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ZAKELIJK VISUM 

 
Vereiste documenten voor het aanvragen van een zakelijk visum voor kort 

verblijf voor reizen naar Ierland. 
 

HOUD ER REKENING MEE DAT ALLE HIERONDER VERMELDE 
DOCUMENTEN BIJ DE AANVRAAG MOETEN WORDEN GEVOEGD, 

AANGEZIEN ONVOLLEDIGE AANVRAGEN NIET WORDEN 
GEACCEPTEERD. 

Als u niet de vereiste documenten indient, kan uw aanvraag worden 
geweigerd op basis van onvoldoende documenten. 

 
Alle vermelde documenten moeten ORIGINEEL zijn. (U moet ook kopieën 

voorleggen van de originele documenten die u wilt terugkrijgen). 
Alle documenten (behalve uw bankafschriften en loonbrieven) moeten in 
het ENGELS  zijn of vergezeld gaan van een vertaling. De bankafschriften 

moeten origineel zijn of door de bank worden afgestempeld. 
  

  
Vereiste documenten 

 

1.  
Het volledig  door u, de aanvrager, ingevulde, ondertekende en gedateerde 
aanvraagformulier.  

2.  
Uw originele paspoort of een volledige kopie van uw paspoort (alle pagina's), geldig tot 6 
maanden na uw vertrek uit Ierland.  

3.  

Twee recente kleurenpasfoto's (met een witte achtergrond). Niet ouder dan 6 maanden. 
Fotorichtlijnen op de INIS-website. 
Uw naam en referentienummer van de visumaanvraag moeten duidelijk op de achterkant worden 
afgedrukt.  

4.  

Originele Belgische verblijfskaart of een gewaarmerkte kopie, geldig tot minstens 3 
maanden na uw vertrek uit Ierland.  
Als uw verblijfskaart minder dan drie maanden na uw terugkeer uit Ierland afloopt, voeg dan een brief 
toe van de instantie die uw verblijfskaart afgeeft, waarin wordt bevestigd dat uw verblijfskaart wordt 
verlengd. 

5.  

Verwerkingskosten. (meer informatie over de vrijstelling van vergoedingen is te vinden op 
onze website het tablad ‘Vergoedingen’) 
Er worden geen creditcards/betaalkaarten geaccepteerd. 
Opmerking: Voor het terugsturen van uw paspoort en documenten per aangetekende brief moet u een 
bedrag van 10€ in rekening brengen. 

6.  
Een ondertekende en gedateerde sollicitatiebrief met uw volledige contactgegevens: 

 Een overzicht van de reden voor een bezoek aan Ierland, 

Embassy of Ireland,  
Visa Section,  

Rue Froissart / Froissartstraat 50, 
1040 Brussels 

 

https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome2.aspx
https://www.dfa.ie/irish-embassy/belgium/our-services/visas/visas-for-ireland/
https://www.dfa.ie/irish-embassy/belgium/our-services/visas/visas-for-ireland/
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 Data van reizen van en naar Ierland, 

 Het verstrekken van details over waar u van plan bent te verblijven terwijl u in Ierland 
verblijft, met inbegrip van data waarop u op elke plaats verblijft. 

 Vermelden dat de kosten van de reis door uzelf worden gedekt, of details van het 
bedrijf dat de kosten van de reis financiert. 

 Verbintenis dat u de voorwaarden van uw visum in acht zult nemen, dat u geen last 
zult worden voor de staat en dat u de staat zult verlaten na het verstrijken van uw 
verblijfsvergunning. 

 Als u van plan bent om via een ander land naar of van Ierland te reizen, en voor deze 
landen zijn visa verplicht of niet. 

  

7. 

Een originele, bijgewerkte en ondertekende brief van uw werkgever waarin u bevestigt 
hoe lang u daar werkzaam bent, dat u deze zakenreis voor rekening van het bedrijf uitvoert, 
het doel van de reis, de data van de reis en de verantwoordelijkheid voor de kosten van de 
reis (reis, verblijf, onkosten enz.) en een lijst van alles wat zij zullen betalen. 
Opmerking: De brief moet worden gedateerd binnen de periode van 4 weken direct voorafgaand aan 
uw aanvraagdatum. Indien een aantal reizen nodig/gepland wordt, moet dit duidelijk in de brief worden 
vermeld. Geen elektronische handtekening op de originele brief. 

 

8. 

Een originele uitnodigingsbrief, ondertekend op officieel papier met briefhoofd van een 
gastheer in Ierland (klant, leverancier of bedrijf/organisatie), met inbegrip van: 

 De reden waarom ze je uitnodigen naar Ierland. 

 De data die ze van plan zijn om u te ontmoeten. 

 Een verklaring van je gastheer waarin hij/zij aangeeft of hij/zij "alle/enige/geen" van de 
kosten van je bezoek zal betalen. Als "alle of enkele", moet de brief een schatting 
bevatten van wat de gastheer zal betalen (voor bijvoorbeeld vliegtickets, 
accommodatie enz.). 

Als u bent uitgenodigd door en van plan bent om met meer dan één gastheer te 
werken/bijeenkomen, moet u van elke gastheer een afzonderlijke uitnodigingsbrief krijgen. 
 
Opmerking: De brief moet worden gedateerd binnen de periode van 4 weken direct voorafgaand aan 
uw aanvraagdatum. Indien een aantal reizen nodig/gepland wordt, moet dit duidelijk in de brief worden 
vermeld. Geen elektronische handtekening op de originele brief. 
 

9.  

Accommodatieplan:  

 Hotel/hostelreserveringsbevestiging (kan per e-mail worden bevestigd) 

 Of als u bij een gastheer verblijft, een begeleidende brief van de gastheer waarin de 
accommodatiegegevens (volledige naam van de gastheer, adres in Ierland, data van 
verblijf) worden bevestigd en dat u bij hen kunt verblijven. Inclusief kopie van het 
paspoort van de gastheer en de Garda-kaart als het geen EU-burger is, en bewijs dat 
ze op dat adres wonen, de energierekening binnen 6 maanden (elektriciteit of gas, 
vaste telefoon, TV, breedband). 

Reserveringsbevestigingen moeten de data tonen waarop u van plan bent om op elke plaats 
te verblijven. 
 

10. 

Als u verantwoordelijk bent voor de kosten van uw eigen zakenreis, moet u een actueel 
bankafschrift van de 6 maanden voorafgaand aan uw reis overleggen. 
Bankafschriften moeten de meest recente transacties voor de rekening bevatten tot de datum 
van uw aanvraag en:  

 moet origineel zijn of door de bank worden afstempeld indien afgedrukt vanaf het 
internet 
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 moet uw naam en huidig adres tonen en  

 moet een positief creditsaldo vertonen. Elke grote accommodatie moet worden 
uitgelegd. 

 Als u een bankafschrift van een spaar-/stortingsrekening indient, moet u een originele 
brief van uw bank (op briefpapier) bijvoegen waarin u bevestigt dat u er geld van kunt 
opnemen.  

Indien een derde partij (volledige contactgegevens vereist) uw kosten dekt, moet u aantonen 
hoe u met deze persoon verbonden/bekend bent. U moet 6 maanden rekeningafschriften 
voor de derde partij en uzelf bijvoegen. 
 
Er is geen vast bedrag aan middelen dat zal leiden tot de goedkeuring of weigering van een 
aanvraag. De Visumambtenaar zal op basis van uw individuele omstandigheden beslissen of 
u over voldoende middelen beschikt. 
 

11. 

Een bewijs dat u terugkeert naar België:  

 3 meest recente originele loonstroken 

 Als u familie in België heeft, moet u bewijzen dat u naar hen terugkeert: 
1. Beschrijving van uw gezinssituatie (gehuwd, samenwonend, gescheiden, 

gescheiden van tafel en bed enz.) en eventuele kinderen of personen ten laste 
(oudere ouders). 

2. Als u getrouwd bent en uw echtgeno(o)t(e) komt niet met u mee naar Ierland, 
moet u uw originele huwelijksakte bijvoegen.  

3. Als u kinderen jonger dan 18 jaar hebt en zij niet met u meereizen, moet u hun 
originele geboorteakten bijvoegen.  

 Bewijs van uw eigendom/huur: eigendomsakte/huurcontract 
o Indien u geen huurcontract op eigen naam heeft, gelieve een attest 

"samenstelling van het huishouden" van uw gemeentehuis, gedateerd binnen 
de laatste 4 weken, over te leggen.. 

12. 

Details van eerdere aanvragen die u hebt ingediend voor Ierse visa, inclusief weigeringen.  
Als u een visum voor een ander land is geweigerd, dient u de gegevens van dit land in te 
dienen. 
De originele brief die u van de autoriteiten van dat land heeft ontvangen, moet bij uw 
aanvraag worden gevoegd. 
Uw aanvraag voor een Iers visum wordt geweigerd als u geen informatie verstrekt over 
eerdere visumweigeringen. 
 

13. 

Reis- en ziektekostenverzekering: (niet de Europese ziekteverzekeringskaart) 
 
Als uw visumaanvraag wordt goedgekeurd, moet u een reis-/medische verzekering afsluiten 
voordat u op reis gaat. Het is mogelijk dat u Ierland niet zonder dit document binnen mag 
komen. 
In sommige gevallen kan u worden gevraagd om een bewijs voor te leggen dat u verzekerd 
bent voordat een visum wordt verleend. 
 

Op-
mer
king 

De Visumambtenaar behoudt zich het recht voor om, indien nodig, aanvullende 
documentatie op te vragen ter ondersteuning van uw aanvraag. De verstrekking van 
alle genoemde documenten is geen enkele garantie dat een visum wordt afgegeven. 
 
Foto's van documenten kunnen niet worden geaccepteerd. 
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Dit document is bedoeld als bijstandsdocument voor aanvragers van een Iers 
Business Visum. Het heeft betrekking op de meeste soorten toepassingen, 

maar mogelijk niet op alle scenario's. Meer informatie over het aanvragen 
van een zakenvisum is te vinden op de INIS-website en op de website van 
de ambassade van Ierland. 
 

Onze openingsuren zijn te vinden op www.dfa.ie/Belgium 
 
 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Business%20Visa
http://www.dfa.ie/Belgium

