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Checklist 
Aanvraag Schengenvisum 

Toerisme

Naam:

Nationaliteit:

1.1 Een volledig ingevuld en  
 ondertekend aanvraagformulier  

voor een Schengenvisum.

2.1  Een paspoort of ander  
reisdocument.

 > En een kopie van:

2.2 De houderpagina. 

2.3 Eerder verleende visa en  
een kopie van alle inkomende  
en uitgaande stempels. 

2.4 De houderpagina van alle  
voorgaande paspoorten  
met bijbehorende visa.

| 

|

> Van ieder document moet u het origineel en een kopie overhandigen.
> De documenten moeten aangeleverd worden in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans (of vertaald worden naar één

 van deze talen). 
> Aanvragen dienen persoonlijk ingediend te worden en de volgende documenten moet u meenemen:

■ Ja ■

1.  Aanvraag
Nee   Opmerkingen | 

■ Ja

2. Documenten
■ Nee   Opmerkingen | 

Let op:
> Uw paspoort of ander reisdocument moet bij het verlaten van het Schengengebied nog minstens 3 maanden geldig zijn.
> Uw paspoort of ander reisdocument moet nog minimaal 2 lege visapagina’s hebben.
> Uw paspoort of ander reisdocument mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 
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2.5 Uittreksel van de geboorteakte  
van de minderjarige.

2.6 Een ondertekend identiteitsbewijs  
van beide ouders.

2.7  Toestemmingsverklaring  
van beide ouders dat de  
minderjarige reist.

2.8  Indien van toepassing:  
een uitspraak van de rechter  
waaruit blijkt welke ouder het  
gezag over de minderjarige  
toegewezen heeft gekregen.

2.9 Indien van toepassing:  
een verklaring van de school  
over de afwezigheid van  
de minderjarige.

3. Bewijs van legaal verblijf 

3.1  Bewijs van legaal verblijf in  
het land van aanvraag.  
Bijv. een paspoort, een visum  
of een verblijfsvergunning.  
Een verblijfsvergunning moet  
nog minimaal 3 maanden  
geldig zijn na vertrek uit  
Schengengebied.

3.2 Werkvergunning  
(indien van toepassing).

4. Foto

4.1 Een pasfoto die voldoet aan  
de Nederlandse voorwaarden.  
Deze pasfoto mag niet ouder  
zijn dan 6 maanden en moet  
een duidelijke gelijkenis vertonen.

5.1  Reisschema (reisreservering  
naar en uit Schengengebied  
op uw naam, niet een ticket). 

5.2  Documenten waaruit blijkt dat  
u een toeristisch bezoek brengt.

5.3  Hotelreservering(en) voor uw  
hele verblijf.

5.4 Bankafschriften van de  
afgelopen 3 maanden.

5.5 Als u in loondienst bent:  
een verklaring van uw werkgever  
waarin melding wordt gemaakt  
van de periode van afwezigheid.

5.6 Documenten waaruit blijkt dat  
u na uw reis weer teruggaat naar 
uw land van herkomst.

>   Is de aanvraag voor een Schengenvisum voor een minderjarige en reist hij alleen of met 1 ouder?
Dan zijn de volgende documenten nodig:

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

>   Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/02/18/fotomatrix-2007

5. Bewijs van reizen

 >   Let op: maak een (vlucht)reservering die door u geannuleerd kan worden. 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

 >   Bijvoorbeeld:
• Een verklaring van uw werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat u werk heeft in uw land van 

herkomst.
• Een document waaruit blijkt dat u een opleiding volgt in uw land van herkomst.
• Een document waaruit blijkt dat u kinderen heeft die in uw land van herkomst naar school gaan.
• Een document waaruit blijkt dat u een woning of ander onroerend goed heeft in uw land van herkomst.
• Een document waaruit blijkt dat u zorg draagt voor personen in uw land van herkomst.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/02/18/fotomatrix-2007
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6.1  De verzekering op uw naam  
is afgesloten. 

6.2  Uw verzekering geldig is in  
het gehele Schengengebied  
en tijdens uw gehele verblijf.

6.3  Er bij medische kosten voor  
minstens 30.000 euro wordt  
vergoed. De verzekering  
medische kosten dekt, waar- 
onder ziekenhuisbehandeling,  
spoedbehandeling en repatriëring,  
ook in het geval van overlijden.

7. Visa

7.1 Visum, verblijfsvergunning of  
paspoort waarmee u toegang  
krijgt tot uw land van  
bestemming na uw bezoek  
aan het Schengengebied.

8.1   Betaling van het visumbedrag  
 op het moment van aanvraag.

6. Bewijs van ziektekostenverzekering

 >   Een officieel document van uw verzekeraar waaruit blijkt dat:

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

 >   Geeft uw verzekeraar geen officieel op naam gesteld document met deze informatie?
     Sluit dan voor deze reis een reisverzekering af bij een andere aanbieder.

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

8. Betaling

■ Ja ■ Nee  Opmerkingen | 

Houd rekening met het volgende:

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

•  Een aanvraag zonder de complete set documenten conform bovenvermelde checklist, 
kan leiden tot een afwijzing van uw visumaanvraag. 

• De bevoegde autoriteiten kunnen om aanvullende ondersteunende documenten vragen. 

• In geval van een afwijzing wordt het betaalde visumbedrag niet vergoed.
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