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Visum met oog op huwelijk 
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Doc. 
Nr 

Origineel / 
Kopie 

Beschrijving van het document 

  
1 Origineel 

Deze checklist, met aangevinkte vakjes. Presenteer de documenten in 
de volgorde van deze checklist. 

  
2 Kopie 

Print mail met bevestiging dat u een afspraak heeft voor uw 
visumaanvraag. 

  
3 

Origineel + 
kopie 

Visumaanvraagformulier correct ingevuld, gedateerd ondertekend. 

  4 Origineel Twee recente pasfoto's (3,5 * 4,5 cm met witte achtergrond) 
  

5 
Origineel + 

kopie 

Een paspoort met geldigheid van ten minste 12 maanden. Zorg dat uw 
paspoort minstens 2 dubbele reservepagina's heeft om het visum aan 
te brengen.  
Kopie van pagina met persoonsgegevens (inclusief de handtekening) 
en kopie van vorige Schengen-visa (indien van toepassing) 

  
6 2 sets kopie 

Voor Indonesiërs/Oost-Timoresen: kopie identiteitskaart 
Voor buitenlanders: verblijfsvergunning: KITAS, KITAP, Visa Sosial 
Budaya, enz. 

  

7 2 sets kopie 

Bewijs van relatie  
Aandacht! Leg alstublieft niet de volledige screenshots van uw 
chatcommunicatie voor, maar maak wel een samenvatting van uw 
relatie: wanneer en hoe u elkaar voor het eerst ontmoette, hoe vaak 
heeft u elkaar ontmoet, tijd en activiteiten die u samen hebt gedeeld, … 
u kunt enkele foto's toevoegen, details van eerdere reizen , enz. 

  

8 
Origineel + 

kopie 

Volledig afschrift van geboorteakte uitgereikt < 6 maanden (vertaald 
en gelegaliseerd) 
Indien uitgereikt in Indonesia: Salinan Lengkap Akte Kelahiran niet 
Kutipan Akte Kelahiran        
Voor legalisatie, zie hier 
Voor lijst van beëdigde vertalers, zie hier 

  

9 
Origineel + 

kopie 

Certificaat van de burgerlijke stand (Surat Keterangan Belum 
Menikah), uitgereikt < 6 maanden (vertaald en gelegaliseerd);      
Voor legalisatie, zie hier 
Voor lijst van beëdigde vertalers, zie hier 

  

10 
Origineel + 

kopie 

Echtscheidingsakte of overlijdensakte (vertaald en gelegaliseerd) van 
vorige echtgenoot in geval van eerder huwelijk (indien van 
toepassing). 
Als het vorige huwelijk geen moslim huwelijk was, Salinan Lengkap 
Akte Perceraian niet Kutipan Akte Perceraian. 

https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/list_of_sworn_translators_2020.pdf
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/list_of_sworn_translators_2020.pdf
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Voor overlijdensakte, Salinan Lengkap Akte Kematian, niet Kutipan 
Akte Kematian. 
Voor legalisatie, zie hier 
Voor lijst van beëdigde vertalers, zie hier 

  

11 2 sets kopie 

Schengenverzekering die de kosten dekt van repatriëring om 
medische redenen, dringende medische behandeling en/of dringende 
ziekenhuisopname of kosten gemaakt bij uw overlijden in het 
Schengengebied. De verzekering moet geldig zijn in alle 
Schengenlanden en moet de hele duur van uw verblijf dekken. De 
minimale dekking van de verzekering is EUR 30.000. Lijst van 
verzekeringsmaatschappijen. 

  

12 
Origineel + 

kopie 

Strafregister 
Zie hier voor strafregister in Indonesië. 
Zie hier voor strafregister in Oost-Timor. 
Voor legalisatie, zie hier 

  

13 
Origineel + 

kopie 

Medisch attest waaruit blijkt dat er geen ziekten zijn die de 
volksgezondheid in gevaar kunnen brengen. Het formulier moet 
worden ondertekend en afgestempeld door een erkend arts en is 
slechts 6 maanden geldig vanaf de datum van afgifte. Zie lijst van 
artsen. Indien geen erkend arts moet het medisch attest gelegaliseerd 
worden.     Voor legalisatie, zie hier 

  
14 2 sets kopie 

Geboorteakte van de in België wonende partner, afgegeven <6 
maanden 

  
15 2 sets kopie 

Certificaat van de burgerlijke stand van de in België wonende partner, 
afgegeven <6 maanden 

  16 2 sets kopie Attest van huwelijksaangifte door de gemeente in België 
  

17 
2 sets 

kopie, 3bis 
origineel 

Bijlage 3bis met als doel huwelijk + kopie identiteitskaart van garant in 
België + gezinssamenstelling + bewijs van inkomen laatste 3 maanden 

1 
  

18 2 sets kopie 
Bewijs dat de gezinshereniger een ziekteverzekering heeft in België 
voor hem/haar en het gezin (mutualiteit/mutuelle) 

  
19 2 sets kopie 

Bewijs dat de gezinshereniger over voldoende huisvesting beschikt: 
bewijs van registratie van huurcontract of aankoopbewijs 

  
20 Origineel 

Tarief visumleges of handling fee voor Visum C : zie consulaire 
tarieven (de handling fee is niet terugbetaalbaar in geval van 
intrekking van de aanvraag of weigering) 

    Voor kinderen: aparte aanvraag met: 

  
21 

Origineel + 
kopie 

Document Nr 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13 & 20 

  

22 
Origineel + 

kopie 

Volledig afschrift van geboorteakte (vertaald en gelegaliseerd) 
uitgereikt < 6 maanden  
Indien uitgereikt in Indonesia: Salinan Lengkap Akte Kelahiran niet 
Kutipan Akte Kelahiran         
Voor legalisatie, zie hier 
Voor lijst van beëdigde vertalers, zie hier 

  

23 
Origineel + 

kopie 

- Overlijdensakte (Salinan Lengkap Akte Kematian, niet Kutipan Akte 
Kematian, vertaald en gelegaliseerd) van de overleden ouder; OF 

- Als de ouders zijn gescheiden en de aanvrager de volledige voogdij 
over het kind heeft, wordt de rechterlijke beslissing over de voogdij 
gelegaliseerd en vertaald; OF 

- Indien de ouders gescheiden zijn en gezamenlijk de voogdij 
hebben, wordt de rechterlijke uitspraak over de voogdij en de 

https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/list_of_sworn_translators_2020.pdf
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/2021_list_of_insurances.pdf
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/2021_list_of_insurances.pdf
https://skck.polri.go.id/
http://www.mj.gov.tl/?q=node/1472
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/form_medical_certificate_-_nl.pdf
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/list_of_appointed_doctors.pdf
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/list_of_appointed_doctors.pdf
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/tarieven
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/tarieven
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/list_of_sworn_translators_2020.pdf


 

 
Ambassade van het Koninkrijk België te 
Jakarta • https://indonesia.diplomatie.belgium.be/  

 

ouderlijke toestemming van de biologische vader/moeder, 
afgegeven door een notaris, gelegaliseerd. 

Als het document in het Indonesisch is, is vertaling (gelegaliseerd) 
vereist. Zie hier 

  
24 

2 sets 
kopie, 3bis 
origineel 

Bijlage 3bis met als doel familiebezoek + kopie identiteitskaart van 
garant in België + gezinssamenstelling + bewijs van inkomen laatste 3 
maanden 1 

 
1 details op https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/court-sejour/moyens-de-subsistance-
suffisants/persoonlijke-bestaansmiddelen; 
 
IK BEN GEINFORMEERD OVER: 
- Mijn paspoort wordt bewaard voor de duur van de behandeling; 
- Er kunnen aanvullende documenten worden opgevraagd; 
- Mijn aanvraag komt pas in aanmerking voor behandeling als het ingediende dossier 
compleet is;  
- De behandeltijd van de aanvraag kan enkele maanden duren; 
- Originele documenten worden op het einde van het proces terugbezorgd aan aanvrager. 
 

Handtekening: 

https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten
https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/court-sejour/moyens-de-subsistance-suffisants/persoonlijke-bestaansmiddelen
https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/court-sejour/moyens-de-subsistance-suffisants/persoonlijke-bestaansmiddelen

