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Checklist
Aanvraag faciliterend visum  

Voor familieleden van  
onderdanen van de EU/EER  
en Zwitserland
(EU-richtlijn 2004/38/EC)

Let op!
Deze speciale procedure geldt niet voor familieleden van Nederlanders 
woonachtig in Nederland. 

Is uw familielid een EU/EER-burger of Zwitser? Dan kunt u als familielid alleen 
gebruikmaken van deze procedure wanneer uw familielid gebruikmaakt of 
recentelijk gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer door in een ander 
EU/EER-land of Zwitserland te wonen/werken dan waarvan hij de nationaliteit 
bezit. Een Nederlander die in Nederland woont, maakt geen gebruik van zijn 
recht op vrij verkeer.

      1.  Aanvraag

1.1  Een volledig ingevuld 
en ondertekend  
aanvraagformulier voor  
een Schengenvisum.

      2.  Documenten

2.1  Een geldig paspoort of  
ander reisdocument inclusief  
kopie van de houderpagina.

      3.  Foto

3.1  Een pasfoto die voldoet aan  
de Nederlandse voorwaarden. 
Deze pasfoto mag niet ouder  
zijn dan 6 maanden.

■	 Ja  ■	 Nee  Opmerkingen | 
 
>  Zie: https://consular.mfaservices.nl/  

■	 Ja  ■	 Nee  Opmerkingen | 
 
Let op:
> Uw reisdocument moet  minimaal 2 lege visumpagina’s hebben.
> Uw reisdocument mag niet ouder zijn dan 10 jaar. 
> Uw reisdocument moet bij het verlaten van het Schengengebied nog minimaal 3 maanden geldig zijn. 
 

■	 Ja  ■	 Nee  Opmerkingen | 

> Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/02/18/fotomatrix-2007

https://consular.mfaservices.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/02/18/fotomatrix-2007
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      4.  Minderjarige aanvrager 
 

4.1  (Gelegaliseerde) geboorteakte  
van de minderjarige.

4.2  Schriftelijke toestemming van  
de achterblijvende ouder(s) of,  
indien van toepassing,  
toestemming van de rechtbank  
dat de minderjarige mag reizen.

4.3 Kopie van het geldige identiteits - 
document (bijvoorbeeld paspoort)  
van de achterblijvende ouder(s)  
met handtekening van de  
achterblijvende ouder(s).

      5.  Bewijs van familierelatie 

5.1  Bewijs van de familierelatie  
met de EU/EER-burger of  
burger van Zwitserland met  
wie of naar wie u reist.

      6.  Bewijs van recht op vrij verkeer

6.1 Bewijs dat het familielid  
gebruikmaakt of recentelijk  
gebruik heeft gemaakt van  
zijn recht op vrij verkeer.

      7.  Beoordeling

7.1 Reisschema of ticketreservering  
op uw naam (geen ticket).

7.2 Als u samen met uw familielid  
reist: het reisschema of de  
ticketreservering van uw  
familielid (geen ticket).

Is de aanvraag voor een Schengenvisum voor een minderjarige en reist hij alleen of met 1 ouder?  
Dan zijn de volgende documenten nodig: 

■	 Ja  ■	 Nee  Opmerkingen | 

 
■ Ja  ■ Nee  Opmerkingen | 

>  Schriftelijke toestemming geeft u in de vorm van een geboorteakte of voogdijbeschikking die is afgegeven door de relevante au-
toriteiten, samen met een ondertekende kopie van het identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder of voogd of hun werkelijke 
identiteitsdocument en een voorbeeld van hun handtekening. 

■ Ja  ■ Nee  Opmerkingen | 

■	 Ja  ■	 Nee  Opmerkingen | 

> Bijvoorbeeld: een (gelegaliseerde) geboorteakte, huwelijksakte of officiële partnerschapsovereenkomst. 

 

 

■	 Ja  ■	 Nee  Opmerkingen | 

> Bijvoorbeeld: bewijs van inschrijving/verblijfsvergunning van uw familielid als burger van Zwitserland/EU/EER in Nederland.
>  Als u naar een andere Schengenlidstaat reist die door Nederland wordt vertegenwoordigd voor visumafgifte, bewijs van  

inschrijving/verblijfsvergunning van uw familielid als burger van Zwitserland/EU/EER in het Schengenland van bestemming.

Om te beoordelen of Nederland de bevoegde lidstaat is op grond van artikel 6 van de Visumcode om uw aanvraag 
te verwerken en om te beoordelen of u volgens Richtlijn 2004/38/EG in aanmerking komt als gezinslid van een EU/
EER-burger of burger van Zwitserland, wordt u geadviseerd de volgende documenten te overleggen:

■	 Ja  ■	 Nee  Opmerkingen | 

> Let op: maak een (vlucht)reservering die evt. door u geannuleerd kan worden. 

■	 Ja  ■	 Nee  Opmerkingen | 

> Let op: maak een (vlucht)reservering die evt. door u geannuleerd kan worden. 

Refereert u bij het indienen van de aanvraag alstublieft aan deze checklist, zodat duidelijk is dat u een faciliterend 
visum aanvraagt als familielid van een burger van de EU/EER of Zwitserland. Op basis daarvan kan worden  
beoordeeld of u bent vrijgesteld van betaling van de visumleges.

Als u uw aanvraag indient bij een externe dienstverlener, zoals VFS Global of TLScontact, moet u de  
servicekosten betalen.

Kijk voor uitgebreide informatie over de toetsing van familieleden aan richtlijn 2004/38/EC op de website van  
de IND, https://ind.nl/eu-eer/Paginas/Familieleden-met-een-andere-nationaliteit.aspx 

Houd rekening met het volgende:
• Lever van elk document het origineel en een kopie in.
• U kunt (vertaalde) documenten inleveren in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans. 
•  U krijgt uw ingediende documenten niet terug, met uitzondering van het reisdocument  

en originele brondocumenten, zoals een geboorteakte of huwelijksakte.
• Gedurende het visumaanvraagproces zult u uw paspoort niet in bezit hebben. 
• De bevoegde autoriteiten kunnen om aanvullende ondersteunende documenten vragen.
• In geval van een afwijzing: betaalde bedragen (indien van toepassing) worden niet terugbetaald.

https://ind.nl/eu-eer/Paginas/Familieleden-met-een-andere-nationaliteit.aspx
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