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Visum Kenia 
Belangrijke informatie over het visum Kenia 

 
Reist u naar Kenia voor een vakantie, familiebezoek of zakenreis? Reizigers met 

de nationaliteit van een EU-land, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland dienen 

voor vertrek een e-visum Kenia aan te vragen. Met dit visum mag men maximaal 

90 dagen in het land verblijven. 

 

Verplicht Ja 

Geschikt voor Toeristische, zakelijke of medische reizen 

Geldigheidsduur 90 dagen 

Aankomst Eenmaal (single-entry) 

Normale levertijd Gemiddeld na 8 werkdagen 

Spoedlevering Gemiddeld na 4 werkdagen 

Kosten € 79,95 per visum 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, creditcard, PayPal, Trustly 
 

De informatie in dit document gaat over het visum Kenia. Sinds 2021 geven Keniaanse 

consulaten en ambassades geen fysieke visa meer af. Sindsdien kunt u het visum Kenia alleen 

nog online aanvragen. Dit visum wordt ook wel een e-visum genoemd. Ga voor het aanvragen 

van dit visum naar visumbuitenland.nl/kenia of klik op de onderstaande groene knop. 

 

 
 

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 26-01-2023.  

Lees alle pagina’s van dit document aandachtig door om ongewenste verrassingen tijdens uw 

reis te voorkomen. 

https://visumbuitenland.nl/kenia
https://visumbuitenland.nl/kenia
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Wat is het visum Kenia? 

Heeft u de nationaliteit van een land in de Europese Unie of van het Verenigd Koninkrijk of 

Zwitserland en bent u 16 jaar of ouder? Dan heeft u voor een reis naar Kenia een e-visum nodig. 

Alle reizigers ouder dan 16 jaar met een Nederlands of Belgisch paspoort die naar Kenia willen 

reizen dienen dus voor vertrek online dit visum aan te vragen. 

 

Toegestane reisdoelen met het e-visum 

Het e-visum Kenia is geschikt voor een enkele reis en kan worden gebruikt voor een vakantie, 

een zakenreis of een bezoek aan familie en/of vrienden in het land. Met het e-visum is ook een 

bezoek aan Kenia voor een medische behandeling toegestaan. Voor een reis met een van deze 

reisdoelen kunt u een e-visum aanvragen als uw verblijf in het land maximaal 90 dagen duurt en 

als u aan alle visumvoorwaarden voldoet. 

 

E-visum en visumplicht 

De visumplicht geldt voor alle Europese reizigers ouder dan 16, met uitzondering van reizigers 

met de nationaliteit van Cyprus. Zij zijn voor een korte reis met een toeristisch of zakelijk reisdoel 

uitgezonderd van de Keniaanse visumplicht. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben geen visum 

nodig voor een reis naar Kenia. Stapt u alleen over in Kenia? Als u het vliegveld niet verlaat, heeft 

u hiervoor geen visum nodig. Heeft u de nationaliteit van een ander land? Bekijk dan op deze 

pagina of u in aanmerking komt voor het e-visum voor Kenia. 

 

Eenmalig bezoek van maximaal 90 dagen 

Met een e-visum mag het bezoek aan Kenia maximaal 90 aaneengesloten dagen duren. Na 

aankomst in het land is het mogelijk deze toegestane verblijfsduur eenmalig met 90 dagen te 

verlengen. Deze verlenging kan echter alleen via het kantoor van de immigratiedienst in Nairobi 

worden aangevraagd. Als u langer dan 90 dagen in Kenia wilt doorbrengen, is het ook altijd 

mogelijk om Kenia tijdelijk te verlaten en vanuit een ander land een aanvraag voor een nieuw e-

visum in te dienen. Met dat nieuwe visum kunt u dan opnieuw 90 dagen in Kenia verblijven. 

 

Regel uw visum al voordat u uw vliegtickets heeft  

Bent u van plan naar Kenia te reizen? U hoeft nog geen vliegtickets geboekt te hebben om uw 

visum aan te kunnen vragen. Wel moet u al minstens één (eerste) overnachtingsadres in Kenia 

hebben geboekt. Als u dit gedaan heeft en in het bezit bent van een paspoort dat nog lang 

genoeg geldig is, kunt u het visum Kenia online aanvragen. 

 

  

https://visumbuitenland.nl/nationaliteiten?filter-destination=kenia#getnationality
https://visumbuitenland.nl/nationaliteiten?filter-destination=kenia#getnationality
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Beoordeling van uw aanvraag vanaf 30 dagen voor uw verwachte aankomstdatum  

U kunt uw visumaanvraag al ruim voor vertrek indienen. Houd er wel rekening mee dat het 

visum nooit eerder dan 30 dagen voor uw verwachte aankomstdatum wordt goedgekeurd. Als u 

uw aanvraag meer dan 30 dagen voor deze datum indient, blijft deze tijdelijk in de wacht staan. 

Dit om te voorkomen dat de geldigheidsduur, oftewel de periode waarbinnen u het visum mag 

gebruiken, alweer voorbij is wanneer u in Kenia aankomt. De geldigheidsduur van het visum van 

90 dagen gaat namelijk in zodra uw visumaanvraag is goedgekeurd. U mag dan ook meteen na 

toekenning van het visum naar Kenia reizen. 

 

Zolang u binnen de geldigheidsduur van het visum in Kenia aankomt, mag u met uw visum 90 

dagen in het land blijven. Ook als u op de laatste dag van de geldigheidsperiode van 90 dagen in 

Kenia aankomt, kunt u dus 90 dagen in het land verblijven. 

 

Voorwaarden van het e-visum Kenia 

Er gelden bepaalde voorwaarden voor het aanvragen van een visum voor Kenia. Zo geldt voor de 

meeste reizigers dat het e-visum alleen kan worden aangevraagd met een regulier paspoort. Het 

online aanvragen van een visum Kenia is niet mogelijk met een ID-kaart, verblijfsvergunning of 

vluchtelingenpaspoort. Voor reizen met het e-visum gelden daarnaast de volgende voorwaarden. 

 

• Alle reizigers, inclusief reizigers die zijn uitgezonderd van de visumplicht, hebben een 

regulier paspoort.1 Dat paspoort moet bij aankomst in Kenia nog minimaal zes maanden 

geldig zijn en nog minstens drie lege bladzijden bevatten. 

 

•  De reiziger is niet van plan om in dienst te treden bij een Keniaanse werkgever. 

 

o Als dit wel zo is, dient hiervoor een werkvergunning te worden aangevraagd bij 

de immigratiedienst van Kenia. 

 

• De reiziger is niet van plan om in Kenia vrijwilligerswerk te verrichten. 

 

• De reiziger is in geen enkel land strafrechtelijk veroordeeld.2 

 

  

 
1 Hier zijn slechts een paar uitzonderingen op. Het visum Kenia kan namelijk ook online worden aangevraagd met een 
Nederlands noodpaspoort , een Duitse Vorläufiger Reisepass of met een zogeheten Kinderreisepass, een Duits paspoort 
speciaal voor kinderen. 
 

2 Heeft u een strafblad, van welk land dan ook? Dan komt u niet in aanmerking voor het e-visum. Neem voor uw reis in dit 
geval contact op met een consulaat of ambassade van Kenia. Heeft u alleen ooit een verkeersboete gekregen? Dan kunt u 
gewoon een e-visum Kenia aanvragen. 

https://visumbuitenland.nl/kenia/voorwaarden
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Gegevens, documenten en geldigheid van het visum Kenia 

Voor het aanvragen van het visum Kenia moeten een aantal documenten worden aangeleverd. 

Dit kunt u doen nadat u de betaling heeft voldaan. Voor alle reizigers moet een pasfoto en een 

foto of een scan van de informatiepagina van het paspoort worden aangeleverd. Daarnaast moet 

er ook nog een boekingsbevestiging of uitnodigingsbrief worden geüpload: 

 

• Gaat u op vakantie naar Kenia? 

Dan dient u de boekingsbevestiging van het eerste overnachtingsadres aan te leveren. 

Ook in het geval dat u meerdere accommodaties geboekt heeft, hoeft u alleen de 

boekingsbevestiging van uw (eerste) overnachting aan te leveren. De boekingsbevestiging 

moet altijd de volgende gegevens bevatten: 

 

o de naam van alle reizigers; 

 

o het adres van de geboekte accommodatie; 

 

o de datums van aankomst en vertrek bij deze accommodatie. 

 

• Maakt u een zakelijke reis? 

In dit geval hoeft u geen boekingsbevestiging aan te leveren van de plek waar u zult 

overnachten. In plaats daarvan dient u voor het aanvragen van de zakelijke variant van 

het e-visum een uitnodigingsbrief aan te leveren van de organisatie die u in Kenia gaat 

bezoeken. 

 

o Als het gaat om een bezoek aan een beurs, conferentie of congres is het 

voldoende om een ticket of uitnodiging voor dit evenement toe te voegen aan uw 

aanvraag. 

  

o Als u een bezoek gaat brengen aan een organisatie in Kenia, heeft u een 

uitnodigingsbrief nodig van deze organisatie waarin in ieder geval de volgende 

zaken worden vermeld: 

 

▪ de volledige naam van iedere zakenreiziger voor wie een visum wordt 

aangevraagd; 

 

▪ de reden van het zakelijke bezoek in Kenia; 

 

▪ de datum of data van de zakelijke afspraak of bijeenkomst; 

 

▪ de naam, het adres en het telefoonnummer van de uitnodigende 

Keniaanse organisatie. 
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• Overnacht u bij vrienden of familie? 

Dan hoeft u geen boekingsbevestiging aan te leveren. In dit geval moet u bij uw aanvraag 

een uitnodigingsbrief en digitale kopie van het (Keniaanse) identiteitsdocument of 

Foreigner Certificate (ook wel Alien Card) van de persoon waarbij u zult verblijven 

aanleveren. De uitnodigingsbrief mag handgeschreven zijn en ook een informele 

(onofficiële) e-mail is voldoende. De uitnodigingsbrief moet altijd de volgende informatie 

bevatten:  

 

o De volledige naam van alle reizigers waarvoor een visum wordt aangevraagd. 

 

o De volledige naam, het adres en het telefoonnummer van de uitnodigende partij. 

 

o Wanneer de reiziger op het overnachtingsadres aankomt en ook wanneer hij/zij 

weer vertrekt. 

 

Wilt u na het indienen van uw aanvraag ergens anders verblijven dan u heeft aangegeven in het 

aanvraagformulier? Of komt u op een andere dag aan dan u had opgegeven? Dat is geen 

probleem, ook niet als u het visum al heeft. Ook als u een fout ontdekt in de opgegeven adres- of 

contactgegevens blijft uw visum geldig. 

 

U hoeft zich dus niet noodzakelijkerwijs te houden aan de (verwachte) aankomstdatum die op 

uw visum staat als ‘proposed date of arrival’. Wel moet u in Kenia aankomen voordat de 

geldigheid van uw visum verloopt, oftewel binnen drie maanden vanaf het moment dat uw visum 

is goedgekeurd. 

 

Let op voldoende geldigheid van uw paspoort 

Als u de aankomstdatum opschuift, moet u er verder rekening mee houden dat uw paspoort bij 

aankomst nog steeds minimaal zes maanden geldig moet zijn. Als dit niet zo is, kunt u het visum 

niet meer gebruiken. Heeft u na het aanvragen van het visum Kenia een nieuw paspoort 

aangevraagd? Dan is het visum dat u met uw oude paspoort heeft aangevraagd niet meer geldig. 

Voor uw reis naar Kenia moet u dan een volledig nieuw visum aanvragen met de gegevens uit 

het nieuwe paspoort. De oude visumaanvraag wordt dan overschreven. 

 

Visum geldig in combinatie met benodigde documenten 

U kunt uw visum alleen gebruiken als u ook een geldig paspoort, een ticket voor de terugreis en 

alle andere documenten die u heeft aangeleverd bij uw visumaanvraag meeneemt op reis. Het 

kan zijn dat u wordt gevraagd deze documenten te laten zien bij aankomst in Kenia. Print deze 

documenten dus uit. 
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Kan of moet ik nog iets wijzigen in mijn aanvraag? 

Controleer na het invullen van het aanvraagformulier altijd goed of alle gegevens kloppen. Mocht 

er iets niet kloppen, dan kunt u dit direct aanpassen. Heeft u een foutje gemist of wilt u om een 

andere reden later nog iets wijzigen? Soms is dit nodig, maar niet altijd.  

 

Welke fouten zorgen ervoor dat mijn visum ongeldig is? 

Heeft u bij het invullen van het aanvraagformulier een fout gemaakt? In sommige gevallen is 

daardoor een nieuw visum nodig en moet er dus een nieuwe aanvraag worden ingediend. Dat is 

het geval bij fouten waardoor uw visum ongeldig wordt. Zelfs als de aanvraag een visum 

oplevert, is een visum door dit soort fouten onbruikbaar. Als u een fout heeft gemaakt in een van 

de volgende gegevens, is uw visum Kenia niet geldig: 

 

• Uw naam 

 

o De spelling van uw naam moet volledig overeenkomen met de manier waarop 

uw naam gespeld is in het machineleesbare deel onderaan op de 

informatiepagina van uw paspoort.3 

 

• Uw paspoortnummer (documentnummer) 

 

o Het paspoortnummer op uw visum moet exact overeenkomen met het 

documentnummer dat op uw paspoort staat.4 

 

o Het moet gaan om het paspoortnummer van het paspoort waarmee u naar Kenia 

reist. Als u een nieuw paspoort heeft, moet u met het nieuwe paspoort een nieuw 

visum aanvragen. 

 

• De afgiftedatum en/of vervaldatum en plaats van afgifte van het paspoort 

 

• Uw nationaliteit 

 

• Uw geslacht 

 

o Het geslacht dat u selecteert in het visumaanvraagformulier moet hetzelfde zijn 

als uw geslacht zoals vermeld op uw paspoort. 

 

 
3 U vindt het machineleesbare deel van uw paspoort onderaan op de voorkant van de plastic of gelamineerde 
informatiepagina van uw paspoort. Het zijn de twee regels met veel “<<”-tekens. In het machineleesbare deel komen geen 
letters met leestekens of accenten voor (zoals ü, ä, ö, ç, é, è, ê, ñ of ß). Voor de visumaanvraag worden namen met 
accenten of leestekens dan ook automatisch omgezet naar de naam zoals die in het machineleesbare deel van uw paspoort 
staat. Komt de naam op uw visum overeen met de spelling van uw naam in het machineleesbare deel van uw paspoort? 
Dan is er geen fout gemaakt en is uw visum gewoon geldig. 
 

4 Let er bij het invullen van het paspoortnummer op dat Nederlandse paspoortnummers nooit de letter ‘O’ bevatten. Als 
uw Nederlandse paspoortnummer een ‘O’ lijkt te bevatten, vul dan het cijfer ‘0’ in. Belgische paspoortnummers bestaan 
altijd uit twee letters gevolgd door zes of zeven cijfers. 
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Controleer ook na afgifte van uw visum nogmaals of alle bovenstaande gegevens correct op uw 

visum Kenia staan. 

 

Als u in Kenia wilt arriveren op een andere datum dan de datum die u heeft ingevuld in het 

aanvraagformulier, is dit geen probleem voor de geldigheid van het visum. Ook als uw 

overnachtingsadres nog wijzigt of als u een fout heeft gemaakt in uw adres- of contactgegevens, 

blijft uw visum gewoon geldig.  

 

Ontdekt u een fout? De informatie die u heeft ingevuld in het aanvraagformulier kan worden 

gewijzigd totdat uw aanvraag in behandeling is genomen. Dit kunt u doen door te reageren op 

een van de e-mails van VisumBuitenland.nl over uw aanvraag. 

 

In de meeste gevallen wordt een visumaanvraag direct in behandeling genomen nadat alle 

gevraagde documenten zijn geüpload.5 Ontdekt u hierna nog een fout of wilt u nog iets wijzigen? 

Vanaf het moment dat uw aanvraag wordt verwerkt, zijn wijzigingen niet meer mogelijk. In dit 

geval kunt u de gegevens alleen nog wijzigen door een geheel nieuwe visumaanvraag in te 

dienen. 

 

Hoe vraag ik het visum Kenia aan? 

U kunt het e-visum Kenia in een aantal eenvoudige stappen aanvragen. Het doorlopen van deze 

stappen duurt doorgaans niet veel langer dan tien minuten. Het is belangrijk om al uw gegevens 

en die van eventuele medereizigers zorgvuldig in te vullen. Let er vooral op dat u de 

paspoortgegevens voor iedere reiziger volledig juist invult. Zorg ervoor dat u uw betaalgegevens 

en de paspoortgegevens van alle reizigers waarvoor u een visum wilt aanvragen bij de hand 

heeft. 

 

Stap 1 | Het aanvraagformulier invullen 

De eerste stap in de aanvraagprocedure is het openen van het online aanvraagformulier voor 

het visum Kenia. In dit formulier vult u uw contact- en reisgegevens in. Bij de reisgegevens vult u 

onder andere de datum in waarop u in het land verwacht aan te komen en de gegevens met 

betrekking tot uw eerste overnachting na aankomst. 

 

In het volgende deel van het aanvraagformulier vult u voor alle reizigers de gevraagde gegevens 

in en geeft u antwoord op de gestelde vragen. Als u gegevens wilt invullen voor een ander, heeft 

 
5 Heeft u uw aanvraag meer dan 30 dagen voor vertrek ingediend? Dan kunt u in het geval van een visumaanvraag voor 
Kenia nog wijzigingen doorgeven, omdat uw aanvraag tot 30 dagen voor aankomst in de wacht staat. 
 

https://visumbuitenland.nl/kenia/aanvraagformulier
https://visumbuitenland.nl/kenia/aanvragen
https://visumbuitenland.nl/kenia/aanvragen
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u daarvoor eerst toestemming nodig.6 U kunt reizigers toevoegen aan het aanvraagformulier 

door op de knop ‘Voeg een reiziger toe’ te klikken. 

 

Nadat het aanvraagformulier compleet is, controleert u aandachtig of alle gegevens juist zijn. 

Vraag ook aan uw medereizigers of de informatie die u voor hen heeft ingevuld correct is. Als u 

van alle reizigers de bevestiging heeft dat alle informatie juist is, dient u de aanvraag in door 

onderaan in het formulier te klikken op de knop ‘Visum aanvragen’.  

 

Stap 2 | De kosten voldoen 

Na het indienen van het formulier, kunt u de betaling van uw visumaanvraag voldoen. Dit doet u 

veilig met iDeal, Bancontact, PayPal, Trustly of creditcard (Visa, Mastercard of American Express). 

Het totaalbedrag voor een standaardaanvraag van het visum Kenia zonder aanvullende opties is 

€ 79,95 per persoon. Dit bedrag bestaat uit de visumkosten en de eventuele kosten voor 

aanvullende opties. De visumkosten bestaan op hun beurt uit de consulaire kosten, 

verwerkingskosten en de verplichte belastingen. De aanvullende opties waar u voor kunt kiezen 

zijn een spoedlevering en de compensatie van de CO2-uitstoot van uw heen- en terugvlucht naar 

Kenia. Reizigers met de Nederlandse of Duitse nationaliteit hebben daarnaast de mogelijkheid 

om hun reis via VisumBuitenland.nl direct te registreren bij de ambassade. 

 

Stap 3 | De benodigde documenten aanleveren 

Is uw betaling gelukt? Om de visumaanvraag te voltooien, moet u voor alle reizigers een pasfoto 

of andere acceptabele portretfoto (in kleur) en een goed leesbare scan of foto van het paspoort 

aanleveren. 

 

Daarnaast dient u op basis van uw reisdoel en/of overnachtingsadres nog een aantal 

documenten aan te leveren: 

 

• In het geval van een vakantie of andere toeristische reis waarvoor u een accommodatie 

heeft geboekt, moet u een boekingsbevestiging aanleveren. 

 

• Overnacht u bij vrienden en/of familie in Kenia? Dan levert u geen boekingsbevestiging 

aan, maar een uitnodigingsbrief van degene bij wie u overnacht. In dit geval moet ook 

een digitale kopie worden aangeleverd van het Keniaanse identiteitsbewijs of van het 

Foreigner Certificate van deze in Kenia woonachtige persoon. 

 

• In het geval van een zakenreis waarbij u een congres, conferentie of beurs bezoekt, moet 

u een ticket of uitnodiging voor dit evenement aanleveren. Gaat u op bezoek bij een 

Keniaanse organisatie? Dan moet u een uitnodigingsbrief aanleveren geschreven door 

deze organisatie. 

 
6 Vraagt u het visum Kenia aan voor een minderjarig kind? In dat geval heeft u de toestemming nodig van minstens een van 
de ouders. Deze ouder moet bevestigen dat de aanvraag met correcte en volledige informatie wordt ingediend. Reist u met 
een kind? Lees de regels die hiervoor gelden ter voorkoming van kinderontvoering op www.kinderontvoering.org. 

http://www.kinderontvoering.org/
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U kunt de benodigde documenten ook later aanleveren. Houd er echter rekening mee dat de 

gemiddelde levertijd pas ingaat wanneer voor alle reizigers de noodzakelijke documenten zijn 

ontvangen en de aanvraag dus in behandeling kan worden genomen. 

 

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u minstens drie e-mails. De eerste e-mail is een 

betalingsbevestiging, die u ontvangt na betaling van uw visumaanvraag. U ontvangt een tweede 

bericht zodra de door u aangeleverde documenten gecontroleerd zijn en een derde e-mail zodra 

uw aanvraag beoordeeld is. 

 

In ieder van deze e-mails vindt u een link naar uw persoonlijke statuspagina. Door op deze link te 

klikken komt u terecht in een beveiligde digitale omgeving waar u op ieder moment de status 

van uw aanvraag kunt bekijken. Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Bekijk dan altijd 

eerst online de status van uw aanvraag via uw persoonlijke statuspagina. Heeft u geen enkele e-

mail ontvangen? Controleer dan eerst of de e-mails ook niet terug te vinden zijn in uw map met 

ongewenste e-mail (uw spambox of junkfolder). Als u ook daar geen e-mails kunt vinden, 

controleer de status van uw aanvraag dan online. 

 

Stap 4|Uw visum printen en meenemen op reis 

Is uw visumaanvraag goedgekeurd? Controleer ook na ontvangst van het visum aandachtig of 

alle gegevens die erop staan, juist zijn. Let hierbij vooral op de paspoortgegevens. Zijn alle 

gegevens correct? Dan kunt u het visum vanaf uw statuspagina downloaden (in pdf-formaat) en 

printen. Alle reizigers moeten tijdens de reis naar Kenia beschikken over een geprint visum (in 

kleur). Daarnaast moet iedere reiziger de volgende documenten meenemen op reis: 

 

o Een geprint visum (in kleur). 

 

o Een boekingsbevestiging of uitnodigingsbrief (van de persoon waar de 

overnachting plaatsvindt of de te bezoeken organisatie in Kenia). 

 

o Een boekingsbevestiging van de terugvlucht of een ander bewijs waaruit blijkt dat 

de reiziger Kenia weer zal verlaten.  

 

Controleer voor vertrek ook altijd de actuele stand van zaken met betrekking tot de 

coronamaatregelen in Kenia. 

 

Met spoed een visum Kenia nodig? 

Heeft u minder dan een week de tijd voordat u naar Kenia vertrekt? U kunt bij het invullen van 

het aanvraagformulier ook kiezen voor een spoedaanvraag. Dit doet u door de optie 

‘Spoedlevering’ aan te vinken. Hiervoor betaalt u een toeslag van € 17,50 per persoon. 

 
  

https://visumbuitenland.nl/contact
https://visumbuitenland.nl/kenia/corona
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Bij spoed gemiddeld na 4 werkdagen een visum voor Kenia 

De gemiddelde levertijd van een visum Kenia dat met spoed wordt aangevraagd is 4 werkdagen. 

Let op: Dit betekent niet dat uw met spoed ingediende visumaanvraag in alle gevallen binnen 4 

werkdagen goedgekeurd wordt. In veel gevallen wordt het visum in minder dan 4 werkdagen 

goedgekeurd, maar in uitzonderlijke gevallen kan het ook wat langer duren. Spoedaanvragen 

worden gemiddeld genomen echter een stuk sneller verwerkt dan standaardaanvragen. De 

gemiddelde verwerkingstijd voor een normale aanvraag is namelijk gemiddeld 8 werkdagen. 

 

Behandeling van uw visumaanvraag door VisumBuitenland.nl 

Alleen met geschikte gegevens en documenten kan een visumaanvraag worden ingediend. De 

gegevens en documenten die u gebruikt voor de visumaanvraag moeten voldoen aan de 

voorwaarden die eraan gesteld worden door de Keniaanse immigratiedienst. 

 

Als uw aanvraag compleet is, controleert een visumexpert van VisumBuitenland.nl de 

geschiktheid van uw gegevens en de volledigheid van uw aanvraag. Op deze manier kunt u in het 

geval van fouten of ongeschikte documenten nog correcties aanbrengen voordat uw aanvraag 

naar de immigratiedienst wordt doorgestuurd. Uiteindelijk is de aanvrager zelf echter 

verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens. 

 

Levertijd en verwerking van uw visumaanvraag  

Zowel voor een standaardaanvraag als voor een spoedaanvraag gaat de gemiddelde levertijd pas 

in als alle gegevens en documenten in goede orde zijn ontvangen. Houd uw e-mail en/of uw 

persoonlijke statuspagina dus goed in de gaten voor informatie over de geschiktheid van de door 

u aangeleverde gegevens en documenten. Zodra u alle benodigde informatie en documenten 

heeft aangeleverd, wordt uw visumaanvraag door VisumBuitenland.nl in behandeling genomen. 

 

Gemiddelde levertijden 

De gemiddelde levertijd van het visum Kenia is 8 werkdagen. Als u kiest voor een spoedlevering, 

wordt de gemiddelde levertijd verkort naar 4 werkdagen. In het geval van spoed verwerkt 

VisumBuitenland.nl uw aanvraag altijd binnen 24 uur, ook buiten kantoortijden. Vaak gebeurt dit 

zelfs al binnen een uur. Nadat de aanvraag door VisumBuitenland.nl is gecontroleerd en 

doorgezet naar de immigratiedienst van Kenia, kan er echter geen invloed meer worden 

uitgeoefend op de verwerkingssnelheid of levertijd. Dit geldt ook voor spoedaanvragen. Omdat 

de verwerkingstijden van de Keniaanse immigratiedienst wat kunnen variëren geldt er bij 

VisumBuitenland.nl dan ook een gemiddelde levertijd en nadrukkelijk geen maximale levertijd. 
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Overige vragen over uw visumaanvraag voor Kenia? 

Zijn nog niet al uw vragen over het visum voor Kenia beantwoord? Op VisumBuitenland.nl vindt u 

de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u vragen over een visumaanvraag die u al 

heeft ingediend? Bekijk in het geval van vragen over een eventueel langere verwerkingstijd dan 

gemiddeld altijd eerst uw persoonlijke statuspagina voor informatie over wat te doen. Om deze 

pagina te openen klikt u op de link in een van de e-mails die u van VisumBuitenland.nl heeft 

ontvangen. U kunt de status van uw visumaanvraag voor Kenia ook via de website opzoeken. 

 

Duurt de afgifte van uw visum binnen een groepsaanvraag wat langer dan die van uw 

medereizigers? Er kan een paar dagen verschil zitten tussen het moment van beoordeling van de 

verschillende visumaanvragen binnen dezelfde aanvraag. Maakt u zich hierover geen zorgen. Een 

langere verwerkingstijd betekent namelijk niet dat de aanvraag minder kans heeft om 

goedgekeurd te worden. Bovendien is er vrijwel nooit sprake van erg grote vertragingen voor 

aanvragers die aan alle voorwaarden voldoen. 

 

Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u ook contact opnemen met VisumBuitenland.nl. 

https://visumbuitenland.nl/kenia/veel-gestelde-vragen
https://visumbuitenland.nl/contact
https://visumbuitenland.nl/contact

