1. Als ik een garant hebt is het noodzakelijk de solvabiliteit van de garant te bewijzen. Hoe te
werk gaan en over welk bedrag spreken we?
Bij een ten laste nemen door een derde persoon is er een bewijs van voldoende middelen
nodig door deze persoon, hij of zij kan een oplossing bieden indien U zelf niet over
voldoende middelen beschikt. Met een tenlasteneming zal, een Belg of een buitenlander die
in België een verblijfsvergunning heeft van onbepaalde duur, zich garant stellen voor het
betalen van alle kosten tijdens uw verblijf in België, de terugkeer naar uw eigen land en de
medische kosten. De garant moet het nodige formulier (3bis) vragen in de gemeente waar
hij woonachtig is. De garant kan een andere persoon zijn dan de persoon die U gaat
bezoeken.
De tenlasteneming moet door de gemeente gelegaliseerd worden, waarna het origineel
tijdens de visumaanvraag moet aangeboden worden bij de betreffende ambassade en dit
vóór het verstrijken van 6 maanden vanaf de legalisatie in de gemeente. Dit document moet
vergezeld zijn van volgende documenten:
een kopie van de 3 laatste loonfiches of elk ander document, het aangifteformulier
van de belastingen (afkomstig van een autoriteit en dus geen persoonlijke verklaring,
attest van boekhouder, ….) die de solvabiliteit van de garant aantoont.
Een kopie van een identiteitsdocument dat aantoont dat de garant de Belgische
nationaliteit bezit of dat hij in het bezit is van een verblijfsvergunning van
onbepaalde duur.
Voor een familiebezoek moet een garant minimum 800€ netto per maand verdienen + 150€
per persoon die in België ten laste zijn + 150€ per bezoeker.
Voor en vriendenbezoek moet de garant minimum 1000€ netto per maand verdienen + 200€
per persoon die in België ten laste zijn + 200€ per bezoeker.
NB:
Aangezien de solvabiliteit van de garant tevens bepaald wordt door het aantal personen ten
laste is het aan te raden ook een “bewijs van gezinssamenstelling” toe te voegen
(verkrijgbaar op de gemeente waar de garant woont) en het bewijs van eventueel
kindergeld.
2. Weigert de Ambassade visums?
Neen, nooit.
De enige bevoegde instantie voor het toelaten en verblijven van vreemdelingen op het
Belgisch grondgebied is de dienst Vreemdelingenzaken.
De ambtenaren van het FOD Buitenlandse Zaken hebben enkel de bevoegdheid om een
visum af te leveren binnen welbepaalde criteria.
De ambtenaren van het FOD Buitenlandse Zaken hebben geen bevoegdheid betreffende het
weigeren van een visum.
Onze rol bestaat eruit om de visumaanvragen in het buitenland aan te nemen, te
controleren of er extra documenten vereist zijn in het dossier, eventueel een onderzoek of
interview afnemen van de visumaanvrager, bijkomende inlichtingen vergaren,…
Dit alles om ons in de mogelijkheid te stellen ter plaatse een gegronde beslissing te kunnen
nemen over de ontvankelijkheid van de visumaanvraag (zonder tussenkomst van de dienst
Vreemdelingenzaken) of een wel bestudeerde en geargumenteerde mening te vormen
(positief of negatief) als het dossier naar de dienst Vreemdelingenzaken wordt
doorgestuurd voor een beslissing.
3. Wat is de geldigheidsduur van een visum na akkoord?
Een akkoord voor een Schengenvisum (visum type C, kort verblijf) is geldig voor 3 maand
vanaf de datum van het akkoord.
Een akkoord voor een tijdelijke verblijfsvergunning (visum type D, lang verblijf vb.
gezinshereniging) is geldig voor 6 maand vanaf de datum van het akkoord.
Als deze periode verstreken is, dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden.

4. Hoe lang duurt het om een aanvraag voor een Schengen Visum te behandelen?
A. Vooraleer een dossier in te dienen gelieve u ervan te vergewissen dat het dossier
compleet is. Een onvolledig dossier heeft dikwijls een weigering van een visum tot
gevolg.
B. Men dient het complete dossier voor de visumaanvraag minstens 15 werkdagen vóór de
voorziene vertrekdatum in te dienen.
C. Ontbrekende documenten mogen voorgelegd worden tot 48 uur na het indienen van
het dossier. Na deze periode zal het onvolledig dossier aan de dienst
Vreemdelingenzaken in Brussel overgemaakt worden.
De Ambassade kan geen enkele informatie verschaffen met betrekking tot de
behandelingstijd van uw aanvraag welke is doorgezonden naar de dienst
Vreemdelingenzaken in Brussel. Voor verdere informatie hieromtrent kan u de volgende
website raadplegen: www.dofi.fgov.be.

