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Checklist voor aanvraag inreisvisum 
• De documenten mogen in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans zijn (of vertaald 

naar 1 van deze talen). 

• U moet uw aanvraag persoonlijk indienen.  

• U krijgt uw ingediende documenten niet terug, met uitzondering van het reisdocument en de verlopen 

verblijfsvergunning. 

• Tijdens het visumaanvraagproces zult u uw paspoort niet in bezit hebben.  

• De bevoegde autoriteiten kunnen om aanvullende ondersteunende documenten vragen. 

• In geval van een afwijzing: u krijgt betaalde bedragen (indien van toepassing) niet terugbetaald. 

1. Aanvraag 

1.1  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum. 

2. Reisdocumenten  

2.1 Een geldig paspoort of ander reisdocument, inclusief kopie van de houderpagina. 

Let op: 

• Uw reisdocument moet minimaal 2 lege visumpagina’s hebben. 

• Uw reisdocument mag niet ouder zijn dan 10 jaar.  

• Uw reisdocument moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn op de datum waarop u terugreist 

naar Nederland.  

3. Foto 

3.1 Een kleurenpasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet ouder zijn 

dan 6 maanden.  

Let op: U hoeft geen foto mee te nemen als u het visum aanvraagt bij VFS Global of TLScontact. Tijdens uw 

afspraak wordt een foto van u gemaakt.  

4. Reisschema 

4.1 Reisschema naar Nederland (een overzicht van vertrek- en aankomsttijden en locaties per vlucht).  

Let op: maak een (vlucht)reservering die u eventueel kunt annuleren. 

  

https://consular.mfaservices.nl/schengen-visa/short-stay
https://www.nederlandwereldwijd.nl/paspoort-id-kaart/eisen-pasfoto
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5. Minderjarige aanvrager  

Is de aanvraag voor een inreisvisum voor een minderjarige (jonger dan 18 jaar)? Dan zijn de volgende 

documenten nodig: 

5.1 Het toestemmingsformulier, ingevuld en ondertekend door beide ouder(s) of voogd(en). 

5.2 Kopie van het geldige identiteitsdocument, inclusief de handtekening (bijvoorbeeld paspoort) van 

beide ouder(s) of voogd(en). 

5.3  Kopie van de geboorteakte met hierop de namen van beide ouders.  

5.4 Indien van toepassing, voogdijpapieren of rechtbankdocumenten.  

6. Verblijfsvergunning 

Is de verblijfsvergunning verlopen? Dan zijn de volgende documenten nodig: 

6.1 De verblijfsvergunning. 

6.2 Bewijs van uw vertrekdatum uit Nederland of het Schengengebied (zoals een stempel in het 

paspoort of een vliegticket). 

 

Is de verblijfsvergunning kwijt of gestolen? Dan zijn de volgende documenten nodig: 

6.3 Een verklaring van de politie. 

6.4 Een kopie van de verblijfsvergunning (als u die heeft). 

6.5 Het V-nummer (vreemdelingenregistratienummer).  

Dit nummer staat in de brieven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en op de achterkant van het 

verblijfsdocument. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland/

