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SYARAT VISA BELGIA 

1. Paspor masih berlaku minimal 8 bulan (baru & lama). 
2. Photocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, AkteLahir, Ganti Nama (Dokumen 

harus diterjemahkan Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah). 
3. Foto ukuran 3.5 x 4.5 (2 lembar) warna background putih dan ukuran 3 x 4 (2 

lembar) warna background Putih fokus 80 % di wajah dan kedua telinga harus 
terlihat. 

4. Konfirmasi Hotel, Asuransi Perjalanan, Printout/Tiket Perjalanan. 
5. Isi dan tanda tangan formulir. 
6. Surat sponsor dari perusahaan tempat bekerja dalam Bahasa Inggris dan tidak 

boleh mensponsori diri sendiri. 
7. Bukti Keuangan Pribadi 3 Bulan Terakhir minimal 50 Juta perorang dan dilegalisir 

bank. 
8. Referensi dari Bank ditujukan kepada Embassy of Schengen 

Countries.(mencantumkan nama pemilik rekening, no. account dan saldo terakhir). 
9. Anak-anak atau Pelajar : 

a) Scan Kartu Pelajar & Surat Keterangan Sekolah 
b) Surat keterangan dari kampus/ sekolah yang mencantumkan Nama, No. 

Induk Mahasiswa/ mahasiswi, jurusan, dan program yang diambil 
(S1/Diploma) ditujukan kepada kedutaan schengen 

c) Surat ijin yang ditandatangani kedua orang tua diatas materai disertai 
copy KTP kedua orang tua (apabila bepergian hanya dengan salah satu 
atau tanpa orang tua) 

d) Copy buku tabungan orang tua 3 bulan terakhir 

10. Bisnis : 

a) Surat Undangan 
b) Bukti keuangan dari tempat kerja 
c) Foto copy SIUP, HO, TDP (harus diterjemahkan dalam bhs Inggris ke 

Penerjemah tersumpah). 
11 .Kunjungan keluarga : 

a) Foto copy paspor dan visa orang yang di negara tersebut 
b) Bukti hubungan seperti akte lahir. 

c) Surat undangan asli yang disahkan sesuai oleh pemerintahan setempat. 
d) ID card dari pengundang/ KTP/ Certificat of Citizenship dari Negara yang 

bersangkutan 
e) Copy rekening listrik/ pembayaran pajak pengundang. 

12. Semua persyaratan dipersiapkan menggunakan Kertas A4 

13. Tidak menutup kemungkinan untuk diminta menunjukkan bukti keuangan asli pada 

saat pengajuan visa khususnya untuk Kedutaan Schengen. 


