
Dien altijd ook een kopie in van elk origineel document dat u indient. Wij nemen geen kopies, en 

originele documenten worden enkel terug gegeven indien een kopie is voorzien voor onze diensten. 

 

Elke aanvrager moet elk gevraagd document indienen (ook indien u reist als reizen of groep). M.a.w. 

elk individueel dossier moet volledig zijn. 

 

De ambassade zal de ingediende documenten analyseren en heeft het recht, waar nodig, op elk 

moment bijkomende documenten op te vragen.  

 

Gebruik van valse documenten is strafbaar 

 

AANVRAAG VOOR FAMILIE- of VRIENDENBEZOEK 

 

1. Visumaanvraagformulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend (print van het online 

formulier) 

2. Een recente pasfoto 

3. Geldig paspoort (nog minstens drie maanden geldig na verval van uw visum). Indien het 

paspoort werd afgegeven in het laatste jaar voor de visumaanvraag dan dient ook het vorige 

paspoort te worden voorgelegd. Indien u geen onderdaan bent van het land waar u verblijft 

dan dient u ook bewijs van legaal verblijf voor te leggen. 

4. Kopie van de fotopagina van uw paspoort en alle gebruikte pagina’s van het paspoort (in 

volgorde) 

5. Bewijs van uw financiële middelen: laatste drie loonstrookjes, bankuittreksels van de laatste 

drie maanden,… en/of andere documenten die aantonen dat u een regelmatig inkomen 

hebt. 

6. Originele brief van de werkgever met vermelding van datum van tewerkstelling, duur van 

contract, functie binnen het bedrijf, salaris en goedkeuring van verlof met verlofdata. Brief 

moet gedateerd en ondertekend zijn. 

Indien u zelfstandige bent: originele documenten van registratie van het bedrijf. 

Indien u student bent: originele brief (gedateerd en ondertekend) van de school. 

7. Bewijs van logies: uitnodigingsbrief waarin wordt uitgelegd wat uw relatie is met de persoon 

die u uitnodigt, de data waarop u bij die persoon zal verblijven en het adres waar u zal 

verblijven; plus kopie van de identiteitskaart van uw gastheer/-vrouw (beide kanten). Indien 

u naar Nederland, Zweden of Denemarken reist, dan is het garantieformulier nodig om uw 

logies te bevestigen, ook indien de gastheer/-vrouw niet financieel garant staat voor uw 

verblijf (zie punt 8). 

8. Indien uw gastheer/-vrouw garant zal staan voor uw kosten: tenlasteneming, te bekomen 

door de garant en getekend/gelegaliseerd * 

9. Reisplan dat de geplande reisdata en de volledige route aantoont (Koop geen ticket aan 

tenzij wij u dat specifiek vragen). 

10. Schengen medische reisverzekering op naam van de verzekerde met een minimum dekking 

van dertig duizend (30.000) euro voor dringende medische behandeling. Bijkomende 

dekking moet zijn voorzien voor repatriëring van stoffelijk overschot. De 

verzekeringsmaatschappij moet een kantoor hebben in één van de Schengenlanden en moet 

alle kosten dekken (de verzekerde moet zelf niets betalen in geval beroep wordt gedaan op 

de verzekering). Verifieer dat uw verzekering kan geannuleerd worden indien uw visum niet 

wordt toegekend. 

11. Voor minderjarigen moet een originele geboorteakte worden voorgelegd. Indien de 

minderjarige reist zonder één van zijn/haar ouders moet een originele brief met toelating 

voor de reis worden voorgelegd van de afwezige ouder, samen met een identiteitsbewijs van 

die ouder. De brief moet getekend zijn door een Justice of the Peace (indien niet in Jamaica: 



relevante autoriteit). Indien het kind reist zonder beide ouders moet toelating van beide 

ouders worden voorgelegd. 

12. Bewijs van vaccinatie (indien van toepassing).  

13. Bewijs van betaling van de visumleges, zie onder Betaling op de website 

 

* België: https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/visa/verbintenis-tot-tenlasteneming (NDL) en 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/visa/engagement-de-prise-en-charge (FR) 

 Luxemburg: https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/immigration-docs-

communs/engagement-prise-charge-financiere/engagement-prise-charge-en.pdf  

 Nederland: https://ind.nl/en/Forms/1310.pdf  

 Zweden: 

https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba631285c/1635176508937/Inbju

dan_241011_en.pdf  

 Noorwegen: https://www.udi.no/en/word-definitions/guarantee-for-applicants-visiting-on-a-

visitors-visa-/ 

 Denemarken: https://nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Short-stay-visa/Invitation-of-a-visa-

applicant/?anchor=F267E63B40564162A7F76F4CD23FB0AE&callbackItem=2ECFDFC2363E41DD9D4

38C2289CBCAA4&callbackAnchor=88950BD96F544ED2A7F0640E258B451CF267E63B40564162A7F7

6F4CD23FB0AE 

 


