
                                                               
 
Checklist visumaanvraag voor ouder(s) van een 
minderjarig Nederlands kind  
 

• Aanvragen dienen persoonlijk ingediend te worden.  
• Van ieder document moet u het origineel en een kopie overhandigen. 
• De documenten moeten aangeleverd worden in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans 

(of vertaald worden naar één van deze talen). 
• U krijgt uw ingediende documenten niet terug, met uitzondering van het reisdocument en 

originele brondocumenten, zoals een geboorteakte of huwelijksakte. 

 

1.  Aanvraag 
 

1.1 Ingevuld en ondertekend Schengen visumaanvraagformulier 
 

� Ja 
� Nee 
� Opmerkingen 

 

2. Reisdocumenten 
 

2.1 Een paspoort of ander geldig reisdocument 
 

� 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. 
 

2.2 Kopie van het Nederlandse paspoort van uw kind  
 

� Ja 
� Nee 
� Opmerkingen 

 
 

2.3 Kopie van het paspoort van de Nederlandse ouder. Is de Nederlandse ouder overleden? Of 
heeft deze ouder niet de ouderlijke macht? Dan is er bewijs nodig waaruit dat blijkt.    
 

� Ja 
� Nee 
� Opmerkingen 

 

 

https://consular.mfaservices.nl/schengen-visa/short-stay


                                                               
 

3. Foto 
 

3.1 Een paspoortfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet 
ouder zijn dan 6 maanden. Zie de fotomatrix voor meer informatie. 
 

� Ja 
� Nee 
� Opmerkingen 

 

4. Documenten van uw minderjarige kind 
 

4.1 Geboorteakte van uw Nederlandse kind(eren) 
 

� Ja 
� Nee 
� Opmerkingen 

 
4.2 De akte van erkenning (indien van toepassing) 

 
� Ja 
� Nee 
� Opmerkingen 

 
4.3 Bewijs van waar uw Nederlandse kind verblijft (bijvoorbeeld een uittreksel van de 

gemeente) 
 

� Ja 
� Nee 
� Opmerkingen 

 

5. Bewijs langdurige relatie met uw kind 
 

5.1 Woont uw Nederlandse kind niet bij u, maar bijvoorbeeld al in Nederland? Dan is er bewijs 
nodig waaruit blijkt dat u langdurig contact heeft met uw kind. Bewijs kan zijn: schriftelijk 
contact, financiële ondersteuning, bezoeken, telefoongesprekken, etc. 
 

� Ja 
� Nee 
� Opmerkingen 

 

Houd rekening met het volgende: 

• Gedurende het visumaanvraagproces zult u uw paspoort niet in bezit hebben. 
• De bevoegde autoriteiten kunnen om aanvullende ondersteunende documenten vragen. 
• Als u uw aanvraag indient bij een externe dienstverlener, zoals VFS Global of TLScontact, 

moet u de servicekosten betalen. 
• In geval van een afwijzing: betaalde bedragen (indien van toepassing) worden niet 

terugbetaald. 

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

