Visumadvies voor vreemdelingen
Openingstijden
De Ambassade van de Republiek Malta in Den Haag, Nederland, is geopend vanaf
maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00u.
Om een visum aan te vragen, dient u een afspraak te maken. Hiervoor kunt u contact
opnemen
via
telefoon
+31
(0)
70
356
12
52
of
e-mail
maltaembassy.thehague@gov.mt. Ook kunt u hier terecht met overige vragen met
betrekking tot uw visumaanvraag.
Door een grote periodieke toename in aanvragen, is het mogelijk dat een afpsraak
maken enkele weken lang niet mogelijk is. Een afspraak voor uw visumaanvraag dient
ruim op tijd voor uw reis te worden gemaakt.

Visum
▪

Bij de Ambassade van de Republiek Malta in Den Haag, Nederland

Een visumaanvraag moet in persoon bij de Ambassade in Den Haag worden
ingediend en alleen bij een voorafgaande gemaakte afspraak. Tijdens de afspraak
worden enkele biometrische gegevens verzameld via een snelle, discrete, en niet
indringende procedure: een pasfoto door middel van een digitale camera en een
vingerafdruk door middel van een digitale vingerafdruklezer. Uw gezicht dient
duidelijk zichtbaar te zijn op de foto.
Voor de antwoord op de vraag of u een visum nodig heeft voor uw bezoen aan Malta
kunt u hier clicken.
Voor meer informatie over niet-EU-burgers die wel gezinslid zijn van EU-burgers kunt
u hier clicken.

Het Aanvraagformulier
Voor het downloaden van een aanvraagformulier kunt u hier clicken. Ter
ondersteuning van uw aanvraag dient aanvullende documenten te worden ingeleverd.
De informatie hierover vindt u hieronder.

Het enkel in bezit zijn van een visum betekent nog niet dat u automatisch recht op
binnenkomst tot de Schengengebied heeft. Van visumhouders worden er verlangd om
aanvullende bewijs te leveren bij binnenkomst, waaruit blijkt dat ze aan de
voorwaarden voldoen.

▪

Vereiste documenten

Visumaanvragen dienen schriftelijk en volledig te worden ingediend. Het
aanvraagformulier moet volledig en duidelijk zijn ingevuld en moet worden
ondertekend door de aanvrager. Nadere informatie over de vereiste documentatie
kunt u vinden hier.
De Ambassade kunt u erom verzoeken, indien nodig, andere additionele documenten
bij uw aanvraag aan te leveren. Het wordt dus aanbevolen om voor uw afspraak
contact met de Ambassade op te nemen.
▪

Βehandeling aanvraag

Schengenvisum voor Kort Verblijf (C-visum) aanvragen kunnen niet eerder dan 6
maanden van te voren worden ingendiend, en voor scheepslui in het uitoefening van
hun beroep niet eerder dan 9 maanden. Daarnast, geldt dat een aanvraag uiterlijk 15
dagen van te voren mag worden ingediend.
Aanvragen worden binnen 15 dagen na het indienen behandeld. Voor bepaalde
aanvragen, kan deze termijn worden verlengd tot maximaal 45 dagen, als er verder
onderzoek nodig is.
Sommige Schengenlanden eisen dat zij worden geraadpleegd over visumaanvragen
door burgers uit bepaalde landen, door het Schengeland dat het aanvraag in
behandeling neemt. Deze procedure kan tot 7 dagen duren. De landen waarvoor een
raadplegingprocedure is vereist kunt u hier vinden.
De Ambassade van de Republiek Malta in Den Haag, Nederland, is niet aansprakelijk
voor geleden schade zoals reiskosten als gevolg van een te late ingediende
visumaanvraag.
▪

Paspoorten en leges

Voor het toekennen van een Shengenvisum voor één binnenkomst, dient uw paspoort
ten minste 3 maanden geldig te zijn na de geplande datum van vertrek vanuit Malta
en tenminste twee lege blazijden hebben.

U wordt vriendelijk erop geattendeerd dat, voor het aanvraag van het visum, uw
paspoort niet ouder mag zijn dan 10 jaar. Indien uw paspoort langer dan 10 jaar
geleden is uitgereikt, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. In deze
gevallen wordt u verzocht om een nieuwe paspoort bij uw eigen Ambassade aan te
vragen.
Leges Visum
Schengenvisum
€80
Schengenvisum voor kinderen van 0 tot 6 jaar
GRATIS
Schengenvisum voor kinderen van 6 tot 12 jaar
€40
Schengenvisum voor gezinsleden van EU, EEA, of Zwitserse burgers
GRATIS
Schengenvisum voor landen met visumversoepelingsovereenkomsten
€35
Betaling is alleen mogelijk met contant en in Euro, volgens de wisselkoers op de datum
van aanvraag. Cheques worden niet geaccepteerd. Leges en andere betalingen worden
niet gerestituteerd ongeacht het resultaat van uw aanvraag.
Een visum kan alleen opgehaald bij een voorafgaande gemaakte afspraak bij de
Ambassade van Republiek Malta in Den Haag.
▪

Recht op beroep

Een visumaanvraag wordt zorgvuldig beoordeelt en kan worden geweigerd.
Aanvragers aan wie een visum is geweigerd, waarvan het visum geannuleerd of
herroept is, hebben het recht om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de
Immigratie Beroepsinstantie (Immigration Appeals Board) binnen 15 dagen na de
kennisgeving van de desbetreffende beslissing.
Alle informatie met betrekking tot de beslissing is in de weigeringsbrief te vinden; ook
bevat de weigeringsbrief een motivering waarom de aanvraag is afgekeurd. Alle
correspondentie aan de Immigratie Beroepsinstantie dient te worden gericht aan:
The Secretary
Immigration Appeals Board
109, Triq Zekka
Valletta VLT 1517
MALTA
of via e-mail naar het adres: visa.appeals@gov.mt

