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1. Waarom deze brochure?

van de Gemeenschappelijke Visuminstructies. De meest
recente gegevens zijn te vinden op www.minbuza.nl.
Als u de nationaliteit hebt van een land dat niet visumplichtig

In deze brochure staat hoe u een visum kunt aanvragen.

is (bijlage 2) kunt u vrij in het Schengengebied, waaronder

Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum

Nederland, verblijven voor een periode van maximaal drie

goed te laten verlopen.

maanden. In hoofdstuk 7 leest u wat u verder moet doen bij
aankomst in Nederland. U hoeft dan de overige hoofdstukken

Vreemdelingen die voor een kort verblijf (maximaal drie maan-

van deze brochure niet te lezen.

den) naar Nederland willen reizen hebben, afhankelijk van
hun nationaliteit, een visum nodig. Een visum is één van de

De brochure informeert u over de regels die gelden voor het

voorwaarden die geldt voor het verkrijgen van toegang tot

verkrijgen van een visum kort verblijf, de te volgen stappen en

Nederland en de andere Schengenlanden (België, Denemar-

documenten die u nodig hebt. Lees deze brochure goed door,

ken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,

zodat u weet welke stappen u moet nemen en of u de juiste

Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noor-

documenten hebt. Welke documenten u nodig hebt, hangt af

wegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje,

van het doel en de duur van uw verblijf. Hebt u niet de juiste

Tsjechië, IJsland en Zweden). Het is ook mogelijk dat een

documenten? Dan kan dat de behandeling van uw aanvraag

visum wordt beperkt tot één of meerdere Schengenlanden

vertragen. Het kan ook leiden tot een afwijzende beslissing.

(territoriaal beperkt visum). In die gevallen is het verblijf alleen
toegestaan op het grondgebied van één of meerdere aangewe-

Let op! Als u meerdere nationaliteiten (en paspoorten) bezit,

zen Schengenlanden.

wordt de visumplicht bepaald door het reisdocument waarmee u wilt reizen.

De Nederlandse overheid toetst of u in aanmerking komt voor
een visum kort verblijf. De toegangsvoorwaarden zijn terug te

U kunt zelf kiezen met welk reisdocument u reist. Het is voor

vinden in de (Europese) Schengen Uitvoeringsovereenkomst

de Nederlandse overheid niet van belang of u reist op het pas-

en de hierbij behorende Gemeenschappelijke Visuminstruc-

poort van het land waar u woont. Als u een reisdocument voor

ties, de Schengengrenscode en in de Nederlandse Vreemdelin-

vreemdelingen en vluchtelingen hebt, dat is afgegeven door

genwet.

derde landen, dan hebt u in principe altijd een visum nodig.
Het maakt daarbij geen verschil wat uw eigen nationaliteit is of

Houdt u er rekening mee dat de aanvraag veel tijd in beslag

welk land het reisdocument heeft afgegeven. Een uitzondering

neemt. Vraag een visum op tijd aan en boek uw reis nooit

geldt voor personen met een reisdocument voor vluchtelingen

deﬁnitief vóór u zeker weet of u het visum krijgt.

dat is afgegeven door één van de lidstaten van de EU of afgegeven door Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

In deze brochure staat wat u moet doen om uw visumaanvraag

In deze gevallen hebt u geen visum nodig.

goed te laten verlopen.
Wilt u langer dan drie maanden in Nederland verblijven?
Dan is de inhoud van deze brochure niet op u van toepassing.
Meer informatie over het aanvragen van een verblijfsvergun-

2. Voor wie is deze brochure
bedoeld?

ning of een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) vindt u
in de brochure ‘Verblijf in Nederland’. De brochure kunt u
bestellen via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.) of downloaden via
www.ind.nl.

Deze brochure is bedoeld voor vreemdelingen die voor een
periode van maximaal drie maanden naar Nederland willen
komen en afkomstig zijn uit een visumplichtig land. Welke lan-

3. Wat is een visum kort verblijf?

den visumplichtig zijn, leest u in bijlage 1. Alle personen met
de nationaliteit van één van deze landen, hebben een visum
nodig voor alle Schengenlanden. Dit geldt overigens niet als

Een visum is een sticker die wordt aangebracht in uw reis-

deze personen een verblijfsdocument hebben dat is afgegeven

document (bijvoorbeeld een paspoort). Een visum geeft aan

door een ander Schengenland én is opgenomen in bijlage 4

dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen
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uw binnenkomst voor een kort verblijf. Het visum is geldig

Let op! Als u met een visum kort verblijf Nederland bent inge-

voor een bepaalde periode (maximaal drie maanden).

reisd, kunt u hiermee geen verblijfsvergunning krijgen. Voor

Het bezit van een visum is geen garantie dat u daadwerkelijk

een verblijfsvergunning moet u terug naar uw land van her-

tot Nederland wordt toegelaten. Op Schiphol, of een andere

komst of land van bestendig verblijf om bij de Nederlandse

grenspost, kan ook controle plaatsvinden op uw reisdoel en uw

ambassade of het consulaat een mvv aan te vragen.

ﬁnanciële middelen. Neem altijd de benodigde informatie en
documenten mee op uw reis naar Nederland. Dit voorkomt

Het land van bestendig verblijf is het land waar u langer

vertraging en andere ongemakken aan de grens. Denk daarbij

dan drie maanden legaal mag verblijven op grond van

aan een kopie van de (gelegaliseerde) uitnodigingsbrief en

een verblijfstitel of in afwachting van een verblijfstitel.

indien van toepassing, een kopie van de garantverklaring van
uw referent of garantsteller. Wat u verder moet doen bij aankomst in Nederland, kunt u lezen in hoofdstuk 7.
Er bestaan drie soorten visa kort verblijf.

4. Algemene voorwaarden

A-visum: transitvisum voor luchthavens
Voor een aantal nationaliteiten geldt de transitvisumplicht
voor luchthavens. Dit visum is nodig als u tijdens een interna-

Als u een visum kort verblijf wilt aanvragen, gelden de vol-

tionale vlucht -naar een land buiten het Schengengebied- een

gende algemene voorwaarden:

tussenlanding maakt op een Schengenluchthaven (bijvoor-

– Uw paspoort (reisdocument) moet ruim geldig zijn. Op het

beeld Schiphol). U mag tijdens deze tussenlanding de inter-

moment van de aanvraag moet het paspoort drie maanden

nationale zone van de luchthaven niet verlaten. Het transit-

langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode.

visum voor luchthavens geeft dan ook geen toegang tot het

– U mag geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de

Schengen-grondgebied. In deel 1 van bijlage 3 vindt u de lijst

volksgezondheid, de nationale veiligheid of de internatio-

van landen waarvan de onderdanen voor alle Schengenstaten

nale betrekkingen van één van de Schengenlanden. Bij het

een transitvisum nodig hebben. In deel 2 van bijlage 3 vindt u

openbare orde criterium speelt onder meer een rol of u

enkele landen waarvan de onderdanen in ieder geval voor Bel-

eerder bent veroordeeld voor of wordt verdacht van het

gië, Nederland en Luxemburg een transitvisum nodig hebben.

begaan van een strafbaar feit. Ook het voorkomen van
illegale immigratie (vestigingsgevaar, tijdige terugkeer

B-visum: doorreisvisum voor maximaal vijf dagen

onvoldoende gewaarborgd) valt onder dit criterium. Bij de

Dit visum is bestemd voor visumplichtige vreemdelingen die

beoordeling of er sprake is van een gevaar voor illegale

in maximaal vijf dagen door het Schengengebied willen reizen.

immigratie als onderdeel van het openbare orde criterium

Hun eindbestemming ligt in een land buiten het Schengen-

spelen meerdere factoren een rol. Hierbij wordt bijvoor-

gebied, waarvoor de toegang is gewaarborgd. Het doorreis-

beeld gekeken of u al dan niet een sterke sociale en/of

visum kan afgegeven worden voor één, twee of meer door-

economische binding hebt met uw land van herkomst of

reizen van steeds maximaal vijf dagen.

land van bestendig verblijf, maar ook of het opgegeven reisdoel voldoende aannemelijk is gemaakt.

C-visum: visum kort verblijf voor maximaal drie maanden

– U mag geen gevaar vormen voor de (goede) internationale

Een visum kort verblijf kan voor verschillende doelen worden

betrekkingen en mag u niet vermeld staan op de lijst te wei-

aangevraagd, bijvoorbeeld: vakantie, toerisme, zakenbezoek,

geren personen.

vrienden- of familiebezoek, deelname aan congressen of
sportevenementen.

– U moet over voldoende middelen van bestaan beschikken.
Meer informatie hierover leest u in hoofdstuk 5.
– U moet uw reisdoel voldoende aannemelijk maken.

Let op! In een periode van zes maanden mag een visumplich-

Meer informatie hierover leest u in hoofdstuk 5.

tige vreemdeling maximaal drie maanden in het Schengengebied verblijven. Een vreemdeling kan niet, nadat hij drie
maanden achtereen in Nederland is geweest, bij terugkomst
aansluitend een nieuw visum kort verblijf verkrijgen.
Anders zou er sprake kunnen zijn van ‘verkapt’ lang verblijf
(verblijf langer dan drie maanden). Voor lang verblijf is een
mvv vereist.
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5. Welke documenten hebt u
nodig?

– Documenten die de terugkeer naar uw eigen land of
land van bestendig verblijf aannemelijk kunnen maken.
Bijvoorbeeld werkgeversverklaring, inschrijving schoolgaande kinderen, een eigendomsbewijs eigen woning en/of
overige onroerende goederen.

Als u een visum kort verblijf aanvraagt, hebt u een aantal docu-

– Twee pasfoto’s.

menten nodig. U moet deze documenten bij het indienen van
de aanvraag laten zien. Het gaat onder meer om de volgende

Let op! Een ambassade of consulaat kan altijd extra documen-

documenten:

ten of stukken van u vragen.

– Geldig paspoort (reisdocument).
– Bewijsstukken ter onderbouwing van uw reisdoel.
Dat kan bijvoorbeeld een door de gemeente in Nederland
gelegaliseerde uitnodigingsbrief van vrienden of familie
zijn. Andere voorbeelden zijn: een hotelreservering (als er

6. Aanvraagprocedure

geen referent is opgegeven), een uitnodiging van een in
Nederland gevestigd bedrijf (bijvoorbeeld bij een zakenbezoek) of een tewerkstellingsvergunning. Voor artiesten

Een visum kort verblijf kunt u aanvragen bij de Nederlandse

geldt dat zij geen tewerkstellingsvergunning nodig hebben

ambassade of het consulaat in uw land. Meestal is dit het land

als zij korter dan vier weken in Nederland verblijven.

-buiten het Schengengebied- waar u woont.

– Bewijsstukken die aantonen dat u voldoende middelen
van bestaan hebt voor uw verblijf in Nederland, doorreis

Let op! Als het hoofddoel van uw reis een ander Schengenland

en/of terugreis.

is dan Nederland, moet u bij de ambassade van dat Schengen-

Bijvoorbeeld door één of meer bankafschriften of reis-

land de visumaanvraag indienen. Voorbeeld: U wilt voor

cheques te laten zien of met contant geld aan te tonen dat u

familiebezoek twee maanden naar Duitsland en daarnaast wilt

over minimaal € 34,- per persoon per dag beschikt tijdens

u voor twee dagen naar Nederland. Het hoofdreisdoel is in dit

de duur van uw visum.

voorbeeld Duitsland. U moet dan het visum bij de Duitse ver-

– Een garantverklaring.

tegenwoordiging aanvragen. Als niet is vast te stellen welk land

Dit is een verklaring dat een familielid of een andere relatie

het hoofdreisdoel is, dan is de ambassade van het land waar u

garant staat voor uw verblijf in Nederland. Deze is alleen

het eerst naartoe reist bevoegd uw aanvraag in behandeling te

nodig als u niet over voldoende middelen van bestaan

nemen.

beschikt. De uitnodigende partij (referent in Nederland) of
een derde moet in dat geval een garantverklaring invullen

Een aanvraag voor een visum kort verblijf moet u persoonlijk

en ondertekenen. Uit deze garantverklaring met bijbeho-

op de Nederlandse ambassade of het consulaat indienen.

rende stukken (bijvoorbeeld recente loonstrookjes en kopie

Vergeet niet de bij hoofdstuk 5 genoemde stukken en docu-

arbeidscontract) moet blijken dat de garantsteller over vol-

menten mee te nemen.

doende en duurzame middelen van bestaan beschikt.
Deze verklaring moet u bij de ambassade of het consulaat

Boek uw reis deﬁnitief als u de positieve beslissing van de

laten zien. Onder voldoende middelen van bestaan wordt

Nederlandse ambassade of het consulaat hebt ontvangen.

bedoeld een inkomen van minimaal het minimuminkomen

Voordat u het visum krijgt, worden de geldigheid van uw pas-

voor de categorie echtparen en gezinnen volgens de Wet

poort en het bewijs van uw geboekte terugreis gecontroleerd.

Werk en Inkomen. Voor meer informatie zie www.st-ab.nl.
Bij garantstellingen voor meerdere personen kunnen aan-

U bent verplicht om een toereikende medische reisverzekering

vullende en/of meerdere garantverklaringen worden

af te sluiten. Deze moet eventuele uitgaven voor repatriëring

gevraagd.

om medische redenen of dringende medische zorg (bijvoor-

– Bewijsstukken die aantonen dat u een toereikende

beeld spoedbehandeling in een ziekenhuis) dekken. U moet de

medische reisverzekering hebt (zie ook hoofdstuk 6).

verzekering afsluiten in het land waar u uw (vaste) woon- of

Let op! Voor een transitvisum voor luchthavens (A-visum)

verblijfplaats hebt. De medische reisverzekering moet voor het

en een doorreisvisum (B-visum) geldt geen verplichte

hele Schengengebied geldig zijn en een minimale dekking

medische reisverzekering.

hebben van € 30.000,-. De medische reisverzekering moet de

– Reserveringsbewijs van de reis.

gehele duur van het verblijf geldig zijn. U moet het bewijs van
de originele verzekeringspolis bij de afgifte van het visum laten
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zien. Wacht daarom met het deﬁnitief afsluiten van de ver-

8. De kosten

zekering, totdat u zeker weet dat uw visumaanvraag is goedgekeurd.
Elke visumaanvraag kost geld. Krijgt u geen visum, dan krijgt u
Geldigheidsduur van het visum

geen geld terug. Het visum betaalt u meestal in lokale valuta.

Het visum wordt in principe afgegeven voor de duur waarvoor

In uitzonderlijke gevallen (als de lokale munt niet inwisselbaar

u het hebt aangevraagd. Ook wordt de datum van in- en uitreis

is) kunt u in een andere valuta betalen. Informatie hierover

op uw vliegticket gecontroleerd. Het aantal dagen dat u in het

kunt u krijgen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Schengengebied mag verblijven is op de sticker vermeld in de

Ook kunnen er extra kosten, die de ambassade voor uw visum-

rubriek ‘duur verblijf’. In de rubriek ‘vanaf’ is de datum ver-

aanvraag maakt (bijvoorbeeld faxkosten), aan u worden door-

meld waarop de geldigheid van het visum ingaat. Vanaf die dag

berekend.

mag u het Schengengebied inreizen. Vóór die datum is het
visum nog niet geldig. In de rubriek ‘tot’ is de datum vermeld

De kosten

waarop de geldigheid van het visum eindigt. Na die datum is

– Transitvisum voor luchthavenpassagiers: € 60,-

het visum niet meer geldig. Zodra u voet op Nederlandse

– Doorreisvisum maximaal vijf dagen: € 60,-

bodem zet, gaat het aantal dagen tellen dat in de rubriek ‘duur

– Visum maximaal één maand: € 60,-

verblijf’ is ingevuld.

– Visum maximaal drie maanden met één binnenkomst: € 60,– Visum maximaal drie maanden met twee of meerdere

Ook kan aangegeven staan voor welk land of welke landen het

binnenkomsten: € 60,-

visum geldig is. De term ‘Schengenstaten’ betekent dat uw

– Verlenging met ten hoogste dertig dagen: € 25,-

visum voor het gehele Schengengebied geldig is. De term

– Verlenging met meer dan dertig dagen tot ten hoogste

‘Benelux’ geeft aan dat het visum alleen geldig is voor de Benelux-landen.

negentig dagen: € 30,– Wijziging visum: € 35,Uitzonderingen
De volgende categorieën aanvragers kunnen kosteloos een

7. Wat moet u doen bij aankomst
in Nederland?

visum kort verblijf verkrijgen, mits zij voldoen aan de voorwaarden:
– kinderen onder de zes jaar;
– leerlingen, studenten, afgestudeerde studenten en begeleidende leraren die een reis ondernemen in het kader van
studie of een educatieve training;

Als u in Nederland bent aangekomen, moet u zich binnen drie

– wetenschappelijke onderzoekers;

werkdagen melden bij de vreemdelingenpolitie in de plaats

– visumplichtige familieleden van:

waar u tijdelijk verblijft.

- een burger van de Unie;
- onderdanen van de EER;

Let op! Als u niet voldoet aan deze meldingsplicht, bent u

- onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat.

strafbaar.
Let op! Familieleden van Nederlanders zijn niet vrijgesteld van
Bij verblijf in een hotel hoeft u zich niet te melden bij de

betaling van de leges, behalve als de Nederlander zijn recht op

vreemdelingenpolitie. Als u korter dan drie dagen in Neder-

vrij verkeer uitoefent. Gezinsleden van een persoon met de

land bent, geldt deze verplichting ook niet.

Nederlandse nationaliteit die geen gebruik heeft gemaakt van
zijn recht op vrij verkeer, komen dan ook niet in aanmerking
voor kosteloze verstrekking van visa.
Nationaliteiten waarvoor het verlaagde tarief geldt
Voor landen waarmee de EU een visumfacilitatieovereenkomst
heeft gesloten of zal sluiten, geldt het verlaagde tarief van
€ 35,-. Het betreft hier de Russische, Oekraïnse, Macedonische
(FYROM), Albanese, Bosnische, Montenegrijnse, Servische en
Moldavische nationaliteiten.
7

9. Bijzondere omstandigheden

10. Bent u het niet eens met
de beslissing?

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen die het
noodzakelijk maken de duur van uw verblijf in Nederland te
verlengen. Dit kunnen persoonlijke of humanitaire redenen

Als uw aanvraag wordt afgewezen door de Nederlandse over-

(ernstige ziekte etc.) zijn. Verlenging van het visum kan in die

heid, kunt u hiertegen bezwaar maken. Namens u kan uw wet-

gevallen worden toegestaan tot een totale verblijfsduur van

telijke vertegenwoordiger, bijzonder gemachtigde of advocaat

drie maanden. Verlenging van het visum van drie tot zes

dit doen. Als uw referent namens u een bezwaarschrift indient,

maanden wordt slechts bij uitzondering en in zeer bijzondere

moet hij een door u ondertekende schriftelijke machtiging

gevallen toegestaan. Als uw visum verlengd wordt, is het alleen

kunnen laten zien. In de beschikking wordt aangegeven hoe u

geldig voor de landen België, Nederland en Luxemburg.

een bezwaar- of beroepschrift kunt indienen tegen de beslis-

Hierbij mag de totale verblijfsduur de zes maanden niet over-

sing. Lees de beschikking goed door en let in het bijzonder op

schrijden. Het verlengen van uw visum kost geld.

de termijnen waarbinnen u uw bezwaar- of beroepschrift moet
indienen. Meestal moet een gemotiveerd bezwaar- of beroep-

Vindt u dat u in aanmerking komt voor een visumverlenging,

schrift schriftelijk worden ingediend binnen vier weken na de

dan moet u contact opnemen met de IND via 0900 1234561

dag waarop de beschikking aan u bekend is gemaakt. U moet

(€ 0,10 p.m.). Daarbij informeert de medewerker u direct over

een kopie van de beschikking meesturen. Voor uitgebreide

uw kansen op inwilliging van het verzoek. Mocht de medewer-

informatie kunt u terecht bij de advocatuur of de rechtshulp-

ker van mening zijn dat u (mogelijk) in aanmerking komt voor

verlening.

verlenging, dan wordt in overleg met u een afspraak gemaakt.
Afhankelijk van uw verblijfplaats wordt bepaald naar welk
IND-loket u moet komen. Mocht de medewerker u hebben uitgelegd dat u niet in aanmerking komt voor verlenging van het
visum dan zal -in geval u te kennen geeft het hier inhoudelijk
niet mee eens te zijn- alsnog door de betreffende medewerker
voor u een afspraak worden gemaakt bij het IND-loket voor

11. Met welke instanties hebt
u te maken?

het indienen van een verlengingsaanvraag. Tegen een eventuele weigering kunt u overigens bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u in hoofdstuk 10.

Hieronder leest u met welke instanties u te maken kunt krijgen
als u een visum aanvraagt.

Let op! Zonder afspraak wordt u niet geholpen aan het INDloket. Als u een afspraak hebt, betekent dit niet dat uw visum

Nederlandse ambassade of consulaat

ook verlengd wordt.

De ofﬁciële vertegenwoordiging van de Nederlandse overheid
in uw land.
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
Visadienst kort verblijf
De Visadienst kort verblijf behandelt visumaanvragen voor
kort verblijf die door ambassades of consulaten zijn voorgelegd. Het doel van deze visumaanvragen kan zijn vrienden-/
familiebezoek en/of toerisme. Daarnaast kunnen visumaanvragen van artiesten, studenten, stagiaires en bezoeken voor
een medische behandeling aan de Visadienst kort verblijf worden voorgelegd.
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Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Garantsteller

directie Personenverkeer,

De garantsteller is de persoon die garant staat voor de vreem-

Migratie en Vreemdelingenzaken,

deling die in Nederland verblijft. Als de Nederlandse overheid

afdeling Vreemdelingen en Visumzaken (DPV/VV)

kosten moet maken voor deze vreemdeling, kunnen deze ver-

DPV/VV behandelt visumaanvragen voor kort verblijf voor

haald worden op de garantsteller.

zakenbezoeken, congressen, seminars, sportmanifestaties,
culturele manifestaties, internationale organisaties, politieke

Referent

zaken en wetenschappelijke bezoeken. Daarnaast behandelt

De referent is de persoon of de organisatie in Nederland door

DPV/VV visumaanvragen voor kort verblijf van onderdanen

wie u bent uitgenodigd en bij wie u wilt verblijven. De referent

van de voormalige Sovjetrepublieken en visumaanvragen van

treedt op als contactpersoon en kan gevraagd worden om

houders van diplomatieke en dienstpaspoorten.

meer informatie te verstrekken over de achtergronden bij de
visumaanvraag. De referent kan ook garantsteller zijn.

Vreemdelingenpolitie
De vreemdelingenpolitie heeft als taak toezicht te houden op

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

vreemdelingen in Nederland en is in elke Nederlandse

Dit is een soort visum waarmee een vreemdeling naar Neder-

gemeente aanwezig.

land kan reizen om hier een verblijfsvergunning aan te vragen.
Voordat de mvv wordt verstrekt, wordt gecontroleerd of de

Koninklijke Marechaussee (KMar)

vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden om in Nederland te

De KMar is belast met de grensbewaking. Bijvoorbeeld op

verblijven. De mvv wordt aangevraagd en uitgereikt op een

Schiphol controleert de KMar uw reisdocument en het daarin

Nederlandse ambassade of het consulaat.

aangebrachte visum. De KMar kan u vragen stellen over uw
reisdoel en ﬁnanciële middelen. De KMar heeft de bevoegd-

Schengen

heid u toegang tot Nederland te weigeren, zelfs als u een geldig

In 1985 en 1990 ondertekende een aantal lidstaten van de

visum hebt. Zij doet dit in overleg met de IND.

Europese Unie het Verdrag van Schengen en de Schengen
Uitvoeringsovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben
onder meer gezorgd voor een vrij personenverkeer in het
zogeheten Schengengebied dat nu wordt gevormd door:

12. Toelichting begrippen

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland en Zweden.

Beschikking
Dit is een (schriftelijke) beslissing van de overheid. Een vreem-

Schengenvisum

deling die een aanvraag voor een visum heeft ingediend, krijgt

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen is er

via een beschikking de beslissing te horen. De mondelinge

ook een Schengenvisum ingevoerd. Met dit visum kort verblijf

mededeling van de KMar dat u niet toegelaten wordt tot

of C-visum mag een vreemdeling vrij reizen binnen het gebied

Nederland is ook een beschikking waartegen u bezwaar kunt

van alle Schengenlanden. Een Schengenvisum is in principe

maken.

maximaal drie maanden geldig.

Garantverklaring

Uitnodigingsbrief

Een garantverklaring wordt gevraagd als onduidelijk is of de

Standaardformulier dat verkrijgbaar is bij de gemeenten in

vreemdeling zelf voldoende middelen heeft om in het levens-

Nederland. De referent in Nederland vraagt deze brief aan en

onderhoud te voorzien tijdens het verblijf in Nederland.

vult hem in. Deze uitnodigingsbrief kan worden gebruikt als

Ook kan in een visumprocedure een garantverklaring gevraagd

document om de visumaanvraag te ondersteunen.

worden om meer zekerheid te krijgen over de tijdige terugkeer
van de visumaanvrager. In de garantverklaring staat dat de
kosten die voor de Staat of andere overheidsinstellingen zijn
ontstaan, op de garantsteller van de vreemdeling worden verhaald.
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13. Meer informatie

Klachten
Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de IND bent
behandeld, kunt u deze schriftelijk indienen bij:

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt

Immigratie- en Naturalisatiedienst

u terecht bij de IND of bij de Nederlandse ambassade of het

Centraal Klachtenbureau

consulaat in het land waar u woont. Vragen aan de IND kunt u

Postbus 5805

telefonisch stellen, maar ook per brief of e-mail.

2280 HV Rijswijk

Telefoon

U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND.

De IND is bereikbaar via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.) op werk-

Het telefoonnummer is 070 779 54 40.

dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland belt u
+31 20 889 30 45 (dit nummer is vanuit Nederland niet bereik-

Overige brochures

baar). Hebt u een vraag over de stand van zaken van uw

Voor de toelating tot en het verblijf in Nederland kunnen ook

lopende aanvraag? Houd dan de volgende gegevens paraat:

de volgende brochures voor u van belang zijn:

– V-nummer, indien bekend;

– Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten

– naam en voornaam (eventueel meisjesnaam);

overkomen

– geboorteplaats en geboortedatum;

– Verblijf in Nederland

– nationaliteit.

– Basisexamen inburgering
– Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen

Brief of e-mail

De brochures kunt u bestellen via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.)
of downloaden via www.ind.nl. Vanuit het buitenland belt u

Algemene vragen

+31 20 889 30 45 (dit nummer is vanuit Nederland niet bereik-

Immigratie- en Naturalisatiedienst

baar).

Afdeling Voorlichting
Postbus 3211

Wet bescherming persoonsgegevens

2280 GE Rijswijk

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de
IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gege-

E-mail: voorlichting@ind.minjus.nl

vens van u verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of de

Internet: www.ind.nl

vreemdeling in aanmerking komt voor een machtiging tot
voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning.

Vragen over visa

De minister van Justitie is hiervoor verantwoordelijk.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen

Unit Visadienst

door een brief te sturen aan de IND, postbus 12100, 2280 CE

Postbus 3109

Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over

2280 GC Rijswijk

u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u
vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af

Voor meer informatie over visumaanvragen die betrekking
hebben op onder meer zakenbezoek, congressen en deelname
aan sportevenementen kunt u contact opnemen met het
ministerie van Buitenlandse Zaken via +31(0)70 348 56 22 of
kijk op www.minbuza.nl.
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te schermen.

Bijlage 1
Visumplichtige landen voor
een verblijf van maximaal
drie maanden
Afghanistan

Grenada

Niger

Tsjaad

Albanië

Guinee

Nigeria

Tunesië

Algerije

Guinee-Bissau

Noord-Korea

Turkije

Angola

Guyana

Noordelijke Marianen

Tuvala

Antigua & Barbuda

Haïti

Armenië

India

Oeganda

Vanuatu

Azerbeidjan

Indonesië

Oekraïne

Vietnam

Bahamas, de

Irak

Oezbekistan

Zambia

Bahrein

Iran

Oman

Zimbabwe

Bangladesh

Ivoorkust

Oost-Timor

Zuid-Afrika

Barbados

Jamaica

Pakistan

Belize

Jemen

Palau

Belarus

Jordanië

Papoea Nieuw Guinea

Benin

Kaapverdië

Peru

Bhoetan

Kazachstan

Qatar

Birma (zie Myanmar)

Kameroen

Russische Federatie

Bolivia

Kenia

Rwanda

Bosnië-Herzegovina

Kirgizië

Salomons Eilanden

Botswana

Kiribati

Samoa (West)

Burkina Faso

Koeweit

Saoedi-Arabië

Burundi

Laos

Sâo Tomé en Principe

Cambodja

Lesotho

Senegal

Centraal Afrikaanse Republiek

Libanon

Servië

China (Volksrepubliek)

Liberia

Seychellen

Colombia

Libië

Siërra Leone

Comoren

Macedonië (voormalige Joe-

Sint Christopher en Nevis

Congo (Brazzaville)
Congo Democratische Republiek (voormalig Zaïre)

goslavische Republiek)

Eilanden

Verenigde Arabische Emiraten

(St. Kitts)

Madagascar

Sint-Lucia

Malediven

Sint-Vincent en de

Cuba

Malawi

Djibouti

Mali

Soedan

Grenadinen

Dominica

Marokko

Somalië

Dominicaanse Republiek

Marshall Eilanden

Sri Lanka

Ecuador

Mauritanië

Suriname

Egypte

Mauritius

Swaziland

Equatoriaal Guinee

Micronesië

Syrië

Eritrea

Moldavië

Tadzjikistan

Ethiopië

Mongolië

Taiwan (Republiek China)

Fiji eilanden

Montenegro

Tanzania

Filippijnen

Mozambique

Thailand

Gabon

Myanmar (voorheen Birma)

Toerkmenistan

Gambia

Namibië

Togo

Georgië

Nauru

Tonga

Ghana

Nepal

Trinidad Tobago
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Bijlage 2

Bijlage 3

Niet-visumplichtige landen

Deel 1: luchthaventransit

voor een verblijf van

visumplichtige landen voor

maximaal drie maanden

Schengenlanden

Andorra

Panama

Afghanistan

Argentinië

Paraguay

Bangladesh

Australië

Polen

Congo (Democratische

België

Portugal

Brazilië

Roemenië

Eritrea

Brunei

San Marino

Ethiopië

Bulgarije

Singapore

Ghana

Canada

Slovenië

Irak

Chili

Slowakije

Iran

Costa Rica

Spanje

Nigeria

Cyprus

Tsjechië

Pakistan

Denemarken

Uruguay

Somalië

Duitsland (Bondsrepubliek)

Vaticaanstad

Sri Lanka

El Salvador

Venezuela

Estland

Verenigd Koninkrijk

Finland

Verenigde Staten van Amerika

Deel 2: luchthaventransit

Frankrijk

IJsland

visumplichtige landen voor

Griekenland

Zuid-Korea

Benelux-landen

Guatemala

Zweden

Honduras

Zwitserland

Republiek)

Angola

Hongarije

Colombia

Hongkong (houders van BNO

Gambia

(British National Overseas)

Guinee

paspoort en houders van

Guinee-Bissau

Hong Kong SAR-paspoor-

Nepal

ten (Special Administrative

Soedan

Region))

Sierra Leone

Ierland

Syrië

Israël
Italië
Japan
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maleisië
Malta
Mexico
Monaco
Nicaragua

Wijzigingen voorbehouden. De meest recente gegevens zijn

Nieuw-Zeeland

te vinden op de site van het ministerie van Buitenlandse

Noorwegen

Zaken: www.minbuza.nl

Oostenrijk
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1. The purpose of this brochure?

The most recent information is to be found at www.minbuza.nl.
If you have the nationality of a country for which there is no
visa requirement (appendix 2), you are free to stay in the

This brochure tells you how to apply for a visa. It also

Schengen area, which includes the Netherlands, for a maxi-

describes what you can do to ensure that your visa

mum period of three months. Chapter 7 describes what you

application is correctly processed.

have to do when you arrive in the Netherlands. In that case you
do not need to read the other chapters of this brochure.

Foreigners intending to travel to the Netherlands for a short
stay (maximum three months) may require a visa, depending

This brochure tells you about the rules that apply to obtaining

on their nationality. Having a visa is one of the conditions for

a short stay visa, the steps you have to take, and the necessary

being granted access to the Netherlands and the other

documents. Read the brochure carefully, so you will know

Schengen countries (Belgium, Czech Republic, Denmark,

exactly what steps to take and whether or not you have the

Estonia, Germany, Finland, France, Greece, Hungary, Italy,

correct documents. The documents required will depend on

Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Austria,

the purpose and duration of your stay. Do you not have the

Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Iceland and

right documents? This may cause delays in the processing of

Sweden). A visa may also be limited to one or several Schengen

your application. It may also lead to your application being

countries (visa with territorial restrictions). In such cases the

rejected.

stay is only permitted in the territory of one or more
designated Schengen countries.

Please note! If you have several nationalities (and passports),
the visa requirement is determined by the travel document

The Dutch government checks whether you are eligible for a

with which you want to travel.

short stay visa. The conditions for admission are laid down in
the (European) Schengen Implementation Agreement and the

You may decide for yourself which travel document you want

associated Common Consular Instructions, the Schengen

to travel with. As far as the Dutch government is concerned, it

Border Code and in the Aliens Act of the Netherlands.

does not matter whether you travel using the passport of the
country where you live. If you have a travel document for

Bear in mind that the application procedure may take a long

foreigners or refugees that has been issued by a third country,

time. Apply for your visa in good time, and never make a

then in principle you will always need a visa. In that case it

deﬁnitive booking for your trip to the Netherlands until you

makes no difference what your nationality is, or which country

are sure the visa will be granted.

issued the travel document. An exception applies here with
respect to persons with a travel document for refugees issued

This brochure describes what you have to do to ensure your

by one of the Member States of the EU or issued by Liechten-

visa application is correctly processed.

stein, Norway, Iceland or Switzerland. In these cases no visa is
required.
Do you want to stay in the Netherlands for longer than three

2. Who is this brochure
intended for?

months? In that case this brochure does not apply to you.
Information about applying for a residence permit or a
provisional residence permit (mvv) is to be found in the
brochure ‘Residence in the Netherlands’. You can order this
brochure by dialling 0900 1234561 (€ 0.10 p.m.) or download
it from www.ind.nl.

This brochure is intended for foreigners who want to come to
the Netherlands for a maximum period of three months who
originate from a country for which there is a visa requirement.
Countries for which there is a visa requirement are listed in
appendix 1. All persons with the nationality of one of these

3. What is a short stay visa?

countries require a visa for all Schengen countries. This does
not apply however, if these persons hold a residence document
that has been issued by another Schengen country and that is

A visa is a sticker which is attached inside your travel docu-

included in appendix 4 to the Common Consular Instructions.

ment (a passport for example). A visa indicates that at the
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moment of issue there is no objection to your entering the

Please note! If you entered the Netherlands by means of a

country for a short stay. The visa is valid for a ﬁxed period

short stay visa, you cannot use it to obtain a residence permit.

(maximum three months). Possessing a visa is no guarantee

To obtain a residence permit you must return to your country

that you will actually be admitted to the Netherlands.

of origin or your country of continuous residence to apply for

At Schiphol Airport or some other border crossing-point, your

an mvv at the Dutch embassy or consulate.

purpose of travel and ﬁnancial means may also be checked.
Always take the necessary information and documents with

A country of continuous residence is a country in which a

you on your journey to the Netherlands. This avoids delays and

person is permitted to reside for a period of more than

other inconvenience at the border. Examples in this regard are

three months, by reason of entitlement to temporary

a copy of the (authenticated) letter of invitation and where

residence or pending entitlement to temporary residence.

applicable, a copy of the sponsor declaration of the referent or
sponsor. Chapter 7 describes what else you are required to do
when you arrive in the Netherlands.
There are three types of short stay visa.

4. General conditions

A-visa: transit visa for airports
For a some nationalities a transit visa obligation for airports
applies. This visa is needed if you make a stopover at a Schen-

If you wish to apply for a short stay visa, the following general

gen airport (such as Schiphol) during an international ﬂight to

conditions apply:

a country outside the Schengen area. You may not leave the

– Your passport (travel document) must remain valid for a

international zone of the airport during such a stopover.

long enough period. At the time of application, the passport

The transit visa for airports does not therefore give the right to

must be valid for a further three months beyond the date on

enter the Schengen area. In part 1 of appendix 3, you will ﬁnd

which the visa period ends.

the list of countries whose subjects require a transit visa for all

– You must not constitute a danger to public order, public

Schengen countries. In part 2 of appendix 3, you will ﬁnd a list

health, national security or the international relations of

of several countries whose subjects require a transit visa for in

one of the Schengen countries. Constituting a danger to

any case Belgium, the Netherlands and Luxembourg.

public order means, for example, that you have been
sentenced for, or are suspected of, committing an offence.

B-visa: transit visa for a maximum of ﬁve days

Another possible danger is that of your settling in the

This visa is intended for foreigners who require a visa and who

Netherlands illegally (residing illegally in the Netherlands,

want to travel through the Schengen area within a maximum

there are insufﬁcient guarantees that you will return to your

period of ﬁve days. Their ﬁnal destination is situated in a

country of origin at the appropriate time). Several factors

country outside the Schengen area to which access is

play a role in assessing whether there is a risk of your

guaranteed. This transit visa may be issued for one, two, or

setting in the Netherlands illegally under the danger to

more transit journeys of ﬁve days at the most.

public order criteria. For example it will be examined
whether or not you have strong social and/or economic

C-visa: short stay visa for a maximum of three months

ties with your country of origin or country of continuous

A short stay visa may be applied for in relation to various

residence, but also whether the stated purpose of your trip

purposes, such as: vacation, tourism, business trip, visit to

is sufﬁciently plausible.

friends or family, participation in conferences or sporting
events.

– You must not constitute a danger to (good) international
relations and your name must not be on the list of persons
to be refused.

Please note! A foreigner requiring a visa may stay for a
maximum of three months in the Schengen area within a
six month period. After staying in the Netherlands for an
unbroken three month period, a foreigner may not apply on

– You must have sufﬁcient means of support. For more
information on this subject see chapter 5.
– You must provide sufﬁcient evidence of the purpose of your
trip. For more information on this subject see chapter 5.

his return for a new short stay visa for a consecutive period.
Otherwise he would be staying for a ‘disguised’ long period
(staying longer than three months). For a long stay, an mvv
(provisional residence permit) is required.
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5. What documents do you
need?

– Documents which make the return to your country of
origin or country of continuous residence plausible.
Such as an employer’s statement, records of children
attending school, proof of ownership of your own house
and/or other immovable property.

When applying for a short stay visa, you need a number of

– Two passport photographs.

documents. You must show these documents when submitting
your application. The documents required include the

Please note! An embassy or consulate may always ask you for

following:

extra documents or items.

– Valid passport (travel document).
– Documentary evidence in support of the purpose of
your trip.
This could be a letter of invitation from friends or family
authenticated by the municipality in the Netherlands, for

6. Application procedure

example. Other possible examples are: a hotel reservation
(if no referent has been indicated), an invitation from a
company established in the Netherlands (for a business

You can apply for a short stay visa at the Dutch embassy or

visit for example), or a work permit. Artists do no need a

consulate in your country. Usually this is the country - outside

work permit if they are staying in the Netherlands for less

the Schengen area - where you live.

than four weeks.
– Evidence showing that you have sufficient means of

Please note! If the main destination of your journey is a

support for your stay in the Netherlands, transit journey,

Schengen country other than the Netherlands, you must

and/or return journey.

submit your visa application at the embassy of that other

Showing you have at least € 34 per person per day at your

Schengen country. For example: you want to travel to Germany

disposal for the duration of your visa, by means of bank

for two months, but you would also like to visit the Nether-

statements, traveller’s cheques or cash for example.

lands for two days. The main destination in this case is

– A sponsor declaration.

Germany. You therefore have to apply for your visa from the

This is a statement that a family member or some other

German representation. If the main destination of your

relation is sponsoring your stay in the Netherlands. This is

journey cannot be determined, the embassy of the country to

only required if you do not have sufﬁcient means of support.

which you will travel ﬁrst is authorised to deal with your

In that case the inviting party (referent in the Netherlands)

application.

or a third party must complete and sign a sponsor
declaration. This sponsor declaration with accompanying

You must submit an application for a short stay visa at the

documents (such as recent wages slips or a copy of the

Dutch embassy or consulate in person. Do not forget to take

employment contract) must show that the sponsor has

the items and documents referred to in chapter 5 with you.

sufﬁcient and durable means of support. You must show
this declaration at the embassy or consulate. Sufﬁcient

Do not make a deﬁnitive booking for your trip until you have

means of support is understood to be an income above or

received a positive answer from the Dutch embassy or

equal to the minimum income for the category ‘married

consulate. Before you receive the actual visa, the validity of

couples and families’ in accordance with the Work and

your passport and proof that your return journey has been

Income Act. For more information see www.st-ab.nl.

booked will be checked.

In the event of sponsor declarations for several persons,
additional or further sponsor declarations may be asked for.
– Documents showing you have adequate medical travel

You are obliged to take out adequate medical travel insurance.
This must cover any expenditure for repatriation on medical

insurance (see also chapter 6).

grounds or urgent medical care (such as urgent treatment in a

Please note! No compulsory medical travel insurance

hospital). You must take out the insurance in the country

applies in the case of a transit visa for airports (A-visa) or

where you have your (permanent) place of residence.

(other) transit visa (B-visa).

The medical health insurance must be valid for the entire

– Proof of reservations for the journey.

Schengen area and provide minimal coverage of € 30,000.
The medical travel insurance must be valid for the entire
duration of your stay. You must show proof of the original
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insurance policy when the visa is issued. You should therefore

8. Costs

wait until you are sure your visa application has been
approved before ﬁnalising your insurance policy.
Every application for a visa costs money. If you are not granted
Period of validity of the visa

a visa, you will not get any money back. Usually you pay for

In principle the visa is issued for the period you applied for.

your visa in the local currency. In special cases (if the local

The dates of the incoming and outgoing ﬂights on your airline

currency is not convertible) you may pay in a different

ticket are also checked. The number of days you may stay in

currency. Information on this matter can be obtained from the

the Schengen area is stated on the visa sticker in the section

Dutch embassy or consulate. You may also be charged for any

‘duur verblijf’ (duration of stay). The date on which the visa

extra costs incurred by the embassy or consulate (fax costs for

ﬁrst becomes valid is stated in the section ‘vanaf’ (from).

example) in connection with your visa application.

You may travel in the Schengen area from this date onwards.
The visa is not valid before this date. The date on which the

The costs

visa ceases to be valid is stated in the section ‘tot’ (to).

– Transit visa for airport passengers: € 60

After this date the visa is no longer valid. The number of days

– Transit visa for a maximum of ﬁve days: € 60

indicated in the section ‘duur verblijf’ are counted from the

– Visa for a maximum of one month: € 60

moment you set foot on Dutch soil.

– Visa for a maximum of three months with one entry: € 60
– Visa for a maximum of three months with two or more

The visa may also state the country or countries for which it is

entries: € 60

valid. The term ‘Schengenstaten’ (Schengen States) means that

– Extension by thirty days at the most: € 25

your visa is valid for the entire Schengen area. The term

– Extension by more than thirty days but no more than ninety

‘Benelux’ indicates that your visa is only valid for the Benelux
countries.

days: € 30
– Changing your visa: € 35
Exceptions
The following categories of applicant may obtain a short stay

7. What should you do on
arriving in the Netherlands?

visa free of charge, provided that they meet the conditions:
– children under the age of six
– pupils, students, graduates and accompanying teachers
who are undertaking a journey in the context of a course of
study or educational training
– academic researchers

When you arrive in the Netherlands, you must report to the

– family members, who are required to hold a visa, of the

Aliens Police at the location where you are staying within three

following:

working days.

- a citizen of the Union;
- citizens of the EEA;

Please note! If you fail to fulﬁl this obligation, you are liable to

- citizens of the Swiss Confederation.

punishment.
Please note! Family members of Dutch citizens are not
If you are staying at a hotel however, you do not have to report

exempt from paying fees, except where the Dutch citizen is

to the Aliens Police. Nor are you obliged to do so if you will be

exercising his or her right to free movement. Family members

staying in the Netherlands for less than three days.

of a person of Dutch nationality who has not taken advantage
of his or her right to free movement are therefore also not
eligible to receive a visa free of charge.
Nationalities to which the reduced fee applies
The reduced fee of € 35 applies to countries with which the
EU has concluded or will conclude a visa agreement.
This concerns the following nationalities: Russian, Ukranian,
Macedonian (FYROM), Albanian, Bosnian, Montenegrin,
Serbian and Moldavian.
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9. Exceptional circumstances

10. Do you disagree with
the decision?

Exceptional circumstances may arise which make it necessary
to extend the duration of your stay in the Netherlands.
These may be personal or humanitarian reasons (serious

If your application is rejected by the Dutch government, you

illness for example). In such cases a visa may be extended to a

may lodge an objection. Your legal representative, or a person

total duration of stay of three months. Extension of a visa from

with special power of attorney, or lawyer, may do this on your

three months to six months is only permitted as an exception

behalf. If your referent submits an objection on your behalf, he

and in very special cases. If your visa is extended, this

must be able to show a written authorisation signed by you.

extension is only valid for the countries Belgium, the Nether-

The decision on your visa application will include a description

lands and Luxembourg. In that case the total duration of your

of how you can submit an objection or appeal against the

stay may not exceed six months. Extending your visa costs

decision. Read the decision carefully, and note in particular the

money.

periods within which your objection or appeal must be
submitted. Usually an objection or appeal must be submitted

If you think you are eligible for a visa extension, you should

in writing, complete with arguments, within four weeks of the

contact the IND by dialling 0900 1234561 (€ 0.10 p.m.).

day on which the decision was made known to you. You must

The ofﬁcial will inform you immediately as to the likelihood of

send a copy of the decision together with your objection or

your request being granted. If the ofﬁcial is of the opinion that

appeal. For comprehensive information in this regard, you

you are (possibly) eligible for an extension, an appointment

may consult a lawyer or a legal assistance counsellor.

will be scheduled in consultation with you. A decision will be
taken as to whether you must come to the IND ofﬁce
depending on your place of abode. If the ofﬁcial has explained
to you that you are not eligible for an extension and you have
indicated that you do not agree with this explanation, the ofﬁcial in question will make an appointment at the IND ofﬁce for
you to submit an application for an extension. You can lodge

11. Which authorities do you
have to deal with?

an application for review against a ﬁnal refusal. For more
information on this subject see chapter 10.
The bodies you may have to deal with when you apply for a
Please note! You will not be assisted at the IND ofﬁce if you do

visa are listed below.

not have an appointment. If you have an appointment, this
does not necessarily mean that your visa will be extended.

Dutch embassy or consulate
The ofﬁcial representation of the Dutch government in your
country.
Immigration and Naturalisation Service (IND),
Short Stay Visa Service
The Short Stay Visa Service deals with short stay visa
applications presented to her by embassies or consulates.
The purpose of these visa applications may be a visit to family
or friends and/or tourism. Visa applications for artists,
students, trainees and visits for medical treatment may also be
presented to the Short Stay Visa Service.
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Ministry of Foreign Affairs,

Sponsor

Secretariat for the Movement of Persons,

The sponsor is the person who sponsors the foreigner staying

Migration and Alien Affairs,

in the Netherlands. If the Dutch government is obliged to incur

department of Alien and Visa Affairs (DPV/VV)

costs for this foreigner, these costs may be recovered from the

The DPV/VV deals with short stay visa applications for

sponsor.

business visits, conferences, seminars, sporting events,
cultural events, international organisations, political affairs

Referent

and scientiﬁc visits. The DPV/VV also deals with short stay visa

The referent is the person or organisation in the Netherlands

applications for subjects of the former Soviet republics and

who invited you, and with whom you wish to stay. The referent

visa applications for holders of diplomatic and service

acts as contact person and may be asked to provide further

passports.

information about the background of the visa application.
The referent may also be the sponsor.

Aliens Police
The task of the Aliens Police is to supervise foreigners in the

Provisional residence permit (mvv)

Netherlands, and they are present in every Dutch municipality.

This is a type of visa with which a foreigner may travel to the
Netherlands in order to apply for a residence permit here.

Royal Netherlands Military Constabulary (KMar)

Before the mvv is issued, checks are carried out to see that the

This service is responsible for border control. At Schiphol

foreigner fulﬁls all the conditions for staying in the

airport for example, the KMar checks your travel document

Netherlands. The mvv is applied for and issued at a Dutch

and the visa attached inside it. The KMar may ask you

embassy or consulate.

questions about the purpose of your trip and your ﬁnancial
resources. The KMar has the authority to refuse you access to

Schengen

the Netherlands, even if you have a valid visa. It does this in

In 1985 and 1990 several Member States of the European

consultation with the Immigration and Naturalisation Service.

Union signed the Schengen Convention and the Schengen
Implementation Agreement. Among other things this
agreement provided for the free movement of persons in the
so-called Schengen area, consisting of Belgium, Czech

12. Explanation of concepts

Republic, Denmark, Estonia, Germany, Finland, France,
Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
the Netherlands, Norway, Austria, Poland, Portugal, Slovakia,
Slovenia, Spain, Iceland and Sweden.

Decision
This is a (written) decision of the government. A foreigner who

Schengen visa

has submitted an application for a visa will be informed of the

With the coming into force of the Schengen Convention, a

outcome by means of such a decision. A verbal statement from

Schengen visa was also introduced. With this short stay visa or

the KMar that you are not admitted to the Netherlands is also a

C-visa, a foreigner may travel freely inside the territory of all

decision against which you may lodge an objection.

the Schengen countries. In principle a Schengen visa is valid
for a maximum of three months.

Sponsor declaration
A sponsor declaration is requested if it is not clear whether the

Letter of invitation

foreigner in question has sufﬁcient means of support during

A standard form which can be obtained from the municipalities

the stay in the Netherlands. A sponsor declaration may also be

in the Netherlands. The referent in the Netherlands applies for

requested during a visa procedure, to obtain greater certainty

this letter and ﬁlls it in. The letter of invitation may be used as

about the timely return of the visa applicant. The sponsor

a document in support of the visa application.

declaration states that costs incurred by the State or by
government institutions will be recovered from the sponsor of
the foreigner.

19

13. More information

Complaints
If you have a complaint about the way in which you have been
treated by the IND you can submit this complaint to:

If you have any further questions after reading this brochure

Immigratie- en Naturalisatiedienst

you can contact the IND or the Dutch embassy or consulate in

Centraal Klachtenbureau

your country of residence. You can put your questions to the

Postbus 5805

IND by telephone, letter or email.

2280 HV Rijswijk

Telephone

For complaints you can also call +31(0)70 779 54 40.

The IND can be contacted on 0900 1234561 (€ 0.10 p.m., weekdays between 09.00 and 17.00). When calling from abroad you

Other brochures

can use +31 20 889 30 45 (this number cannot be used if you

The following brochures on admission to and residence in the

are telephoning from within the Netherlands). If you have a

Netherlands may be of interest to you:

question about a current application, please have the

– Bringing a foreign employee to the Netherlands

following information ready:

– Residence in the Netherlands

– Your V-number (your unique ‘foreign national number’),

– The civic integration examination abroad

if known;
– Your surname and ﬁrst name (and, if applicable your
maiden name);

– IND registration for EU citizens
Brochures can be ordered by calling 0900 1234561 (€ 0.10 p.m.)
or downloaded at www.ind.nl. When calling from abroad you

– Your place and date of birth;

can use +31 20 889 30 45 (this number cannot be used if you

– Your nationality.

are telephoning from within the Netherlands).

Letter or email

Personal Data Protection Act
The Personal Data Protection Act (Wbp) places an obligation

General questions

on the IND to inform you that the IND is the organisation

Immigratie- en Naturalisatiedienst

which processes the data in your application. The IND does

Afdeling Voorlichting

this to determine whether the foreign national is eligible for an

Postbus 3211

provisional residence permit or a residence permit.

2280 GE Rijswijk

This comes under the responsibility of the Minister of Justice.
If you have any questions about the data processing

Email: voorlichting@ind.minjus.nl

procedure, you can submit them in writing to the IND, Postbus

Internet: www.ind.nl

1200, 2280 CE Rijswijk. Here you can also submit a request for
an overview of information held on your ﬁle. Further to this

Questions about a visa

request you can ask to have your personal details changed,

Immigratie- en Naturalisatiedienst

removed or protected.

Unit Visadienst
Postbus 3109
2280 GC Rijswijk
For more information about visa applications in relation to
such things as business visits, conferences or participation
in sporting events, you may contact the Ministry of
Foreign Affairs. Telephone +31(0)70 348 56 22 or click on
www.minbuza.nl.
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Appendix 1
Countries for which a visa
is required for a maximum
stay of three months in the
Netherlands
Afghanistan

Gambia

Nepal

Turkmenistan

Albania

Georgia

Niger

Tuvala

Algeria

Ghana

Nigeria

Uganda

Angola

Grenada

North Korea

United Arab Emirates

Antigua & Barbuda

Guinea

Northern Mariana Islands

Uzbekistan

Armenia

Guinea-Bissau

Oman

Vanuatu

Azerbaijan

Guyana

Pakistan

Vietnam

Bahrain

Haiti

Palau

Western Samoa

Bangladesh

India

Papua New Guinea

Yemen

Barbados

Indonesia

Peru

Zambia

Belarus

Iran

Philippines

Zimbabwe

Belize

Iraq

Qatar

Benin

Ivory Coast

Russian Federation

Bhutan

Jamaica

Rwanda

Bolivia

Jordan

Saint Kitts and Nevis (St. Kitts)

Bosnia-Herzegovina

Kazakhstan

Saint Lucia

Botswana

Kenya

Saint Vincent and the

Burkina-Faso

Kiribati

Grenadines

Burma (see Myanmar)

Kuwait

Salomon Islands

Burundi

Kyrgizstan

Sâo Tomé and Principe

Cambodia

Laos

Saudi Arabia

Cameroon

Lebanon

Senegal

Cape Verdi

Lesotho

Serbia

Central African Republic

Liberia

Seychelles

Chad

Libya

Sierra Leone

China (People’s Republic)

Macedonia (former

Somalia

Colombia

Yugoslavia)

South Africa

Comoros

Madagascar

Sri Lanka

Congo (Brazzaville)

Malawi

Sudan

Cuba

Maldives

Surinam

Democratic Republic of

Mali

Swaziland

Marshall Islands

Syria

Djibouti

Mauritania

Tadzhikistan

Dominica

Mauritius

Taiwan (Republic of China)

Dominican Republic

Micronesia

Tanzania

East Timor

Moldavia

Thailand

Ecuador

Mongolia

The Bahamas

Egypt

Montenegro

The Ukraine

Equatorial Guinea

Morocco

Togo

Eritrea

Mozambique

Tonga

Ethiopia

Myanmar (former Burma)

Trinidad Tobago

Fiji Islands

Namibia

Tunisia

Gabon

Nauru

Turkey

Congo (former Zaire)
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Appendix 2

Appendix 3

Countries for which a visa is

Part 1: Countries for which

not required for a maximum

an airport transit visa is

stay of three months in the

required for Schengen

Netherlands

countries

Andorra

Nicaragua

Afghanistan

Argentina

Norway

Bangladesh

Australia

Panama

Democratic Republic of

Austria

Paraguay

Belgium

Poland

Eritrea

Brazil

Portugal

Ethiopia

Brunei

Romania

Ghana

Bulgaria

San Marino

Iran

Canada

Singapore

Iraq

Chile

Slovakia

Nigeria

Costa Rica

Slovenia

Pakistan

Croatia

South Korea

Somalia

Cyprus

Spain

Sri Lanka

Czech Republic

Sweden

Denmark

Switzerland

El Salvador

United Kingdom

Part 2: Countries for which

Estonia

United States of America

an airport transit visa is

Finland

Uruguay

required for Benelux

France

Vatican City

countries

Germany (Federal Republic)

Venezuela

Congo

Greece

Angola

Guatemala

Colombia

Honduras

Gambia

Hong Kong (holders of BNO

Guinea

(British National Overseas)

Guinea-Bissau

passports and Hong Kong

Nepal

SAR passports (Special

Sierra Leone

Administrative Region))

Sudan

Hungary

Syria

Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia

Subject to alteration. The most recent data can be found at

Liechtenstein

the Ministry of Foreign Affairs: www.minbuza.nl

Lithuania
Luxembourg

No rights can be derived from the contents of the brochure.

Malaysia

The text of this publication may be used if the source is

Malta

mentioned.

Mexico
Monaco
New Zealand
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