
Buitenlands paspoort 

Meer details over de apostille kan je hier

vinden: 

Wat je nodig zult hebben:

Het paspoort moet minstens een jaar

geldig zijn. 

Je hebt een verklaring van goed gedrag

nodig van elk land waar je staatsburger

bent of waar je meer dan een jaar hebt

gewoond vanaf je 18e levensjaar. Je kunt

hier meer informatie vinden per land: 

Indien je in aanmerking komt om Aliyah te maken, maar je weet nog
niet zeker of dit voor jou de juiste keuze is, kan het Tijdelijk Inwoner
schap (A1 visum) een goed alternatief zijn. Een lijst met de
benodigde documenten en instructies over hoe je het A1 visum kunt
aanvragen kan je hieronder vinden. Als je overweegt om Aliyah te
maken op een later moment, lees dan zorgvuldig de notities aan het
einde van deze gids.

TIJDELIJKE INWONER – 
A1 VISUM  

Geboortecertificaat met
Apostille 

Als je meer dan één keer getrouwd bent

geweest, dien je de akten van de

burgerlijke stand van alle huwelijken op te

sturen (dit is niet in de plaats van de

Ketubah of de Echtscheidingsakte).  

Huwelijksakte/Scheidings-
akte/Overlijdensakte met
apostille 
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Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) met apostille   

Aliyah – Administratief
proces

Aliyah Klita - Eerste stappen

Het proces van Ailyah tot Klita 

Klita Plan

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


Je moet een brief voorleggen die je

Joodse achtergrond uiteenzet. Deze brief

voldoen aan strikte condities die hier zijn

uitgelegd: 

Belangrijke notities: 

Je krijgt geen Israëlisch paspoort. Het A1

Teudat Zehut kan niet gebruikt worden om

mee te reizen. Je zult moeten reizen met je

buitenlandse paspoort. 

Als je in het buitenland bent, neem dan

contact op met het Global Center van het

Joods Agentschap. Je kunt het telefoon-

nummer van jouw land hier vinden: 

Indien je in Israël bent, maak dan een

afspraak bij Misrad Hapnim in jouw stad. 

Aanvraag van het visum 

Hoe vraag je het visum aan? 

Bewijs van Joodse
achtergrond 

Extra documenten 
Er kan om extra documenten worden

gevraagd. 

Het A1 visum is 1 jaar geldig en kan jaarlijks

vernieuwd worden. 

Geldigheid 

Voor een A1 visumhouder geldt geen

verplichting om in het leger te dienen. 

Militaire dienst 

Je zult geen Aliyah voordelen toegekend

krijgen, zoals Sal Klita, gratis Ulpan,

Zorgverzekering, etc.  

Geen Aliyah voordelen 

Geen Israëlisch paspoort 

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/A1100_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_PELIMINARYPHASE_AGENCYNUMBERS_DUTCH.pdf


Hulp nodig? Neem contact ons op: 

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

Je moet een privé zorgverzekering

afsluiten voor de gehele periode dat je in

Israël verblijft. 

Zorgverzekering

Indien je besluit om Aliyah te maken op een

later moment, kun je voordelen mislopen.

Vooral als je langer in Israël bent geweest

dan: 

• 2 cumulatieve jaren in de laatste 3 jaar, of 

• 3 cumulatieve jaren in de laatste 7 jaar

Verlies van toekomstige
voordelen 

Na 6 maanden in Israël, ben je verplicht om

Bituach Leumi (Nationale Sociale

Zekerheid) te betalen. 

Bituach Leumi

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

