
VISUM D VOOR HUWELIJK of SAMENWOONST in BELGIË 
 

1/ Documenten 
 

U vindt alle informatie, inclusief het overzicht van de nodige documenten voor een visum voor 

huwelijk of samenwoonst in België, via volgende link: 
 
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visum-met-het-oog-
op-huwelijk 
 
Naast de documenten die gevraagd worden op bovenstaande link legt u ook voor: 

- print van het online aanvraagformulier, ingevuld en getekend 

- recente pasfoto 

- uw paspoort. Wij raden sterk aan er voor te zorgen dat uw paspoort nog geldig is voor 

minimaal 12 maanden op het moment dat u uw aanvraag indient, om alle problemen te 

voorkomen. 

 

 

Opgelet: in bepaalde gevallen is de richtlijn 2004/38 van toepassing. Deze richtlijn voorziet een 

uitzonderlijke regeling voor de visumaanvragen voor familieleden van EU-onderdanen (niet-Belgen). 

Zij kunnen namelijk een visum C bekomen dat hen toelaat zich in België bij hun EU-familielid te 

voegen (ook voor huwelijk of samenwoonst), waarna de verblijfstitel in België kan aangevraagd 

worden. Dit visum C dient te worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade te Paramaribo 

(persoonlijke verschijning van de aanvrager verplicht). Bij de aanvraag dient u uitdrukkelijk te 

verwijzen naar de richtlijn 2004/38.  

Indien de persoon in België met wie u wenst te huwen of samenwonen dus geen Belg is maar wel een 

EU-onderdaan dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. Dit moet via de Nederlandse 

Ambassade te Paramaribo. 

Indien de persoon in België met wie u wenst te huwen of samenwonen dus een Belg is of een niet EU-

burger (bv Surinamer), dan kunnen wij uw aanvraag wel behandelen. 

 

2/ Bedrag te betalen 

U betaalt voor een visum C. U vindt de kostprijs en de betalingsinstructies op onze website 

(https://jamaica.diplomatie.belgium.be/nl/tarieven).  

Het bewijs van deze betaling moet worden opgestuurd met uw visumaanvraag. 

 

Opmerkingen: 
Stuur altijd ook een kopie in van elk origineel document dat u indient, inclusief uw paspoort 

(fotopagina en gebruikte pagina’s). Wij nemen geen kopies, en originele documenten worden enkel 

terug gestuurd indien een kopie is voorzien voor onze diensten. 

 

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

moment bijkomende documenten op te vragen.  


