Het aanvragen van een visum voor Kenia
Stap 1:

Ga naar https://account.ecitizen.go.ke/register, en klik op “e-Citizen Foreign Residents”.
Hier kan je een eigen account aanmaken.

Stap 2:

Klik op “Department of Immigration Services – Get
Service Now!” om het visum aan te vragen.

Klik op “Submit Application”.

Kies vervolgens nummer 1: “Apply for a Single Entry Visa – Learn More”.

Een visum aanvraag kost $51,00 exclusief servicekosten (totaal $52,53) en kan alleen
worden betaald met CreditCard. Kies onderaan de pagina voor “Apply Now”.

LET OP: de volgende punten zijn benodigd voor de visum aanvraag:
 Je paspoort dient nog minimaal zes maanden geldig te zijn
 Het is belangrijk dat Wilson of Evelien een brief schrijft met daarin bevestigd dat je in
de betreffende periode bij hen logeert.

Stap 3:

Vanaf nu worden er alleen nog maar vragen gesteld over jou, je paspoort en je reis(doel).
Op de eerste pagina worden de onderstaande vragen gesteld (over jezelf).
 Vanuit welk land maak je de aanvraag? (Where are you making this application

from?)

 Doe je de aanvraag voor jezelf of voor je kind? (Are you applying for yourself or for

your Child?)

 Voornaam / Familienaam -> zoals staat vermeld in je paspoort (Surname /

Familyname)











Andere namen, volledig -> zoals staat vermeld in je paspoort (Other Names in Full)
Geslacht (Gender)
Geboortedatum maand/dag/jaar (Date of Birth)
Geboorteplaats (Place of Birth)
Geboorteland (Country of Birth)
Huidig beroep (Current occupation)
Je vaders naam (Fathers Name)
Je moeders naam (Mothers Name)
Je partners naam (Spouse Name)

Klik op “Continue”.

Vervolgens gaan de vragen verder (over je verblijf binnen Nederland):
 Land van herkomst (Country of Nationality (Citizenship))
 Land van verblijf (Country of Residence)
 Huidig woonadres (Physical address in the Country of Residence)
 Telefoonnummer (Phone Number)
 Stad / Plaats (City / Town)
 E-mail adres (Email)

Klik op “Continue”.

Vervolgens gaan de vragen verder (over je paspoort):
 Paspoort nummer (Passport Number)
 Plaats van afgifte (Place of issue)
 Datum van Afgifte (Date of Issue)
 Vervaldatum (Expiry date)
 Uitgegeven door (Issued by)

Klik op “Continue”.

Vervolgens gaan de vragen verder (over je reis(doel) en gegevens van verblijf):
 Reden van reis (Reason For Travel)
 Voorgestelde datum van binnenkomst (Proposed Date of Entry)
 Voorgestelde datum van vertrek (Proposed Date of Departure from Kenya)
 Volledige namen en het fysiek adres van Hotels / Plaatsen / Bedrijven / Vrienden of
Familie (Full names and Physical address of Hotels / Places / Firms / Friends or

Relatives to be visited in Kenya)






Telefoon- mobielnummer van vrienden/familie (Telephone/Cell no.)
E-mail van vrienden/familie (Email)
Aankomst met welk vervoer (Arriving by)
Op welk vliegveld kom je aan? (Select Point of Entry by Air)

Klik op “Continue”.

Vervolgens gaan de vragen verder (je (reis)verleden):
 Data en de duur van recente bezoeken in de afgelopen drie maanden naar andere
landen (Dates and Duration of recent visits to Other countries in the last 3 months)
 Data en duur van eerdere bezoeken aan Kenia (Dates and Duration of previous visits

to Kenya)

 Keer je terug naar je eigen land? (Will you be returning to your Country of

Residence/Domicile?)

 Is bij een eerder bezoek aan Kenia je toegang geweigerd, zo ja, geef de data en de
reden. (Have you been previously denied entry into Kenya? If yes state when and

give reasons for denial.)

 Is bij een eerder bezoek aan een ander land je toegang geweigerd, zo ja, geef de
data en de reden. (Have you been previously denied entry into another Country? If

yes state when and give reasons for denial.)

 Ben je ooit veroordeeld van een misdaad? Zo ja, geef de misdaad en de destijds
opgelegde straf. (Have you ever been convicted of any offence under any system of

law? If yes give offense and penalty?)

Klik op “Continue”.

Stap 4:

Vervolgens dienen er drie bestanden te worden geupload.
1. Je paspoort (alle randen dienen zichtbaar te zijn, het mag geen kopie van een kopie
zijn, het dient een kleuren scan te zijn, duidelijke foto van je paspoort mag ook).
2. Toegevoegd document van de uitnodiging van vrienden, hotelreservering of de
reisroute (bij rondreis)
3. Voeg een paspoort foto toe ( 5,5cm bij 5,5cm). Hier zijn een aantal voorwaarden aan
verbonden:
- Het mag niet dezelfde pasfoto zijn als in je paspoort

-

Foto moet binnen de afgelopen zes maanden genomen zijn met de huidige
verschijning
Moet in kleur zijn
Het gehele gezicht dient zichtbaar te zijn, foto van voren met een witte of
gebroken witte achtergrond
Foto moet genomen zijn met normale kleding (zonder hoeden,
hoofddeksels, brillen).

Nadat de documenten zijn toegevoegd, klik op “Submit”.

Stap 5:

Vervolgens kom je op de pagina terecht waar je kan betalen. Dit kan echter alleen via
CreditCard:

Nadat de CreditCard gegevens zijn ingevuld, druk je op “Complete”. Vervolgens worden de
gegevens gecontrolleerd en wanneer allemaal in orde, zie je onderstaand:

Wanneer je nu terug gaat naar het Dashboard, zie je bij “My Applications” (tweede button)
rechts boven een 1 staan. Als je erop klikt, krijg je jouw verstuurde aanvraag te zien.

Voorbeeld van een van onze gasten:
Mijn visum heb ik aangevraagd op zaterdagmiddag. Zaterdagavond kreeg ik netjes een email dat mijn visum niet geaccepteerd is. De reden: het visum mag pas 90 dagen voor je
aankomstdatum worden aangevraagd, omdat het visum 90 dagen geldig is (ik kom aan op
21-01-2016, dus mag het visum pas aanvragen op zijn vroegst op 23-10-2015). Op moment
dat je Kenia binnen komt, gaan de 90 dagen van het verblijf in.
Na een aantal weken gewacht te hebben, kan ik nu verder met mijn aanvraag. De aanvraag
staat er nog steeds in, je hoeft dus niet dubbel te betalen.
Een aantal weken later had ik de tweede aanvraag gedaan. Nog geen uur later had ik een
mail in mijn mailbox dat mijn visum is goedgekeurd!
Heb wel een paar uur moeten wachten voordat in de portal mijn visum zichtbaar was.

Onderstaand zie je hoe een afkeuring / benodigde correctie eruit ziet:

Wanneer je op het aanvraagnummer (Application No) drukt, kan je op het tabblad
“Comments” zien wat de reden van de afkeuring is..

Om de correcties door te voeren, klik je op ‘Edit and Submit’.
Vervolgens heb ik opnieuw mijn paspoort-scan toegevoegd en geklikt op ‘Submit’.
De aanvraag kan je terugvinden via ‘Dashboard’ en dan ‘My Applications’ of direct via
‘Applications’.

Na inloggen kan je via het ‘Dashboard’ direct naar ‘Permits’ gaan.

Je krijgt daar je aanvraagnummer te zien. Klik op het ‘View’ icoontje helemaal aan de
rechterzijde van het scherm :
Als je visum nog niet klaar is, krijg je daar alleen je aanvraaggegevens te zien.
Is het visum wel klaar, dan krijg je na het drukken op ‘View’ je visum te zien.
Rechtsboven kan je kiezen om hem te printen. Het document opent zich dan in PDF, je kan
het document direct printen, en / of je hebt de mogelijkheid om het visum op te slaan.

That’s it! Je bent nu klaar om te gaan naar Afrika !!

