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Visa voor de familieleden van een burger van de Unie – 
Richtlijn 2004/38/EC  

 

Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden 

  

  

Toepassing van de richtlijn op de burgers van de Unie, of gelijkgestelden, en hun 

familieleden 

 

De richtlijn is van toepassing op de burgers van de Europese Unie die zich naar België 

begeven of er verblijven, evenals hun familieleden die hen begeleiden of zich bij hen 
voegen. 

De richtlijn is ook van toepassing op de onderdanen van de Europese Economische 

Ruimte en de Zwitsers die zich naar België begeven of er verblijven, evenals hun 

familieleden die hen begeleiden of zich bij hen voegen. 

Ten slotte is de richtlijn van toepassing op de burgers van de Unie die naar hun land 

terugkeren nadat ze in een andere Staat van de Unie verbleven hebben, evenals hun 

familieleden die hen begeleiden of zich bij hen voegen. 

  

Inreisvisum voor de familieleden die onderdanen van derde landen zijn en die voor 

een kort verblijf in de Schengenruimte onderworpen zijn aan de visumplicht. 

 

Indien u een burger van de Unie, of gelijkgestelde, die zich naar een ander land van de Unie 

begeeft of er verblijft dan het land waarvan hij een onderdaan is, wenst te begeleiden of 

indien u zich bij hem wenst te voegen vraagt u een inreisvisum (visum C) aan bij de 
ambassade of het consulaat die of dat bevoegd is voor uw verblijfplaats. 

Dit inreisvisum wordt zo snel mogelijk, kosteloos en in het kader van een versnelde 

procedure afgegeven, indien u de volgende bewijzen levert: (a) het bewijs van 

uw verwantschap met deze burger van de Unie; (b) het bewijs dat deze burger van 

de Unie zich naar een ander land van de Unie begeeft of er verblijft dan het land 

waarvan hij de nationaliteit bezit, evenals (c) het bewijs dat u hem begeleidt of zich 
bij hem voegt.  

Leg bij voorkeur gelegaliseerde/geapostilleerde en vertaalde documenten voor in 

het Frans, Engels of Nederlands om het onderzoek van uw visumaanvraag 

gemakkelijker te maken. De ambassade of het consulaat kan eisen dat een document 

vertaald, notarieel bekrachtigd of gelegaliseerd wordt, wanneer het origineel is opgesteld in 

een taal die de post niet begrijpt, of wanneer er getwijfeld wordt aan de echtheid van het 

document. 

Indien u niet onder de richtlijn valt, gelieve dan de informatie over de voorwaarden voor de 

afgifte van een visum kort verblijf overeenkomstig de Visumcode te lezen. (voorbeeld: u 

bent een familielid van een burger van de Unie, maar u reist niet samen met hem en u reist 
ook niet om hem te vervoegen). 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex:32004L0038
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Europese_Economische_Ruimte_Europese_Unie_Schengen.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Europese_Economische_Ruimte_Europese_Unie_Schengen.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Europese_Economische_Ruimte_Europese_Unie_Schengen.aspx
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Gezinshereniging in België met een burger van de Unie (niet-Belg) 

 

Indien u meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, moet u 

een verblijfsaanvraag indienen bij het gemeentebestuur van de plaats waar u na uw 
binnenkomst in België verblijft. 

 

 

Iedere visumaanvraag moet samengesteld zijn uit 1 set originele documenten. Het 

is uw verantwoordelijkheid indien u van bepaalde documenten het originele terug 

wilt om ook een fotokopij van deze documenten in te dienen. De Ambassade zal 

enkel documenten teruggeven waarvan ze een fotokopij ontvangen heeft.   

VEREISTE DOCUMENTEN  

Een geldig reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht (nationaal paspoort).  

1. Een ondertekend en op de website Visa On Web ingevuld visumformulier: 

https://visaonweb.diplomatie.be/ 

2. Een recente pasfoto’s (35 x 45 mm) op een witte achtergrond.   

3. Een kopij van de identiteitskaart of het paspoort van de burger van de Unie. 

4. Bewijs dat u een burger van de Unie vergezeld of gaat vervoegen die zijn recht op 

vrije circulatie uitvoert of heeft uitgevoerd + bewijs dat de burger van de Unie naar 

een ander land van de Unie reist of verblijft dan het land waarvan hij de nationaliteit 

heeft.  

 

5. Bewijs van familieband met de te vervoegen persoon:  

a. Voor echtgenoot/echtgenote: huwelijksakte  

b. Voor kinderen (= jonger dan 21 jaar): geboorteakte. 

6. Enkel voor kinderen: indien van toepassing gelegaliseerde ouderlijke toestemming 

van de ouder die niet meereist met het kind of gelegaliseerde toestemming van de 

wettelijke voogd.  

 

 

De visumaanvrager kan worden uitgenodigd voor een onderhoud.  

 

 

Voor meer informatie over visa (verschillende soorten visa, welke documenten 

vereist zijn, voorwaarden, uitzonderingen, behandelingstermijnen, enz.) check de 

website van de FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Vreemdelingenzaken: 

www.dofi.fgov.be  

 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_gezinshereniging_aanvragen_in_Belgie.aspx
https://visaonweb.diplomatie.be/
http://www.dofi.fgov.be/

