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Handleiding voor een Nederlands & Belgisch visum kort verblijf 
 
Als een Thai naar Nederland of België wil komen voor een vakantie van ten hoogste 90 dagen is in de 
meeste situaties een Schengenvisum vereist. Alleen Thaise burgers die in het bezit zijn van een 
geldige verblijfsvergunning uit één van de Schengenlidstaten of zij die in het bezit zijn van een 
‘verblijfskaart voor gezinsleden van een burger van de Unie’ uit één van de EU landen hebben geen 
visum nodig om de Schengenlidstaten te bezoeken. 
 
Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk 
grens- en visumbeleid voeren. Deze lidstaten zijn dus aan dezelfde visumregels gebonden. Deze zijn 
vastgelegd in de gemeenschappelijke Visum Code: EU verordening 810/2009/EG. Dit stelt reizigers in 
staat om zich binnen het hele Schengengebied te verplaatsen zonder onderlinge grenscontroles, 
visumplichtigen hebben slechts één visum -het Schengenvisum- nodig om de buitengrens van het 
Schengengebied te passeren.  
 
Officieel heet dit visum een visum kort verblijf (VKV), of visum ‘type C’, maar wordt in de volksmond 
ook wel ‘toeristenvisum’ genoemd. Voor lang verblijf (migratie) is een verblijfsvergunning nodig en 
dat is een andere procedure. Dit dossier gaat in op de meest gestelde vragen over toegang met een 
visum kort verblijf. 
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De belangrijkste vereisten 
De belangrijkste eisen op een rijtje. Uiteraard kan het per individu en aanvraag verschillen wat er 
exact nodig is. In het algemeen toont de reiziger (is tevens de aanvrager van het visum) dat deze: 

 In het bezit is van een geldig reisdocument (paspoort).  
o Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de 

visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar. 

 Zich de reis financieel kan veroorloven: heeft voldoende middelen van bestaan.  
o Voor Nederland is de eis 55  euro per dag per reiziger (voorheen 34 euro).  
o Voor België is de eis 95  euro per dag als hij/zij in een hotel verblijft of 45  euro per 

dag als de reiziger bij een particulier is gehuisvest. 
o Indien de reiziger zelf geen voldoende middelen heeft moet een garantsteller (de 

uitnodigende partij) borg staan. Men kijkt dan naar het inkomen van deze persoon, 
de referent. 

 Papieren heeft met betrekking tot de verblijfplaats zoals een hotelreservering of bewijs van 
verblijf (logies) bij een particulier.  

o Voor Nederland dient men voor dit het een origineel formulier ‘bewijs van 
garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ in te vullen. Dit formulier moet 
door de garantsteller bij de gemeente gelegaliseerd worden.  

o Voor België een uitnodigingsbrief en een originele ‘verbintenis tot tenlasteneming’ 
die gelegaliseerd is door de gemeente. 

 Een medische reisverzekering heeft voor het hele Schengengebied met een dekking van 
tenminste 30.000  euro. Vraag deze aan bij een verzekeraar die het geld (minus 
administratiekosten) terugstort bij een eventuele visum-afwijzing. 

 Een optie of reservering op een vliegticket heeft. Boek (betaal) het ticket pas als het visum is 
toegewezen! Een retour (reservering) is meteen één officieel erkend bewijsstuk dat 
terugkeer van de reiziger aannemelijker maakt. 

 Aannemelijk maakt dat hij/zij tijdig en volgens plan terug zal keren naar Thailand. Het gaat 
hier om een combinatie van bewijzen. Bijvoorbeeld eerdere visums voor (Westerse) landen, 
een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of 
economische binding met Thailand aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen. 

 Niet bij de Europese autoriteiten gesignaleerd staat en geen gevaar is voor de openbare 
orde of staatsveiligheid. 

 Een recente kleuren-pasfoto die aan de vereisten voldoet. 

 Een (online) ingevuld, uitgeprint en ondertekend aanvraagformulier voor een 
Schengenvisum. 

 Een kopie van alle ingediende stukken.  
 

Tip: scan alles ook in zodat de aanvrager en de referent beide een kopie hebben van alle 
ingediende stukken (bijvoorbeeld om aan een grenswachter te kunnen tonen). 

 
  

https://consular.mfaservices.nl/schengen-visa/short-stay
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De belangrijkste stappen in de procedure: 
 Voorbereiding: je ruim van te voren goed inlezen, raadpleeg officiële websites voor (de 

meest actuele) informatie.  

 Alle benodigde stukken verzamelen. Goed checken of je alle benodigdheden hebt. 

 Tijdig (liefsts minstens een maand tevoren) een afspraak maken voor het indienen van de 
aanvraag. Binnen 2 weken dient men je een afspraak te geven. 

 Op de afgesproken dag en tijd de aanvraag inleveren bij het loket van de externe 
dienstverlener (VFS Global). Hier neemt men alle stukken door met de aanvrager en stelt 
men –soms- nog enkele vragen over de voorgenomen reis. 

 De aanvraag afwachten; indien alles in orde is zal er binnen 15 kalenderdagen een besluit 
volgen. Indien er complicaties zijn kan het tot wel 45 dagen duren.  

 De aanvrager ontvangt het paspoort terug (zelf afhalen of per post laten toesturen). Bij een 
positief resultaat kan men dan afreizen. Bij een visum-afwijzing rest de mogelijkheid tot 
bezwaar of indienen van een nieuwe aanvraag.  

 Als de aanvraag voorspoedig verloopt duurt het hele visum traject –van voorbereiden tot en 
met visum bemachtigen- enkele weken. In het meest ongunstige geval kan het enkele 
maanden duren. Begin dus ruim op tijd! 
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Vragen omtrent de aanvraagprocedure: 
Een goede, tijdige, voorbereiding is essentieel voor een ordelijk verloop. Win dus te allen tijde 
informatie in bij de overheid voor de actuele regelgeving en procedures die op jouw aanvraag van 
toepassing zijn. Verzeker jezelf er van dat ALLE benodigde documenten bij de aanvraag zitten. Bij een 
onvolledig dossier is de kans op afwijzing een stuk groter! 
 
Voor Nederland: 
Bezoek allereerst de NetherlandsAndYou website van de Nederlandse overheid voor actuele 
informatie en eventueel de website van de IND voor nadere (algemene) informatie met o.a. 
informatieve brochures over kort verblijf in Nederland:  

 https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-
netherlands/applying-for-a-short-stay-schengen-visa/thailand 

 https://ind.nl/kort-verblijf/Paginas/vakantie-en-familiebezoek.aspx 
 
Voor België: 
Bezoek allereerst de website van de Belgische ambassade en eventueel de website van DVZ voor 
nadere (algemene) informatie over kort verblijf in België:  

 http://thailand.diplomatie.belgium.be/nl/naar-belgie-komen 

 https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/Onderdaan
%20van%20derde%20land.aspx 

 

Waar moet ik een visum aanvragen? 

Alleen de buitenlandse reiziger/gast kan een visum aanvragen. Deze persoon wordt de ‘vreemdeling’ 
genoemd. De eventuele uitnodiger wordt de ‘referent‘ genoemd. Alleen de vreemdeling kan een 
visumaanvraag indienen.  
 
Een aanvraag moet door de vreemdeling in persoon worden ingediend bij de vertegenwoordiger van 
het land van bestemming. Nederland en België hebben dit proces beiden deels uitbesteed, de 
meeste aanvragen moet men nu inleveren bij externe dienstverlener (VFS Global). Voor een visum 
naar Nederland of België moet een Thaise dan ook meestal naar het kantoor van VFS Global. Alleen 
bijzondere aanvragers kunnen nog (op afspraak) rechstreeks bij de ambassade terecht.  
 
Wil iemand meerdere lidstaten bezoeken dan moet de aanvraag worden ingediend bij de 
vertegenwoordiger van het land dat aangemerkt kan worden als het hoofdverblijf, dit wil zeggen het 
land waar men het langst wil blijven of wat het primaire doel van de reis is. Mocht er geen duidelijk 
hoofddoel zijn dan moet een visum worden aangevraagd bij de vertegenwoordiger van het land van 
eerste binnenkomst. 

Wanneer kan een visumaanvraag worden ingediend? 

Een visumaanvraag kan op zijn vroegst 6 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen (dit i.v.m. de 
normale maximale beslistermijn) voor aanvang van de beoogde reisdatum worden ingediend. 
Geadviseerd wordt dan ook om ruim van te voren de aanvraag in te dienen, liefst minimaal een 
maand vóór de voorgenomen vertrekdatum. 
 
Hoe eerder je de aanvraag doet hoe beter: het kan tot 2 weken duren voordat je een aanvraag kan 
indienen en als de aanvraag eenmaal is ingenomen kan het in uitzonderlijke gevallen tot wel 60 
kalenderdagen duren voordat je het paspoort terug krijgt. Dan ben je dus twee en een halve maand 
verder! 

  

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/applying-for-a-short-stay-schengen-visa/thailand
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/applying-for-a-short-stay-schengen-visa/thailand
https://ind.nl/kort-verblijf/Paginas/vakantie-en-familiebezoek.aspx
http://thailand.diplomatie.belgium.be/nl/naar-belgie-komen
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/Onderdaan%20van%20derde%20land.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/Onderdaan%20van%20derde%20land.aspx
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Hoe dient de vreemdeling een aanvraag in voor Nederland? 

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal moeten worden gegeven 

binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een 

gewone aanvraag gaat sinds 2 februari 2020 als volgt: 

 Via de externe dienstverlener VFS Global. Zij beheren een ‘Visa Application Centre’ (VAC) in 
het Trendy Building te Bangkok. Voor een afspraak bij VFS maak je op de VFS website via een 
digitale afsprakenkalender een afspraak. Vervolgens ga je op de afgesproken datum en tijd 
bij VFS langs en lever je de aanvraag in. Dit kost de aanvrager een service fee van 620 Baht 
bovenop de kosten voor het visum. VFS stuurt het paspoort naar de ambassade in Bangkok 
en de rest van de aanvraag stuurt men naar de RSO backoffice in Kuala Lumpur*. Na een 
beslissing door de RSO kun je het paspoort bij VFS afhalen of tegen een vergoeding per 
koerier (EMS) laten retourneren. 

- Website: http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand 
- Callcenter (Engels en Thai): 0066 2 118 7003 

 
Het indienen van een reguliere aanvraag geschiedt dus via het loket van VFS Global op de 
afgesproken datum en tijdstip. Alleen de vreemdeling mag zich bij de balie/loket melden, de referent 
kan hier niet bij aanwezig zijn. Bijzondere categorieën vreemdelingen kunnen op afspraak (per e-
mail) ook op de ambassade terecht. Dit zijn o.a. diplomaten, maar ook familieleden van een EU/EER 
burger (maar geen familie van een Nederlander). Meer daarover onder het kopje ‘Hoe zit dat met 
speciale visa/procedures voor familie van een EU/EER onderdaan?’. 
 
*Sinds 7 februari 2020 is men begonnen met het testen van dossierstukken te laten scannen door VFS en digitaal te zenden 
naar de backoffice (RSO).  Nederland was van plan midden tot eind 2019 de deuren van de RSO in Kuala Lumpur sluiten. Tot 
nader bericht is de verhuizing echter nog niet rond, een nieuwe datum is nog niet bekend. Zodra deze verhuizing rond is zal 
de beslissing over het visum vanuit Den Haag worden genomen. Het paspoort zelf zal in Bangkok blijven. De ambassade zal 
dan de visumsticker in het paspoort plakken en via VFS terug zenden aan de vreemdeling. De digitalisering van het traject 
komt ook de doorlooptijd ten goede alsmede het risico dat er stukken van het dossier kwijtraken.  

Hoe dien je een aanvraag in voor België? 

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal moeten worden gegeven 

binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een 

normale aanvraag gaat sinds 2 februari 2020 als volgt: 

 Via de externe dienstverlener VFS Global. Zij beheren een ‘Visa Application Centre’ (VAC) in 
het Trendy Building te Bangkok. Voor een afspraak bij VFS maak je op de VFS website via een 
digitale afsprakenkalender een afspraak. Vervolgens ga je op de afgesproken datum en tijd 
bij VFS langs en lever je de aanvraag in. Dit kost de aanvrager een service fee van 750Baht 
bovenop de kosten voor het visum. VFS stuurt de aanvraag door naar ambassade in Bangkok. 
Na een beslissing door de RSO kun je het paspoort bij VFS afhalen of tegen een vergoeding 
per koerier (EMS) laten retourneren. 

- Website: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand 
- Callcenter (Engels en Thai): 0066 2 118 7002 

 
Het indienen van een reguliere aanvraag geschiedt dus via het loket van VFS Global op de 
afgesproken datum en tijdstip. Alleen de vreemdeling mag zich bij de balie/loket melden, de referent 
kan hier niet bij aanwezig zijn. Bijzondere categorieën vreemdelingen kunnen op afspraak (per e-
mail) ook op de ambassade terrecht. Dit zijn o.a. diplomaten, maar ook familieleden van een EU/EER 
burger (maar geen familie van een Belg). Meer daarover onder het kopje ‘Hoe zit dat met speciale 
visa/procedures voor familie van een EU/EER onderdaan?’.  

http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/index.html
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand
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Kan ik ook een aanvraag indienen via een visumbureau of visa service bedrijf? 

Dat kan, al is een aanvraag met enige voorbereiding heel goed zelf te doen. Het gebruik van een 
visumfacilitatiebureau heeft geen enkele invloed op het beslisproces. Een visumaanvraag kost 80 
euro, te betalen in Thai Baht tegen de koers op moment van het indienen van de aanvraag. De 
servicekosten van VFS daar nog wel boven op. Er zijn voorbeelden bekend waarbij honderden euro’s 
werden betaald aan visumbureautjes. Dit is NIET nodig. 

Kan iemand anders voor mij de aanvraag indienenen? 

Dat kan alleen als binnen de afgelopen 59 maanden je biometrische (vingerafdrukken en foto) 
afgenomen zijn door een van de Schengenlidstaten.   

Wat is de procedure bij het Visa Application Centre (VAC), is er een interview? 

Alleen de vreemdeling gaat naar binnen. Het is immers de aanvrager die een verzoek komt indienen 
en toelichten. Ook zit de ambassade of het Visa Application Centre (VAC) niet te wachten op 
eventueel bemoeizuchtige of zelfs agressieve referenten, dus deze krijgen geen toegang.  
 
Bij het loket dien je de aanvraag in. De Thaise baliemedewerker zal dan met jou als aanvrager de 
stukken doornemen en biometrische gegevens (vingerafdrukken, de paspoort foto) afnemen. Er 
zullen veelal ook enkele vragen worden gesteld. De aard en omvang van de vragen zal onder meer 
afhangen van het reisdoel, reishistorie en de kwaliteit en volledigheid van de ingediende stukken. 
Men is niet geïnteresseerd in je levensverhaal of privé-zaken. Men zal slechts willen vaststellen wat 
het doel van je reis is en of alles wel in de haak is. Het kan zijn dan er vragen worden gesteld over (de 
relatie met) de referent. Dit is allereerst om het reisdoel te staven maar tevens om bijvoorbeeld 
eventuele signalen van mensenhandel op te sporen. Als de aanvrager zich goed heeft voorbereid 
hoef je voor de intake absoluut niet te vrezen.  
 
Aan de hand van de stukken en de korte vragen door de baliemedewerker kan deze nog enkele 
aantekeningen maken ten behoeve van een goede beoordeling. De aanvraag zal ontvankelijk worden 
verklaard en vervolgens worden doorgezonden naar de back office. De (Thaise) medewerker aan de 
balie van het VAC beoordeelt de aanvraag dus niet. Het beoordelen en toekennen of afwijzen van 
een visum gebeurt door Nederlandse/Belgische medewerkers (ambtenaren) die in de back office 
werkzaam zijn. Mochten deze ambtenaren bij de behandeling toch nog vragen hebben dan kan de 
vreemdeling in sommige gevallen opgeroepen worden voor afname van een separaat interview op 
de ambassade.  
 
Besef goed dat de loketmedewerkers niet bevoegd zijn stukken te weigeren, ze hebben slechts een 
adviserende rol. Aan de hand van een checklist kijken ze of de aanvraag ontvankelijk is. Het kan zijn 
dat ze er op wijzen dat er iets mist of teveel aan stukken is. De vreemdeling kan er echter op staan 
dat de aanvraag ingeleverd wordt zoals aangeboden. Ook de baliemedewerker kan immers fouten 
maken (bijvoorbeeld adviseren iets te verwijderen dat later cruciaal blijkt bij de beoordeling door de 
behandelaar).  
 
Uiteraard spreekt het voor zich dat zowel de vreemdeling als ook de loketmedewerkers zich beleefd 
en correct dienen te gedragen. Mocht de vreemdeling een slechte ervaring hebben gehad met het 
personeel wees dan vrij om bij de ambassade een klacht in te dienen. Een klacht heeft geen invloed 
op de beoordeling en als de klacht terecht is kan de ambassade haar service verbeteren. Als niemand 
beleefd klaagt dan zal er zeker niet snel iets verbeteren aan de dienstverlening. Zie een klacht als 
feedback aan de ambassade waarmee je voor de toekomst jezelf en anderen een dienst bewijst. 
 

  



Handleiding Schengenvisum voor Thai door Rob V. (versie Mei 2020) 
 

9 
 

Diagram van het visumproces 

 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Totale tijdsduur: 
    Enkele weken tot enkele maanden 

Voorbereiding van de aanvraag: 
-Bezoek overheidswebsite voor actuele 
informatie en instructies 
- Verzamel de benodigde stukken 
 
Tijdsduur: enkele weken. 

Maak een afspraak bij het VAC van VFS Global 

(uitzondering: bijzondere categorieën 

aanvragers kunnen ook bij de ambassade 

terecht en besparen zich zo de service fee).  

Tijdsduur: maximaal 2 weken. 

Ga langs bij VFS Global op de afgesproken datum en tijd en 

lever de aanvraag in bij het loket (front office). 

De aanvraag wordt afgehandeld door de Nederlandse/Belgische 

ambtenaren van de back office. Deze beoordelen de aanvraag. Na de 

beslissing plakken zij een visumsticker in of wijzen de aanvraag af. Het 

paspoort gaat gesloten retour naar de front office. 

Tijdsduur: normaliter maximaal 15 kalenderdagen. 

Haal het paspoort gratis op bij 

het VFS Global loket waar de 

aanvraag is ingeleverd.  

Laat tegen vergoeding het 

paspoort per EMS naar een 

adres binnen Thailand sturen.  

Indien de back office niet zelfstandig tot 

toekenning of afwijzing komt: nader 

onderzoek door de IND/DVZ. Deze kan 

om nadere informatie vragen.  

Tijdsduur: max. 45 kalenderdagen. 
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Hoe lang duurt de afhandeling? 

In een normale situatie bedraagt de wettelijke beslistermijn van een ingediende aanvraag ten 
hoogste 15 kalenderdagen, maar in de praktijk –buiten het piek seizoen- is de behandeltijd ongeveer 
enkele werkdagen tot hooguit een week.  
 
In individuele gevallen, als nader onderzoek nodig is door de centrale autoriteiten (IND/DVZ), kan de 
beslistermijn worden verlengd tot maximaal 45 kalenderdagen.  
 
Vergeet ook niet de fase hiervoor: de tijd die nodig is tussen het verzoeken tot een afspraak en het 
indienen van de afspraak bij VFS Global. Zij moeten een mogelijkheid voor een afspraak aanbieden 
binnen 2 weken, maar als je zelf later langs wil komen mag dat natuurlijk ook.  
 
Als zowel het verkrijgen van een afspraak als de behandeltijd van het visum de maximale tijd van 
respectievelijk 2 weken en 15 dagen mochten vereisen ben je dus 29 dagen verder. Als je het 
paspoort laat opsturen, komen er ook nog de verzendtijd bovenop voor het versturen van de 
aangetekende post.  
 
Dien daarom altijd ruim op tijd de visumaanvraag in; liefst minstens een maand van te voren, maar 
hoe eerder hoe beter. Als alles tegenzit kan het hele visumtraject zelfs enkele maanden duren! 
 
Neem bij spoed (zoals overlijden van een dierbare) contact op met de ambassade of met de 
IND/DVZ. Deze bepalen in welke gevallen iemand een spoedvisum krijgt. Daar Nederlandse 
visumaanvragen fysiek worden afgehandeld door de Regional Support Center (RSO) in Maleisië, 
duurt de verwerkingstijd minimaal twee werkdagen. 

Wat kost een aanvraag? 

De normale visumleges zijn 80 euro, te betalen in Thai Baht. De koers wordt periodiek gezamenlijk 
door de Schengen ambassades vastgesteld en bedraagt nu zo’n 2800 Baht. Indien men gebruikt 
maakt van VFS Global komt hun service-fee daar nog bovenop. De service-fee is ten hoogste de helft 
van de door de EU vastgestelde maximale visumleges van 80 euro. VFS berekent voor Nederland 620 
Baht en voor België 750 Baht aan service-fee. Kies je er voor het visum niet af te halen bij het VAC 
maar aangetekend retour te laten sturen naar de aanvrager dan komen daar uiteraard nog de EMS-
verzendkosten bovenop. 
 
Voor specifieke groepen zijn er gereduceerde visumkosten of vrijstelling van de leges. Kinderen van 6 
tot 12 jaar betalen 40 euro. Vrijgesteld van leges zijn o.a. kinderen van 0 tot 6 jaar, houders van een 
diplomatiek paspoort en aanvragers die familie zijn van een burger van de unie (EU/EER) én dit 
familielid vergezellen naar een andere EU/EER lidstaat (met andere woorden: deze uitzondering is 
niet van toepassing indien de EU burger en familie het eigen land als hoofdbestemming hebben). 

Waarom het verschil in VFS service-fee tussen Nederland en België? 

De meeste aanvragers zullen gebruik moeten maken van VFS kiest en dus een service-fee moeten 
betalen. De service die VFS biedt is voor Nederland en België exact hetzelfde ondanks het verschil in 
service-fee. Extra diensten zoals het laten maken van kopieën of het retourneren van het paspoort 
per EMS kosten extra boven op de standaard service-fee. De kosten van deze extra diensten zijn wél 
aan elkaar gelijk. Het verschil in de basis service-fee zit hem dus puur in de contractuele prijs die 
Nederland en België met VFS overeengekomen zijn. Deze prijsverschillen mogen nooit aanzienlijk 
zijn. 
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Het paspoort met visum is zojuist terug ontvangen, wat nu? 

Controleer de visumsticker. Is hij geldig in alle lidstaten? Kloppen de data ‘geldig van t/m‘? Het aantal 
aangevraagde dagen? Het aantal grenspassages (1, 2, multiple entry)? De persoonsgegevens? 
Is er iets niet in de haak, neem dan meteen contact op met de ambassade! Eventuele fouten kunnen 
dan mogelijk nog hersteld worden. 

Wat te doen bij een afwijzing? 

Probeer allereerst een afwijzing te voorkomen door een goede voorbereiding. In recente jaren wees 
de Nederlandse ambassade zo’n 2-7% van de aanvragen af en de Belgische ambassade zo’n 7-12%.  

Afgifte Schengen C visums (alle types) in Thailand.  
Bron: EU Home Affairs 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

België Aanvragen 5.246 5.360 6.098 4.653 5.595 5.938 

 Toekenningen 4.613 4.839 5.602 4.143 5.109 5.369 

 Afwijs Percentage 11,9% 8,6% 7,6% 10,0% 7,2% 8,6% 

Nederland Aanvragen 10.039 9.689 10.938 11.389 13.345 14.673 

 Toekenningen 9.800 9.570 10.550 10.756 12.683 13.311 

 Afwijs Percentage 2,4% 1,0% 3,2% 4,0% 5,7% 7,2% 

Heel Schengen Aanvragen 233.218 219.015 255.319 278.832 304.054 332.269 

 Toekenningen 215.932 209.737 246.025 268.551 293.401 319.729 

 
Mocht je toch een afwijzing ontvangen, weet dan het volgende: 
De ambassade is verplicht om schriftelijk de reden van afwijzing te laten weten. Met name 
‘vestigingsgevaar‘ is een veel gehanteerde afwijzingsgrond. Hier tegen kun je in bezwaar gaan en dat 
is, voor Nederland, zeker niet kansloos. Afhankelijk van je eigen vaardigheden kun je dat bezwaar 
geheel zelfstandig doen of –tegen een vergoeding- met behulp van een advocaat 
vreemdelingenrecht. Een bezwaar dient tijdig gemaakt te worden: voor Nederland moet je binnen 4 
weken van de beschikkingsdatum in bezwaar, voor België is de termijn 30 dagen.  
 
Bij een goede aanpak is er in Nederland redelijke tot goede kans (zo’n 50% van de bezwaren wordt 
toegekend, met behulp van een specialist kan dat op lopen tot zo’n 80%). Op internet kun je diverse 
voorbeeldbrieven vinden. Zie bijvoorbeeld www.buitenlandsepartner.nl . Vergeet bij het bezwaar 
niet om inzage in het dossier te vragen. Laat weten dat je alvast bezwaar aantekent maar dat je 
nadere argumentatie zal volgen na ontvangst van het dossier. Je kunt immers pas echt een gedegen 
bezwaar schrijven als je begrijpt op welke punten het visum is afgewezen. Het standaardbriefje met 
de diverse redenen van afwijzingen is doorgaans onvoldoende concreet om echt te doorgronden 
waar het mis is gelopen. Of ga simpelweg niet zelf pionieren en laat een gedegen advocaat dit alles 
voor jullie doen! 
 
De visumhistorie van een reiziger wordt geregistreerd in een Europese database, het VIS (Visa 
Informatie Systeem). Hierin kunnen de lidstaten de inreis-historie van een persoon zien. Zo gaat men 
visum shoppen tegen (mensen die meerdere ambassades afgaan om ergens een visum te krijgen) en 
kan men zien of eerdere verzoeken om een Schengenvisum zijn toe- of afgewezen. Ondanks dat elke 
aanvraag op zijn eigen merites moet worden beoordeeld staat een slechte visumhistorie niet fraai. 
Het is dan ook verstandig om bezwaar in te dienen om zoveel mogelijk smetjes uit te wissen.  
 
Bovenstaande tekst gaat voor een groot deel ook op voor België. Ook daar kun je zelf bezwaar 
aantekenen en inzage in het dossier vragen. Echter raadt het migratie Vlaamse expertise centrum 
‘Kruispunt Migratie-Integratie’ aan om een nieuwe aanvraag in te dienen die tegemoet komt aan de 
argumenten van de weigeringsbeslissing.   

http://www.buitenlandsepartner.nl/
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Voorbereiding van de aanvraag: het verzamelen van bewijsstukken 

Op welke bewijsstukken toetst men de aanvraag? 

De beslisambtenaar zal naar het volgende kijken en hier bewijzen/onderbouwing eisen: 
- Wat is het doel van de reis? Is dit aannemelijk of zit er een luchtje aan? 
- Is de reis betaalbaar? Heeft de vreemdeling of referent voldoende financiële 

middelen? Een reisverzekering? 
- Is het verblijf geregeld? Hotelreserveringen of logiesverstrekking in orde? 
- Vertrekt de vreemdeling weer op tijd? Is er een voldoende sterke band met het land 

van herkomst? 
 
Voor Nederland is er online een Engelse checklist beschikbaar onder ‘useful documents’ op: 
Bezoek vrienden/familie: https://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/visiting_friends.html 
Bezoek als toerist: https://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/visiting_friends.html 
 
(NB: voorheen stonden de Engelstalige checklijsten ook op NetherlandsAndYou site, helaas niet meer. 
Op Nederland EnU zijn ook  officiële Nederlandstalige lijsten in omloop maar deze zijn NIET geldig 
voor gebruik in Thailand! Dit  i.v.m regiospecifieke eisen aldus BuZa.) 
 
Voor België is er online een checklist beschikbaar op de site van DVZ: 
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/short-stay  
 
Zie ook appendix D en E onderaan dit dossier voor de checklist van BuZa/DVZ! 

Wat voor documenten kan je indienen om aan te tonen dat er een band is met Thailand? 

Een belangrijke eis is dat de reiziger aannemelijk maakt dat deze tijdig zal terugkeren naar het land 
van herkomst. Men wil dus stukken zien die een economische of sociale band aantonen met 
Thailand. Welke combinatie en hoeveelheid van stukken je aanlevert verschilt uiteraard per individu, 
maar denk hierbij aan bijvoorbeeld: 
 

 Een reservering/optie van een retourticket. 

 Overleg een Thais arbeidscontract, werkgeversverklaring (brief) of andere combinatie van 
papieren waaruit blijkt dat de reiziger een baan heeft om naar terug te keren. Maak ook 
duidelijk dat de vakantieduur aannemelijk is (kun je werkelijk zoveel dagen verlof krijgen?) 

 Een studie of andere verplichting naar waar teruggekeerd moet worden. 

 Eigendomspapieren van onroerende goederen zoals bezit van een huis of land. 

 Bezit van dure eigendommen, zoals een auto. 

 De zorg voor hulpbehoevende personen zoals ouders op leeftijd of jonge kinderen 
(geboorteakte, kopie paspoort, verklaringen van een arts, bewijs van inschrijving 
schoolgaande kinderen etc. over deze personen). 

 Een goed reisverleden: visums of reisstempels in het paspoort van andere (westerse) landen 
waaruit blijkt dat de aanvrager altijd netjes tijdig is teruggekeerd.  

 Een Nederlandstalige of Engelstalige begeleidende brief opgesteld door de vreemdeling 
en/of referent (samen of apart). Voor België kun je dergelijke duiding integreren in de 
uitnodigingsbrief van de referent. Gebruik dit schrijven om het reisdoel nog eens te 
benadrukken en dat de vreemdeling en referent er op toe zullen zien dat bezoeker tijdig zal 
vertrekken uit Europa. Je kunt bijvoorbeeld schrijven dat de vreemdeling de familie/ 
vrienden van de referent wil leren kennen, de cultuur hier, de Nederlandse taal. En dat 
referent zal toezien op tijdige terugkeer van de gast -want jullie willen immers niet de eigen 
glazen ingooien voor de toekomst- en zullen jullie je netjes aan alle regels houden.  
Voorbeelden van dergelijke brieven kun je o.a vinden op www.buitenlandsepartner.nl  

https://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/visiting_friends.html
https://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/visiting_friends.html
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/short-stay
http://www.buitenlandsepartner.nl/
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 Alle andere informatie waaruit kan blijken dat de aanvrager oprecht en betrouwbaar is en de 
kans op terugkeer dus aannemelijk is.  

 
De beslisambtenaar zal aan de hand van deze stukken bepalen wat de kans op illegale migratie 
(overstay) is. Met toetst hier dus het voornemen van de vreemdeling om tijdig terug te keren. Hierbij 
spelen diverse factoren een rol: gezinssituatie, beroepssituatie, socio-economische situatie, eerdere 
visumaanvragen en verblijf in het Schengengebied of (westerse) landen, de relatie tot de referent, de 
historie met de referent etc.  
 
Voor België in het bijzonder is het advies om voor het eerste visum geen verblijf van vele weken aan 
te vragen. De praktijk laat zien dat men moeite heeft met het accepteren van een 90 dagen verblijf, 
kies dan dus voor een verblijf van ten hoogste enkele weken. 

In welke taal moeten de bewijsstukken worden aangeleverd? 

In het Nederlands, Engels of Frans. De beoordelaars op de back office zijn namelijk Nederlandse en 
Belgische ambtenaren. Zorg dus dat Thaise stukken een officiële vertaling hebben zodat de inhoud 
duidelijk is. Lever je bijvoorbeeld een Thais arbeidscontract aan, zorg dan dat minstens de 
belangrijkste pagina vertaald is zodat afdoende duidelijk is dat er dit een (echt) arbeidscontract is. De 
beslisambtenaar zal geen interesse hebben in lappen tekst met arbeidsvoorwaarden, dus persoonlijk 
zou ik die niet officieel laten vertalen.  

Hoeveel bewijsstukken moet ik inleveren? 

Dat verschilt per aanvrager. Probeer met het advies uit dit dossier een aanvraag samen te stellen die 
laat zien dat de overheid niet hoeft te vrezen dat jullie iets verkeerds van plan zijn. De beslis-
ambtenaar heeft slechts minuten de tijd om aan de hand van de papieren een oordeel te vellen over 
de vreemdeling. Probeer dus een goede indruk te maken, wees concreet en duidelijk. Zorg dat alle 
stukken netjes geordend zijn zodat niets over het hoofd kan worden gezien door de beoordelaar. 
 
Let er wel op dat de Nederlandse beslisambtenaren na 2014 minder coulant zijn geworden omtrent 
het ontbreken van (vertaalde) stukken. Bij een onvoldoende en begrijpelijk bewijs zal de aanvraag 
worden afgewezen. Bepaal dus een gulden middenweg, overlaadt de ambtenaar niet met een ton 
aan Thaise stukken en vertalingen. De beslisambtenaar ziet zo mogelijk door de bomen het bos niet 
meer en vele tientallen pagina’s laten vertalen zal ook flink in de papieren lopen. Dat is zonde. Maar 
wees ook niet té terughoudend, lever ook niet te weinig stukken en vertalingen aan waardoor de 
ambtenaar onvoldoende bewijsstukken ziet om tot een gedegen beoordeling te komen. 
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Moet ik van te voren al een vliegticket kopen of volstaat een reservering? 

Koop nooit een ticket voordat je het visum hebt gekregen! Maar kies één van deze opties: 

 Bel of mail het Europese of Thaise kantoor van een luchtvaartmaatschappij van jouw keuze 
(bijvoorbeeld EVA Air, KLM, of Thai Airways) en vraag om een optie op een reis. Bij o.a. KLM 
kun je dit ook online regelen (de ‘Time To Think’ optie). Je kunt dan tegen geringe kosten een 
optie/reservering nemen. Deze vervalt automatisch na enkele dagen of weken als je er geen 
definitieve boeking van maakt en betaalt. Een geldige optie of reservering volstaat voor de 
aanvraag van een visum. Bij toewijzing van het visum maak je pas de definitieve boeking en 
betaling van het ticket.  

 Ga bij een Nederlands of Thais reisbureau langs en laat hen een reservering regelen. 

 Ga bij een een visumbureau langs en laat hen de reservering van de reis regelen. 

 Lukt dat allemaal niet? Kies er dan voor online een ticket te boeken, maar bij de laatste 
stappen nog niet betalen! Maak in plaats hiervan een schermafdruk van de voorgenomen 
vlucht en voeg deze toe. Doe dus geen betaling. 

 Zie ook: https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/schengenvisum-aanvragen-en-
vluchtgegevens-overleggen/ 

Kan ik een andere ticket kopen dan de reservering die is voorgelegd bij de aanvraag? 

Ja, dat kan. Het kan natuurlijk gebeuren dat terwijl de aanvraag van het visum in behandeling is of 
nadat je het visum hebt ontvangen je een betere ticket ziet met bijvoorbeeld een gunstigere prijs of 
reistijd. Als de definitieve ticket die je koopt binnen de geldigheidstermijn van het visum valt en er 
niets opmerkelijks is (bijvoorbeeld een totaal ander reisplan) aan de gewijzigde vertrek en aankomst 
plannen is er niets aan de hand. Uiteraard koop je pas een ticket nadat het visum is toegekend. 

Wat voor reisverzekering is er vereist? 

Sinds 1 juni 2004 is het een verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten voor een 
Schengenvisum. Deze reisverzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode. 

 De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europa-dekking). 

 De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten en medische kosten. 

 De dekking voor medische kosten moet minimaal 30.000 euro bedragen. 
 
Een goede reisverzekering is ook voor jezelf van belang. Als reiziger of referent zit je niet te wachten 
op een torenhoge ziekenhuisrekening. Wanneer je een reisverzekering in Nederland of België afsluit, 
val je onder het Nederlandse c.q. Belgisch recht. Dat biedt meer zekerheden bij een mogelijk geschil 
dan wanneer je met een Thaise verzekeraar in zee gaat. Bekende Nederlandse verzekeringen zijn: 
Europese Verzekeringen, Oom Verzekeringen en Allianz Global Assistance. In België kent men onder 
meer Axa. Een lijst van geaccepteerde Thaise verzekeringen valt op te vragen bij de ambassade. 
Meer informatie over reisverzekeringen: https://www.reisverzekeringblog.nl/schengen-verzekering-
nav/ 

Wat zijn de pasfoto vereisten? 

Bij de aanvraag moeten één kleurenpasfoto worden aangeleverd. De pasfoto moet aan dezelfde 
eisen voldoen als die van een Nederlands of Belgisch reisdocument.  
 

 Afmeting van 5 cm x 3 cm, tegen een witte achtergrond en goed contrast. 

 De pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden; 

 Close up van hoofd en schouders, op een wijze dat het hoofd 70-80% van de foto uitmaakt; 

 Scherp en duidelijk afgebeeld; 

 Van hoge kwaliteit, zonder inktstrepen of vlekken, afgedrukt op fotopapier. 

  

https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/schengenvisum-aanvragen-en-vluchtgegevens-overleggen/
https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/schengenvisum-aanvragen-en-vluchtgegevens-overleggen/
https://www.reisverzekeringblog.nl/schengen-verzekering-nav/
https://www.reisverzekeringblog.nl/schengen-verzekering-nav/
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Waar vind je het aanvraagformulier voor een Schengenvisum? 

Deze valt te vinden op de website van de overheid en ook van VFS Global. 
 
Voor Nederland is een online invulbare Nederlandse en Engelstalige versie is te vinden op de website 
van Buitenlandse Zaken (in het menu van de website kun je de taal selecteren): 
https://consular.mfaservices.nl/schengen-visa/short-stay 
 
Voor België dient de aanvrager een online account aan te maken op: 
https://visaonweb.diplomatie.be/ 
 

Waar vind je het ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking‘? 

Deze kun je downloaden op de website van jouw Nederlandse gemeente alsmede op de website van 
de IND: https://ind.nl/kort-verblijf  
 
Het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking‘ heb je nodig voor het 
uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie jij logies 
gaat verstrekken. Daarnaast heb je dit formulier ook nodig als jij je voor een visumplichtige 
vreemdeling garant wilt stellen. Dit document dien je te ondertekenen op het gemeentehuis. Deze 
legaliseert dan jouw handtekening. Hiervoor worden leges geheven. Woont de referent in Thailand 
dan kun je terecht bij de ambassade voor legalisatie van de handtekening. 
 
De logies en/of garantverstrekker hoeven niet één en dezelfde persoon te zijn. Persoon A kan logies 
verstrekken, persoon B kan garant staan. Uiteraard kan de vreemdeling ook voor zichzelf garant 
staan mits deze voldoende financiële middelen heeft, dan hoeft het garantstellingsdeel van het 
formulier niet ingevuld te worden. 

Wanneer vervalt de geldigheid van een garantstelling? 

Een garantstelling vervalt zodra de vreemdeling aantoonbaar het Schengengebied heeft verlaten. Bij 
een nieuw bezoek (Schengen-buitengrens-passage) is dus officieel een nieuwe garantstelling vereist. 
Zolang een vreemdeling nog steeds binnen het Schengengebied verblijft kan een Nederlandse 
garantsteller nog 5 jaren verantwoordelijk worden gesteld en een Belgische garantsteller nog 2 jaren. 
Denk hierbij onder andere aan de kosten voor deportatie terug naar Thailand. 
 
Officieel vervalt een garantstelling dus zodra een vreemdeling het Schengengebied heeft verlaten en 
zou bij elk bezoek een nieuw verklaring geregeld moeten worden. Zou je in korte tijd frequent de 
grens passeren dan zou dat extreem en disproportioneel veel papierrompslomp en kosten 
betekenen. In de praktijk zijn mij geen verhalen bekend van Nederlandse grensbewaking (KMar) die 
geen genoegen namen met een recente garantstelling voor verblijf bij dezelfde referent als 
voorgaande bezoeken. Als de Nederlandse grenswacht geen genoegen neemt met een garantstelling 
kan deze de referent vragen ter plekke een nieuwe garantverklaring te tekenen.  
 

Kan ik ook voor iemand anders garant staan of logies verstrekken behalve mijn partner? 

Je kunt voor ‘iedere’ vreemdeling garant staan of logies verstrekken. Zolang dit maar oprecht is en de 
de opgegeven referent aan de eisen kan voldoen. Een korte toelichting in een begeleidend schrijven 
waarom je garant staat en/of logies biedt is wel verstandig. Je kunt dus bijvoorbeeld prima garant 
staan voor de een goede vriendin of de ouders van jouw Thaise partner. Of jij en je partner kunnen 
gaan verblijven bij een goede vriend in Nederland/België en deze vriend kan dan logies verstrekken . 
Uiteraard moeten dan wel de juiste papieren in formulieren in orde worden gebracht door de 
logiesaanbieder en/of garantverstrekker. 

https://consular.mfaservices.nl/schengen-visa/short-stay
https://visaonweb.diplomatie.be/
https://ind.nl/kort-verblijf
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Wij wonen beide in Thailand, hoe regelen we de logies/garantstelling? 

Wat betreft het middelenvereiste zou de vreemdeling kunnen aantonen dat deze voldoende eigen 
geld heeft (wat ook écht op naam van de vreemdeling staat). Sta jij als Nederlands/Belgisch partner 
woonachtig in Thailand garant? Vul dan het garant deel van de formulieren in via de ambassade.  
Het verblijf in Europa kan worden aangetoond met ofwel een hotelreservering (e.d.) of met aantonen 
van eigen woonruimte aldaar. Verstrekt een derde persoon onderdak, laat deze dan de papieren 
voor logiesverstrekking in orde brengen bij de eigen gemeente. Nogmaals: de logiesverstrekker en 
garantsteller mogen twee verschillende personen zijn.   
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Wat is vereist als de Nederlandse referent garant wil staan? 

Je kunt financieel garant staan voor iemand die uit het buitenland komt voor een kort verblijf van 
maximaal 90 dagen. Financieel garant staan is nodig als die vreemdeling zelf minder dan 55 euro per 
dag te besteden heeft.  
 
Om financieel garant te kunnen staan, moet je een duurzaam en voldoende inkomen hebben. Dit wil 
zeggen: minstens 100% minimumloon bruto-inkomen (exclusief vakantiegeld). Op 1 januari 2020 was 
dit bedrag  € 1.653,60 per maand. Dit normbedrag wordt elke zes maanden geactualiseerd. Je kunt 
hier mee voor één of meer personen garant staan. De inkomenseis blijft onveranderd.  
 
Voor het meest actuele WML normbedrag zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon 
 
Per vreemdeling is een eigen garantformulier nodig. Je gebruikt hiervoor het formulier ‘bewijs van 
garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking ‘. Sta je voor twee personen garant dan vul je dus 
tweemaal een garantverklaring in. Voor een garantverklaring moet de gemeente de handtekening 
legaliseren, of indien de referent in Thailand woont, de ambassade. 
  
Vervolgens stuur je het originele formulier (met een aantal ondersteunende documenten omtrent je 
inkomen) naar de vreemdeling in Thailand.  
 
Je bent in loondienst en wilt garant staan: 
Je kunt garant staan als je in loondienst werkt. De volgende documenten zijn hiervoor nodig: 

 Een ingevulde en ondertekende garantverklaring;  

 Een kopie van het arbeidscontract dat nog minstens 12 hele maanden doorloopt vanaf het 
moment van de visumaanvraag; 

 Een kopie van de laatste 3 loonstrookjes; 

 Een kopie van het paspoort of identiteitskaart. 
 
Je bent ondernemer en wilt garant staan: 
Je kunt ook garant staan als je zelfstandig ondernemer bent. Minimaal de volgende documenten zijn 
hiervoor nodig: 

 Een ingevulde en ondertekende garantverklaring;  

 Een recent uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; 

 De meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst; 

 Een recente winst- en verliesrekening, waaruit blijkt wat de nettowinst is. 
 
Tip: maak van het garantformulier en andere belangrijke stukken een goede scan. Zo heb je altijd een 
kopie achter de hand van de (originele) stukken. Mocht het originele garantformulier verloren gaan 
dan kan beslisambtenaar mogelijk akkoord gaan met een goede (kleuren) kopie. 
 
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon
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Wat is vereist als de Belgische referent garant wilt staan? 

Indien de vreemdeling niet over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt kan de referent 
garant staan door overlegging van een verbintenis tot tenlasteneming (Bijlage 3bis). Te verkrijgen 
via de gemeente of DVZ site: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_03_02.pdf 
 
Om garant te staan zijn voldoende middelen van bestaan vereist, dit wil zeggen: 

 Een regelmatig inkomen. 

 Tenminste 1000  euro (toeristen/vrienden) of 800 (familie in 1ste of 2de graad) netto. 
o Vermeerderd met 150  euro per inwonend persoon. 
o Vermeerderd met 200 (toeristen/vrienden) of 150  euro (familie) voor elke 

bijkomende vreemdeling. 

 Bewijs van de Belgische nationaliteit. 

 De laatste 3 loonfiches 

 Elk document dat kan dienen om het bedrag van de middelen waarover hij beschikt te 
beoordelen (gezinssamenstelling, inkomen van de echtgenoot in het geval van een huwelijk 
in gemeenschap van goederen, op voorwaarde dat het bewijs van dit regime wordt geleverd, 
bewijs van de band van verwantschap met de ten laste genomen vreemdeling, enz.). 

 
Legalisatie van de handtekening moet plaatsvinden bij de eigen gemeente, of indien de referent in 
Thailand woont, op de ambassade. Omwille van de vertrouwelijkheid is de garant gemachtigd de 
bewijsstukken samen met een kopie van de gedateerde en gelegaliseerde verbintenis tot 
tenlasteneming rechtstreeks naar de Belgisch ambassade in Bangkok te sturen. 
 
De vreemdeling kan voor zichzelf garant staan als deze persoonlijk beschikt over 95  euro per dag als 
hij in een hotel verblijft en 50  euro per dag als hij bij een particulier is gehuisvest. Indien de 
vreemdeling bij de referent zal verblijven (particulier logies) vergeet dan niet een bewijs van 
uitnodiging mee te leveren die de datum, de duur en het doel van het verblijf vermelden.  
 
Meer informatie: 

 https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/VISUM%20-
%20Uw%20dossier.aspx 

 https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/informatiebrochure_garanten.pdf 
 

  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_03_02.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/VISUM%20-%20Uw%20dossier.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/VISUM%20-%20Uw%20dossier.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/informatiebrochure_garanten.pdf
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Vragen over reizen op een visum en verblijf in het Schengengebied: 

Voor hoeveel dagen of entries kun je het visum het beste aanvragen? 

Elke situatie is uniek en elke aanvraag wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Kijk als vreemdeling 
en referent dus samen wat jullie plannen zijn en gebruik een goede dosis gezond verstand. 
Voorbeeld: als de vreemdeling aangeeft een fulltime baan te hebben, hoe reëel is het dan dat de 
vreemdeling een periode van 90 dagen kan komen? Hoeveel werkgevers accepteren immers een 
verlof van 3 maanden? Overweeg dan een aanvraag voor een vakantie van 3 of 4 weken. Een ZZP-er 
of vreemdeling zonder werk kan mogelijk wel relatief eenvoudig 90 dagen verlof nemen maar zal dan 
weer rekening moeten houden met het aantonen van voldoende binding met Thailand 
(vestigingsgevaar ontkrachten).  
 
Voor een eerste visum kom je doorgaans alleen in aanmerking voor een enkele binnenkomst. Een 
visum kan ook worden afgegeven voor twee of meervoudige (multiple) entries. Iemand die frequent 
reist kan dus het beste om multiple entry vragen. Onderbouw dit zo mogelijk om aan te tonen dat je 
frequent wilt gaan reizen. Indien de ambassade de vreemdeling bonafide acht en de noodzaak voor 
meervoudige binnenkomsten ziet is er gerede kans op een multiple entry visum (MEV). 

Hoelang mag je in het Schengengebied verblijven? 

Op de visumsticker staat bij ‘dagen‘ de maximale duur van het verblijf per reis. Dit is dus het aantal 
dagen dat iemand mag verblijven in het Schengengebied. Uiteraard is een visum alleen bruikbaar 
binnen de aangegeven geldigheidsperiode. Ook deze mag niet overschreden worden! 
 
Let op! De maximale verblijfsduur binnen het Schengengebied is 90 dagen (aaneengesloten of in 
meerdere stukken) gezien over elke periode van 180 ‘rollende’ dagen. Zie ‘visum multiple entry‘ voor 
details. 
 
Let op! Je moet je er goed op letten je het aantal opgegeven dagen niet verwart met de op het visum 
aangegeven ‘geldig van … t/m …‘ regel! Een visum kan bijvoorbeeld worden afgegeven voor 30 dagen 
maar geldig zijn van 1 januari t/m 15 februari. Dan kun je dus binnen een periode van anderhalve 
maand maximaal 30 dagen verblijven De ambassade geeft standaard een periode van 15 dagen extra 
aan geldigheid, dit geeft je wat speling bij het plannen van je reis: reis je bijvoorbeeld een weekje 
later in dan kun je ook een weekje later vertrekken zonder dat je vakantiedagen verliest. 
 
Hou het aantal dagen en de geldigheidsperiode van het visum goed in de gaten! 
Overschrijdt nooit de maximale termijnen, dan ben je in overstay en dus illegaal in het land!  

  



Handleiding Schengenvisum voor Thai door Rob V. (versie Mei 2020) 
 

20 
 

Ik heb een multiple entry visum: wat betekent dit? 

Op de visumsticker staat bij het aantal binnenkomsten de aantekening MULTI. Dit is een visum voor 
meervoudige binnenkomsten. Een multiple entry visum (MEV) staat je toe meermaals het 
Schengengebied te betreden binnen de geldigheid van het visum. Een dergelijke visum is doorgaans 
minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig. Je kunt dan dus gemakkelijk tussen Thailand en het 
Schengengebied reizen zonder voor elke afzonderlijke reis langs de ambassade te hoeven gaan voor 
een nieuw visum.  
 
Let op! Het maximale verblijf is 90 dagen in elke periode van 180 ‘rollende’ dagen. Dit komt er 
eigenlijk op neer dan je op elke dag in het Schengengebied 180 dagen terug blikt en je dan niet over 
de limiet van 90 verblijfsdagen mag zitten. De dag erna blik je wederom 180 dagen terug of je al aan 
je maximum zit en zo voort. Deze termijn van 180 dagen rolt/schuift dus elke dag door.  
 
Het makkelijkste is natuurlijk om 90 dagen op (binnen Schengen) en 90 af (buiten Schengen) te 
verblijven, maar je mag je verblijfsdagen opdelen zoals je wilt. Op de website van de Europese Unie 
staat een rekenhulp waar je kunt controleren of je niet over je limiet gaat: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-
crossing/schengen_calculator_en.html 
 
Let er bij vervolgbezoeken ook op dat je opnieuw/nog steeds aan alle voorwaarden van het visum 
voldoet en dit aan de grens kunt aantonen: dat je verzekerd bent, voldoende eigen middelen hebt (of 
een garantsteller), een verblijfsadres (logies) etc.  
 
Heb ik met een multiple entry visum voor elke reis een nieuwe garantstelling nodig? 
Officieel vervalt de garantstelling zodra de vreemdeling de Schengenruimte aantoonbaar heeft 
verlaten. Als iemand in korte tijd dan meermaals heen en weer vliegt zou een nieuw formulier 
regelen onredelijk veel tijd, gedoe en geld gaan kosten! In de praktijk hoef je niet voor elke vlucht 
een nieuwe garantstelling te regelen zolang de garantstelling niet antiek is. Neem desgewenst wel 
recent bewijs mee van voldoende inkomen zodat de grenswacht kan zien dat de garant solvabel is. 

Hoe of wanneer krijg ik een multiple entry visum? 

Je kunt hier zelf om verzoeken als je denkt dat je de komende tijd veelvuldig het Schengengebied wilt 
of moet betreden. Onderbouw dit verzoek met argumenten of bewijzen.  
 
Per 2 februari 2020 moet standaard een multiple entry visum (MEV) worden afgegeven aan bonafide 
frequente reizigers. Lidstaten mogen uiteraard ruimhartiger zijn met het uitgeven van MEV. In 
individuele gevallen mogen ze besluiten geen MEV af te geven.  

 Deze MEV heeft een geldigheid van 1 jaar mits de aanvrager in de voorgaande twee jaar drie 
visums heeft gekregen en rechtmatig gebruikt. 

 Deze MEV heeft een geldigheidsduur van 2 jaar mits de aanvrager in de voorgaande twee 
jaar een eerder afgegeven MEV met een geldigheidsduur van één jaar heeft gekregen en 
rechtmatig heeft gebruikt. 

 Deze MEV heeft een geldigheidsduur van 5 jaar mits de aanvrager in de voorgaande drie jaar 
een eerder afgegeven MEV met een geldigheidsduur van twee jaar heeft gekregen en 
rechtmatig heeft gebruikt. 

  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html
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Wat zijn de gevolgen van illegaal verblijf (overstay)? 

Dit moet je te allen tijde voorkomen! Blijf je langer dan toegestaan in het Schengengebied dan ben je 
illegaal. Dit kan bestraft worden met een boete, een ongewenstheidsverklaring (je bent dan enkele 
jaren niet langer welkom) en bemoeilijkt uiteraard toekomstige aanvragen voor een visum. Niet doen 
dus zo’n overstay! Het maximale verblijf is simpelweg 90 dagen. Alleen in extreme omstandigheden 
kunnen de autoriteiten van deze limiet afzien.  

Kan je een visum verlengen? 

Ja, dat is in uitzonderlijke gevallen (overmacht, nood etc.) mogelijk en wordt bepaald door de 
IND/DVZ. Wil je verlenging aanvragen, neem dan in Nederland contact op met de IND en in België 
met de gemeente. 
 
De Nederlandse IND deed in het verleden (tot mei 2017) in de praktijk niet moeilijk om verblijf tot 
maximaal 90 dagen te verlengen, mits nog steeds aan alle verblijfseisen kon worden voldaan. 
Sindsdien is verlenging echter alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De Belgische DVZ 
verleent eveneens alleen in strikt uitzonderlijke situaties, zoals ziekte of overmacht, verlenging.  

Zijn er naast kort verblijf nog andere type visa? 

Ja, naast het type C ‘kort verblijf’ visum zijn er ook andere typen visa maar die zijn voor Thais die kort 
naar het Schengengebied komen niet van belang. Er is het A visum (luchthaven transit, niet van 
toepassing op Thais) en type D (inreisvisum met het oog op lang verblijf, in Nederland beter bekend 
als MVV: Machtiging Voorlopig Verblijf). Informatie over vestiging in Nederland is in te winnen bij de 
Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) en voor België bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).  
 
Een visum type C voor kort verblijf kan wel voor verschillende doelen worden aangevraagd: toerisme, 
bezoek aan vrienden/familie, zaken en (voor België) ook met het oog op huwelijk/samenwonen.  

  

https://ind.nl/Documents/WI_2017-5.pdf
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Kun je met een Nederlands of Belgisch inreizen via een andere lidstaat? 

Ja, je kunt met een visum afgegeven door Nederland of België prima inreizen via bijvoorbeeld 
Duitsland en vertrekken via Duitsland of een andere lidstaat. Zie ook de vraag hieronder. 

Waar kun je heen reizen op een Schengenvisum? 

Een Schengenvisum geeft normaal gesproken toegang tot het hele Schengengebied. Dit betekent dat 
je het Schengengebied mag binnentreden, rondreizen en vertrekken vanuit elk van de lidstaten. 
Uiteraard moet het visum wel aangevraagd worden bij de ambassade van het land dat het 
hoofdverblijf is. Komt iemand dus primair naar Nederland dan zal deze op een door Nederland 
afgegeven visum moeten inreizen. Je hoeft niet persé via Nederland aan te komen, mits je maar 
aannemelijk kunt maken dat Nederland nog steeds het primaire doel van de reis is. Je bent dan vrij 
om bijvoorbeeld via Duitsland de buitengrens te passeren, eventueel nog wat rond te touren door 
Europa , daarna de meeste tijd door te brengen in hoofdverblijfsland Nederland en te vertrekken via 
België.  
 
Het spreekt voor zich dat als iemand een visum voor België heeft en landt in Griekenland, men daar 
vreemd zal opkijken. Reken er maar op dat de reiziger de vraag krijgt aan te tonen dat België het 
hoofdreisdoel en Griekenland slechts voor korte duur wordt aangedaan. 
 
In zeldzame gevallen heeft de reiziger een visum met territoriale beperking. Met een dergelijke 
restrictie mag men dan slechts een deel van de lidstaten bezoeken. In dat geval staat er op het visum 
niet ‘geldig voor: Schengen Staten‘, maar ‘geldig voor‘ gevolgd door een de landcodes van de 
lidstaten waar men nadrukkelijk toe beperkt is óf juist de landcodes van de lidstaten waar men 
nadrukkelijk niet mag komen.  

Waar moet je op letten bij de grens? 

Zorg er voor dat je een(kopie van) alle bewijsstukken die je hebt gebruikt voor het aanvragen van 
het visum bij je draagt. Een regulier visum geeft namelijk geen recht op toegang! Aan de grens mag 
men controleren of nog steeds aan alle eisen voldaan wordt zoals voldoende financiële middelen of 
een bonafide reisdoel. Het kan dus voorkomen dat men de reiziger enkele vragen stelt omtrent de 
reisplannen of dat men de financiële middelen wil controleren. Neem dus ook de contactgegevens 
van de referent mee of beter nog, zorg dat de referent aanwezig is op het vliegveld, dan kan de 
grensbewaking contact opnemen met de referent indien nodig.  
 

Weigeringen aan de grens, personen met Thaise nationaliteit.  
Afronding op 5 tallen. Bron: Eurostat 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

België 0 0 0 0 0 0 5 0 

Nederland 15 10 10 5 10 10 5 5 

Heel 
Schengen 

105 65 95 110 90 105 150 140 

 
De kans op weigering is zeer gering, maar indien de toegang geweigerd wordt laat je dan niet zo 
maar terugsturen maar vraag om een (piket) advocaat. Ook de grenswacht kan fouten maken! 

Welke grenspassage te nemen? EU- of niet EU-burgers? 

Thaise burgers moeten bij de grens uiteraard in de rij voor niet-EU onderdanen aansluiten. Een 

uitzondering is indien een Europees gezinslid (partner, ouders, ...) met de Thaise vreemdeling 

meereist. Ga dan samen in dezelfde rij staan. Je kunt dan voor zowel het poortje EU alsmede het 

poortje niet-EU kiezen.   
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Is er een meldplicht na aankomst in Europa? 

Voor Nederland is sinds 1 januari 2014 de algemene meldplicht komen te vervallen. Tot die tijd 
moesten vreemdelingen die bij een particulier verbleven zich melden bij de Vreemdelingen Politie. 
Toeristen die in een hotel verbleven werden door de hotels aangemeld. Sinds deze meldplicht door 
de EU niet langer verplicht is gesteld hebben enkele landen waaronder Nederland deze eis geschrapt. 
In uitzonderlijke gevallen zou de grenswacht (KMar) de vreemdeling nog een meldplicht op kunnen 
leggen, voor gevallen waar men de reiziger niet volledig vertrouwt maar geen gronden heeft de 
toegang tot het Schengengebied direct te weigeren.  
 
Voor België is er wel een meldplicht! Na binnenkomst in België moet de vreemdeling die bij een 
particulier verblijft zich binnen 3 dagen melden bij het lokale gemeentebestuur. De gemeente 
overhandigt dan een aankomstverklaring (Bijlage 3). Dit document vermeldt de datum waarop de 
vreemdeling het Schengengrondgebied moet verlaten. Bij verblijf in een hotel handelt deze de 
melding af.  

Kan je met het Schengenvisum naar het Verenigd Koninkrijk reizen? 

Nee, het Verenigd Koninkrijk en ook Ierland zijn niet aangesloten bij het Schengenverdrag. Deze 
landen hebben elk hun eigen visumbeleid. Thais hebben een apart visum nodig voor deze landen. 
Een visum of verblijfsvergunning voor deze landen geeft evenmin toegang tot het Schengengebied. 
Alleen houders van een verblijfskaart ‘familielid van een burger van de unie’ hebben in principe het 
recht om alle EU-landen te bezoeken zonder enig visumvereiste. Raadpleeg voor meer informatie de 
ambassade van het EU-land in kwestie en de website van de Europese Unie: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_nl.htm  
 
BREXIT: Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU lid meer. Tot 31 december 2020 is 
er een overgangsregeling waarbij EU rechten nog van toepassing zijn (zoals het gratis ‘EEA family 
permit’ voor familie van EU burgers). Wat de regels per 1 januari 2021 zullen zijn is afwachten, maar 
het is onwaarschijnlijk dat de het VK en de EU tot een akkoord komen waarbij niet-EU burger (zoals 
Thai) nog onder dergelijke gunstige voorwaarden een visum met toegang tot het VK zullen kunnen 
krijgen.  
  

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_nl.htm
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Hoe zit dat met speciale visa/procedures voor familie van een EU/EER onderdaan? 

EU/EER onderdanen zijn allen die de nationaliteit van een EU (Europese Unie) of EER (Europese 
Economische Ruimte) land hebben. Voor familieleden van EU/EER-onderdanen en van onderdanen 
van Zwitserland die gebruik maken (of hebben gemaakt) van hun recht op vrij verkeer, zijn er 
speciale, versoepelde regelingen. 
 
Een voorbeeld van een dergelijke aanvraag is bijvoorbeeld een Nederlander of Belg die gehuwd is 
met een Thaise vrouw en samen naar Spanje op vakantie willen. Of een Belg of Italiaan die met de 
Thaise echtgenoot naar Nederland wil komen. 
 
Wat is dit ‘gebruik maken van recht op vrij verkeer’? 
Van vrij verkeer is sprake indien de EU/EER-onderdaan zich begeeft naar of verblijft in een andere 
lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, of dit in het verleden heeft gedaan. Bij een 
Nederlander die in Nederland verblijft (of een Belg in België) is dus géén sprake van gebruik van vrij 
verkeer! Echter, wanneer diezelfde Nederlander (of Belg) eerder in een ander EU/EER-land dan 
Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, is er wél sprake van gebruik van vrij verkeer. Dit komt voor 
uit de Europese regels omtrent vrij verkeer van EU-burgers en hun niet EU-familieleden: Richtlijn 
2004/38/EG. 
 
De eisen 
Ongeacht de verblijfplaats van het niet EU-familielid (de Thaise vreemdeling, formeel bekend als 
derdelander–familielid) en het aanvangstijdstip van de relatie met de EU/EER-onderdaan (de 
referent), komt het derdelander-familielid in aanmerking voor de versnelde en kosteloze 
visumprocedure indien hij of zij met objectieve bewijzen kan aantonen dat: 

- Hij/zij familie is van een EU/EER-onderdaan;  
- De EU/EER-onderdaan zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan 

hij de nationaliteit bezit; en dat 
- Hij de EU/EER-onderdaan begeleidt of zich bij hem gaat voegen. 

 
Indien alle 3 de punten kunnen worden aangetoond aan de ambassade mag een visum niet 
geweigerd worden en mag ook de toegang aan alle EU/EER grenzen (met of zonder visum) niet 
geweigerd worden. 
 
Recht op een kosteloos visum, versneld afgegeven met amper papierwerk: 
De versnelde procedure houdt in dat de vragen op het Schengen-visum-aanvraagformulier 
gemarkeerd met een asterisk (*) niet hoeven te worden beantwoord. Visumafgifte dient zo spoedig 
mogelijk plaats te vinden. Voor de aanvraag mogen geen leges worden geïnd. Gebruik van VFS Global 
of een andere dienstverlener is geheel vrijwillig en kan niet worden verplicht. Men moet ook op 
afspaak bij de ambassade terecht kunnen (stuur de ambassade een e-mail). Mocht –tegen jullie wil- 
gebruik van VFS onvermijdelijk blijken, besef dan dat er géén service fee in rekening mag worden 
gebracht.  
 
Als de aanvrager samen met een EU/EER (Europese Unie, Europese Economische Ruimte)familielid 
reist naar een andere lidstaat dan het land waarvan deze EU/EER burger zelf de nationaliteit van 
heeft, dan valt men onder het verdrag van recht op vrij verkeer van personen. Deze richtlijn 
2004/38/EG (Directive 2004/38/EC) stelt dat directe familieleden in opgaande of neergaande lijn 
gratis, versneld (maximaal 15 kalenderdagen) en met een minimaal aantal voorwaarden recht 
hebben op een visum. Dit is een verschil met een reguliere aanvraag, alwaar het visum een gunst is. 
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Benodigd bewijs 
Ingevolge artikel 5 van Richtlijn 2004/38/EG dient de aanvrager slechts de eigen identiteit, de 
identiteit van de EU/EER-onderdaan, de familierelatie met de EU/EER-onderdaan, en het feit dat de 
EU/EER-onderdaan gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer aan te tonen. Ook moet men 
aannemelijk maken dat de aanvrager samen met de EU/EER-onderdaan reist of zich bij de EU/EER-
onderdaan voegt om in aanmerking te komen voor een versneld en kosteloos visum.  
 
Het aantonen van het reisplan kan bijvoorbeeld door een geschreven verklaring van de EU-burger, 
reserveringen voor transport of op enige andere wijze. Aanvragers hoeven niet aan te tonen dat zij 
over voldoende middelen beschikken, een medische reisverzekering is ook geen vereiste en tijdig 
terugkeer hoeft ook niet aannemelijk gemaakt te worden. 
 
Het volgende volstaat dus om dit visum te verkrijgen: 

 Een geldig paspoort 

 Een ingevuld en getekend aanvraagformulier. Kies bij vraag 23 ‘doel van de reis’ voor de 
optie ‘overige’ en schrijf daar ‘vergezellen EU/EEA onderdaan’.  

 Voeg een recente pasfoto van de vreemdeling bij 

 Voeg een kopie paspoort van de vreemdeling en van de EU onderdaan (de referent) toe. 

 Voeg bewijs toe waaruit de familieband blijkt (bijvoorbeeld een –gelegaliseerde en vertaalde- 
huwelijksakte) 

 Voeg bewijs toe waaruit blijkt dat men samen op reis gaat of dat de vreemdeling zich bij de 
referent zal voegen (een geschreven en getekende verklaring van de referent zou moeten 
volstaan, maar maak de beslisamtenaar extra blij met een vluchtreservering) 

 Men mag NIET vragen om: een medische reisverzekering (ik adviseer deze toch wel af te 
sluiten voor je eigen belang), financiële middelen van de vreemdeling of referent, 
hotelboeking of bewijs van logiesverstrekking, redenen/bewijzen die tijdige terugkeer naar 
Thailand aannemelijk maken etc.  

 
Wie wordt er als familie van een EU onderdaan gezien? 
De volgende categorieën familieleden kunnen in aanmerking komen voor visumfacilitering: 

 De echtgenoot/echtgenote; 

 De partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een 
lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten; 

 De rechtstreekse bloedverwanten in de neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot 
of geregistreerd partner, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn; 

 De rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 
geregistreerd partner, die te hunnen laste zijn; 

 Partners – niet zijnde huwelijks- of geregistreerd partners - met wie de burger van de 
Unie een duurzame, bewezen relatie heeft, en de rechtstreekse bloedverwant (van de 
partner) in neergaande lijn die jonger is dan 18 jaar. Een duurzaam relatie betekent 
bijvoorbeeld een aantoonbare gezamenlijk huishouden van tenminste 6 maanden of een 
gezamenlijk kind.  

 
Neem bij problemen of misverstanden met de ambassade over dit type aanvraag contact op met de 
Europese ombudsdienst: Solvit. Meer informatie over dit type aanvraag:  

 http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038 
 

  

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038
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Op het visum staat bij ‘opmerkingen‘ een tien-cijferige nummer: wat is dit? 

Op Nederlandse visa wordt onder ‘opmerkingen’ een tien-cijferig nummer vermeld. Dit nummer is 
het zogenaamde Vreemdelingennummer, ofwel V-nummer. Dit nummer is een uniek nummer dat 
alle ketenpartners in de vreemdelingenketenen (IND, Vreemdelingen Politie, ambassade, KMar etc.) 
gebruiken om een vreemdeling te registreren en identificeren. Elke vreemdeling heeft één V-
nummer en elk V-nummer is gekoppeld aan één persoon. In de praktijk vindt soms helaas vervuiling 
plaats waardoor er toch meerdere personen met 1 nummer zijn of 1 persoon meerdere nummers 
krijgt. Als referent of vreemdeling krijg je tegenwoordig eigenlijk alleen bij het opstarten van een TEV 
verblijfsprocedure bij de IND met dit nummer te maken. Bij contact met de IND zal men vragen of je 
een V-nummer bij de hand hebt.  
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Hoe ziet een visum kort verblijf eruit: wat betekent alles? 

Hieronder staat een afbeelding van een door Nederland afgegeven visum, aangevraagd in Thailand. 
Dit is een standaard visum type C (kort verblijf) met toegang tot het hele Schengengebied met Multi 
(onbeperkt aantal) binnenkomsten. 
 
Het maximaal aantal verblijfsdagen is 90, te gebruiken vanaf 15 januari 2020 tot 17 juni 2024. De 
vreemdeling kan de dus een aantal jaar lang zo vaak komen als gewenst, mits men maar niet langer 
dan 90 dagen blijft in elke periode van 180 dagen. Het makkelijkst is 90 dagen in het Schengengebied 
verblijven en 90 dagen daar buiten maar de vreemdeling zou ook een paar weken hier en een paar 
weken elders kunnen verblijven en dit constant herhalen. 
 
Achternaam, voornaam en paspoortnummer zijn vanwege de privacy gecensureerd. Het 10-cijferige 
Vreemdelingennummer is ook gecensureerd. Met dit persoonsgebonden nummer kunnen diverse 
instanties zoals de consulaat, grenswacht of IND makkelijk iemand opzoeken in hun systemen. Uit de 
BNL2 code blijkt dat door afgifte is besloten door de backoffice zelf. Als deze er zelf niet uitkomt 
wordt de aanvraag doorgestuurd naar de IND/DVZ en dan staat er de code BNL1. 
  

 

Geldig voor “Schengenstaten”: de vreemdeling mag het hele Schengengebied bezoeken. 
Staan er echter landcodes (NL, B, LUX, ...) dan mag de vreemdeling slechts 
een beperkt aantal lidstaten bezoeken. 

Van ... tot... Binnen deze periode is het visum geldig. Let op: blijf tijdens een bezoek 
nooit langer dan het aantal dagen vermeld bij ‘dagen’! Een visum is altijd 
minstens 15 dagen langer geldig dan het maximum aantal verblijfsdagen om 
zodat de reiziger wat speling heeft met het plannen van de reis. 

Type visum C (kort verblijf), D (inreis voor immigratie), A (luchthaventransit) 

Aantal binnenkomsten 1,2 of MULT. Met een multiple entry visum is er geen limiet.  

Duur van het verblijf 1 t/m 90 dagen. Verblijf langer dan 90 dagen (in elke periode van 180 dagen) 
is niet toegestaan. 

Afgegeven te Plaats waar de sticker is ingeplakt (Bangkok) 

Opmerkingen -10-cijferig nummer-: is een uniek persoonsgebonden 
vreemdelingennummer welke ambassade, IND etc. gebruiken. 
- “BNL2”: Visum ambtshalve afgegeven door het het consulaat (backoffice). 
- “BNL1”: Visum afgegeven na machtiging centrale autoriteiten (IND, DVZ) 
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Appendix A: de Schengen Visum Code 

Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) 

Artikel 9 

Praktische voorschriften voor het indienen van een aanvraag 

1. Aanvragen worden ten hoogste zes maanden — en voor zeevarenden in de uitvoering van hun 

taken ten hoogste negen maanden — en, in de regel, ten minste 15 kalenderdagen vóór het begin van 

het voorgenomen bezoek ingediend. In gemotiveerde spoedeisende gevallen kunnen het consulaat of 

de centrale autoriteiten aanvragers toestaan hun aanvraag later dan 15 kalenderdagen vóór het begin 

van het voorgenomen bezoek in te dienen. 

2. Van aanvragers kan worden verlangd dat zij een afspraak maken voor het indienen van een 

aanvraag. De wachttijd tot de afspraak bedraagt in de regel ten hoogste twee weken, te rekenen van 

de datum waarop om de afspraak is verzocht. 

3. In gemotiveerde spoedeisende gevallen kan het consulaat aanvragers toestaan hun aanvraag 

zonder afspraak in te dienen of vindt de afspraak onmiddellijk plaats. 

4. (...) 

5. Van een aanvrager wordt niet verlangd dat hij op meer dan één locatie persoonlijk verschijnt om zijn 

aanvraag in te dienen. 

Artikel 10 

Algemene voorschriften voor het indienen van een aanvraag 

1. Bij het indienen van de aanvraag verschijnt de aanvrager persoonlijk voor het verzamelen van zijn 

vingerafdrukken, overeenkomstig artikel 13, leden 2 en 3, en artikel 13, lid 7, punt b). Onverminderd 

de eerste zin van dit lid en artikel 45 mogen aanvragers hun aanvragen elektronisch indienen, indien 

mogelijk. 

3. Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager: 

a) een aanvraagformulier als bedoeld in artikel 11 overleggen; 

b) een reisdocument als bedoeld in artikel 12 overleggen; 
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c) een foto overleggen die beantwoordt aan de normen van Verordening (EG) nr. 1683/95 of, indien 

het VIS operationeel is overeenkomstig artikel 48 van de VIS-verordening, die beantwoordt aan de in 

artikel 13 van deze verordening vastgestelde normen; 

d) de afname van zijn vingerafdrukken toestaan overeenkomstig artikel 13, voor zover van toepassing; 

e) de visumleges betalen overeenkomstig artikel 16; 

f) bewijsstukken overleggen als bedoeld in artikel 14 en bijlage II; 

g) indien nodig aantonen dat hij een toereikende en geldige reisverzekering tot dekking van 

ziektekosten heeft afgesloten overeenkomstig artikel 15. 

Artikel 14 

Bewijsstukken 

1. Van aanvragers van een eenvormig visum wordt verlangd dat zij het volgende verstrekken: 

a) documenten waaruit het doel van de reis blijkt; 

b) documenten met betrekking tot logies of het bewijs van voldoende middelen om in logies te 

voorzien; 

c) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende middelen van bestaan heeft zowel voor de 

duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor 

doorreis naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert 

deze middelen legaal te verkrijgen, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), en lid 3, van de 

Schengengrenscode; 

d) informatie die het mogelijk maakt het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de 

lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten, te 

beoordelen. 

2. Van aanvragers van een luchthaventransitvisum wordt verlangd dat zij het volgende verstrekken: 

a) documenten met betrekking tot de doorreis naar de eindbestemming na de voorgenomen transit op 

de luchthaven; 

b) documenten die het mogelijk maken het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de 

lidstaten niet binnen te komen, te beoordelen. 

3. Een niet-limitatieve lijst van bewijsstukken die van de aanvrager kunnen worden verlangd om te 

verifiëren of aan de voorwaarden van de leden 1 en 2 is voldaan, is opgenomen in bijlage II. 
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4. De lidstaten kunnen van de aanvragers verlangen dat zij een bewijs van garantstelling of van 

particuliere logiesverstrekking, of van beide overleggen door het invullen van een formulier dat door 

de lidstaat is opgesteld. Dit formulier bevat met name de volgende informatie: 

a) of het bedoeld is als bewijs van garantstelling of van particuliere logiesverstrekking, of van beide; 

b) of de garantsteller of uitnodigende persoon een particulier, een onderneming of een organisatie is; 

c) de identiteit en contactgegevens van de garantsteller of uitnodigende persoon; 

d) de identiteitsgegevens (voornaam en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit) 

van de aanvrager(s); 

e) het verblijfadres; 

f) de duur en het doel van het verblijf; 

g) eventuele verwantschap met de garantsteller of uitnodigende persoon; 

h) de op grond van artikel 37, lid 1, van de VIS-verordening te verstrekken informatie. 

Het formulier wordt in de officiële taal of talen van de lidstaat opgesteld en daarnaast in ten minste 

één andere officiële taal van de instellingen van de Unie. Een model van het formulier wordt aan de 

Commissie toegestuurd. 

5. De toepassing van de in lid 1 gestelde voorwaarden wordt in het kader van de plaatselijke 

Schengensamenwerking door de consulaten beoordeeld, teneinde rekening te houden met 

plaatselijke omstandigheden en met risico's op het gebied van migratie en veiligheid. 

5 bis. Wanneer dat nodig is om rekening te houden met de in artikel 48 bedoelde plaatselijke 

omstandigheden, stelt de Commissie middels uitvoeringshandelingen een geharmoniseerde lijst van 

bewijsstukken vast die in elk ambtsgebied moet worden gebruikt. Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

6. Er kan vrijstelling worden verleend van de eisen in lid 1 van dit artikel voor aanvragers die bij het 

consulaat of de centrale autoriteiten bekendstaan om hun integriteit en betrouwbaarheid, en met name 

voor het rechtmatige gebruik van eerdere visa, indien er geen twijfel over bestaat dat zij voldoen aan 

de eisen van artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad 

wanneer zij de buitengrenzen van de lidstaten overschrijden. 

Artikel 17 

Dienstverleningskosten 

De in artikel 43 bedoelde externe dienstverleners kunnen dienstverleningskosten aanrekenen. De 

dienstverleningskosten staan in verhouding tot de kosten van de externe dienstverlener voor het 

uitvoeren van een of meer van de in artikel 43, lid 6, genoemde taken. 
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2. Die dienstverleningskosten worden gespecificeerd in het in artikel 43, lid 2, bedoelde 

rechtsinstrument. 

4. De dienstverleningskosten mogen niet meer bedragen dan de helft van de visumleges als genoemd 

in artikel 16, lid 1, ongeacht de mogelijke ontheffingen of vrijstellingen van de visumleges als bedoeld 

in artikel 16, leden 4, 5 en 6. (...) 

5. De betrokken lidstaat kan alle aanvragers de mogelijkheid blijven bieden rechtstreeks een aanvraag 

in te dienen bij zijn consulaat of bij een consulaat van een lidstaat waarmee een 

vertegenwoordigingsregeling is overeengekomen overeenkomstig artikel 8. 

Artikel 23 

Beslissing over de aanvraag 

1. Op aanvragen die overeenkomstig artikel 19 ontvankelijk zijn, wordt beslist binnen vijftien 

kalenderdagen na de datum van indiening. 

2. Deze termijn kan in individuele gevallen worden verlengd tot ten hoogste 45 kalenderdagen, met 

name wanneer nader onderzoek van de aanvraag noodzakelijk is. 

2 bis. In gemotiveerde spoedeisende gevallen wordt onverwijld over aanvragen beslist. 

4. Tenzij de aanvraag ingetrokken is, wordt beslist: 

a) een eenvormig visum af te geven overeenkomstig artikel 24; 

b) een visum met territoriaal beperkte geldigheid af te geven overeenkomstig artikel 25; 

b bis) een luchthaventransitvisum af te geven overeenkomstig artikel 26, of 

c) een visum weigeren overeenkomstig artikel 32. 

Het feit dat het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is, overeenkomstig artikel 13, lid 7, 

onder b), mag geen invloed hebben op de afgifte of de weigering van een visum. 

Artikel 24 

Afgifte van een eenvormig visum 

1. De geldigheidsduur van een visum en de lengte van het toegestane verblijf worden gebaseerd op 

het onderzoek als bedoeld in artikel 21. 

Een visum kan worden afgegeven voor één, twee of meer binnenkomsten. De geldigheidsduur is niet 

langer dan vijf jaar. 

Onverminderd artikel 12, punt a), omvat de geldigheidsduur van een visum voor één binnenkomst een 

extra „marge” van 15 kalenderdagen. 

De lidstaten kunnen beslissen deze extra marge niet toe te kennen om redenen van openbare orde of 

vanwege de internationale betrekkingen van één van de lidstaten. 
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2. Mits de aanvrager aan de inreisvoorwaarden van artikel 6, lid 1, punten a), c), d) en e), van 

Verordening (EU) 2016/399 voldoet, worden meervoudige inreisvisa met een lange geldigheidsduur 

afgegeven voor de volgende periodes, tenzij het visum langer geldig zou zijn dan het reisdocument: 

a) voor een geldigheidsduur van één jaar, mits de aanvrager in de voorgaande twee jaar drie visa 

heeft gekregen en rechtmatig heeft gebruikt; 

b) voor een geldigheidsduur van twee jaar, mits de aanvrager in de voorgaande twee jaar een eerder 

afgegeven meervoudig inreisvisum met een geldigheidsduur van één jaar heeft gekregen en 

rechtmatig heeft gebruikt; 

c) voor een geldigheidsduur van vijf jaar, mits de aanvrager in de voorgaande drie jaar een eerder 

afgegeven meervoudig inreisvisum met een geldigheidsduur van twee jaar heeft gekregen en 

rechtmatig heeft gebruikt. 

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, afgegeven luchthaventransitvisa en visa met territoriaal beperkte 

geldigheid worden niet in aanmerking genomen voor de afgifte van meervoudige inreisvisa. 

2 bis. In afwijking van lid 2 kan de geldigheidsduur van het afgegeven visum in individuele gevallen 

worden verkort, wanneer er redelijke twijfel bestaat dat voor de gehele periode aan de 

inreisvoorwaarden zal worden voldaan. 

2 ter. In afwijking van lid 2 beoordelen de consulaten in het kader van de plaatselijke 

Schengensamenwerking of de in lid 2 vastgestelde regels inzake de afgifte van meervoudige 

inreisvisa moeten worden aangepast om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden en 

met risico's op het gebied van migratie en veiligheid, met als doel gunstigere of restrictievere regels 

vast te stellen overeenkomstig lid 2 quinquies. 

2 quater. Onverminderd lid 2 kan een meervoudig inreisvisum met een geldigheidsduur van ten 

hoogste vijf jaar worden afgegeven aan aanvragers die de noodzaak aantonen of hun voornemen 

motiveren om veelvuldig of regelmatig te reizen, mits zij hun integriteit en betrouwbaarheid aantonen, 

waaronder met name het rechtmatige gebruik van eerder afgegeven visa, hun economische situatie in 

het land van herkomst en hun werkelijke voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten 

vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het aangevraagde visum. 

2 quinquies. Wanneer zulks nodig is op basis van de in lid 2 ter van dit artikel bedoelde beoordeling, 

stelt de Commissie middels uitvoeringshandelingen de regels betreffende de in lid 2 van dit artikel 

vastgestelde voorwaarden voor de afgifte van meervoudige inreisvisa vast die in elk ambtsgebied 

moeten worden toegepast om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden, de risico's op 

het gebied van migratie en veiligheid en de algemene betrekkingen van de Unie met het derde land in 

kwestie. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

3. De gegevens als omschreven in artikel 10, lid 1, van de VIS-verordening worden in het VIS 

ingevoerd wanneer is beslist het visum af te geven. 
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BIJLAGE II 

Niet-limitatieve lijst van bewijsstukken 

De in artikel 14 bedoelde bewijsstukken die door visumaanvragers dienen te worden verstrekt, kunnen 

onder meer zijn: 

A. DOCUMENTEN WAARUIT HET DOEL VAN DE REIS BLIJKT 

1. bij zakenreizen: 

a) een uitnodiging van een onderneming of een autoriteit om deel te nemen aan besprekingen, 

conferenties of evenementen van commerciële of bedrijfsmatige aard of die verband houden met het 

werk; 

b) andere documenten die aantonen dat er sprake is van handelsbetrekkingen of betrekkingen voor 

professionele doeleinden; 

c) eventuele toegangsbewijzen voor beurzen en congressen; 

d) documenten waaruit de zakelijke activiteiten van de onderneming blijken; 

e) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager bij de onderneming in dienst is als (rang) (functie); 

2. voor reizen in het kader van studie of een ander soort opleidingen: 

a) bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling voor deelname aan praktische of theoretische 

opleidings- of bijscholingscursussen; 

b) een collegekaart of certificaten voor de bij te wonen colleges/cursussen; 

3. voor reizen in het kader van toerisme of met een privékarakter: 

a) documenten met betrekking tot huisvesting: 

- een uitnodiging van de eventuele gastheer/gastvrouw; 

- een document van de instelling die logies verstrekt of elk ander geschikt document waaruit 

de beoogde accommodatie blijkt; 

b) documenten met betrekking tot de reisroute: 

- bevestiging van de boeking van een georganiseerde reis of elk ander geschikt document 

waaruit de voorgenomen reisplannen blijken; 

- in geval van doorreis: visum of inreisvergunning voor het derde land van bestemming; tickets 

voor de verdere reis; 

4. voor reizen met het oog op politieke, wetenschappelijke, culturele, sportieve of religieuze 

evenementen of om andere redenen: 
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- uitnodigingen, toegangsbewijzen, inschrijvingen of programma’s, (zo mogelijk) met 

vermelding van de naam van de uitnodigende instantie en de duur van het verblijf dan wel enig ander 

geschikt document waaruit het doel van het bezoek blijkt; 

5. voor reizen van leden van officiële delegaties die op officiële uitnodiging, gericht aan de regering 

van het betrokken derde land deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of 

uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het 

grondgebied van een lidstaat worden gehouden: 

- een brief van een instantie van het betrokken derde land waarin wordt bevestigd dat de 

aanvrager lid is van de officiële delegatie die naar een lidstaat reist om deel te nemen aan de 

hierboven bedoelde evenementen, en een kopie van de officiële uitnodiging; 

6. voor reizen om medische redenen: 

- een officieel document van de medische instelling waaruit blijkt dat medische behandeling in 

deze instelling noodzakelijk is en bewijs van voldoende financiële middelen om de behandeling te 

betalen. 

B. DOCUMENTEN AAN DE HAND WAARVAN HET VOORNEMEN VAN DE AANVRAGER OM HET 

GRONDGEBIED VAN DE LIDSTATEN TE VERLATEN KAN WORDEN GETOETST 

1. reservering van een retour- of rondreisticket; 

2. bewijs van financiële middelen in het land van verblijf; 

3. bewijs van een dienstverband: bankafschriften; 

4. eigendomsbewijzen van onroerend goed; 

5. bewijs van integratie in het land van verblijf: familiebanden; beroepssituatie. 

C. DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE GEZINSSITUATIE VAN DE AANVRAGER 

1. toestemming van ouders of voogd (indien een minderjarige zonder ouders of voogd reist); 

2. bewijs van familiebanden met de uitnodigende persoon. 

 

Bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:02009R0810-20200202 

 

  

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:02009R0810-20200202
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Appendix B: EU Handboek voor visumverwerking 

Enkele citaten uit een handboek van EU Home Affairs: “Operational instructions for the application of 
the Visa Code are further specified in the Handbook for the processing of visa applications and the 
modification of issued visas” Let op: het handboek is geen regelgeving, het geeft slechts duiding. 
 
3.2.2. What is the maximum deadline for obtaining an appointment?  
Legal basis: Visa Code, Article 9(2)  
The deadlines for obtaining an appointment shall as a rule not exceed two weeks. The capacity of 
Member States' consulates to handle visa applications should be adapted so that this deadline is 
complied with even during peak seasons 
 
6.1. Supporting documents  
6.1.1. Should original documents, facsimiles or photocopies be required?  
In principle, the applicant shall present the original and a photocopy of each document with the visa 
application. The photocopies should be kept in the file and the original documents should be 
returned to the applicant, unless the original document is intended for the consulate (e.g. statement 
of employment from the applicant's employer, proof of sponsorship and/or accommodation)  
 
6.1.2. Should the supporting documents be translated?  
A balance should be struck between:  
– requiring a translation of all documents presented by the applicant as this could be both time-
consuming and costly; 
 – the consulate's capacity to analyse supporting documents submitted in the language(s) of the host 
country, and  
– the need to present proofs in the language(s) of the Member State concerned in case of an appeal 
against a negative decision.  
 
Therefore, the consulates should inform applicants (e.g. on websites, on notice boards) which 
documents must be translated and into which language.  
 
6.2. Which documents should be submitted in support of an application for a uniform visa? 
Supporting documents should provide evidence of the following:  
– the purpose of the intended journey;  
– proof of accommodation, or proof of sufficient means to cover the applicant's accommodation;  
– that the applicant possesses sufficient means of subsistence both for the duration of the intended 
stay and for the return to his country of origin or residence, or for the transit to a third country into 
which he is certain to be admitted, or that he is in a position to acquire such means lawfully, in 
accordance with Article 5(1)(c) and (3) of the Schengen Borders Code; 
– information enabling an assessment of the applicant's intention to leave the territory of the 
Member States before the expiry of the visa applied for.  
 
A non-exhaustive list of supporting documents which the consulate may request from the applicant is 
set out in Annex 14.  
  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/20140709_visa_code_handbook_consolidated_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/20140709_visa_code_handbook_consolidated_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/20140709_visa_code_handbook_consolidated_en.pdf


Handleiding Schengenvisum voor Thai door Rob V. (versie Mei 2020) 
 

36 
 

Appendix C: Checklist bewijsstukken ‘verblijf bij familie/vrienden’ 

Applications should be submitted in person (also babies and children) and the following documents 
must be submitted: 
  

 For every document, you must provide the original and one copy. 

 The documents are to be presented in (or translated to) Dutch, English, French or Spanish. 
The documents submitted will not be returned. Only the travel document will be returned. 
 

1. Application 
1.1 A completed and signed Schengen visa application form. 
   
2. Travel Documents 
2.1 A passport or other travel document. 
  
2.2 A copy of all pages of the passport 
  
Please note: 

• Your passport or travel document must be valid for at least 3 months from the date on 
which you leave the Schengen area. 
• Your passport or travel document must have at least 2 empty visa pages. 
• Your passport or travel document cannot have been issued more than 10 years ago. 

  
2.3 Copy of name change certificate, if relevant. 
  

Minors (below 18 years of age) travelling without legal guardian(s): 
2.4 Birth certificate. 
2.5 Proof of custody, (e.g. marriage certificate, divorce certificate, registration of residence) 
2.6 If the legal guardian(s) is/ are not present at the time of submission of the application: 
the original letter of consent from legal guardians stating that the minor can travel, verified 
by a legal entity (e.g municipal registration office or court. 

  
3. Evidence of legal legal residence 
3.1 Evidence of legal residence in the country that you are applying from, e.g. a passport, 
visa, residence permit and a copy of work permit (if applicable). Residence permit should 
be valid for at least 3 months beyond the (intended) departure from Schengen. 
  
4. Photo 
4.1 A passport photo that meets Dutch passport requirements. This photo cannot have been taken 
more than 6 months ago and must bear a clear resemblance. See: photo guidelines. 
  
5. Proof of occupation 
5.1 If employed: a company registration and a statement of employment, indicating the number of 
vacation days granted, the position in the company and the monthly salary. 
  
5.2 If self-employed: evidence of business ownership (company registration). 
  
6. Proof of travel 
Note: make travel reservations which you can cancel, in case your visa request will be refused. 
6.1 Proof of sponsorship if an inviting party is financing your stay in the Member States. 
See: https://ind.nl/en/Forms/1310.pdf 
  

https://www.government.nl/documents/leaflets/2015/01/21/photomatrix-guidelines-2007
https://ind.nl/en/Forms/1310.pdf
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6.2 Proof of relationship with the host or inviting party: as applicable, a birth or marriage certificate 
or family book, a photocopy of the bio data page of the passport and travel history of the sponsor in 
case of non-legal relationship, proof of correspondence (boyfriend / girlfriend). 
  
6.3 Copy of real estate property (title-deed), bank account, marriage certificate, birth 
certificate of children (if relevant) or other proof of social or financial ties in Thailand. 
  
7. Proof of health insurance 
7.1 The insurance policy has been taken out in your name. 
  
7.2 Your insurance is valid throughout the Schengen area and for the duration of your stay. 
  
7.3 At least € 30.000 of medical costs are reimbursed, including hospital care, emergency treatment 
and repatriation (including in the event of death). If your insurer will not provide an official document 
of this nature, you should take out travel insurance with appropriate medical coverage for this trip 
with one that does. 
  
8. Visa 
8.1 A visa, residence permit or passport which gives entry to your final destination after your 
visit to the Schengen area. 
  
Please be aware of the following: 
• You will not have your passport in your possession during the process of the visa application. 
 • An application without the complete set of documents according to the above mentioned checklist 
may result in a rejection of your visa application. 
 • In case of refusal, visa fees are not refundable. 
 

 
Bronnen Engels formulier: 
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/thailand/travel-and-
residence/applying-for-a-short-stay-schengen-visa 
  
https://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/pdf/Checklist-for-visa-application-visiting-family-
friends.pdf 
  
  
Let op! Bovenstaande checklist vraagt vreemgenoeg nergens om het aantonen van 55 euro per dag, 
(aan te tonen met een bankboekje).  Ik meen dat dit een FOUT in de checklist, immers moet een Thai 
die geen  Garantsteller heeft zelf voldoende geld hebben (55 euro per dag) en dit ook aantonen (met 
een bankboekje). BuZa heeft echter niet met mijn meldingen gedaan. 
Daarom verwijs ik toch ook maar naar de IND website (daar staat deze informatie 
wél: https://ind.nl/kort-verblijf/Paginas/vakantie-en-familiebezoek.aspx) en de Nederlandse checklist 
van BuZa die officieel NIET GELDIG is voor Thailand. Zie het volgende blad.     

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/thailand/travel-and-residence/applying-for-a-short-stay-schengen-visa
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/thailand/travel-and-residence/applying-for-a-short-stay-schengen-visa
https://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/pdf/Checklist-for-visa-application-visiting-family-friends.pdf
https://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/pdf/Checklist-for-visa-application-visiting-family-friends.pdf
https://ind.nl/kort-verblijf/Paginas/vakantie-en-familiebezoek.aspx
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Bovenstaande is de officiele Engelse checklist die BuZa in Thailand toepast. Er is ook een Nederlandse 
versie maar deze is NIET (meer) geldig voor Thailand zo benadrukt BuZa per e-mail.  Omdat ik deze 
op sommige gebieden toch duidelijker vind citeer ik hem toch deels: 
 

--------------------------------------------------------- 

(...) 
5. Bewijs van reizen 

5.1 Reisschema (reisreservering naar en uit Schengengebied op uw naam, niet een ticket) 
5.2 Een ingevuld Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Dit document moet 
worden ondertekend door degene die u bezoekt en daarna ingeleverd bij de Nederlandse gemeente 
waar hij/zij staat ingeschreven. 
  
> Als degene die u uitnodigt uw verblijf betaalt: 
5.3 Een kopie van een arbeidscontract van degene die u bezoekt dat nog minstens 12 maanden 
geldig is vanaf het moment van de aanvraag voor het visum. 
EN de laatste drie loonstroken of andere bewijzen van inkomsten van uw logiesverstrekker. 
  
> Als u zelf voor uw verblijf betaalt: 
5.4 De 3 meest recente bankafschriften of salarisstroken. 
  
> Let op: maak een (vlucht)reservering die door u geannuleerd kan worden. 
> Indien uw familie of vrienden u niet particuliere logies verstrekken: andere documenten waaruit 
blijkt dat u hen bezoekt. 
> Bewijs dat u of degene die u uitnodigt uw verblijf kan betalen 
> Als dat van toepassing is: bewijs waaruit uw relatie blijkt met degene die u bezoekt. Bijvoorbeeld 
een geboorteakte of huwelijkscertificaat of bewijs van geregistreerd partnerschap. 
                
5.5 Documenten waaruit blijkt dat u na uw reis weer teruggaat naar uw land van herkomst. 
> Bijvoorbeeld: 
• Een verklaring van uw werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat u werk 
heeft in uw land van herkomst. 
• Een document waaruit blijkt dat u een opleiding volgt in uw land van herkomst. 
• Een document waaruit blijkt dat u kinderen heeft die in uw land van herkomst naar school gaan. 
• Een document waaruit blijkt dat u een woning of ander onroerend goed heeft in uw land van 
herkomst. 
• Een document waaruit blijkt dat u zorg draagt voor personen in uw land van herkomst. 

(…) 
 
----------------------------------------------------- 
Bron Nederlandsetalige checklist:  
https://www.nederlandenu.nl/documenten/publicaties/2017/01/01/checklist-schengenvisum---
bezoek-aan-familie-vrienden-nl 
 
 
 

  

https://www.nederlandenu.nl/documenten/publicaties/2017/01/01/checklist-schengenvisum---bezoek-aan-familie-vrienden-nl
https://www.nederlandenu.nl/documenten/publicaties/2017/01/01/checklist-schengenvisum---bezoek-aan-familie-vrienden-nl


Handleiding Schengenvisum voor Thai door Rob V. (versie Mei 2020) 
 

39 
 

Appendix E: Checklist bewijsstukken ‘verblijf bij familie/vrienden’ (DVZ België) 

  
Benodigde documenten: 
1. Nationaal paspoort met een geldigheid van tenminste 3 maanden na einde van de geplande reis. 
2. Compleet ingevuld en ondertekent Aanvraag Formulier met 1 recente kleurenpasfoto (5x3 cm) op 
een witte achtergrond, vastgeplakt op het aanvraagformulier. 
 http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments 
3. Een formulier waarmee aangegeven is in welke taal (NL, FR, DUI) u geïnformeerd wilt worden over 
de uitslag van het visum. 
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments 
4. Een kopie van de identiteitspagina van uw paspoort. 
  
Van de garantsteller in België (Belg of buitenlandse inwoner) 
5. Een uitnodiging van de persoon in België waar de reden van verblijf, adres, telefoonnummer, e-
mail adres en duur van het verblijf van de gast(en) is aangegeven. 
6. Origineel formulier garanstelling (volgens artikel 3bis van de wet van 15/12/1980), gelegaliseerd 
door de gemeente waar hij/zij verblijft (+ 1 kopie). 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_03_02.pdf 
7. Kopie van de ID kaart of verblijfsvergunning van de garantsteller, met de vermelding van 
verblijfsrecht voor ongelimiteerde tijd. 
8. Familiesamenstelling (document beschikbaar bij de gemeente waar de garantsteller woont). 
9. Bewijs van inkomen van de garantsteller: (3 laatste salarisstrookjes + kinder toeslagen) of het 
laatste inkomens belasting verklaring van de belastingdienst in België. 
  
Van de aanvrager 
10. – Een brief van de werkgever, daarop aangegeven uw inkomen en toegestane vakantiedagen of 
- Een document van inschrijving in het handelsregister of als partner van een bedrijf of 
- Een certificaat van school waarop het aantal toegestane vakantiedagen (indien student) 
11. Bewijs van familieband (in geval van familiebezoek) 
In geval van een minderjarige die nog geen 18 jaar oud is 
12. De geboorteakte 
13. De van toestemming van beide ouders, uitgegeven door het gemeentehuis. 
Indien de aanvrager een andere nationaliteit dan de Thaise heeft 
14. De van de verblijfsvergunning ‘non-immigrant’ visa, geldig t/m het einde van de voorgenomen 
reis of de Vreemdelingencertificaat, geldig t/m het einde van de voorgenomen reis (indien van 
toepassing). 
15. De Re-entry visa voor Thailand, geldig t/m het einde van de voorgenomen reis 
16. Een bewijs van de reisverzekering geldig in België (en andere Schengen landen) 
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 
((17. Een vliegticket reservering. Staat wel als punt 14 op de checklist voor toeristen! – Rob V.)) 
  
Opmerkingen: 
1. Meeleveren van uw oude paspoort met eerdere reizen kan nuttig zijn voor de beslissing 
2. Additionele documenten, niet aangegeven in de lijst hierboven, kunnen geeist worden door de 
ambassade. 
3. U moet de aanvraag minstens 1 maand voor de voorgenomen inreisdatum indienen. 
4. U kunt uw aanvraag ten vroegste drie maanden tevoren indienen. 
5. De visa leges zijn niet terug te vorderen bij een afwijzing. 
6. Een latere aanpassing van het reisdoel is niet toegestaan. Een verlenging van het visum is niet 
mogelijk. In beide gevallen moet u een nieuwe aanvraag indienen. 
7. Meer informatie is verkrijgbaar VFS Global. 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_03_02.pdf
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
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8. De aanvrager heeft bij een incompleet dossier de keuze om deze terug te nemen en een compleet 
dossier op een latere dag aan te leveren, of om een incompleet dossier in te leveren met de 
mogelijkheid deze aan te vullen binnen de volgende 7 dagen voordat het in behandeling wordt 
genomen door de ambassade zoals de staat van het dossier is. Anders zal er een beslissing worden 
genomen op basis van het incomplete dossier. 
  
Embassy of Belgium: 16th Fl, Sathorn Square, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Tel: 02-108.1800, Fax: 02-108.1807 
E-Mail : Visa.Bangkok@diplobel.fed.be 
Website: http://diplomatie.belgium.be/thailand/ 
  
*Thaise vertaling van bovenstaande tekst hier* 
  
Indien visum op basis van ‘toerist’ dan aan te leveren: 
 5. Volledige reissschema 
6. Hotelresvering voor de duur van het gehele verblijf in België en andere lidstaten 
7. Bewijs van inkomen en vakantiedagen. Zie punt 10 hier boven. 
8. Bewijs van voldoende financiële middelen: een exemplaar van een bijgewerkt bankboekje of 
bankverklaring. 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Application-

guides/Pages/Sufficient_personal_means_of_subsistence.aspx 
  
 --------------------------------------------------------------- 
 
 
Bronnen: 
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/short-stay 
  
http://thailand.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/3._family_or_private_visit_0.pdf 
http://thailand.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/4._tourist_en-th.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://diplomatie.belgium.be/thailand/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Application-guides/Pages/Sufficient_personal_means_of_subsistence.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Application-guides/Pages/Sufficient_personal_means_of_subsistence.aspx
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/short-stay
http://thailand.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/3._family_or_private_visit_0.pdf
http://thailand.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/4._tourist_en-th.pdf
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Bronnen: 

 https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-
netherlands/applying-for-a-short-stay-schengen-visa/thailand 

 https://ind.nl/kort-verblijf/Paginas/vakantie-en-familiebezoek.aspx 

 http://thailand.diplomatie.belgium.be/nl/naar-belgie-komen 

 https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/Onderdaan
%20van%20derde%20land.aspx 

 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-
visas/schengen/index_en.htm#resp_map 

 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-
policy/index_en.htm 

 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/policies/borders/docs/c_2010_1620_en.pdf 

 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/pdf/policies/borders/docs/c_2010_3667_en.pdf 

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009R0810 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038 

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visa/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-garant-
staan-voor-iemand-die-uit-het-buitenland-overkomt.html 

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visa/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-een-visum-
voor-nederland-aan.html 

 http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-
privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/kort-verblijf 

 http://www.e-
overheid.nl/images/stories/architectuur/architectuur%20van%20de%20vreemdelingenketen
.pdf 

 http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/migr_eirfs  

 https://schengenvisum.startpagina.nl/ 

 Contact met diverse ( ambassade, RSO, BuZa etc.) Nederlandse en Belgische autoriteiten. 

 Feedback van Thailandblog lezers (waaronder Chris de B., Jan R. en vele anderen) 

Begrippenlijst: 
Biometrie: pasfoto’s en afname van vingerafdrukken.  
DVZ: Dienst Vreemdelingenzaken, de Belgische versie van de IND. 
EU/EER (EEA): Europese Unie, Europese Economische Ruimte. Samenwerking van Europese landen. 
EU burger/onderdaan: Alle burgers van landen die tot de EU behoren. 
IND: Immigratie en Naturalisatiedienst, de Nederlandse versie van de DVZ. 
KMar: Koninklijke Marechaussee, de grenswacht aan de Nederlandse grens. 
MEV: Multiple entry visum, visum voor meervoudige binnenkomsten. 
MVV: Inreis visum, visum lang verblijf (met oog op vestiging), Schengenvisum type D. 
Referent: De relatie die de vreemdeling in Nederland uitnodigt en ontvangt. 
RSO: Regional Support Office. Dit is de back office welke visumaanvragen af handelt voor Nederland. 
SIS: Schengen Informatie Systeem, EU register met internationale opsporingsinformatie. 
TEV: Toegang en Verblijf procedure, een verzoek aan de IND tot migratie en vestiging in Nederland. 
VAC: Visum Application Centre, Visum Aanvraag Centrum. Een extern inleverpunt voor aanvragen. 
Verblijfskaart: Onder Richtlijn 2004/38 afgegeven verblijfspasje door EU/EER landen, vervangt visum. 
Verblijfsvergunning: Een verblijfspasje voor lange duur (immigratie), vervangt tevens het visum. 
VIS: Visa Informatie Systeem, EU systeem voor onderling uitwisselen van visum gerelateerde data. 
Visum Code: EU Verordening 810/2009/EG waarin de visumregels voor alle Schengenlanden staan. 
VKV: Visum kort verblijf, Schengenvisum type C. Visum voor verblijf tot maximaal 90 dagen. 
Vreemdeling: Een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.  
V-nummer: 10 cijferig vreemdelingennummer. Dit is een uniek nummer, waarmee iedere vreemdeling is te 
identificeren door de ambassade, IND, KMar, Vreemdelingen Politie etc. 

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/applying-for-a-short-stay-schengen-visa/thailand
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/applying-for-a-short-stay-schengen-visa/thailand
https://ind.nl/kort-verblijf/Paginas/vakantie-en-familiebezoek.aspx
http://thailand.diplomatie.belgium.be/nl/naar-belgie-komen
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/Onderdaan%20van%20derde%20land.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/Onderdaan%20van%20derde%20land.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm#resp_map
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm#resp_map
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/policies/borders/docs/c_2010_1620_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/pdf/policies/borders/docs/c_2010_3667_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009R0810
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visa/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-garant-staan-voor-iemand-die-uit-het-buitenland-overkomt.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visa/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-garant-staan-voor-iemand-die-uit-het-buitenland-overkomt.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visa/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-een-visum-voor-nederland-aan.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visa/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-een-visum-voor-nederland-aan.html
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