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Visum Rusland
Belangrijke informatie over het visum voor Rusland
Zowel zakenreizigers als toeristen zijn verplicht voor een bezoek aan Rusland een aanvraag
in te dienen voor het visum Rusland. Dit visum wordt aangebracht in het paspoort. Het is
mogelijk deze aanvraag online in te dienen, waardoor niet tweemaal het consulaat hoeft
worden te bezocht. Het paspoort en enkele aanvullende documenten kunnen dan
aangetekend of per koerier worden verzonden.
Verplicht

Ja, voor toerisme en zaken

Geldigheid toeristisch

30 dagen

Geldigheid zakelijk

30, 90 of 180 dagen

Levertijd

10 dagen (of korter bij spoed)

Kosten

Vanaf €94,50 per persoon

Betaalmethoden

iDeal, Bancontact, Creditcard, Paypal

* afhankelijk van het gekozen visumtype.

Het aanvragen van het visum voor Rusland kan eenvoudig online met een digitaal aanvraagformulier. Open het
formulier door op onderstaande knop te klikken of te navigeren naar www.visumbuitenland.nl/rusland

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 04-08-2018.
Meer informatie en de voorwaarden van het visum Rusland vindt u op de volgende pagina’s.
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Voor wie
Het visum Rusland is bedoeld voor zakenreizigers en toeristen. Elke reiziger dient een eigen visum te bezitten.
Dit geldt voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Reizigers die geen geldig visum in hun paspoort hebben
worden niet toegelaten bij de paspoortcontrole.
Overstappen in Rusland, visum nodig?
De paspoortcontrole vindt plaats tussen het landen op een Russisch vliegveld en het verlaten van dat vliegveld
via de uitgang. Indien het vliegveld wordt verlaten middels een andere vlucht (en er dus sprake is van een
overstap), dan is geen visum benodigd. Let op: bij een overstap mag de terminal tussentijds niet verlaten
worden. Ook mag de overstap maximaal 24 uur duren. Voor een overstap op een andere terminal is alsnog een
visum benodigd.

Geldigheid toeristenvisum Rusland
Het toeristenvisum is 30 dagen geldig. Deze geldigheidstermijn gaat in op het moment van
aankomst. Het visum Rusland moet tussen 90 dagen en een week voor vertrek worden
aangevraagd.
Enkele inreis
Met een standaard toeristenvisum mag één reis naar Rusland worden gemaakt. Voor een
tweede reis moet weer opnieuw een visum worden aangevraagd. Dit kan pas nadat de
eerste reis is afgerond; er kan nooit meer dan één geldig visum voor Rusland tegelijk in een
paspoort staan; een nieuwe vervangt altijd de geldigheid van de oude.
Twee of meerdere inreizen
Indien al voor vertrek duidelijk is dat meerdere reizen naar Rusland gemaakt zullen worden
kan een double entry of multiple entry visum Rusland worden aangevraagd. De kosten
hiervan zijn exact gelijk aan de standaard variant. Om hiervan gebruik te kunnen maken
moeten al wel alle boekingsbevestigingen van de vluchten van en naar Rusland kunnen
worden aangeleverd. Deze eis is niet van toepassing op de single-entry variant. Bij de
double- en multiple entry varianten mag gedurende een periode van 180 dagen maximaal
90 dagen in Rusland verbleven worden.

Geldigheid zakenvisum Rusland
Het zakenvisum is standaard 90 dagen geldig. Ook deze geldigheidstermijn gaat in op het
moment van aankomst in Rusland. Het visum kan gebruikt worden voor zakelijke afspraken,
bijeenkomsten, onderhandelingen, seminars en conferenties in Rusland.
Aantal reizen
Het standaard visum is voor één inreis te gebruiken. Reizigers die meermaals met één visum
Rusland willen inreizen mogen alleen een double- of multiple entry visum aanvragen indien
kan worden aangetoond dat de reiziger in het afgelopen jaar al eerder een bezoek aan
Rusland heeft gebracht. Dat kan door de paspoortstempels in een huidig of vorig paspoort
te overhandigen (een kopie voldoet).
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Visumvoorwaarden Rusland
•
•
•

Elke reiziger dient een reisverzekering te hebben afgesloten. Voor alle reizen is dit
aan te raden, maar voor reizen naar Rusland is dit verplicht.
Elke reiziger dient een uitnodigingsbrief aan te leveren. Reizigers die deze niet zelf
kunnen aankomen kunnen dit uitbesteden aan VisumBuitenland.nl; voor toeristen is
de prijs hiervan €55,00. Voor zakenreizigers is de prijs op aanvraag.
Voor het

Benodigde documenten voor de visumaanvraag
•

Een geldig paspoort
o

Voor een single entry visum moet het paspoort nog minimaal zes maanden geldig zijn na het
verlopen van het aangevraagde visum

o

Voor een double of multiple entry visum Rusland moet het paspoort tevens nog minimaal
een jaar geldig zijn bij elke aankomst

o

Het paspoort dient minimaal twee pagina’s (tegenover elkaar liggend) vrij te hebben, anders
kan het visum niet worden aangebracht

o

Het paspoort moet vrij van hoesjes en omslagen worden ingeleverd, ook mag er geen losse
inhoud in het paspoort zitten

•

Een pasfoto (35x45mm) op fotopapier

•

Ruslandverklaring van de reisverzekering

•

Een uitgeprint en ondertekend ambassadeformulier. Dit formulier wordt voor u ingevuld op basis van
de ingevulde gegevens in het online aanvraagformulier. U hoeft het enkel te ondertekenen en met het
paspoort aan te leveren

•

Werkgeversverklaring (alleen voor zakelijke visums)

Hoe aanvragen
Het visum Rusland staat onterecht bekend om haar vrij ingewikkelde aanvraagprocedure. Indien u de aanvraag
indient via visumbuitenland.nl kan iedereen een visum Rusland aanvragen in enkele eenvoudige stappen.
Stap 1: het online aanvraagformulier invullen
Het aanvraagformulier kan geheel online worden ingevuld. Dit kunt u eenvoudig zelf doen, op
www.visumbuitenland.nl/rusland. In het formulier wordt bij elke vraag een duidelijke uitleg gegeven.
Stap 2: online betalen
Na het invullen van het formulier kan de visumaanvraag voor Rusland online worden betaald, met iDeal,
Bancontact, PayPal of creditcard.
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Stap 3: het paspoort en aanvullende documenten aanleveren
Na het invullen van het online formulier ontvangt u een e-mail met instructies over het aanleveren van de
benodigde documenten (zie bovenin dit document welke). U kunt ervoor kiezen deze documenten
aangetekend te verzenden, zelf af te komen geven of per koerier toe te laten komen.
Stap 4: het visum ontvangen
Na toekenning wordt het visum Rusland door een consulair medewerker in het paspoort van de reiziger
aangebracht. Het paspoort kan vervolgens worden opgehaald, of aangetekend of per koerier teruggezonden
worden.

Spoedaanvragen
Normale aanvragen resulteren normaliter in negen of tien dagen in een toegekend visum Rusland. Indien u op
korte termijn een visum nodig heeft kunt u gebruikmaken van een spoedprocedure. Bekijk de kosten en
levertijden hiervan op www.visumbuitenland.nl/rusland/kosten. Het is aan te raden bij spoedaanvragen ook
even telefonisch contact met ons op te nemen, er kan dan worden bekeken welke verzendmethode het snelste
werkt en hoe dit uitpakt in verband met werkdagen, vakanties en weekenden.

Vragen?
Heeft u na het lezen van de informatie in deze brochure nog vragen over het visum Rusland? Bekijk dan de veel
gestelde vragen op www.visumbuitenland.nl/rusland/veel-gestelde-vragen of neem contact op met
VisumBuitenland.nl
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