1. ACHTERNAAM OF FAMILIENAAM (precies zoals in het paspoort)

2. VOORNA(A)M(EN) (precies zoals in het paspoort)

3. ANDERE NAMEN (meisjesnaam, religieuze of professionele naam, etc.)
7. PASPOORTNUMMER

4. GEBOORTEDATUM
DAG

MAAND

JAAR

DIT VAK NIET INVULLEN A.U.B.
B-1/B-2 MAX

B-1 MAX

B-2 MAX

OTHER_____________________MAX
Visa Classification
MULT OR _______________________
Number Applications
MONTHS _______________________
Validity

5. GEBOORTEPLAATS
(Stad, provincie, land)

DATUM EN PLAATS VAN AFGIFTE

6. NATIONALITEIT

VERVALDATUM

L.O. Checked ___________________
ISSUED ON _________BY _________
REFUSED ON ________BY _________
UNDER SEC ________________I.N.A
REFUSAL REVIEWED BY ___________

8. WOONPLAATS EN ADRES (inclusief huisnummer en postcode)

9. NAAM EN ADRES WERKGEVER OF SCHOOL (volledig adres)

10. TELEFOONNUMMER THUIS

11. TELEFOONNUMMER
WERKGEVER

12. GESLACHT
VROUWELIJK
MANNELIJK

13. KLEUR HAAR

14. KLEUR OGEN

15. GELAATSKLEUR

16. LENGTE

17. BURGERLIJKE
STAND:
GEHUWD
ONGEHUWD
WEDUWE
WEDUWNAAR
GESCHEIDEN
DUURZAAM
GESCHEIDEN

18. LICHAMELIJKE KENTEKENEN

19. NAMEN EN VERWANTSCHAP VAN PERSONEN DIE MET U MEEREIZEN.
(Belangrijk: Een afzonderlijk aanvraagformulier moet worden
ingediend voor iedereen die meereist; dit geldt ook voor
kinderen en baby's)

25. HUIDIG BEROEP (INDIEN GEPENSIONEERD,
LAATSTE BEROEP)

26. WAT IS UW ADRES IN DE VS.?
20. HEEFT U OOIT EERDER EEN AANVRAAG INGEDIEND VOOR EEN
AMERIKAANS IMMIGRATIE- OF NIET-IMMIGRATIEVISUM?
Nee
Ja. Waar ?
Visum werd verleend
Wanneer?
Visum werd geweigerd
Welk soort visum?
21. IS UW VISUM VOOR DE VS OOIT GEANNULEERD ?
Nee
Ja
22. Houders van bezoekersvisa mogen niet werken of studeren in
de VS.
BENT U VAN PLAN TE WERKEN IN DE V.S.?
Nee
Ja
Zo ja, gaarne uitleg.

27. WAT IS HET DOEL VAN UW REIS?

28. WANNEER VERWACHT U IN DE V.S. AAN TE
KOMEN?
29. HOE LANG BENT U VAN PLAN IN DE V.S. TE
VERBLIJVEN?

30. BENT U VAN PLAN IN DE TOEKOMST DE VS
TE BEZOEKEN? ZO JA, WANNEER?

23. BENT U VAN PLAN TE STUDEREN IN DE VS?
Nee
Ja
Zo ja, vermeldt naam en adres van de school, zoals
omschreven in formulier I-20.

24. WIE VERLEENT FINANCIELE ONDERSTEUNING EN WIE BETAALT UW
PLAATSBEWIJZEN?

AANVRAAG NIET-IMMIGRATIEVISUM
OPTIONAL FORM 156 (Dutch)

31. BENT U OOIT EERDER IN DE VS GEWEEST?
NEE
JA
WANNEER?
HOELANG?

ALLE VRAGEN OP DE ACHTERZIJDE
BEANTWOORDEN A.U.B.

32. (a) Heeft er ooit iemand een immigratiepetitie voor u ingediend?
(b) Heeft u of iemand voor u, ooit een werkvergunning aangevraagd?
(c) Heeft u of iemand voor u ooit een Amerikaanse Consulaire-, of immigratie ambtenaar de wens te kennen gegeven naar de
V.S. te willen emigreren?
(a)

Nee

Ja

(b)

Nee

Ja

(c)

Nee

Ja

33. Is een van de volgende personen in de V.S.? (Zo ja, omcirkel het betreffende familielid en geef aan wat die persoon
in de V.S. doet, zoals studie, werk, enz.)
Echtgeno(o)t(e)____________

verloofde ______________

vader/moeder _____________

zoon/dochter___________

broer/zuster _________

34. Vermeld alle landen waarin u gedurende de laatste vijf jaar meer dan 6 maanden heeft gewoond.
Land
Stad
Van (datum)
Tot (datum)

35. Belangrijk: Alle aanvragers moeten het volgende lezen en beantwoorden:
Een visum mag niet worden verstrekt aan personen behorende tot een categorie die ingevolge wettelijke bepalingen niet tot
de V.S. kan worden toegelaten (tenzij vooraf ontheffing wordet verkregen). Uitvoerige inlichtingen betreffende deze groepen,
en of deze bepalingen op u van toepassing zijn, kunnen via dit kantoor worden verkregen. In het algemeen omvatten deze
bepalingen personen die:
aan een gevaarlijke besmettelijke ziekte lijden (b.v. tuberculose) of die geleden hebben aan een ernstige geestesziekte
gearresteerd of veroordeeld zijn geweest voor welk vergrijp of misdaad dan ook, ondanks eventuele genoten gratie,
amnestie of andere daden van strafverzachting
verdacht worden van verslaafd te zijn of te handelen in verdovende middelen; prostitutie of pooierschap;
tijdens de afgelopen 5 jaar door de autoriteiten van de Verenigde Staten zijn uitgewezen;
getracht hebben door middel van fraude of het verstrekken van onjuiste gegevens een visum te verkrijgen;
lid zijn, of geweest zijn, van bepaalde organisatie, met inbegrip Communistische- en of enige daaraan verwante
organisaties;
bevel gaven tot, aanspoorden tot, dienst verleenden aan, of op welke wijze ook, deel hebben genomen aan de vervolging
van personen vanwege ras, godsdienst, geboorteland of politieke overtuiging onder het beheer, direct of indirect, van het
nazi-regime van Duitsland, of van de regering van enig land bezet door of geallieerd met het nazi-regime van Duitsland
Zijn bovengenoemde bepalingen op u van toepassing ?

Nee

Ja

Zo ja, of mocht u hierover vragen hebben, wordt het aanbevolen om u persoonlijk op dit kantoor te vervoegen.

36. Ik verklaar dat ik alle vragen als omschreven in deze aanvraag heb gelezen en begrepen. Verder
verklaar ik, dat de door mij verstrekte antwoorden in dit formulier naar eer en geweten juist zijn.
Het is mij bekend dat het bezit van een visum geen recht geeft op toelating tot de V.S. indien bij
aankomst mocht blijken, dat de houder van het visum niet toelaatbaar is.
Datum aanvraag: _________________________________________________________________
Handtekening aanvrager: ___________________________________________________________
Indien deze aanvraag door een reisbureau of enig ander persoon voor u is ingevuld, dient het bureau of de
persoon, naam en adres op te geven met de handtekening van de persoon die het formulier heeft ingevuld.
Handtekening van de persoon die dit formulier heeft ingevuld.

Foto van
±37 mm bij 37 mm
hier bevestigen

BIJKOMENDE VRAAG
Bent U lid of vertegenwoordiger van een terroristische groep ?

OPTIONAL FORM 156
Dutch

ja
nee

