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Schengenvisum         

Algemene informatie over visum korte duur 
 

België maakt deel uit van het Schengengebied.  

 

Indien u één of meerdere Schengenlanden wil bezoeken, dient u 
in het bezit te zijn van een Schengenvisum. Dit visum is geldig 
voor alle Schengenlanden en heeft een maximumduur van 90 
dagen per 6 maanden. Het visum is niet geldig voor 
tewerkstelling. 
 

 Waar kan u een Schengenvisum aanvragen 

 
Indien u één Schengenstaat wenst te bezoeken, dient u het 
visum aan te vragen bij de Ambassade van het land dat u wil 
bezoeken. Indien u meerdere Schengenlanden wil bezoeken, dan 
dient u het visum aan te vragen bij de Ambassade van het land 
waar u het langst verblijft. Indien u in meerdere landen even 

lang blijft, dient u het visum aan te vragen bij het land waar u het 
Schengengebied binnenkomt. 

 

 Hoe kan ik een Schengenvisum aanvragen bij de 

Belgische Ambassade in Dublin 

 
De aanvraag moet persoonlijk worden ingediend!  
 
U moet uw hoofdverblijfplaats in Ierland hebben (resident). 

Indien dit niet het geval is, kan uw aanvraag toch aanvaard en 
behandeld worden als het om uitzonderlijke omstandigheden 
gaat. Dit kan evenwel invloed hebben op de behandelingstermijn. 
  

Openingsuren  

 
Maandag tot donderdag van 9.00 tot 13.00 alleen op afspraak. 
De laatste visumafspraak begint om 12.30. Gelieve ons online 
afsprakensysteem te gebruiken om een afspraak te maken (zie 

link op website). De Ambassade is gesloten tijdens het weekend 
en op Ierse en Belgische feestdagen.  
 

Behandelingstermijn 

 
Het is ten sterkste aangeraden om uw aanvraag minstens 2 
weken voor de aanvang van uw geplande reis in te dienen. De 

aanvraag kan echter meer tijd in beslag nemen in sommige 
gevallen. Voor meer informatie, gelieve de Ambassade te 
contacteren. 
 

Behandelingstarief 

 
Het tarief bedraagt € 80, uitsluitend te betalen per “postal 
money order” of “bankdraft” (recipient “Embassy of 
Belgium”) bij het indienen van de aanvraag. Deze kost is niet 

terugbetaalbaar. Laat indien mogelijk de recipient blanco en vul 
deze op de Ambassade in. 
 
Indien u getrouwd bent met een EU-burger of één van uw 

ouders is een EU-burger (voor minderjarigen), dan is de 
visumaanvraag gratis. Gelieve in dit geval een huwelijks- of 

geboorteakte en het paspoort van de EU-burger voor te leggen 
(originelen en kopies). 
€ 35,00 voor onderdanen van de Russische Federatie, Oekraïne, 
Moldavië, Albanië, Servië, Montenegro, Bosnië, Noord-
Macedonië, Kosovo, Georgië. 
 

Indien u wenst dat uw paspoort met visum per post naar u wordt 
opgestuurd, gelieve dan bij het indienen van uw aanvraag een  
vooraf gefrankeerde, aangetekende en aan uzelf geadresseerde 
omslag toe te voegen. 
 
INFORMATIE VOOR MINDERJARIGEN  

Minderjarigen (<18 jaar) kunnen enkel zelf een visum 
aanvragen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Onder deze leeftijd 
moeten ze vergezeld zijn door een ouder voor de aanvraag. 

Minderjarigen moeten de volgende documenten voorleggen: 
- Geboorteakte (met vermelding van de namen van de ouders) 
- Paspoorten van de ouders en Ierse "Certificates of Registration" 
indien de ouders geen EU-burgers zijn 
-Schriftelijke toestemming door de wettelijke voogd(en) voor de 
beoogde reis. De handtekeningen moeten gelegaliseerd zijn en 
er moet een bewijs van voogdij voorgelegd worden.  

Belangrijke informatie: 

 
 De opgesomde documenten zijn de basisdocumenten en 

moeten door iedereen worden ingediend. De Ambassade 
heeft het recht bijkomende documenten te vragen. Ook 
kan de aanvrager worden uitgenodigd voor een 
persoonlijk interview.  

 Er is geen garantie dat uw  aanvraag wordt goedgekeurd 
en dat het visum wordt uitgereikt.  

 Personen in het bezit van een Schengenvisum zijn 
steeds onderworpen aan controle van de 
immigratiedienst en er is geen garantie dat ze worden 
toegelaten tot de Schengenzone. 

 Valse verklaringen afleggen of uw aanvraag voorzien 
van  frauduleuze documenten zal leiden tot een 
weigering van het visum. U kan hiervoor ook vervolgd 
worden. 

 Gelieve de status van uw visumaanvraag per telefoon of 
email na te gaan na de datum die u werd meegedeeld bij 
de aanvraag. Doe dit voor u een ticket koopt, of andere 
financiële verplichtingen aangaat. De Ambassade is niet 
verantwoordelijk voor enige onkosten! 

 Er zal geen rekening gehouden worden met wijzigingen 
in uw reisschema en/of accommodatie na het indienen 
van uw aanvraag. 
 
Wij raden u aan kopies van uw documenten in uw 
handbagage mee te nemen omdat de immigratiediensten 
deze steeds kunnen vragen.   

 
 
 
Contactgegevens 

Consulaat generaal van België 
Visa Section   
1 Elgin Road 
Ballsbridge 
Dublin 4 
Phone: (+353 1) 660 0886 
Email: Dublin.visa@diplobel.fed.be     
Website: https://ireland.diplomatie.belgium.be/nl 

mailto:Dublin.visa@diplobel.fed.be
https://ireland.diplomatie.belgium.be/nl


 

 2 

Documenten die moeten worden voorgelegd bij het aanvragen van een visum van 
korte duur (kopies en originelen):  
 

Aanvraagformulier, volledig ingevuld en ter plekke ondertekend door de aanvrager. 

 
Recente foto (op een witte achtergrond, 35mm x 45mm). 

 
Uw vingerafdrukken worden genomen op het moment van de indiening van uw aanvraag (kinderen jonger 

dan 12 zijn hiervan vrijgesteld).  
 
Paspoort of Reisdocument  

Met een geldigheid van minstens 3 maanden na uw voorziene terugkeerdatum. Zorg er ook voor dat uw 
paspoort minstens 4 lege bladzijden heeft.  
 
Ierse residentiekaart (GNIB card), 

Met een geldigheid van minstens 3 maanden na uw voorziene terugkeerdatum. 
 
Heen-en-terugticket: 
Bij het indienen van de aanvraag: reisweg/reservatie (vliegtuig/ferry/trein/bus).  
Bij het ophalen van het visum: Heen-en-terugticket (vliegtuig/ferry/trein/bus) moet enkel aangekocht en 
getoond worden indien het visum goedgekeurd is. Indien u zelf met de auto rijdt, dient u het  

registratiebewijs en de verzekeringsdocumenten voor te leggen samen met uw rijbewijs.  
 
Bewijs van uw beroep in Ierland: 
Werknemer: werkvergunning (indien verplicht) of werkcontract of brief van uw werkgever en uw 3 laatste 

loonbrieven. 
Zelfstandige: registratiebewijs en tax clearance. 
Student: een recente brief van de school/universiteit, waarin uw aanwezigheid/statuut bevestigd wordt, en 
bewijs van parttime tewerkstelling (indien van toepassing). 
Gepensioneerd : pensioenboek 
Werkloos: brief van Social Welfare/sociale zekerheid 
    
Bewijs dat u over voldoende financiële middelen beschikt 

Bankuittreksels van de laatste 3 maanden (met uw naam en adres) of verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 
3bis) getekend door de borgsteller (te bekomen bij het Gemeentebestuur in België) + gezinssamenstelling 
en laatste 3 loonbrieven van de borgsteller en een kopie van zijn/haar identiteitskaart of verblijfstitel. Cash 
wordt niet aanvaard als bewijs! 
 
Bewijs van medische reisverzekering 

De Ambassade aanvaardt alleen individuele of groepsverzekeringen die de kost voor noodbijstand, 
hospitalisatie of repatriatie naar uw land van verblijf dekken.  
De verzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden voor de duur van uw verblijf en moet een minimum-
kost van € 30,000 Euro per persoon dekken (inclusief repatriëring). Voor visa meerdere binnenkomsten 
moet de verzekering de periode van het eerste geplande bezoek dekken.  
De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) uitgereikt door de Ierse overheid volstaat niet als bewijs van 
reisverzekering, aangezien deze kaart geen repatriëring dekt. U zal bijgevolg een bijkomende verzekering 
moeten afsluiten.  
        

Toerist: 

Hotelreservaties die de volledige duur van uw vakantie dekken (zowel in België als andere landen) 
Op bezoek bij familie of vrienden 

Uitnodiging en een kopie van de identiteitskaart of verblijfstitel van de persoon die u uitnodigt. 
Beroepshalve 
Brief van uw werkgever in Ierland waarin doel en duur van de reis wordt uitgelegd alsook of het om een 

enkele of meerdere reizen gaat, wie instaat voor de accommodatie, de onkosten en de reisverzekering. 
Een brief van de organisatie/firma in België die u uitnodigt met de vermelding van hun 
contactgegevens. 


