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VISUM voor Europese echtgeno(o)t(e) 
 

Vereiste documenten bij het aanvragen van een VISUM om als echtgeno(o)t(e) 
van een EU-onderdaan naar Ierland te reizen. 

 
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 documentatie indient, kan uw aanvraag worden 
geweigerd op grond van onvoldoende documentatie. 

 

Alle vermelde documenten moeten ORIGINEEL zijn. (U dient ook kopieën te 

verstrekken van de originele documenten die u wilt laten terugsturen). 

Alle documenten moeten in het ENGELS zijn opgesteld of vergezeld 
gaan van een vertaling.  

Gelieve ook kopieën te verstrekken van de originele documenten die u wenst te 
laten terugsturen. 

 

OPGELET 

Als u naar Ierland reist zonder uw EU echtgeno(o)t(e) of als uw reis niet 
bedoeld is om een EU echtgeno(o)t(e) te bezoeken die in Ierland verblijft, bent 
u verplicht de nodige documenten te verstrekken zoals vermeld in de categorie 
VISIT VISA (een andere lijst van documenten). 

 
 

 Vereiste documenten 

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

2.  Uw originele paspoort, minimaal 6 maanden geldig 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. 

Er is geen vergoeding voor familieleden van EU-burgers. 
Voor het terugsturen van uw paspoort en documenten per aangetekende brief moet u 
een bedrag van 10€ in rekening brengen.  
 

Embassy of Ireland,  
Visa Section,  

Rue Froissart / Froissartstraat 50, 
1040 Brussels 

 

https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome2.aspx
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/visa-application-photos
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6.  

Documenten voor Europese echtgeno(o)t(e): 

 Het EU-paspoort van uw echtgeno(o)t(e)  

 De originele huwelijksakte  

 Bewijs van tewerkstelling (3 meest recente loonstroken of brief van de 
werkgever) 

 Bewijs dat de echtgeno(o)t(e) van de EU-burger zijn rechten uit hoofde van het 
EU-Verdrag uitoefent door in de staat  werkzaam te zijn/zelfstandige activiteit 
uit te oefenen of een geldig beroepsopleidingsprogramma te volgen, of over 
voldoende financiële middelen en een uitgebreide ziektekostenverzekering 
beschikt. 

 

7.  
(a) 

Reizen met uw EU-Echtgeno(o)t(e): u moet bewijzen dat u samen reist, zoals 
reisdocumenten of het boeken van een accommodatie met beide namen.  

(b) 

Bezoek aan uw EU echtgeno(o)t(e) die al in Ierland is: u moet documenten 
overleggen waaruit blijkt dat zij zich in de staat bevinden, zoals brief van de huidige 
werkgever, recent bankafschrift met de naam en het adres van de EU echtgeno(o)t(e), 
de huidige energierekening met de naam en het adres van de EU echtgeno(o)t(e).  

8. 

Reis- en ziektekostenverzekering: (niet de Europese ziekteverzekeringskaart) 
Als uw visumaanvraag wordt goedgekeurd, moet u een reis-/medische verzekering 
afsluiten voordat u op reis gaat. U mag Ierland niet binnenkomen zonder dit 
document. 
 
In sommige gevallen kan u worden gevraagd om een bewijs voor te leggen dat u 
verzekerd bent voordat een visum wordt verleend. Studenten, gepensioneerden en 
werklozen moeten een internationale reisverzekering (ongeval en repatriëring) hebben 
om hen tijdens hun verblijf in Ierland te verzekeren. 
 



Opmerking: Als u op uw aanvraagformulier vermeldt dat u met uw 
echtgeno(o)t(e)/partner reist, wordt het visum afgegeven als "C Visit Accompanying EU 
Spouse". Als u dan zonder uw EU-partner reist, kunt u bij aankomst door de 
Immigratiebeambten worden tegengehouden, de toegang worden geweigerd en een 
visumwaarschuwing in uw paspoort aangebracht krijgen.  
 
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. 
 

 
 

Gelieve ook kopieën te verstrekken van de originele documenten die u 
wenst te laten terugsturen. 
 
Dit document is bedoeld als bijstandsdocument voor aanvragers van een Iers 
visum voor Europese echtgeno(o)t(e). Het heeft betrekking op de meeste 

soorten toepassingen, maar mogelijk niet op alle scenario's. Meer informatie 
over het aanvragen van een visum voor Europese  echtgeno(o)t(e) is te 
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vinden op de INIS-website en op de website van de ambassade van Ierland 
visumafdeling. 

 

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

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Family%20Members%20of%20EU_EEA%20_Swiss%20citizens
http://www.dfa.ie/Belgium

