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Visum voor studie 
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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 dat u een afspraak heeft 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-Timorees: kopie identiteitskaart 
Voor buitenlanders: verblijfsvergunning: KITAS, KITAP, Visa Sosial 
Budaya, enz. 

  

8 
Origineel + 

kopie 

Ouderlijke toestemming, voor studenten jonger dan 18 jaar die alleen 
reizen. Moet gelegaliseerd worden door een notaris, en daarna door de 
Belgische Ambassade. 
Voor legalisatie, zie hier 

  
9 

Origineel + 
kopie 

Toelatings-/registratiebrief van de universiteit/school in België 
Bewijs van toelating of inschrijving voor een volledige opleiding aan een 
instelling voor hoger onderwijs in België. 

  

10 
Origineel + 

kopie 

Bewijs van financiering : 

- Bijlage 32 van een borg, of 

- Bewijs van beurs, of 

- Geblokkeerde rekening 

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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Details over de financering en sponsor: toereikende bestaansmiddelen 
  

11 
Origineel + 

kopie 

Uittreksel uit strafregister (gelegaliseerd), enkel voor aanvragers > 18 
jaar die op een studieprogramma in België 
Zie hier voor strafregister in Indonesië. 
Zie hier voor strafregister in Oost-Timor. 

  

12 
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 

  
13 

2 sets 
kopie 

Fotokopieën van de laatste diploma's / academische getuigschriften 

  

14 
2 sets 
kopie 

Bewijs van ziekteverzekering Studenten moeten één van volgende 
verzekeringen overleggen:  
1. Schengen-reisverzekering met een minimale dekking van EUR 30.000 
voor de duur van het verblijf (maximaal een jaar);  
2. Beurs die een verzekering in België dekt;  
3. Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), als het een “Mobiliteit” 
programma betreft. 

  
15 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) 

 
 
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; 
- De behandeltijd van de aanvraag bedraagt normaal ongeveer drie weken; 
- Originele documenten worden op het einde van de procedure terugbezorgd aan de 
aanvrager. 
 

Handtekening: 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/favorieten-studies
https://indonesia.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/legalisatie-van-documenten
https://skck.polri.go.id/
http://www.mj.gov.tl/?q=node/1472
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

