C-Visum | Schengenvisum / Visum Kort Verblijf (VKV) aanvraag
Noodzakelijk voor aanvraag:
o
o

o

Aanvraagformulier 'Aanvraag Schengenvisum'.
Geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
Het reisdocument moet nog minstens 3 maanden langer geldig zijn dan het einde
van de visumperiode en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
2 pasfoto's.

Voorwaarden aanvraag:
o

Bewijs van voldoende financiële middelen.
Een bewijs hoe het verblijf van uw gast bekostigd zal worden, bijvoorbeeld een
verklaring dat uw instellingen de kosten van het verblijf op zich neemt. Of
bewijsstukken dat uw gast zelf over voldoende geld beschikt, bijvoorbeeld
bankafschriften, reischeques of contant geld). Dit is momenteel € 34,- per dag.
Als u niet voldoende geld heeft kunt u gebruik maken van het formulier 'bewijs
van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking'. De referent of een derde
in Nederland moet in dat geval dit formulier invullen en ondertekenen. Uit deze
garantstelling met bijbehorende stukken (zoals recente loonstrookjes, een kopie
van het arbeidscontract en een kopie van het paspoort) moet blijken dat de referent
of een derde persoon in Nederland voldoende en duurzaam inkomen heeft.
Dit formulier moet u bij de ambassade laten zien. De referent of een derde persoon
in Nederland moet een inkomen per maand van minstens het normbedrag hebben.
Dit inkomen moet nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van
de aanvraag. (!) Het formulier moet door de gemeente zijn gelegaliseerd.
Op de IND-website vindt u het minimum bedrag dat van toepassing is bij de
aanvraag van een Schengenvisum. Zie hiervoor de klantdienstwijzer:
http://kdw.ind.nl/.

o

De visumplichtige moet reisdoel aannemelijk maken. Documenten ter
onderbouwing van het verblijfsdoel, bijvoorbeeld; een uitnodigings- of
toelatingsbrief van uw instelling, een hotelreservering, werkgeversverklaring,
inschrijving schoolgaande kinderen, eigendomsbewijs eigen woning en/of overige
onroerende zaken. (!) Dit is een cruciale voorwaarde die goed moet worden onderbouwd!

o

De visumaanvrager mag geen gevaar vormen voor de openbare orde, de nationale
veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden.
Onder gevaar voor openbare orde wordt onder andere gevaar voor illegale
immigratie verstaan. De visumaanvrager mag niet gesignaleerd staan door
Nederland of een van de overige Schengenlanden.
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Vervolg – Voorwaarden aanvraag:

o

Soms: kopie tewerkstellingsvergunning.

o

Als een tewerkstellingsvergunning vereist is, dan zal de ambassade of het consulaat
deze willen zien. U kunt een kopie van de TWV faxen of e-mailen naar uw gast.

o

De visumaanvrager moet een reisverzekering afsluiten voor de totale reisduur, de
reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden. De dekking voor medische
kosten moet minimaal € 30,000,- bedragen. Dit document moet u soms tonen bij
het indienen van de aanvraag en soms pas bij het afhalen van het visum. Dit is
afhankelijk van het land waar het visum wordt aangevraagd.

o

Een kopie van het reserveringsbewijs van de reis (retourticket). De ambassade wil
een retourticket zien als bewijs dat de visumaanvrager het Schengengebied weer zal
verlaten. Dit document moet meestal pas worden getoond bij het afhalen van het
visum. (!) Het is verstandig om een ticket pas te boeken nadat de ambassade heeft
laten weten dat het visum zal worden afgegeven.
Voor de afhandeling van de aanvraag zijn bovendien leges verschuldigd. Voor de
meeste nationaliteiten kost dit € 60. Uw gast moet deze bij het indienen van de
aanvraag voldoen. Als de aanvraag wordt afgewezen, worden de leges niet
terugbetaald.
Meer informatie over de kosten en inkomenseisen van de IND:
https://www.ind.nl/particulier/kort-verblijf/kosten-inkomenseisen/Kosten

Wilt u een Schengenvisum aanvragen? Dan kunt u bij ons terecht. Wij kunnen het
Schengenvisum voor u verzorgen en begeleiden u gedurende de hele procedure. Wij;
o
o
o
o
o
o
o
o

helpen u bij het invullen van alle formulieren ten behoeve van de aanvraag
verzamelen alle benodigde stukken ten behoeve van de aanvraag
zorgen voor een grondige controle van alle documenten voorafgaand aan de aanvraag
versturen de complete aanvraag per e-mail/koerier met daarbij een begeleidende
brief/toelichting voor de Ambassade
maken een afspraak voor u bij de Ambassade in het land van herkomst zodat u het
Schengenvisum kunt aanvragen
bewaken actief de beslistermijn door periodiek contact op te nemen met de Ambassade
informeren en begeleiden u gedurende de gehele procedure
verzorgen het bezwaarschrift mocht de aanvraag worden afgewezen

Daarnaast handelen wij verdere telefoongesprekken en correspondentie af met de
Ambassade of IND (voor zover nodig voor de aanvraag). (!) Het Schengenvisum dient u ten
alle tijden zelf aan te vragen bij de Ambassade in het land van herkomst.
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