
Bericht omtrent visumlterugkeervisum D3 

Model D3 Bericht omtrent het geldig maken voor meerdere 
reizen dan wel verlenging van een visum of afgifte 
terugkeervisum door de korpschef 

Van de korpschef te Aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Hoofd van de Visadienst 
Postbus 30124 
2500 GC Den Haag 

Stickernummer 
(Sticker aangebracht door korpschefl 
CRV-nr 

Onderwerp 
O Bericht van zelfstandig geldigrnaken voor meerdere reizen van een visum voor één reis1 

"jziging 
O Bericht van een visumverlenging zelfstandig of na telefonische machtiging Visadienst 
O Bericht van afgifte terugkeervisum 

1 Gegevens omtrent de vreemdeling 
Naam (voor gehuwde vrouwen ook de meisjesnaam) 

Voornamen 

Geboortedatum en -plaats 

Nationaliteit 

2 Gegevens omtrent het paspoort en oorspronkelijke visum 
a Gegevens omtrent het paspoort 

Datum tot welke het paspoort geldig is 

b Gegevens omtrent het oorspronkelijke visum 
Datum en plaats van afgifte 

Autoriteit van afgifte en stickernummer 

Geldig voor SchengenstatenlBeneluxlNederland* 

Geldigheidsduur van het visum (geldig tot:) 

Doorlaatpost van binnenkomst in Schengengebied 

doorhalen wat niet van toepassing is 
O aankmisen wat van toepassing is 
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D3 Bericht omtrent visumlterugkeervisum 

c geldigheaduur in het reisdocument voorkomende 
(doorreis)visa voor andere landen (geldig tot:) 

d Doel van het oorspronkelijk verblijf 

3 Gegevens omtrent het door de korpschef aangebrachte visumstickerl 
terugkeervisum 

O wijziging voor meerdere reizen 
Reden voor visumwijziging of het geldig 
maken voor meerdere reizen 

0 Visumverlenging 
Reden waarom het visum werd verlengd 

Datum tot welke de geldigheidsduur van het 
visum werd verlengd 

Is het visum verlengd voor SchengenstatenlBeneluxlNederland* 

O TerugkeeMsum 
Reden waarom het tenigkee~sum is verleend 

Huidige verblijfsrechtelijke positie van de 
vreemdeling 

4 Opmerkingen of bijzonderheden 

5 Kosten 

Kosten van de wijziginglverlengingIterugkeeMsum f ** 
Plaats Datum 

De korpschef, 

Plaats voor strookje van de sticker 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
** bedrag ook op verrekening&iaat DS vermelden 

zie voor kosten visumverlenmna dan wel wiiziaina Vreemdelinaencirculaire A413.9 
O aankruisen wat van toepasshg is 
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