
 
 

JAMAICA biedt online immigratie & douane formulier voor efficiënter aankomst proces 
 
KINGSTON - 20 augustus 2019 - Jamaica biedt nu een online versie van het immigratie- en 
douaneaangifteformulier (C5) voor aankomende reizigers op de internationale luchthavens van het 
eiland. 
 
Door het online formulier kunnen passagiers op een efficiëntere wijze door het aankomstproces 

(immigratie en douane) worden verwerkt. Dit zal zeker leiden tot kortere wacht- en 
verwerkingstijden bij zowel immigratie als douane. 
 

Het formulier staat online (beschikbaar via: https://c5online.pica.gov.jm/apply/ ) en passagiers, die 

hun reis naar Jamaica geboekt hebben, kunnen deze voorafgaand invullen. Dit in plaats van het 
invullen van de papieren versie bij aankomst op de luchthaven. Passagiers die het online formulier 
hebben ingevuld worden na aankomst doorgestuurd naar speciaal aangewezen functionarissen voor 
een snellere verwerking. 
 

"Omdat het aantal aankomsten in Jamaica blijft stijgen, is het belangrijk dat wij een sneller proces 
op onze luchthavens aanbieden, zodat onze bezoekers minder tijd doorbrengen met wachten bij de 
immigratie en de douane en meer tijd genieten van de bestemming," zei Donovan White, Directeur 
Jamaica Tourist Board. "Wij zijn continu op zoek naar manieren om de ervaring van de bezoekers 
aan Jamaica te verbeteren wij hopen dat deze verbetering ook een groter aantal bezoeken 

bevordert." 
 
"Het nieuwe systeem is efficiënt omdat het gebruiksvriendelijk is en minimale inspanning van de 

kant van de reiziger vereist," zei Andrew Wynter, CEO van het Passport, Immigration & Citizenship 
Agency (PICA) van Jamaica. “Zodra u op een van de vakken klikt, gaat u naar de volgende optie; 
wij willen niet dat mensen te veel tijd aan het formulier besteden, wij willen dat ze zich richten op 
hun verblijf en ervaring in Jamaica. " 

 
Volgens PICA is het systeem gecreëerd en ontworpen door het personeel van Informatie- en 
Communicatietechnologie bij zowel PICA als JCA (Jamaica Customs Agency), in overleg met andere 
belanghebbenden. Als onderdeel van haar voortdurende inspanningen om de aankomstervaring te 
verbeteren, is het volgende project van de douane het lanceren van een mobiele applicatie. 
 

Ga voor meer informatie over reizen naar Jamaica naar www.visitjamaica.com . 

 

Pers contact: 
Jamaica Tourist Board Benelux 
c/o Color Travel Services  
Hans van Wamel 
Postbus 2073 

NL - 3440 DB Woerden 
Telefoon:   +31.348.430829 of +31.6.53896004 

E – mail:  info@ontdekjamaica.nl 
Websites:  www.visitjamaica.com 
Twitter:   www.twitter.com/OntdekJamaica 
Facebook:  https://www.facebook.com/OntdekJamaica  
Instagram: https://www.instagram.com/ontdekjamaica/   
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