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LUCHTHAVENTRANSIT VISA A – VEREISTE DOCUMENTEN 

Belangrijk: Een luchthaventransit visum (visum A) geeft u de toelating om via de 

internationale transitzone van een luchthaven te reizen en er op een aansluitende 

internationale vlucht te wachten. Dit visum geeft u geen toegang tot het 

Schengengrondgebied.  

Aanbeveling: Wacht niet tot het laatste ogenblik om uw visum aan te vragen. Vraag uw 

visum aan tussen de 180ste en 15de dag voor uw voorziene vertrek. 

 

Iedere visumaanvraag moet samengesteld zijn uit 1 set originele documenten. 

Het is uw verantwoordelijkheid indien u van bepaalde documenten het originele 

terug wilt om ook een fotokopij van deze documenten in te dienen. De 

Ambassade zal enkel documenten teruggeven waarvan ze een fotokopij 

ontvangen heeft.   

 

VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN IN ONDERSTAANDE VOLGORDE.  

1. Een geldig paspoort met minstens 2 blanco pagina’s en dat nog 3 maanden geldig 

is vanaf de datum waarop u van plan bent het Schengengebied te verlaten.  

 

2. Kopij van uw paspoort en kopijen van alle visa met in- en uitreisstempels van alle 

bezochte landen.  

 

3. Een ondertekend en op de website Visa On Web ingevuld visumformulier: 

https://visaonweb.diplomatie.be/ 

 

4. Een recente pasfoto’s (35 x 45 mm) op een witte achtergrond. 

 

5. Voor aanvragers die geen Rwandese onderdanen zijn, geldig lang verblijf visum of 

verblijfstitel.  

 

6. Geldig visum voor de eindbestemming na de luchthaventransit of bewijs dat u bij 

vertrek geen visum voor de eindbestemming nodig heeft (bijv. visum wordt 

afgeleverd aan de grens, …).  

 

7. Documenten die betrekking hebben op de voortzetting van de reis naar de 

eindbestemming na de luchthaventransit (bijv. uitnodigingsbrief en bewijs van 

het reisdoel naar uw eindbestemming).  

 

8. Informatie die het mogelijk maakt uw intentie om het Schengengrondgebied niet 

te betreden te kunnen beoordelen.  

 

9. Vlucht reservatie van luchthaven van vertrek tot luchthaven van 

eindbestemming.  

Belangrijk: De overheden die belast zijn met de grenscontroles kunnen u terugdrijven 

indien u aangehouden wordt in de transitzone van de luchthaven, zonder houder te zijn 

https://visaonweb.diplomatie.be/
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van de vereiste documenten. Gelieve daarom alle documenten met betrekking tot uw 

eindbestemming bij u te hebben.  

Dien een volledig dossier in. Alle informatie is beschikbaar op de website van de 

Belgische Ambassade Kigali, op de website van de FOD Binnenlandse Zaken – Dienst 

Vreemdelingenzaken en op de website van onze dienstverlener VFS. De Belgische 

autoriteiten die belast zijn met de behandeling van de visumaanvragen gaan ervan uit 

dat de indiening van een onvolledig dossier betekent dat de aanvrager zijn aanvraag niet 

ernstig neemt of dat hij niet in staat is de gevraagde documenten te geven.  

 

Voor meer informatie over visa (verschillende soorten visa, welke documenten 

vereist zijn, voorwaarden, uitzonderingen, behandelingstermijnen, enz.) check 

de website van de FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Vreemdelingenzaken: 

www.dofi.fgov.be  

 

 

 

https://rwanda.diplomatie.belgium.be/nl
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx
https://www.vfsglobal.com/belgium/rwanda/French/index.html
http://www.dofi.fgov.be/

