
Wat je nodig hebt:

Dit certificaat kan niet worden

vervangen door een huwelijksakte of

andere identiteitsbewijzen. Meer

informatie over de apostille vind je hier:

 

Je hebt een Verklaring Omtrent het

Gedrag (VOG) van het Ministerie van

Justitie nodig of een leeg strafblad van

de federale politie nodig die is

afgegeven door de federale autoriteit

van elk land waar je meer dan een jaar

(vanaf 18 jaar) hebt gewoond. Meer

informatie vind je hier:

Er zijn een aantal documenten vereist om Aliyah te kunnen maken.

Lees de volgende instructies aandachtig door en bereid de

documenten precies voor zoals wordt uitgelegd.

DOCUMENTEN VOOR ALIYAH 

Als je meer dan eens getrouwd bent

geweest, moet je alle burgerlijke aktes

meesturen (deze zijn niet vervangbaar

door de Ketubah/Get).

Geboortecertificaat met apostille

Huwelijks-, echtscheidings, of
overlijdensakte met apostille

Het paspoort moet minimaal nog 2 jaar

geldig zijn. Als je meer dan één

staatsburgerschap hebt, moet je bij de

Jewish Agency navragen welke je moet

gebruiken.

Paspoort

מסמכים לעלייה

VOG / Strafblad
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Indienen van
documenten

 

Aliyah - Administratief Proces

Voorfase Interview &

betaling

Aanvullende

documenten

Aliyah

Je bent hier

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_DUTCH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1201_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_CRIMINALRECORD_DUTCH.pdf


Belangrijke kanttekeningen:

Je moet een brief indienen waarin je Joodse

achtergrond wordt bevestigd. Deze brief

moet voldoen aan strikte voorwaarden die

hier verder worden toegelicht: 

Bewijs van Joodse achtergrond

Verzamel alle documenten, zorg dat ze

compleet zijn en upload ze naar je Aliyah-

portaal. Vergeet niet een e-mail te sturen naar

the Jewish Agency of hen telefonisch in te

lichten dat je de indiening hebt voltooid.

Indienen

Het proces stap voor stap:

Als je bekeert bent tot het jodendom, zijn er

extra documenten vereist. Meer info

daarover hier: 

Bekering/Giyur

Aanvullende documenten
Als je Israëlische ouders hebt of eerder in

Israël hebt gewoond, zijn aanvullende

documenten vereist. Neem voor meer

informatie contact met ons op.

Burgerlijke staat
De staat Israël erkent slechts 4 burgerlijke

staten: alleenstaand, getrouwd, gescheiden of

weduwe. Als je status anders is, moet je

nagaan hoe dit het Aliyah-proces en Aliyah-

voordelen kan beïnvloeden.

Heb je hulp nodig? Neem contact op:

www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_DUTCH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_DUTCH.pdf

