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Humanitair visum (artikel 9) 
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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 van mail met bevestiging van afspraak op ambassade voor uw 
visumaanvraag. 

  
3 

Origineel + 
kopie 

Visumaanvraagformulier correct ingevuld, gedateerd en ondertekend 
op de laatste pagina van het formulier. 

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

5 
2 sets 
kopie 

Bewijs van betaling van retributie; kijk hier voor het correcte bedrag. 
De vergoeding moet worden overgemaakt aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken in Brussel: 
IBAN: BE57 6792 0060 9235 
BIC: PCHQBEBB 
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel 
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, 
Pachecolaan 44, 1000 Brussel 
Betalingskenmerk: Achternaam_Voornaam_Nationaliteit_DDMMJJJJ 
(geboortedatum van de aanvrager) 

  

6 
Origineel + 

kopie 

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

  
7 

2 sets 
kopie 

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

  

8 
Origineel + 

kopie 

Motivatiebrief met de argumenten voor het aanvragen van dit visum, en 
waarom in België (gezinssituatie, professionele en sociaal-
economische situatie in land van oorsprong, banden met de te 
vervoegen persoon in België en/of redenen om naar Belgie te komen). 
Brief moet gedateerd zijn en ondertekend door aanvrager. 

  

9 
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 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/favoris/retributie
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten
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Voor lijst van beëdigde vertalers, zie hier 

 

 

10 
Origineel + 

kopie 

Bewijs van gezinsband (geboorte-/huwelijksakte, gezinssamenstelling) 
(vertaald en gelegaliseerd) of 
Kopie van het paspoort van het gezinslid dat in België verblijft, indien 
van toepassing    
Voor legalisatie, zie hier 
Voor lijst van beëdigde vertalers, zie hier 

 

 

11 
Origineel + 

kopie 

Bewijs van burgerlijke staat (Surat Keterangan Belum Menikah, 
echtscheidingsakte, overlijdensakte van de vorige echtgenoot, enz.) 
(vertaald en gelegaliseerd) 
Voor legalisatie, zie hier 
Voor lijst van beëdigde vertalers, zie hier 

 

 

12 
Origineel + 

kopie 

Bewijs van stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen van 
het gezinslid dat in België verblijft: 
Attest gezinssamenstelling + loonstroken van de laatste 12 maanden / 
laatste aangifte inkomstenbelasting voor zelfstandigen / pensioenen1 

  
13 

2 sets 
kopie 

Bewijs van het gezinslid dat in België verblijft dat zij/hij een 
ziekteverzekering heeft in België voor hem/haar en het gezin 
(mutualiteit/mutuelle) 

  
14 

2 sets 
kopie 

Belgische verblijfskaart (titre de séjour) + Kopie van de identiteitskaart 
van het gezinslid dat in België verblijft. 

  
15 

2 sets 
kopie 

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

  

16 
Origineel + 

kopie 

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

  

17 
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 

  
18 Origineel 

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

 
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 visumverwerkingstijd; 
- Er kunnen aanvullende documenten worden opgevraagd; 
- Mijn aanvraag komt pas voor behandeling in aanmerking als het ingediende dossier 
compleet is; 
- Originele documenten worden aan het einde van de procedure gerestitueerd. 
 
 
 

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
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://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/nl/legalisatie-van-documenten
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/tarieven
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/tarieven
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
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VOOR MINDERJARIGEN moet een aparte aanvraag worden ingediend met alle hierboven 
genoemde documenten (behalve huwelijksakte). Als het kind uit een eerder partnerschap 
komt, moet een aanvullend document worden overlegd: 
- gedeelde voogdij: een originele officiële en gelegaliseerde toestemmingsbrief van de 
andere ouder 
- exclusieve voogdij: een wettelijk en gelegaliseerd document van de voogdij. 

Handtekening: 


