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AANWIJZINGEN VOOR HET LEZEN VAN EEN VISUMSTICKER 
VISUM TYPE A, C en D 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 
Voorbeeld 1a: eenvormig enkelvoudig visum voor kort verblijf 

Voorbeeld 1b: eenvormig meervoudig visum voor kort verblijf 

Voorbeeld 1c: eenvormig meervoudig visum voor kort verblijf afgegeven in een 

vertegenwoordiging 

Voorbeeld 1d: eenvormig meervoudig visum voor kort verblijf met beperkte territoriale 

geldigheid 

Voorbeeld 1e: eenvormig meervoudig visum voor kort verblijf met beperkte territoriale 

geldigheid 

 

Voorbeeld 2a: eenvormig enkelvoudig doorreisvisum voor kort verblijf 

Voorbeeld 2b: eenvormig tweevoudig doorreisvisum voor kort verblijf 

Voorbeeld 2c: eenvormig meervoudig doorreisvisum voor kort verblijf 

Voorbeeld 2d: eenvormig meervoudig doorreisvisum voor kort verblijf 

Voorbeeld 2e: eenvormig meervoudig doorreisvisum voor kort verblijf 

 

Voorbeeld 3a: enkelvoudig luchthaventransitvisum 

Voorbeeld 3b: tweevoudig luchthaventransitvisum voor reizen via een luchthaven in één 

lidstaat 

Voorbeeld 3c: tweevoudig luchthaventransitvisum voor reizen via luchthavens in twee 

lidstaten 

Voorbeeld 3d: meervoudig luchthaventransitvisum voor reizen via een luchthaven in één 

lidstaat 

Voorbeeld 3e: meervoudig luchthaventransitvisum geldig voor luchthavens in alle lidstaten 

 

Voorbeeld 4: D visum = visum voor een lang verblijf 
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VOORBEELDEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS 
 

VOORBEELD 1A: EENVORMIG ENKELVOUDIG VISUM VOOR KORT 
VERBLIJF 

 

 
 

 

 

Voor een kort verblijf wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter C ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: geplande datum van binnenkomst 

(bv. 01.04.10) + duur van het verblijf (6 dagen in het voorbeeld: de dag van binnenkomst wordt 

beschouwd als de eerste dag van het verblijf) + een marge van 15 dagen. 

 

In dit voorbeeld heeft de houder recht op één binnenkomst. Daarom wordt in de rubriek 

"AANTAL BINNENKOMSTEN" "01" ingevuld. 

 

Een eenvormig visum is geldig voor alle lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "GELDIG 

VOOR" "Schengenstaten" ingevuld. 
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VOORBEELD 1B: EENVORMIG MEERVOUDIG VISUM VOOR KORT 
VERBLIJF 

 

 
 

 

 

Voor een kort verblijf wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter C ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: datum van vertrek + 12 maanden. 

 

Het verblijf mag niet langer duren dan 90 dagen binnen een periode van zes maanden. 

Overeenkomstig punt 4 van bijlage VII bij de Visumcode geeft een meervoudig C-visum met 

een geldigheidsduur van 6 maanden tot 5 jaar recht op een verblijf van 90 dagen binnen elke 

periode van zes maanden. In dit voorbeeld is het visum 1 jaar geldig. 

 

In dit voorbeeld heeft de houder recht op meerdere binnenkomsten op het grondgebied van de 

lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "AANTAL BINNENKOMSTEN" "MULT" ingevuld. 

 

Een eenvormig visum is geldig voor alle lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "GELDIG 

VOOR" "Schengenstaten" ingevuld. 
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VOORBEELD 1C:  EENVORMIG MEERVOUDIG VISUM VOOR KORT 
VERBLIJF, AFGEGEVEN IN VERTEGENWOORDIGING 

 

 
 

 

 

Wanneer een lidstaat een visum afgeeft in vertegenwoordiging van een andere lidstaat, moet 

overeenkomstig punt 9, onder a), van bijlage VII bij de Visumcode in de rubriek 

"BIJZONDERHEDEN" de letter "R/code van de vertegenwoordigde lidstaat" worden 

ingevuld. 

 

In dit voorbeeld heeft Nederland een visum afgegeven namens Denemarken. 
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VOORBEELD 1D: MEERVOUDIG VISUM VOOR KORT VERBLIJF MET 
BEPERKTE TERRITORIALE GELDIGHEID 

 

 
 

 

 

In dit voorbeeld is de territoriale geldigheid van het visum beperkt tot zes lidstaten; in de rubriek 

"GELDIG VOOR " moeten de codes van de landen waarvoor het visum geldig is, worden 

ingevuld. 
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VOORBEELD 1E: MEERVOUDIG VISUM VOOR KORT VERBLIJF MET 
BEPERKTE TERRITORIALE GELDIGHEID 

 

 
 

 

 

In dit voorbeeld is de territoriale geldigheid beperkt tot 21 lidstaten; in de rubriek "GELDIG 

VOOR" wordt "Schengenstaten" ingevuld, met daarna tussen haakjes een minteken en de codes 

van de lidstaten waarvoor het visum niet geldig is. 

 

In dit voorbeeld is het visum geldig voor alle lidstaten die het Schengenacquis toepassen, met 

uitzondering van Tsjechië, Zweden, Zwitserland en Spanje. 
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VOORBEELD 2A: EENVORMIG ENKELVOUDIG DOORREISVISUM VOOR 
KORT VERBLIJF 

 

 
 

 

 

Voor een kort verblijf wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter C ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: geplande datum van binnenkomst 

(in dit voorbeeld 01.04.10) + duur van de doorreis (in dit voorbeeld 6 dagen) + een marge van 

15 dagen. 

 

In dit voorbeeld heeft de houder recht op één binnenkomst ("01"). 

 

Overeenkomstig punt 9, onder a), van bijlage VII bij de Visumcode wordt in de rubriek 

"BIJZONDERHEDEN" "TRANSIT" ingevuld. 

 

Een eenvormig visum is geldig voor alle lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "GELDIG 

VOOR" "Schengenstaten" ingevuld. 
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VOORBEELD 2B:  EENVORMIG TWEEVOUDIG DOORREISVISUM VOOR 
KORT VERBLIJF 

 

 
 

 

Voor een kort verblijf wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter C ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: van de datum van de eerste 

geplande binnenkomst (in dit voorbeeld 01.04.10) tot de einddatum van het visum (in dit 

voorbeeld 31.08.10). 

 

De duur van het verblijf dat is toegestaan op grond van een tweevoudig C-doorreisvisum met 

een geldigheidsduur van minder dan 6 maanden, hangt af van de tijd die voor elke doorreis 

nodig is. 

 

In dit voorbeeld is het visum geldig voor 5 maanden en de houder heeft recht op twee doorreizen 

met een totale duur van 7 dagen. 

 

In dit voorbeeld heeft de houder het recht tweemaal het grondgebied van lidstaten binnen te 

komen. Daarom wordt in de rubriek "AANTAL BINNENKOMSTEN" "02" ingevuld. 

 

Overeenkomstig punt 9, onder a), van bijlage VII bij de Visumcode wordt in de rubriek 

"BIJZONDERHEDEN" "TRANSIT" ingevuld. 

 

Een eenvormig visum is geldig voor alle lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "GELDIG 

VOOR" "Schengenstaten" ingevuld. 
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VOORBEELD 2C:  EENVORMIG MEERVOUDIG DOORREISVISUM VOOR 
KORT VERBLIJF 

 

 
 

 

 

Voor een kort verblijf wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter C ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: van de datum van de eerste 

geplande binnenkomst (in dit voorbeeld 01.04.10) tot de datum van het einde van de geldigheid 

van het visum (in dit voorbeeld 31.03.14). 

 

Overeenkomstig punt 4 van bijlage VII van de Visumcode geeft een meervoudig C-visum met 

een geldigheidsduur van 6 maanden tot 5 jaar recht op een verblijf van 90 dagen binnen elke 

periode van zes maanden. In dit voorbeeld is het visum 4 jaar geldig. 

 

In dit voorbeeld heeft de houder het recht het grondgebied van de lidstaten verschillende malen 

binnen te komen. Daarom wordt in de rubriek "AANTAL BINNENKOMSTEN" "MULT" 

ingevuld. 

 

Overeenkomstig punt 9, onder a), van bijlage VII bij de Visumcode wordt in de rubriek 

"BIJZONDERHEDEN" "TRANSIT" ingevuld. 

 

Een eenvormig visum is geldig voor alle lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "GELDIG 

VOOR" "Schengenstaten" ingevuld. 
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VOORBEELD 2D:  EENVORMIG MEERVOUDIG DOORREISVISUM VOOR 
KORT VERBLIJF 

 

 

 
 

 

 

Voor een kort verblijf wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter C ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: van de datum van de eerste 

geplande binnenkomst (in dit voorbeeld 01.04.10) tot de datum van het einde van de geldigheid 

van het visum (in dit voorbeeld 30.09.10). 

 

In dit voorbeeld is het visum 6 maanden geldig. De totale toegestane duur van de doorreizen 

bedraagt 90 dagen. 

 

In dit voorbeeld heeft de houder het recht het grondgebied van de lidstaten verschillende malen 

binnen te komen. Daarom wordt in de rubriek "AANTAL BINNENKOMSTEN" "MULT" 

ingevuld. 

 

Overeenkomstig punt 9, onder a), van bijlage VII bij de Visumcode wordt in de rubriek 

"BIJZONDERHEDEN" "TRANSIT" ingevuld. 

 

Een eenvormig visum is geldig voor alle lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "GELDIG 

VOOR" "Schengenstaten" ingevuld. 
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VOORBEELD 2E:  EENVORMIG MEERVOUDIG DOORREISVISUM VOOR 
KORT VERBLIJF 

 

     
 

 

 

Voor een kort verblijf wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter C ingevuld. 

 

De duur van het verblijf dat is toegestaan op grond van een meervoudig C-doorreisvisum met 

een geldigheidsduur van minder dan 6 maanden, hangt af van de tijd die voor elke doorreis 

nodig is. 

 

In dit voorbeeld is het visum 4 maanden geldig. De totale toegestane duur van de doorreizen 

bedraagt 24 dagen. 

 

In dit voorbeeld heeft de houder het recht het grondgebied van de lidstaten verschillende malen 

binnen te komen. Daarom wordt in de rubriek "AANTAL BINNENKOMSTEN" "MULT" 

ingevuld. 

 

Overeenkomstig punt 9, onder a), van bijlage VII bij de Visumcode wordt in de rubriek 

"BIJZONDERHEDEN" "TRANSIT" ingevuld. 

 

Een eenvormig visum is geldig voor alle lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "GELDIG 

VOOR" "Schengenstaten" ingevuld. 
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VOORBEELD 3A: ENKELVOUDIG LUCHTHAVENTRANSITVISUM 
 

 
 

 

 

Voor een luchthaventransitvisum wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter A ingevuld. 

 

De houder van een enkelvoudig luchthaventransitvisum heeft recht op doorreis door de 

internationale transitzone van een luchthaven van een lidstaat. Daarom wordt in de rubriek 

"GELDIG VOOR" de code voor die lidstaat ingevuld (in dit voorbeeld Nederland). 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: datum van de voorgenomen 

luchthaventransit + een marge van 15 dagen, tenzij die periode niet is toegekend overeenkomstig 

artikel 26, lid 2, tweede alinea, van de Visumcode. 

 

De houder van een luchthaventransitvisum heeft niet het recht het grondgebied van de lidstaten 

te betreden. Daarom wordt in de rubriek "DUUR VAN HET VERBLIJF" "XXX" ingevuld. 
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VOORBEELD 3B: TWEEVOUDIG LUCHTHAVENTRANSITVISUM VOOR 
REIZEN VIA EEN LUCHTHAVEN IN ÉÉN LIDSTAAT 

 

        
 

 

 

Voor een luchthaventransitvisum wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter A ingevuld. 

 

De houder van een tweevoudig luchthaventransitvisum heeft recht op doorreis door de 

internationale transitzone van een luchthaven, zowel voor de heenreis als voor de terugreis. 

Daarom wordt in de rubriek "GELDIG VOOR" de code voor die lidstaat ingevuld (in dit 

voorbeeld Nederland). 

 

In dit voorbeeld is de houder van plan tweemaal door te reizen via een luchthaven in één lidstaat. 

Daarom wordt in de rubriek "AANTAL BINNENKOMSTEN" "02" ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: datum van de voorgenomen 

luchthaventransit (in dit voorbeeld 13.09.10) + duur van het verblijf op de bestemming buiten het 

grondgebied van de lidstaten + datum van de tweede luchthaventransit (in dit voorbeeld 

27.09.10) + een marge van 15 dagen, tenzij die periode niet is toegekend overeenkomstig 

artikel 26, lid 2, tweede alinea, van de Visumcode. 

 

De houder van een luchthaventransitvisum heeft niet het recht het grondgebied van de lidstaten 

te betreden. Daarom wordt in de rubriek "DUUR VAN HET VERBLIJF" "XXX" ingevuld. 
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VOORBEELD 3C:  TWEEVOUDIG LUCHTHAVENTRANSITVISUM VOOR 
REIZEN VIA LUCHTHAVENS IN TWEE LIDSTATEN 

 

      
 

 

 

Voor een luchthaventransitvisum wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter A ingevuld. 

 

De houder van een tweevoudig luchthaventransitvisum kan ook recht hebben op doorreis door de 

internationale transitzone van luchthavens van verschillende lidstaten, zowel voor de heenreis als 

voor de terugreis. Daarom worden in de rubriek "GELDIG VOOR" de codes voor de betrokken 

landen ingevuld (in dit voorbeeld Nederland en Frankrijk). 

 

In dit voorbeeld is de houder van plan tweemaal door te reizen via luchthavens in twee lidstaten. 

Daarom wordt in de rubriek "AANTAL BINNENKOMSTEN" "02" ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: datum van de voorgenomen 

luchthaventransit (in dit voorbeeld 13.09.10) + duur van het verblijf op de bestemming buiten het 

grondgebied van de lidstaten + datum van de tweede luchthaventransit (in dit voorbeeld 

27.09.10) + een marge van 15 dagen, tenzij die periode niet is toegekend overeenkomstig 

artikel 26, lid 2, tweede alinea, van de Visumcode. 

 

De houder van een luchthaventransitvisum heeft niet het recht het grondgebied van de lidstaten 

te betreden. Daarom wordt in de rubriek "DUUR VAN HET VERBLIJF" "XXX" ingevuld. 
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VOORBEELD 3D:  MEERVOUDIG LUCHTHAVENTRANSITVISUM VOOR 
REIZEN VIA EEN LUCHTHAVEN IN ÉÉN LIDSTAAT 

 

 
 

 

 

Voor een luchthaventransitvisum wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter A ingevuld. 

 

De houder van een meervoudig luchthaventransitvisum heeft recht op verschillende doorreizen 

door de internationale transitzone van luchthavens van een lidstaat. Daarom wordt in de rubriek 

"GELDIG VOOR" de code voor die lidstaat ingevuld (in dit voorbeeld Nederland). 

 

In dit voorbeeld is de houder van plan verschillende malen door te reizen via de luchthavens van 

een lidstaat. Daarom wordt in de rubriek "AANTAL BINNENKOMSTEN" "MULT" ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: datum van de eerste voorgenomen 

luchthaventransit + 6 maanden. 

 

De houder van een luchthaventransitvisum heeft niet het recht het grondgebied van de lidstaten 

te betreden. Daarom wordt in de rubriek "DUUR VAN HET VERBLIJF" "XXX" ingevuld. 
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VOORBEELD 3E: MEERVOUDIG LUCHTHAVENTRANSITVISUM, GELDIG 
VOOR ALLE LIDSTATEN 

 

   
 

 

 

Voor een luchthaventransitvisum wordt in de rubriek "TYPE VISUM" de letter A ingevuld. 

 

De houder van een meervoudig luchthaventransitvisum dat voor alle lidstaten geldig is, heeft 

recht op verschillende doorreizen door de internationale transitzone van luchthavens van alle 

lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "GELDIG VOOR" "Schengenstaten" ingevuld. 

 

In dit voorbeeld is de houder van plan verschillende malen door te reizen via de luchthavens van 

verschillende lidstaten. Daarom wordt in de rubriek "AANTAL BINNENKOMSTEN" "MULT" 

ingevuld. 

 

De geldigheidsduur van het visum wordt als volgt berekend: datum van de eerste voorgenomen 

luchthaventransit + 6 maanden. 

 

De houder van een luchthaventransitvisum heeft niet het recht het grondgebied van de lidstaten 

te betreden. Daarom wordt in de rubriek "DUUR VAN HET VERBLIJF" "XXX" ingevuld. 
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VOORBEELD 4: D VISUM, VISUM VOOR VERBLIJF VAN LANGE DUUR 

 

 
 

Visa voor een verblijf van langer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen ( 
D visum of visa voor een verblijf van langere duur) zijn nationale visa welke door een 
van de lidstaten overeenkomstig diens nationaal recht of het uniaal recht worden 
afgegeven. 
 
Dergelijke visa worden afgegeven met gebruikmaking van het uniform visummodel, 
dat in Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad is vastgelegd, waarbij in de rubriek 
het type van het visum met de letter „D” wordt gespecificeerd. Zij worden ingevuld 
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 
810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling 
van een communautaire visumcode (de Visumcode). 
 
Visa voor een verblijf van langere duur hebben een geldigheidsduur van ten hoogste 
één jaar. Indien een lidstaat een vreemdeling toestaat meer dan één jaar in bedoelde 
lidstaat te verblijven, wordt het visum voor een verblijf van langere duur voor het 
verstrijken van de geldigheidsduur vervangen door een verblijfstitel. 
 
Vreemdelingen die houder zijn van een geldig visum lang verblijf – type “D” – 
afgeleverd door één van de Schengenstaten mogen met dit visum vrij in- en 
uitreizen. Dergelijk visum staat hen tevens toe 26 om er mee op het grondgebied van 
de andere Schengenstaten te verblijven voor een periode van ten hoogste 90 dagen 
binnen een periode van 180 dagen. Dit alles natuurlijk binnen de geldigheidsperiode 
zoals aangegeven op het visum. 
 
Opgelet! D visa verstrekt door Roemenië, Bulgarije, Ierland en Cyprus hebben 
daarentegen geen waarde voor visumvrije binnenkomst op het 
Schengengrondgebied 


