
Hetgeen je nodig zal hebben: 

Dit document kan niet worden

vervangen door een huwelijksakte of

andere identiteitsbewijzen. Meer infor-

matie over de apostille vind je hier: 

Als je buiten Israël geboren bent en je vader of moeder is Israëlisch

(d.w.z. dat je het Israëlische staatsburgerschap hebt op het moment

van je geboorte), heb je een speciale status, “Ezrach Oleh” genaamd.

Dit is de lijst met documenten die nodig zijn voor een Ezrach Oleh om

Aliyah te maken.

ALIYAH ALS EZRACH OLEH -
DOCUMENTEN

Als je meer dan eens getrouwd bent

geweest, moet je alle burgerlijke aktes

doorsturen (niet vervangbaar door de

Ketubah of door het echtscheidings-

vonnis). Als je je naam hebt gewijzigd,

heb je ook een verklaring van

naamsverandering (met apostille) nodig. 

Geboorteakte met Apostille

Huwelijks-/echtscheidings-/overlijd
ensakte met apostille

Je Israëlische paspoort en het paspoort

van je tweede staatsburgerschap (indien

van toepassing) moeten nog minimaal

een jaar geldig zijn. 

Paspoorten
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Je moet een brief indienen met vermelding

van je geschiktheidsstatus en met de

wettelijke namen van beide ouders. Deze

brief moet aan strikte voorwaarden voldoen.

Als je je tot het jodendom bekeerde, moet je

het bekeringsbewijs meesturen. Meer

details vind je hier:

Bewijs van Joodse achtergrond

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/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_DUTCH.pdf


Belangrijke kanttekeningen:

Als Ezrach Oleh moet je de volgende

verklaring invullen en ondertekenen (enkel

in het Hebreeuws):

Je moet aantonen dat je de afgelopen 7 jaar

buiten Israël hebt gewoond, zoals een

verklaring van woonplaats, een geldig

buitenlands paspoort, schooldocumenten

of andere bewijzen. 

Verzamel alle documenten, zorg dat ze

compleet zijn en upload ze naar je Aliyah-

portaal. Als je al in Israël bent, moet je de

originele documenten meebrengen naar

Misrad HaPnim. 

Indienen

Het proces, stap-voor-stap:

Extra documenten
Er kunnen aanvullende documenten nodig

zijn.

Burgerlijke staat
De staat Israël erkent enkel 4 burgerlijke

staten: alleenstaand, getrouwd,

gescheiden of weduwe. Als je status

anders is, moet je nagaan hoe dit het

Aliyah-proces en de bijhorende voordelen

kan beïnvloeden.

Heb je hulp nodig? Neem contact op:

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

“Ezrach Oleh” verklaring 

Verblijfsbewijs 

https://f1172d59-0421-4f96-b357-bbbb76575d6f.usrfiles.com/ugd/f1172d_23c2aab8565246e8afd83a3bc02a9aea.pdf

