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Ambassade van de Republiek Kenia Tel.: 02 340 10 72/40 
Visumafdeling Fax: 02 340 10 68 
Winston Churchilllaan 208 consular@kenyabrussels.com 
1180 BRUSSEL 
 
 
 

 DOCUMENTEN VEREIST VOOR VISUMAANVRAAG 
 
 

 Alle EU-burgers (met uitzondering van Cyprioten) hebben een visum nodig voor Kenia.  
Dit kan ofwel bekomen worden op de ambassade, ofwel d.m.v. een elektronische 
aanvraag.  

 Visums kunnen ook verkregen worden aan elke grenspost of luchthaven in Kenia. 
 

 Kinderen t.e.m. de leeftijd van 16 hebben geen visum nodig voor Kenia.  (Deze 
vrijstelling geldt niet voor een Oost-Afrikavisum.) 

 
 

 DOCUMENTEN VEREIST OM EEN VISUM TE BEKOMEN OP DE AMBASSADE IN 
BRUSSEL: 

 
 Een paspoort dat de aanvrager toelaat Kenia binnen te komen.  Het paspoort moet 

minstens 6 maanden na terugkeer geldig zijn, en minstens twee ongebruikte bladzijden 
bevatten. 

 
 Een visumaanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door de aanvrager. 

 
 Een recente pasfoto.  De foto moet gelijmd worden aan het aanvraagformulier. 

 
 Visumkosten: 

• Bedrag: toerisme/zaken: 40 € 
 transit: 20 € 
 meervoudig (na goedkeuring): 80 € 
 Oost-Afrika: 80 € 

 
• De visumkosten dienen met Bancontact betaald te worden.  Kredietkaarten 

worden niet aanvaard. 

• Voor aanvragen per post moeten de visumkosten overgeschreven worden op de 
bankrekening van de ambassade, nr. BE07 3100 5224 2266 (BIC: BBRUBEBB), 
met de vermelding: “visa fees” + na(a)m(en).  Een bewijs van overschrijving van 
de visumkosten moet ingesloten worden. 

 
 Bewijs van de voorgenomen reis, d.w.z. één van de volgende documenten: 

fotokopie van het (elektronische) vliegticket, fotokopie van de factuur, attest van het 
reisagentschap, brief van de werkgever of uitnodiging.  Voor een transitvisum moet de 
aanvrager bewijs leveren van de aansluitende reis.  Voor een Oost-Afrikavisum dient het 
bewijs de eerste aankomst in en het uiteindelijke vertrek uit het gemeenschappelijke 
grondgebied van de drie landen aan te tonen, en daarnaast ook een kopie van de 
safariboeking. 

[Aangezien deze documenten door de ambassade bewaard worden, gelieve indien nodig 
een fotokopie te overhandigen.] 
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 De ambassade stuurt paspoorten uitsluitend terug met bpack.  Aanvragers die 
wensen dat hun paspoorten teruggestuurd worden per post, moeten het volgende 
insluiten: 

 
• in België:  een voorafbetaald en ingevuld “bpack 24h”-etiket (bij voorkeur met 

een gewatteerde envelop), of een “bpack 24h Mini ”-doos (zie www.bpost.be). 
 

• naar Luxemburg:  portokosten voor “bpack World” of “bpack World Light”, apart 
over te schrijven op de bankrekening van de ambassade, met de vermelding: 
“postage fee” + na(a)m(en) + de bpack-soort.  Meer informatie is beschikbaar op 
de website van bpost: 
www.bpost.be/site/nl/residential/parcels/index.html. 

 
• let wel: De ambassade aanvaardt geen betalingen voor aangetekende 

verzendingen of voor “bpack World Express”, of in de vorm van cash, postzegels 
of postcoupons. 

 
 

 Gelieve de specifieke vereisten voor aanvraag van een meervoudig visum (“multiple 
entry”) te consulteren in het document “Soorten visums & visumkosten”. 

 
 

 Visumaanvragen op de ambassade kunnen uitsluitend op afspraak ingediend 
worden.  Een afspraak kan gemaakt worden door te bellen of een email te sturen. 

 
 

 Het visum wordt, in de meeste gevallen, de volgende dag afgeleverd.  .Aanvragen per 
post worden verwerkt zodra de visumkosten op de bankrekening van de ambassade 
gestort zijn. 

 
 

 Visums kunnen maximum drie maanden vóór vertrek aangevraagd worden. 
 
 
 

 Er zijn geen verplichte vaccinaties.  Reizigers wordt echter aangeraden hun huisarts of 
het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen te contacteren.  Het is ook 
aangeraden malariatabletten in te nemen, volgens medisch advies. 

 
 
 

 Aanvragers die naar Kenia willen om er te werken (als vrijwilliger, werknemer of 
zelfstandige) of er te studeren moeten, alvorens een visumaanvraag in te dienen, in het 
bezit zijn van een immigratievergunning, afgeleverd door de  

 
Director of Immigration Services 
Department of Immigration 
website: www.immigration.go.ke 

http://www.post.be/
http://www.bpost.be/site/nl/residential/parcels/index.html
http://www.immigration.go.ke/

