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Aanvragen	  visum	  bij	  de	  Embassy	  of	  the	  Russian	  Federation	  of	  bij	  VFS	  Global	  
Het	  daadwerkelijk	  aanvragen	  en	  ophalen	  van	  het	  visum	  moet	  gebeuren	  of	  bij	  de	  Russische	  ambassade	  in	  
Den	  Haag	  of	  bij	  het	  visum-‐centrum	  VFS	  Global,	  ook	  gevestigd	  in	  Den	  Haag.	  Op	  de	  website	  van	  de	  Embassy	  
of	  the	  Russian	  Federation	  wordt	  verwezen	  naar	  VFS	  Global.	  Deze	  organisatie	  kent	  ruimere	  openingstijden	  
dat	  de	  Russische	  ambassade.	  
	  

	  
	  
Als	  je	  in	  bovenstaande	  webpagina	  klikt	  op	  de	  blauwe	  tekst	  “Russian	  visa	  application	  centre	  in	  the	  Hague”	  
kom	  je	  op	  de	  volgende	  pagina:	  
	  

	  
	  
In	  de	  eerste	  handleiding,	  die	  je	  kunt	  vinden	  op	  de	  website	  van	  Schaatscircuit.nl	  staat	  beschreven	  hoe	  je	  de	  
vereiste	  uitnodigingsbrief	  kunt	  aanvragen	  en	  hoe	  je	  het	  visum	  moet	  aanvragen.	  
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Door	  naar	  beneden	  te	  scrollen	  op	  de	  webpagina	  van	  VF	  Global	  als	  hierboven	  is	  afgebeeld,	  krijg	  je	  het	  
volgende	  te	  zien.	  
	  

	  
	  
Bij	  “Step	  4”	  is	  aangegeven	  hoe	  je	  een	  afspraak	  kunt	  maken	  om	  daadwerkelijk	  je	  visum	  bij	  VFS	  Global	  in	  Den	  
Haag	  te	  gaan	  aanvragen.	  Let	  op:	  dit	  moet	  je	  persoonlijk	  in	  Den	  Haag	  doen!	  Klik	  op	  de	  link	  “Schedule	  an	  
appointment”,	  dan	  kom	  je	  op	  de	  volgende	  webpagina:	  
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Lees	  de	  tekst	  die	  op	  deze	  pagina	  staat	  goed	  en	  als	  je	  denkt	  dat	  je	  gegevens	  goed	  hebt	  “verzameld”	  om	  een	  
afspraak	  in	  Den	  Haag	  te	  kunnen	  maken,	  klik	  op	  “Here”	  achter	  de	  zin	  “If	  YES	  please	  click	  Here”.	  Daarna	  
verschijnt	  de	  volgende	  webpagina:	  
	  

	  
	  
Je	  moet	  eerst	  een	  “account”	  aanmaken	  door	  op	  de	  tekst	  “New	  User?”	  te	  klikken.	  Vervolgens	  verschijnt	  het	  
volgende	  scherm,	  waarbij	  je	  in	  het	  veld	  “Contact	  Number”	  je	  jouw	  telefoonnummer	  moet	  opgeven.	  
Als	  je	  alle	  gegevens	  hebt	  ingevuld,	  druk	  op	  de	  knop	  “Submit”.	  In	  de	  door	  jouw	  opgegeven	  mailbox	  komt	  
een	  bevestigingsmail	  met	  een	  link	  om	  jouw	  account	  te	  kunnen	  activeren.	  
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Na	  het	  activeren	  van	  jouw	  account	  kun	  je	  inloggen	  met	  jouw	  mailadres	  en	  het	  door	  jou	  gekozen	  
wachtwoord	  (dit	  moet	  een	  “sterk”	  wachtwoord	  zijn,	  zie	  de	  instructies	  bij	  het	  aanmaken	  van	  jouw	  account).	  
Nu	  kun	  je	  online	  een	  afspraak	  maken	  bij	  VFS	  Global	  om	  jouw	  visumaanvraag	  in	  te	  dienen,	  zie	  volgende	  
plaatje.	  Kies	  bij	  Select	  Centre	  voor	  “Russian	  Visa	  Application	  Center-‐Hague”	  en	  bij	  Select	  Visa	  Category	  voor	  
“Normal	  Visa	  (4-‐10	  days)”.	  Kies	  je	  hier	  voor	  “Express	  Visa”	  dan	  zijn	  de	  kosten	  veel	  hoger.	  	  
	  

	  
	  
Druk	  vervolgens	  op	  de	  knop	  “Continue”,	  dan	  verschijnt	  de	  volgende	  pagina:	  
	  

	  
	  
Klik	  op	  de	  knop	  “Add	  Applicant”	  en	  vul	  daarna	  voor	  iedere	  persoon	  waarvoor	  je	  het	  visum	  gaat	  aanvragen	  
de	  vereiste	  gegevens	  in.	  Klik	  nadat	  je	  alle	  gegevens	  van	  de	  persoon	  hebt	  ingevuld	  op	  de	  knop	  “Submit”.	  
Als	  je	  dit	  voor	  alle	  personen	  hebt	  gedaan,	  kun	  je	  een	  afspraak	  in	  Den	  Haag	  bij	  VFS	  “online”	  maken.	  	  
Je	  krijgt	  een	  bevestigingsmail	  met	  deze	  afspraak!	  
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Additionele	  aanwijzingen	  

1. Zorg	  dat	  je	  op	  het	  visum-‐aanvraagformulier	  dat	  je	  online	  hebt	  samengesteld	  en	  hebt	  afgedrukt,	  VFS	  
staat	  als	  de	  organisatie	  waar	  je	  jouw	  visumaanvraag	  gaat	  indienen,	  tenzij	  je	  jouw	  aanvraag	  bij	  de	  
Russische	  ambassade	  wilt	  doen.	  

2. Op	  bladzijde	  2	  van	  de	  instructie	  voor	  het	  aanvragen	  van	  de	  uitnodigingsbrief	  en	  het	  visum	  is	  een	  
schermafdruk	  opgenomen,	  waarbij	  aangegeven	  is	  dat	  een	  aantal	  velden	  een	  “dropdown”	  menu	  
heeft	  waarbij	  verschillende	  opties	  kunnen	  worden	  gekozen.	  In	  de	  praktijk	  is	  gebleken	  dat	  in	  de	  
verschillende	  velden	  deze	  dropdown	  menu’s	  niet	  verschijnen	  en	  er	  dus	  niets	  gekozen/geselecteerd	  
kan	  worden.	  Helaas	  zit	  er	  niets	  anders	  op	  dan	  de	  aanvraag	  van	  voren	  af	  aan	  opnieuw	  te	  doen.	  Dit	  is	  
namelijk	  hoogst	  waarschijnlijk	  een	  niet	  helemaal	  goed	  werkende	  webpagina.	  

3. Het	  is	  noodzakelijk	  een	  bewijs	  te	  hebben	  van	  jouw	  ziektekostenverzekering	  en	  van	  jouw	  
reisverzekering.	  Ik	  raad	  iedereen	  aan	  bij	  de	  verzekeringsmaatschappij	  van	  jouw	  reisverzekering	  een	  
Rusland-‐verklaring	  aan	  te	  vragen.	  Niet	  helemaal	  duidelijk	  is	  of	  dit	  nog	  steeds	  nodig	  is,	  maar	  voor	  de	  
zekerheid	  lijkt	  het	  verstandig	  deze	  aan	  te	  vragen	  bij	  jouw	  verzekeringsmaatschappij.	  

4. De	  doorlooptijd	  van	  het	  aanvragen	  van	  een	  visum	  is	  4	  tot	  10	  werkdagen.	  Wacht	  dus	  niet	  te	  lang	  
met	  het	  indienen	  van	  jouw	  visumaanvraag.	  

	  
Aanvulling	  op	  de	  hiervoor	  genoemde	  aanwijzingen	  

5. Correctie	  op	  handleiding	  deel	  1	  visumaanvraag:	  
Bij	  het	  veld	  “number	  of	  entries”	  moet	  de	  waarde	  “single”	  worden	  gekozen.	  Op	  de	  print	  van	  het	  
visum-‐aanvraagformulier	  is	  dit	  punt	  9.	  

6. Voor	  iedereen	  waarvoor	  een	  visum	  wordt	  aangevraagd,	  moet	  een	  visum-‐aanvraagformulier	  
worden	  ingevuld	  en	  ingediend.	  

7. Je	  moet	  persoonlijk	  bij	  VFS	  Global	  in	  Den	  Haag	  je	  visumaanvraag	  indienen	  inclusief	  de	  hiervoor	  
benodigde	  documenten,	  w.o.	  de	  uitnodigingsbrief,	  jouw	  paspoort	  en	  de	  Rusland-‐verklaring	  van	  de	  
verzekeringsmaatschappij	  van	  jouw	  reisverzekering.	  

8. Ophalen	  van	  meerdere	  visa	  en	  paspoorten	  kan	  wel	  door	  één	  persoon	  gebeuren,	  mits	  deze	  alle	  
“ontvangst	  bewijzen”	  die	  hij	  krijgt	  bij	  het	  afgeven	  van	  de	  paspoorten,	  bij	  zich	  heeft.	  

9. Voor	  meer	  informatie	  over	  reisdocumenten,	  c.q.	  rijbewijs	  voor	  Rusland,	  zie	  
https://www.anwb.nl/vakantie/rusland/informatie/reisdocumenten.	  

	  
	  
Tjeerd	  Smies	  
info@schaatscircuit.nl	  	  


