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Visum Tanzania
Belangrijke informatie over het toeristenvisum Tanzania
Alle Nederlanders en Belgen die naar Tanzania willen reizen, hebben een visum
nodig. Reizigers kunnen sinds 2018 voor een verblijf van maximaal 30 dagen in
Tanzania of Zanzibar gebruikmaken van de online variant van het visum.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toerisme (vakantie, bezoek aan vrienden of familie)

Geldigheidsduur

Eén verblijf van maximaal 30 dagen (Single Entry)

Geldig voor land

Tanzania, vasteland én Zanzibar

Normale levertijd

Vier weken

Spoedlevering

Gemiddeld 2 weken

Kosten

€ 79,95 per persoon

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal

Voor Tanzania bestaan verschillende soorten visums. Hier leest u informatie over de
voorwaarden die gelden voor het gebruik van het online-visum dat aangevraagd kan worden via
www.visumbuitenland.nl/tanzania. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet en zodoende geen
e-visum kunt gebruiken, kunt u een fysiek visum bij de ambassade aanvragen.

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 03-11-2020.
Meer informatie over het visum Tanzania en het aanvragen ervan vindt u op de volgende
pagina’s.
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Voor wie
Nederlandse en Belgische toeristen kunnen voor hun reis naar Tanzania (en ook Zanzibar)
gebruik maken van het e-visum Tanzania, als ze niet langer dan 30 dagen blijven. Zakenreizigers,
reizigers die langer willen blijven en personen die in Tanzania willen werken of studeren, moeten
een fysiek visum bij de ambassade aanvragen. Het enige Europese land, waarvan de burgers
geen visum voor hun reis naar Tanzania nodig hebben, is Roemenië.

Geldigheid en voorwaarden
Het visum Tanzania kan al maanden voor vertrek worden aangevraagd en het wordt geadviseerd
om het visum ruim op tijd aan te vragen omdat het gemiddeld vier weken duurt totdat de
visumaanvraag verwerkt is. Na toekenning kan het visum meteen gebruikt worden, men kan dus
vanaf het moment van toekenning met het visum naar Tanzania reizen. Het verblijf in Tanzania
mag vervolgens niet langer dan 30 dagen duren.
Andere voorwaarden die voor het gebruik van het visum Tanzania gelden, zijn:
•

Het paspoort moet bij de aankomst nog minimaal zes maanden geldig zijn en moet
minimaal één lege pagina bevatten

•

De reiziger mag niet in Tanzania gaan werken, ook niet in de vorm van vrijwilligerswerk

•

Bij de visumaanvraag moet reeds een ticket voor de door- of terugreis geboekt zijn

•

Bij de aanvraag moet minimaal één overnachtingsadres in Tanzania bekend zijn

•

De reiziger moet op een van de vier vliegvelden of aan een van de twee landgrenzen
aankomen, waar inreizen met een e-visum is toegestaan, te weten: de luchthavens
Kilimanjaro International Airport (KIA), Julius Nyerere International Airport (JNIA). Mwanza
International Airport, Abeid Amani Karume International Airport (Zanzibar) of de
landgrensovergangen Namanga (Arusha) en Tunduma (Mbeya). In het aanvraagformulier
moet worden aangegeven, via welke grensovergang ingereisd en via welke uitgereisd
wordt. Dat hoeft niet dezelfde grenslocatie te zijn.

Let op dat de toekenning van een visum niet met honderd procent zekerheid betekent dat u ook
in Tanzania toegelaten wordt. De medewerker van de immigratiedienst mag bij de pas- en
visumcontrole elke reiziger de toegang ontzeggen, als hij of zij van mening is dat deze persoon
een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de bevolking van Tanzania vormt.
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Hoe aanvragen
Het visum Tanzania wordt middels een online formulier aangevraagd. In dat formulier moet u
gegevens over uzelf, over uw reis, over uw werkgever en over uw verblijf in Tanzania of Zanzibar
invullen en later nog foto’s of scans van een aantal documenten uploaden. Het is ook mogelijk dit
formulier namens iemand anders in te vullen. Ook kunnen in één formulier meerdere reizigers
ingevuld worden. Doordat enkele vragen dan maar één keer ingevuld hoeven worden en in een
later stadium maar één betaling uitgevoerd hoeft te worden, bespaart dit werk en tijd.
U moet bij de aanvraag aangeven, via welke luchthaven of grensovergang u in Tanzania/Zanzibar
aankomt en via welke luchthaven of grensovergang u Tanzania/Zanzibar weer verlaat. Dat hoeft
niet dezelfde luchthaven of grensovergang te zijn. U kunt bijvoorbeeld op een vliegveld op het
eiland Zanzibar aankomen, gedurende uw oponthoud in Tanzania naar het vasteland vliegen en
van daar uit terug naar Europa reizen. U kunt met het e-visum echter niet op een andere
luchthaven of grensovergang aankomen dan u in de visumaanvraag hebt aangegeven.
Nadat het formulier is ingevuld en de aanvrager de akkoordverklaring heeft gelezen en hiermee
heeft ingestemd volgt de betaling. Deze kan worden uitgevoerd met iDEAL, Bancontact, PayPal of
creditcard. Een groepsaanvraag is niet goedkoper dan meerdere losse aanvragen, maar het
scheelt tijd om niet voor elke afzonderlijke aanvrager een betaling uit te moeten voeren.
Tot slot moeten voor elke aanvrager een recente pasfoto, een foto of scan van het paspoort en
een ticket voor de door- of terugreis geüpload worden. De pasfoto mag ook een selfie zijn, maar
de foto moet wel voor een egaal lichte achtergrond genomen en voldoende scherp zijn.
Het duurt gemiddeld 4 weken (en bij spoedaanvragen gemiddeld 2 weken) tot de visumaanvraag
volledig verwerkt is. Na toekenning ontvangt de aanvrager een e-mail. Hierin staat een link naar
de statuspagina van de aanvraag. Op deze statuspagina is te zien of het visum voor elke
ingevulde reiziger is goedgekeurd en op deze website kan het visum worden gedownload. U
hoeft het visum alleen nog maar te downloaden en samen met het paspoort, waarmee u het
visum hebt aangevraagd, mee te nemen op uw reis.

Spoedaanvragen
Indien u al binnen 4 weken naar Tanzania en/of Zanzibar wilt reizen wordt aangeraden uw
aanvraag als spoedaanvraag in te dienen. Tegen een meerprijs van € 17,50 per persoon wordt de
aanvraag gemiddeld al binnen 2 weken goedgekeurd. Het komt echter voor dat ook een
spoedaanvraag in een steekproef valt en vervolgens door de immigratiedienst van Tanzania
handmatig beoordeeld wordt. Daardoor kan de verwerking van spoedaanvragen in uitzonderlijke
gevallen toch langer dan twee weken duren.
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