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INFORMATIE VOOR HET JAAR 2010 
 

AMBASSADE VAN DE REPUBLIEK KIRGIZIE IN BELGIE 
 

Rue de l’Abbaye 
1050 Brussel België 

Tel.: (+32-2) 648-95-04 
Fax: (+32-2)640-01-31 

E-mail: consulkgz@yahoo.fr 
 

Voordat u naar Kirghizstan vertrekt, is het noodzakelijk dat de volgende stukken 
aanwezig zijn op het consulaat van de ambassade: 
 
- het originele paspoort, het paspoort moet minimaal nog 6 maanden geldig zijn, na 
de einddatum op het visum; 
 

BELANGRIJK: 
Een fotokopie van het paspoort wordt niet geaccepteerd 

 
-visumaanvraagformulier volledig invullen, dateren en ondertekenen – het formulier 
staat op de website; 
 
-één foto in kleur (3x4 cm) bevestigt aan het aanvraagformulier; 
 
-voor toeristenvisa van 15 tot 30 dagen een uitnodiging is niet vereist, maar er 
moet worden aangegeven welke plaatsen (regio’s) wordt bezocht of er moet een 
boekingsbewijs van de reisorganisatie worden bijgevoegd; 
 
-een note verbale voor diplomatieke en officiële visa; 
 
-Voor leden van de Europese Commissie, De NATO en andere internationale 
organisaties waarmee de regering van Kirgizië een overeenkomst heeft mbt de 
vrijstelling van consulaire tarieven voor visa moet er 5 euro worden betaald 
voor het opmaken van het dossier 
 
-uitnodiging of een garantiebrief van de werkgever (organisatie) voor zakelijke 
visa; 
 
-visa support letter via de consulaire afdeling van het ministerie van buitenlandse 
zaken van Kirgizië voor inwoners van Latijns Amerika, Afrika en de Arabische 
Landen enz. 
 
-voor het aanvragen van visa voor een langer verblijf (3 maanden of meer) voor 
alle categorieën, moet er een uitnodiging (toestemming) worden afgegeven door de 
OVIR (visa service van het ministerie van binnenlandse zaken) of via de consulaire 
afdeling van de MAE van Kirgizië. 
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-zakelijke en privé visa kunt u ter plekke verlengen via het ministerie van 
binnenlandse zaken of de consulaire afdeling van de MAE van Kirgizië.  
 
-wanneer u geen uitnodiging hebt, moet u een aanvraag indienen bij de 
ambassade met daarin een uitleg waarom het voor u nodig is 3 maanden in Kirgizië 
te verblijven. Geef ook de geboortedatum en het paspoortnummer op. De 
Ambassade dient de aanvraag in bij de autoriteiten in Kirgizië en na hun 
toestemming krijgt u een visum voor 3 maanden. Aangezien de aanvraag meer dan 3 
weken duurt, moet u deze ruim voor uw vertrek indienen. Wilt u 3 maanden blijven, 
dan moet u zich aan de grens registeren bij de OVIR in Bishkek.  
 
-Een kopie van de grijze kaart met het registratienummer van de auto of motor 
waarmee u reist (u moet dit invullen op het aanvraagformulier). 
 
-Bewijs van betaling (de factuur of de ontvangst van overschrijving of een uitdraai 
van het internet) voor de ambassade van de republiek Kirgizië in Brussel (de 
bankrekening vindt u hieronder). 
-Als u via een reisorganisatie geboekt heeft, hoeft u niet in persoon op de 
ambassade te verschijnen, over het algemeen zal uw reisorganisatie de overboeking 
naar de ambassade voor u regelen. Alleen in geval van spoed (express visum van 1 
dag of 1 uur) en grote noodzaak wordt een bankkrediet of een contante betaling 
geaccepteerd.  
- 

-Betaling per overschrijving in euro’s 
 

Bank: KBC-Banque 

Adres: 690 Chaussée de Waterloo, 1180 Brussel, België 

Rekeninghouder: Ambassade de la République Kirghize 

Rekening nummer: 438-8496741-43 

IBAN code: BE 66 4388 4967 4143 

SWIFT code: KREDBEBB 

 
Alle transactiekosten zijn voor de aanvrager. 
 
 De visumprijs wordt hieronder aangegeven, minderjarigen (tot 16 jaar) betalen 
50% van het tarief. 
 Als u een visum aanvraagt voor meer dan 15 dagen (16, 17 etc.) maar minder 
dan 30 dagen, dan krijgt u een visum voor een maand. 
 
 Als uw dossier compleet is, duurt het aanvragen van een visum 
normaalgesproken 5 tot 7 dagen (tijdens het toeristenseizoen (mei-oktober) kan 
dit vanwege de enorme vraag oplopen tot 8 tot 10 dagen. Deze periode kan 
zonder daar vooraf kennis over te geven worden verlengd. 
 Spoedaanvragen zijn mogelijk, het verkrijgen van een visum duurt dan 3 
dagen, 1 dag of 1 a 2 uur op het consulaat. Stuurt u van te voren een e-mail naar 
consulkgz@yahoo.fr en vermeldt daarin wanneer u naar de ambassade wilt komen. 
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De prijzen 
 

Tarieven voor een TOERISTENVISUM 
Tijdens het toeristenseizoen kan de doorlooptijd op de ambassade oplopen tot 10-15 dagen 

Visum voor één inreis Doorlooptijd 5-7 
dagen 

Doorlooptijd 3 dagen Doorlooptijd 1 dag 

Tot 15 dagen 70 euro 105 euro 140 euro 

Tot 30 dagen 80 euro 120 euro 160 euro 

Groepsvisum (per 
persoon) 

65 euro 100 euro 130 euro 

 
Visum voor 2 inreizen Doorlooptijd 5-7 dagen Doorlooptijd 3 dagen Doorlooptijd 1 dag 

Tot 30 dagen 90 euro 135 euro 180 euro 

 
Tarieven voor een TRANSITVISUM (tot 5 dagen) 

Tijdens het toeristenseizoen kan de doorlooptijd op de ambassade oplopen tot 10-15 dagen 

Visum voor één inreis Doorlooptijd 5-7 dagen Doorlooptijd 3 dagen Doorlooptijd 1 dag 

Transitvisum 70 euro 105 euro 140 euro 

 

Visum voor 2 inreizen Doorlooptijd 5-7 dagen Doorlooptijd 3 dagen Doorlooptijd 1 dag 

Transitvisum 75 euro 110 euro 150 euro 

 
Tarieven voor BUSINESSVISA, SERVICEVISA, STUDIEVISA, PRIVEVISA 

Tijdens het toeristenseizoen kan de doorlooptijd op de ambassade oplopen tot 10-15 dagen 

Visum voor één inreis Doorlooptijd 5-7 dagen Doorlooptijd 3 dagen Doorlooptijd 1 dag 

Tot 30 dagen 85 euro 130 euro 170 euro 

Tot 90 dagen 95 euro 145 euro 190 euro 

Tot 6 maanden 105 euro 160 euro 210 euro 

 

Visum voor 2 of 
meerdere inreizen 

Doorlooptijd 5-7 dagen Doorlooptijd 3 dagen Doorlooptijd 1 dag 

Tot 30 dagen 95 euro 145 euro 190 euro 

Tot 90 dagen 120 euro 180 euro 240 euro 

Tot 6 maanden 140 euro 210 euro 280 euro 

Tot 1 jaar 185 euro 280 euro 370 euro 
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 Beste toeristen, 
 
 Sinds 2008 accepteert het consulaat geen documenten meer die per post 
worden verzonden vanwege de enorme aanvraag van landen in de Benelux, maar 
ook vanuit Frankrijk, Spanje, Portugal, Brazilië en andere landen waar een speciale 
medewerker op de ambassade ontbreekt, komen de gehele dag poststukken binnen. 
Daar bovenop komen nog de vele problemen met aanvraagformulieren en 
betalingen. Nu moet u persoonlijk op de ambassade verschijnen of u moet iemand 
vragen uw aanvraag in te dienen. 
 Als u niet de mogelijkheid en tijd heeft de ambassade te bezoeken 
adviseren wij u uw aanvraag te laten verzorgen door een visumagent in België of 
Nederland die de documenten bij ons indienen en ze daarna weer per post 
(aangetekend, garantiepost, express, etc.) naar u terug sturen.  
Zij werken snel (uw visum wordt in 5-7 dagen afgegeven) en u kunt bij hen terecht 
voor visumaanvragen en legalisaties voor allen andere landen van de wereld, 
inclusief Centraal Azië en China, etc.. 
 
Hun adres gegevens zijn: 
 

 
U kunt ook een toeristenvisum voor 1 maand met 1 inreis krijgen op het vliegveld 
<<Manas>> in Bishkek, u kunt het visum dan niet verlengen. In het geval dat de 
aanvraag bij de grens geweigerd wordt, moet u het land helaas verlaten. Voor het 
verkrijgen van het visum op het vliegveld is het aan te raden een aanvraagformulier 
met foto en het tarief in dollars bij u te hebben. Als u op een andere manier het land 
binnen komt, moet het visum vooraf in uw paspoort staan. De ambassade raadt u 
aan uw visum voorafgaand aan het bezoek aan te vragen, hierdoor kunt u snel door 
de douane zonder problemen en vervelende vragen. Zakelijke en privé visa kunnen 
ter plekke worden verlengd bij het Ministerie van binnenlandse zaken of bij de 
consulaire afdeling van de MAE van Kirgizië.  

Voor België 

VISA EXPRESS DOCUMENTS 

475 Avenue Louise, bus 15 
1050  BRUSSEL 
België 
www.visaexpress.be 
viexdoc@yahoo.fr 
Fax: +32(0) 2 627 13 68 
Gsm: +32(0) 498 48 20 01 
 
Maandag tot vrijdag: 09.00-18.00 
Zaterdag alleen per telefoon 

Voor Nederland 
Global Visa Services 

Postbus 198 
4900 AD  OOSTERHOUT 
Nederland 
www.visacenter.nl 
info@visacenter.nl 
Tel: +31(0) 162 434050 
Fax: +31(0) 162 433277 
Gsm: +31(0) 6 22034315 
 
Maandag tot vrijdag: 10.00-16.00 

http://www.visaexpress.be/
http://www.visacenter.nl/
mailto:info@visacenter.nl
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BELANGRIJK: 
 
1). Cheques worden niet geaccepteerd 
2). Vergeet niet het betalingsbewijs bij uw aanvraag in te dienen 
3). Dien visumaanvragen van 3 maanden of langer (iedere categorie) op tijd in 
aangezien er antwoord (toestemming of niet) moet komen van de autoriteiten in 
Kirgizië. 
 
De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 

tot 12.00 uur. 
 

 Wij zijn gesloten op dinsdag en vrijdag en feestdagen. Spoedaanvragen 
worden iedere dag geaccepteerd ook op dinsdag en vrijdag. 
 
 U kunt in Kirgizië Engels, Frans, Russisch en de Kirgizische taal spreken en 
alle plaatsen bezoeken uitgezonderd de gesloten zones. 
 Vaccinaties zijn niet verplicht. 
 Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het consulaat van de 
ambassade van Kirgizië in Brussel op nummer (+32-2) 648-95-04 of via e-mail 
consulkgz@yahoo.fr 
 
 Alle informatie vindt u op onze site onder te kopje <<Comment remplir le 
formulaire>>. 
 
  Internetsites voor toeristen in Kirgizië 
 
  www.visaexpress.be 
  www.visacenter.nl  
  www.horizon.elcat.kg 
  www.muza.com.kg 
  www.consept.kg 
  www.gocentralasia.com 
  www.novinomad.com 
  www.silkroad.com.kg 
  www.kyrgyz-village.com.kg 
  www.ecotourizm.kg 
  www.celestial.com.kg 
  www.tours.kg 
  www.kyrgyz.nl 
 

Consulaire afdeling 
De ambassade Kirgizië 
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