Visumaanvraag voor lang verblijf voor België

FOTO

Dit aanvraagformulier is gratis

DOOR DE DIENST

1. Achternaam (familiena(a)m(en))(x)

IN TE VULLEN VAK
2. Achternaam bij de geboorte (vroegere familienaam)(x)

Datum indiening:

3. Voorna(a)m(en) (x)

Nummer van de
visumaanvraag:
Plaats indiening aanvraag

4. Geboortedatum
(dag-maand-jaar)

8. Geslacht
□ man
□ vrouw

5. Geboorteplaats

7. Huidige nationaliteit

6. Geboorteland

Nationaliteit bij geboorte,
indien anders:

9. Burgerlijke staat
□ alleenstaand □ gehuwd □ gescheiden wonend
□ gescheiden □ weduwe/weduwnaar
□ overige (gelieve te specificeren)

10. Voor minderjarigen: Achternaam, voornaam, adres (indien dat verschilt van dat van de
aanvrager) en nationaliteit van ouderlijk gezag/voogd

ambassade/consulaat
GAC
Dienstverlener
Commercieel
bemiddelaar
□ Grens
□
□
□
□

Naam:
□ Andere

Behandeld door:
Bewijsstukken
□
□
□
□
□

Reisdocument
Middelen van bestaan
Uitnodiging
Vervoermiddel
Reisziektekostenverzekering
□ Overige:

11. Nationaal identiteitsnummer, indien van toepassing

12. Type reisdocument
□ gewoon paspoort □ diplomatiek paspoort □ dienstpaspoort
□ officieel paspoort □ speciaal paspoort
□ ander reisdocument (omschrijven)
13. Nummer
reisdocument

14. Datum van
afgifte

15. Geldig tot

17. Thuisadres en e-mailadres van aanvrager

Besluit inzake het visum:
16. Afgegeven door

Telefoonnummer(s)

□ Geweigerd
□ Afgegeven:
□A
□C
□ VTBG
Geldig:
Van
tot

18. Verblijf in een ander land dan het land van de huidige nationaliteit
□ Nee
□ Ja. Verblijfsvergunning of soortgelijk document nr.

Aantal binnenkomsten:
geldig tot

□ 1 □ 2 □ Meerdere
Aantal dagen:

* 19. Huidig beroep

* 20. Werkgever en adres en telefoonnummer van de werkgever. Voor studenten, naam en
adres van de onderwijsinstelling

21. Hoofddoel(en) van de reis
□ Toerisme □ Zaken □ Bezoek aan familie of vrienden □ Cultuur □ Sport
□ Officieel □ Medische redenen
□ Studie □ Doorreis □ Luchthaventransit □ Overige (gelieve te specificeren)
22. Lidsta(a)t(en) van bestemming

23. Lidstaat van eerste binnenkomst

24. Aantal verlangde binnenkomsten

25. Duur van beoogd verblijf of doorreis
Aantal dagen aangeven

□ één binnenkomst
□ twee binnenkomsten
□ meervoudige binnenkomsten

* Vragen met een * hoeven niet beantwoord worden door gezinsleden van EU-, of EER- of CH-onderdanen
(echtgenoot/echtgenote, kind of afhankelijke verwant in opgaande lijn) die hun recht op vrij verkeer uitoefenen.
Familieleden van EU-, EER- of CH-onderdanen moeten deze verwantschap met documenten aantonen en de velden 34
en 35 invullen.
(x) De velden 1-3 moeten worden ingevuld overeenkomstig de gegevens op het reisdocument
26. Schengenvisa, afgegeven in de afgelopen drie jaar
□ Nee
□ Ja. Geldig van

tot

27. Vingerafdrukken (…) eerder afgenomen voor de aanvraag van een Schengenvisum
□ Neen
□ Ja. Datum, indien bekend:
28. Eventuele inreisvergunning voor het land dat het einddoel van de reis is
afgegeven door
geldig van
tot

29. Beoogde datum van aankomst in de
Schengenzone

30. Beoogde datum van vertrek uit de
Schengenzone

*31. Naam en voornaam van gasthe(e)r(en) in de lidsta(a)t(en). Indien niet van
toepassing: naam van hotel (s) of tijdelijk(e) onderkomen(s) in de lidsta(a)t(en)

Adres en e-mailadres van gasthe(e)r(en)/hotel
(s)/tijdelijk(e) onderkomen(s)

Telefoon en fax

*32. Naam en adres van uitnodigend bedrijf/uitnodigende
organisatie

Telefoon en fax van
bedrijf/organisatie

Naam/voornaam, adres en telefoon , fax en e-mailadres van contactpersoon bij
bedrijf/organisatie

*33. Reiskosten en kosten van levensonderhoud worden tijdens het verblijf van de
aanvrager gedragen
□ door de aanvrager zelf

□ door een garantsteller (gastheer, bedrijf,
organisatie), gelieve te specificeren
□ bedoeld in veld 31 of 32
□ overige (gelieve te specificeren)

Middelen van bestaan
□ Contant geld
□ Travellercheques
□ Creditcards
□ Vooruitbetaalde huisvesting
□ Vooruitbetaald vervoer
□ Overig (specificeren)

Middelen van bestaan
□ Contant geld
□ Huisvesting ter beschikking gesteld
□ Alle kosten tijdens het verblijf zijn gedekt
□ Vooruitbetaald vervoer
□ Overige (specificeren)

34. Personalia van het gezinslid dat een EU-, EER- of CH-burger is
Naam

Geboortedatum

Voorna(a)m(en)

Nationaliteit

Nummer reisdocument of
identiteitskaart

35. Familieband met een EU-, EER- of CH-burger
□
□
□
□

echtgeno(o)t(e)
kind
kleinkind
afhankelijke verwant in opgaande lijn

36. Plaats en datum

37. Handtekening (voor minderjarigen: handtekening
persoon die ouderlijk gezag uitoefent/voogd)

VISUMLEGES EN RETRIBUTIE
Ik word geïnformeerd dat de visumleges, evenals de retributie die tot doel heeft de administratieve kosten in verband
met het onderzoek van mijn aanvraag te dekken, niet zullen worden terugbetaald indien mijn aanvraag geweigerd
wordt.
REGISTRATIE VAN DE BIOMETRISCHE GEGEVENS
Ik heb begrepen dat een foto van mijn gezicht en mijn vingerafdrukken (tien vingers) moeten worden genomen,
overeenkomstig artikel 30bis van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE ZIJN VERSTREKT CONFORM ARTIKEL 13 VAN DE
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (HIERNA « AVG »)
1.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens verzameld in het kader van uw aanvraag is de minister
die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
vertegenwoordigd door de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken.
2.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING EN UITOEFENING VAN UW RECHTEN

De functionaris voor gegevensbescherming (hierna « DPO ») is de persoon binnen de Dienst Vreemdelingenzaken die
u kunt contacteren voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de
rechten die u door de AVG zijn toegekend.
De contactgegevens van de DPO zijn:
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België.
E-mail: dpo.dvzoe@ibz.fgov.be
Telefoon: + 32 2 793 80 00
Formulier beschikbaar op de website van de FOD Binnenlandse zaken : https://ibz.be/
De rechten die u door de AVG zijn toegekend zijn de rechten van inzage, rectificatie, beperking, wissing, bezwaar en
overdraagbaarheid.
-

Recht op inzage
U hebt het recht de Dienst Vreemdelingenzaken te vragen of hij persoonsgegevens over u verwerkt. Zo ja, hebt u
het recht een kopie van die gegevens te vragen en informatie te krijgen over de doeleinden van de verwerking,
de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn meegedeeld, de opslagperiode van de gegevens, de
bronnen van de gegevens (wanneer ze niet bij u zijn ingezameld).

-

Recht op rectificatie
De Dienst Vreemdelingenzaken is verplicht juiste gegevens te verwerken en zo nodig maatregelen te nemen om
ze te verbeteren. Hierbij hebt u het recht om van de Dienst Vreemdelingenzaken rectificatie te vragen en te
krijgen van de persoonsgegevens over u die onjuist zouden zijn.

-

Recht op beperking
In de volgende gevallen hebt u het recht om van de Dienst Vreemdelingenzaken de beperking van de verwerking
van uw persoonsgegevens te vragen en te krijgen :
a) wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de Dienst
Vreemdelingenzaken in staat stelt de juistheid van gegevens te controleren, of
b) wanneer de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en
verzoekt in de plaats daarvan om beperking van hun gebruik, of
c) wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de
verwerkingsdoeleinden, maar u ze nog wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering.
Wanneer de verwerking is beperkt, mogen uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts
worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om
gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een van haar lidstaten.

-

Recht op gegevenswissing (« recht op vergetelheid »)
Aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor het vervullen van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Dienst Vreemdelingenzaken is verleend, hebt u niet het recht het

wissen van uw persoonsgegevens te vragen en te krijgen.
Recht van bezwaar

-

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Dienst
Vreemdelingenzaken, te allen tijde, om redenen die met uw specifieke situatie verband houden. De Dienst
Vreemdelingenzaken kan zich daartegen verzetten als er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op overdraagbaarheid

-

Aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens door de Dienst Vreemdelingenzaken niet berust op uw
toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst, vindt het recht op overdraagbaarheid geen toepassing.
U hebt bijgevolg niet het recht van de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens te verkrijgen in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm om ze over te dragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke.
Het uitoefenen van deze rechten is in principe gratis. Bij aanvragend die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn kan
de Dienst Vreemdelingenzaken evenwel een redelijke vergoeding aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan uw
aanvraag.
3.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens die in het kader van uw aanvraag verzameld worden, zijn niet enkel voor het respecteren van
een wettelijke verplichting waaraan de Dienst Vreemdelingenzaken onderworpen is noodzakelijk, maar ook, algemeen
gezien, voor de uitvoering van een opdracht van openbaar belang of een opdracht in het kader van de uitoefening van
het openbaar gezag waarover de Dienst Vreemdelingenzaken beschikt, namelijk: de toepassing van de wetgeving
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze
gegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden:

4.

-

U identificeren ;

-

Uw verblijfsaanvraag behandelen ;

-

Uw toegang tot het Schengengebied en het Koninkrijk België controleren ;

-

Uw verblijf op het grondgebied van het Koninkrijk België opvolgen, met inbegrip van uw eventuele
verwijdering van het grondgebied ;

-

Zorgen voor de verdediging van de Dienst Vreemdelingenzaken voor de gerechten waar een beroep kan
worden ingesteld tegen de beslissingen die jegens u zijn genomen ;

-

Opsporen, vaststellen en opvolgen van de strafrechtelijke en administratieve inbreuken die zijn bepaald in de
wetgeving over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, en in de wetgeving over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
ONTVANGERS

De persoonsgegevens die de Dienst Vreemdelingenzaken verzamelt en verwerkt, mogen aan de volgende categorieën
van ontvangers worden meegedeeld:
-

de Belgische diplomatieke of consulaire posten in het buitenland, om u te identificeren en om uw
verblijfsaanvraag te behandelen ;

-

de Belgische gemeenten, om u te identificeren, uw verblijfsaanvraag te behandelen, uw toegang tot het
Schengengebied en het Koninkrijk België te controleren en uw verblijf op het grondgebied op te volgen (met
inbegrip van uw eventuele verwijdering van het grondgebied van het Koninkrijk) ;

-

de door de Dienst Vreemdelingenzaken aangeduide advocaten, om te zorgen voor de verdediging van de
Dienst Vreemdelingenzaken voor de gerechten waar u een beroep kunt instellen tegen de beslissingen die
door de Dienst Vreemdelingenzaken jegens u zijn genomen ;

-

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State, om te zorgen voor de verdediging van de
Dienst Vreemdelingenzaken voor de gerechten waar u een beroep kunt instellen tegen de beslissingen die
door de Dienst Vreemdelingenzaken jegens u zijn genomen ;

-

de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het
Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap,
zodat men zich ervan kan vergewissen dat u over de noodzakelijke machtigingen beschikt om op het
grondgebied van het Koninkrijk te werken (of dat u daarvan vrijgesteld bent) ;

-

de instanties van de sociale zekerheid, om zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden met betrekking tot
de bepaling van, enerzijds, toereikende bestaansmiddelen om niet ten laste te zijn van het sociale
bijstandsstelsel of dat te worden, en, anderzijds, een ziektekostenverzekering die alle risico's op het
grondgebied van het Rijk dekt vervuld worden ;

-

de onderwijsinstellingen en de onderzoeksorganismen, om zich ervan te vergewissen dat u wel degelijk als
student bij hen bent ingeschreven.

5.

DUUR VAN BEWARING

Wat de duur van bewaring van de persoonsgegevens betreft, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de
biometrische gegevens en de andere verzamelde gegevens. De biometrische gegevens worden 10 jaar bewaard 1.
Behoudens bijzondere bepalingen worden de andere persoonsgegevens na hun verzameling 75 jaar bewaard.
6.

OVERDRACHTEN AAN DERDE LANDEN

In het kader van zijn opdrachten kan het nodig zijn dat de Dienst Vreemdelingenzaken sommige van uw
persoonsgegevens overdraagt aan landen die niet tot de Europese Unie behoren. De Dienst Vreemdelingenzaken
besteedt bijzondere aandacht aan het respecteren en beschermen van uw persoonsgegevens en zorgt ervoor, naar de
mate van het mogelijke, in de overeenkomsten die hij met derde landen afsluit clausules op te nemen waarmee een
passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Deze overeenkomsten kunnen
worden verkregen bij de DPO van de Dienst Vreemdelingenzaken.
7.

KLACHT BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Als u vindt dat de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de
bepalingen van de AVG, hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
De contactgegevens van de GBA zijn:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
Belgium
contact@apd-gba.be
+32 2 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Plaats en datum

1

Handtekening (voor minderjarigen: handtekening persoon die ouderlijk gezag
uitoefent/voogd)

Koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende vaststelling van de termijn gedurende welke de biometrische gegevens,
die in het kader van artikel 30bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werden afgenomen, dienen bewaard te worden.

