinderen.  

 

Het e-visum (de variant die via VisumBuitenland.nl is aan te vragen) voor Myanmar is niet 

bedoeld voor: 

- Zakenreizigers 

- Reizigers die in Myanmar willen werken 

- Reizigers die (betaald of onbetaald) vrijwilligerswerk gaan doen in Myanmar  

- Reizigers die langer dan 28 dagen in Myanmar willen blijven 

 

Voorwaarden voor online aanvragen 

De overheid van Myanmar heeft enkele beperkingen en voorwaarden in het leven geroepen 

welke verbonden zijn aan het gebruik van het visum. 

 

Paspoort 

Allereerst dient elke reiziger een paspoort te bezitten dat op het moment van aankomst in 

Myanmar nog minimaal een half jaar geldig is. Het is belangrijk om bij het invullen van het 

visumformulier op VisumBuitenland.nl hetzelfde paspoort te gebruiken als tijdens de reis; 

anders is het visum niet geldig. Is het paspoort niet lang genoeg meer geldig? Vraag dan eerst 

een nieuw paspoort aan en daarna pas het visum Myanmar.  

 

Reisplannen 

Het is niet noodzakelijk om alle reisplannen al van dag tot dag klaar te hebben op het moment 

dat het visum Myanmar wordt aangevraagd. Wel moeten er al een aantal zaken bekend zijn. Er 

moet een geschatte aankomstdatum worden ingevuld bij het aanvragen van het visum. De 

daadwerkelijke aankomstdatum mag 30 dagen eerder of later zijn, dus het is niet noodzakelijk 

om het aanvragen van het visum uit te stellen tot na het boeken van een vlucht. Wel moet in het 

aanvraagformulier al een aankomstlocatie worden ingevuld. Dit kan één van de grote drie 

internationale luchthavens zijn of één van de vijf meest gebruikte grensovergangen: 

 

 

Luchthavens 

Yangon International Airport (RGN) 

Mandalay International Airport (MDL) 

Nay Pyi Taw International Airport (NYT) 

 

 

Grenslocaties 

Tachileik 

Myawaddy 

Kawthaung 

Rih Khaw Dar 

Tamu 
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Behalve de aankomstlocaties zijn er ook restricties omtrent het verlaten van Myanmar. Dit mag 

namelijk alleen op één van de luchthavens en grensposten die hierboven zijn genoemd, alsmede 

via Htikee. Het is echter niet noodzakelijk dat Myanmar wordt verlaten op dezelfde locatie als 

waar het land wordt betreden. Ook is het ten tijde van het aanvragen van het visum nog niet 

nodig om de vertreklocatie al door te geven (of te weten).  

 

Multiple Entry nodig? 

Het visum Myanmar dat is aan te vragen via VisumBuitenland.nl is enkel geschikt voor een 

enkele inreis (single entry). Reizigers die Myanmar inreizen, tussendoor verlaten en weer 

opnieuw willen te betreden kunnen dat niet met één visum. Wel is het mogelijk al (ver) voor 

vertrek twee losse aanvragen in te dienen; één voor elke aankomst in Myanmar.  

 

Indien twee aanvragen tegelijk ingediend worden, wordt de eerste aanvraag niet door de tweede 

aanvraag overschreven, maar worden beide aanvragen apart verwerkt. Er kunnen dus zonder 

problemen meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend voor meerdere reizen/aankomsten in 

Myanmar.  

 

 

Geldigheidsperiode 

De geldigheidsduur van het visum Myanmar bestaat uit twee zaken: 

- Maximale verblijfstermijn: 28 dagen 

- Geldigheidstermijn vanaf toekenning: 90 dagen 

 

Deze twee verschillende termijnen kunnen soms voor verwarring zorgen. Deze kunnen op de 

volgende manier worden geïnterpreteerd: de maximale verblijfstermijn (28 dagen) gaat in op de 

dag van aankomst in Myanmar. De geldigheidstermijn vanaf toekenning gaat in op het moment 

dat de aanvraag voor het visum Myanmar wordt goedgekeurd door de immigratiedienst.  

 

Het is mogelijk het visum al zo ver voor vertrek aan te vragen als gewenst, de aanvraag wordt 

echter nooit meer dan 30 dagen voor de aankomst goedgekeurd (op basis van de verwachte 

aankomstdatum zoals ingevuld in het formulier). Hierdoor is het mogelijk de reis nog te 

vervroegen of uit te stellen nadat het visum is toegekend, echter niet meer dan 30 dagen, want 

de gehele verblijfstermijn moet vallen binnen de geldigheidstermijn.  
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Het visum online aanvragen: hoe werkt dat? 

Het aanvragen van het visum voor Myanmar is erg eenvoudig. Open hiervoor allereerst het 

digitale aanvraagformulier op https://visumbuitenland.nl/myanmar. Vul hier uw contact-, reis- en 

paspoortgegevens in. Vervolgens kan de betaling online worden uitgevoerd. Tenslotte wordt 

gevraagd een pasfoto te uploaden, dit mag ook een (duidelijke) selfie zijn. Direct na het 

aanleveren van de foto wordt de visumaanvraag voor Myanmar in behandeling genomen. Zodra 

het visum is toegekend ontvangt u een bevestiging per e-mail en sms. Print het visum uit en 

neem het mee op reis naar Myanmar.   

 

https://visumbuitenland.nl/myanmar

