Feitelijke partner
Vanaf 1 september 2020 zal een bezoek (< 90 dagen) aan de persoon met wie men een stabiele en
duurzame relatie onderhoudt als een essentiële reis worden beschouwd. De volgende
bewijsstukken moeten worden voorgelegd aan de ambassade:






Het bewijs dat de partners een duurzame en stabiele relatie onderhouden;
Een Schengen medische reisverzekering;
Voldoende persoonlijke bestaansmiddelen of een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage
3bis);
Retourticket of reservatie.
Een kopie van beide paspoorten.

Op de volgende manier wordt bewezen dat de partners een duurzame en stabiele relatie
onderhouden:





Ze hebben onafgebroken in België of een ander land samengewoond gedurende minstens
zes maanden voorafgaand aan de datum voorzien voor de reis; of
Zij kennen elkaar sinds ten minste één jaar voorafgaand aan de datum voorzien voor de
reis (niet-visumplichtige nationaliteiten), zij onderhouden regelmatig contact met elkaar
(telefonisch, via briefwisseling of via elektronische berichten) en in het jaar voorafgaand
aan de voorziene datum voor de reis hebben zij elkaar tweemaal ontmoet, voor een totale
duur van 20 dagen; of
Ze hebben een gemeenschappelijk kind.

Sanitaire maatregelen
De toegang tot het Belgisch grondgebied kan gepaard gaan met of afhankelijk zijn van sanitaire
maatregelen, zoals (verplichte of aanbevolen) quarantaine en testing. Elke passagier dient een
Passenger Locator Form (PLF) (https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passengerlocator-form) in te vullen vanaf 48h voor vertrek en zich, op de hoogte te stellen van de evolutie
van de inreisvoorwaarden in België (consulteer hiervoor de website https://www.infocoronavirus.be/nl/), aangezien eveneens bijkomende sanitaire maatregelen kunnen worden
opgelegd. Indien u via een ander land naar België reist, raden we aan om de transitvoorwaarden
van het betreffende land na te kijken.
We vragen je de documentatie bij voorkeur digitaal (in pdf-formaat, max. 12MB) te sturen naar
mexico@diplobel.fed.be;
Gezien de huidige omstandigheden heeft de ambassade 1 à 2 weken nodig om het dossier na te
kijken en het document te sturen dat toelating geeft tot het grondgebied.

