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ESTA 
Belangrijke informatie over het ESTA voor Amerika 

 
Alle reizigers naar de Verenigde Staten van Amerika zonder Amerikaans of 

Canadees paspoort zijn verplicht voor vertrek een ESTA of visum aan te vragen. 

Deze verplichting geldt zowel voor reizen per vliegtuig en schip als voor reizen 

over land. Voor Nederlandse en Belgische reizigers is een ESTA meestal 

voldoende. 
 

Verplicht Ja 

Geschikt voor Toerisme, zakenreizen en overstappen 

Geldigheidsduur 2 jaar (voor meerdere reizen) 

Verblijfsduur Maximaal 90 dagen per bezoek 

Normale levertijd Gemiddeld binnen 72 uur 

Spoedlevering Gemiddeld binnen 1 uur 

Kosten € 44,95 per persoon 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, creditcard, PayPal 

 

Dit document gaat over het ESTA voor de Verenigde Staten. Aanvragen kan eenvoudig online met 

een digitaal aanvraagformulier. Komt u niet in aanmerking voor een ESTA? Dan kunt u voor een 

visumaanvraag terecht bij het Amerikaanse consulaat of de Amerikaanse ambassade. Ga voor 

het ESTA naar visumbuitenland.nl/amerika of klik op de onderstaande knop. 
 

 
 

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 01-02-2023. 

Meer informatie en de voorwaarden van het ESTA Amerika vindt u op de volgende pagina’s.  

https://visumbuitenland.nl/amerika
https://visumbuitenland.nl/amerika
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Wat is een ESTA en wie komt ervoor in aanmerking? 

ESTA is een afkorting en staat voor Electronic System for Travel Authorization. Het ESTA is een 

elektronische reistoestemming om zonder visum naar de Verenigde Staten te reizen. De 

reistoestemming was al langere tijd verplicht voor reizen naar de VS per vliegtuig of boot en 

sinds 1 oktober 2022 is ook voor aankomst over land vanuit Canada of Mexico een ESTA nodig. 

Het voordeel van een ESTA is dat deze reistoestemming eenvoudiger, sneller en goedkoper te 

verkrijgen is dan een visum voor Amerika. Alle reizigers naar Amerika hebben een ESTA nodig, 

ook baby’s en kinderen.  

 

De aanvraagprocedure van het ESTA verloopt volledig online. Voor het verkrijgen van deze 

reistoestemming hoeft u dus geen fysieke afspraak te maken bij een consulaat of ambassade. 

Het invullen van het aanvraagformulier kan voor meerdere personen tegelijkertijd en neemt 

vaak niet langer dan 5 tot 10 minuten in beslag. Het enige wat u hoeft te doen is de vragen in het 

digitale aanvraagformulier te beantwoorden en een digitale kopie van uw paspoort aan te 

leveren. Houd daarvoor de paspoortgegevens van alle aanvragers bij de hand.  

 

Zonder boekingsbevestiging een ESTA aanvragen 

U hoeft op het moment van aanvragen nog geen vliegtickets of andere vervoersbewijzen te 

hebben geboekt. Ook hoeft u nog geen verblijfplaats geregeld te hebben. U mag de velden in het 

ESTA-aanvraagformulier die betrekking hebben op het overnachtingsadres, het aanspreekpunt 

in Amerika en het noodcontact (in of buiten Amerika) leeg laten als u deze informatie nog niet 

heeft. Bij de vraag naar de verwachte aankomstdatum kunt u een schatting invullen. 

 

Andere informatie voor uw aanvraag 

Aanvragers met een baan moeten ook de naam- en adresgegevens van hun werkgever invullen. 

Daarnaast is het sinds 2020 verplicht om uw gebruikersnaam van verschillende sociale media 

platformen in te vullen als u die heeft. Alleen de openbare gegevens op uw profiel kunnen 

daarmee bekeken worden. Er wordt nooit gevraagd naar uw wachtwoord. 

 

Voorwaarden voor het aanvragen van een ESTA 

De meeste Nederlandse en Belgische reizigers komen in aanmerking voor een ESTA. Hiervoor 

moeten zij wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan 

kunt u geen ESTA aanvragen. Mogelijk kunt u in dat geval gebruikmaken van een visum voor uw 

reis. Een ESTA of visum biedt in geen geval de garantie dat een reiziger Amerika ook 

daadwerkelijk mag inreizen. Die beslissing ligt bij de immigratiedienst en zij mogen ook bij 
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aankomst nog beslissen dat u het land niet in mag. Als u aan alle voorwaarden voldoet, is het 

zeer onwaarschijnlijk dat dit gebeurt.  

 

Om een ESTA aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

● U reist met een geldig biometrisch paspoort dat is uitgegeven door een land dat valt 

onder het Amerikaanse Visa Waiver Program.1 

 

● U reist met hetzelfde paspoort dat is gebruikt bij het invullen van het ESTA-formulier. 

 

● U heeft nooit de nationaliteit gehad van Irak, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië, Jemen, 

Somalië of Libië 

 

● U bent sinds 1 maart 2011 niet in Irak, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië, Jemen, Somalië 

of Libië geweest. 

 

● U bent sinds 12 januari 2021 niet in Cuba geweest. 

 

● U heeft geen lichamelijke of geestelijke aandoening waardoor u een gevaar zou kunnen 

vormen voor uw directe omgeving. 

 

● U bent geen terrorist, spion of saboteur. 

 

● U heeft nooit een wet met betrekking tot bezit, distributie of gebruik van drugs 

overtreden. 

 

● U bent nooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf dat tot ernstige schade of 

letsel heeft geleid.2 

 

● U heeft nooit een Amerikaanse visumgerelateerde wet overtreden. 

 

● U heeft nooit een afwijzing gekregen voor een Amerikaanse visumaanvraag. 

 

● U bent nooit de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd of het land uitgezet. 

  

 
1 Alle Schengenlanden en alle EU-landen met uitzondering van Bulgarije, Cyprus en Roemenië vallen onder het 
Amerikaanse Visa Waiver Program. Ook reizigers met een geldig (standaard) biometrisch paspoort van het Verenigd 
Koninkrijk en reizigers met een aantal andere nationaliteiten komen in aanmerking voor een ESTA. Een biometrisch 
paspoort herkent u aan het logo met twee horizontaal boven elkaar geplaatste balkjes met in het midden een kleine cirkel. 
Dit logo is te vinden op de voorkant van het paspoort. 
 

2 Reizigers die ooit een verkeersboete hebben gekregen kunnen in veel gevallen gewoon een ESTA aanvragen, behalve 
wanneer de verkeersovertreding tot ernstige schade of letsel heeft geleid. 

https://visumbuitenland.nl/nationaliteiten?filter-destination=amerika#getnationality
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Geldigheid 

Een ESTA is alleen geldig als het wordt gebruikt voor een van de onderstaande reisdoelen en in 

combinatie met een geldig paspoort. Uw paspoort moet tijdens uw hele verblijf in Amerika geldig 

blijven. Ook moet u gedurende elke reis naar Amerika met een ESTA voldoen aan alle 

bovengenoemde voorwaarden. 

 

Reisdoel 

U mag met een ESTA naar Amerika reizen voor een vakantie, een zakenreis, een bezoek aan 

familie of vrienden, een overstap op een Amerikaanse luchthaven en voor een medische 

behandeling. Met een ESTA is het niet toegestaan te werken voor een Amerikaanse werkgever en 

ook mag de reistoestemming niet gebruikt worden om in de Verenigde Staten een 

verblijfsvergunning aan te vragen. U mag gedurende uw reis wel betaald worden voor 

werkgerelateerde activiteiten, maar alleen door een niet-Amerikaanse werkgever. Ook is het met 

een ESTA toegestaan klanten en leveranciers te bezoeken en conferenties en andere 

werkgerelateerde bijeenkomsten bij te wonen. 

 

Geldigheidsduur 

Een ESTA is vanaf het moment van toekenning maximaal twee jaar geldig. Het ESTA is alleen 

geldig in combinatie met een geldig biometrisch paspoort. Paspoorten die zijn uitgegeven door 

een EU-land, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevatten een chip en zijn dus geschikt voor 

het aanvragen van een ESTA. Het is niet mogelijk een ESTA te verlengen of te koppelen aan een 

nieuw of ander paspoort. Als een eerder aangevraagd ESTA verlopen is of als u een nieuw 

paspoort heeft, moet u dus een nieuwe ESTA-aanvraag indienen. 

 

Onbeperkt aantal reizen 

Tijdens de geldigheidsduur van twee jaar kan een ESTA gebruikt worden voor een onbeperkt 

aantal reizen naar de VS. Per reis mag u maximaal 90 dagen in het land verblijven. Als u vanuit de 

Verenigde Staten naar Canada, Mexico of een nabijgelegen eiland zoals Bermuda reist en 

vervolgens weer terugreist naar de Verenigde Staten, dan loopt de maximale verblijfsduur in de 

VS door vanuit de eerste aankomst in het land. In dit geval mag u de tweede keer dat u de VS 

inreist dus niet nogmaals 90 aaneengesloten dagen in het land blijven. Let op: als u tussentijds 

naar Cuba reist, wordt uw ESTA ongeldig en kunt u dus niet meer terugreizen naar de Verenigde 

Staten. 

 

  



 

VisumBuitenland.nl 
Eenvoudig online visa aanvragen | Keizersgracht 391a, 1016 EJ Amsterdam Pagina 5 

Geldigheid ESTA en paspoortgegevens 

Het ESTA wordt gekoppeld aan het paspoort waarmee het is aangevraagd. Wanneer dit paspoort 

verloopt, vervalt ook direct de geldigheid van de reistoestemming. Het paspoort moet dus ook 

tijdens het gehele verblijf in Amerika geldig blijven. Heeft u een nieuw paspoort aangevraagd? 

Dan moet u voor een volgende reis ook een nieuw ESTA aanvragen. De luchtvaartmaatschappij 

controleert op basis van uw paspoortnummer of u in het bezit bent van een geldige 

reistoestemming. Dit gebeurt bij het inchecken en soms nogmaals bij het boarden. Omdat het 

ESTA aan het paspoort gekoppeld is, hoeft u de bevestiging van goedkeuring van uw ESTA-

aanvraag niet uit te printen.  

 

Bij het inchecken wordt gecontroleerd of uw volledige naam, uw geboortedatum, de 

ingangsdatum en verloopdatum van uw paspoort en het paspoortnummer hetzelfde op uw ESTA 

staan als op uw paspoort. Kunt u niet direct inchecken? Als dat komt door een fout in de 

gegevens die de luchtvaartmaatschappij van u heeft, kan een ESTA met volledig juiste gegevens 

vaak alsnog aan uw vliegticket worden gekoppeld. Als u niet kunt inchecken kan dit ook komen 

door een fout in de gegevens van een van uw medereizigers. Kunt u niet inchecken omdat uw 

paspoortgegevens niet correct op het ESTA staan? Dan is uw reistoestemming niet geldig en 

moet u een nieuw ESTA aanvragen.  

 

National Identification Number 

In het ESTA-aanvraagformulier wordt gevraagd naar uw National Identification Number. Dat is een 

persoonsgebonden nummer zoals het Nederlandse burgerservicenummer (BSN) of het Belgische 

rijksregisternummer. Niet alle landen hebben zo’n nummer. Als u geen National Identification 

Number heeft, dan kunt u in dit invulveld ‘UNKNOWN’ invullen. 

 

Controle persoonsgegevens 

Alle gegevens in het ESTA-formulier moeten kloppen. Zelfs een kleine typefout kan resulteren in 

een ongeldig ESTA. Om te voorkomen dat uw aanvraag wordt afgekeurd of dat een toegekend 

ESTA ongeldig wordt verklaard, moet u uw gegevens nauwkeurig invullen en controleren. Na het 

invullen van het aanvraagformulier kunt u op de controlepagina nogmaals als uw gegevens 

controleren. Zodra de betaling van de aanvraag is verwerkt, kunnen de ingevulde gegevens niet 

meer gewijzigd worden.  

 

Namen met accenten of leestekens, zoals umlauten en trema’s, worden automatisch omgezet 

naar de spelling van de naam zonder deze tekens, zoals deze in het machineleesbare deel van 

het paspoort staat. Het gaat hierbij om de twee regels met veel “<<”-tekens onderaan de plastic 
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of gelamineerde informatiepagina van het paspoort. Na de landcode staat uw naam. Een ESTA 

met een naam die afwijkt van de naam zoals deze gespeld is in het machineleesbare deel van het 

paspoort is niet geldig. 

 

Geldigheid van uw ESTA bij kleine wijzigingen 

Niet alle fouten of wijzigingen leiden tot ongeldigheid van het ESTA. Als u sinds het aanvragen 

van uw ESTA verhuisd bent, maar nog steeds in hetzelfde land woont, dan is dit geen probleem 

voor de geldigheid van uw ESTA. U hoeft uw nieuwe adresgegevens dan ook niet door te geven. 

Ook in het geval van wijzigingen met betrekking tot uw (verwachte) aankomstdatum, 

verblijfsadres, aanspreekpunt, werkgever, noodcontact of de namen van uw ouders is het niet 

nodig deze door te geven. Wilt u uw ESTA gebruiken voor een nieuwe reis? Of voor een reis met 

een ander reisdoel dan aanvankelijk gepland? Ook dit hoeft u niet door te geven, zolang het 

reisdoel maar toegestaan is met een ESTA en u aan alle ESTA-voorwaarden voldoet. 

 

Hoe vraagt u een ESTA aan? 

Ga naar visumbuitenland.nl/amerika en klik op “Nu aanvragen”. Op de pagina waar u dan 

terechtkomt kunt u het ESTA-aanvraagformulier invullen. Dit hoeft per reiziger niet langer dan 

vijf tot tien minuten te duren. Het is ook mogelijk een ESTA aan te vragen voor een ander of voor 

een groep reizigers, als u daarvoor toestemming heeft van de persoon/personen in kwestie. Ook 

dient u het ingevulde aanvraagformulier op te lezen aan degene voor wie u het ESTA aanvraagt. 

De persoon waar het om gaat moet bevestigen dat de voor hem of haar ingevulde gegevens 

volledig en correct zijn. Voor een minderjarig kind heeft u de bevestiging nodig van één van de 

ouders. 

 

Betaling en status van uw ESTA-aanvraag 

Na het invullen van het ESTA-formulier dient u de betaling te voldoen. Dit doet u veilig via iDEAL, 

Bancontact, PayPal of creditcard (Visa, Mastercard of American Express). Direct na ontvangst van 

uw betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt hiervan een bevestiging per 

e-mail. Na goedkeuring ontvangt u opnieuw een e-mail en een SMS. 

 

In deze e-mails staat een link naar de persoonlijke statuspagina van de aanvrager, waar op elk 

moment gecontroleerd kan worden wat de status is van de aanvraag. Ook kan hier na 

toekenning van het ESTA Amerika een bevestiging van toekenning van de reistoestemming 

worden gedownload en uitgeprint. Het uitprinten van een ESTA is niet noodzakelijk. Als uw ESTA 

niet is toegekend binnen de gemiddelde levertijd, kunt u op de statuspagina kijken wat u in dat 

geval het beste kunt doen. Het kan voorkomen dat een reistoestemming wat langer op zich laat 

https://visumbuitenland.nl/amerika
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wachten. De immigratiedienst van de Verenigde Staten beslist over de goedkeuring van 

aanvragen en kan in sommige gevallen meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een 

steekproefcontrole.  

 

Geen e-mail ontvangen? Gebruik uw ordernummer om de status op te zoeken 

Als u geen e-mail heeft ontvangen of deze niet kan vinden (kijk ook in de map met ongewenste e-

mail), kunt u ook uw ordernummer gebruiken om de status van uw aanvraag op te zoeken. Dit 

nummer begint met de letter A (voor Amerika) en bestaat in totaal uit 14 karakters. Behalve in de 

e-mails is dit nummer ook terug te vinden in de sms-berichten die u van VisumBuitenland.nl 

heeft ontvangen en in het eerste deel van het transactieafschrift van uw betaling. 

 

Digitale paspoortkopie aanleveren 

Nadat u de betaling heeft voldaan, dient u voor het voltooien van de aanvraag alleen nog een 

digitale kopie van het paspoort van alle reizigers aan te leveren. Sinds 29 november 2022 is het 

voor een ESTA-aanvraag verplicht om een scan of foto van de volledige informatiepagina van het 

paspoort aan te leveren. Let erop dat de afbeelding die u aanlevert scherp is en dat alle 

paspoort-informatie goed te lezen is. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, mogen 

er geen delen van de informatiepagina bedekt zijn of op welke manier dan ook onleesbaar zijn 

gemaakt. 

 

Voldoet de door u aangeleverde kopie niet aan de voorwaarden? Dan neemt een van de 

visumspecialisten van VisumBuitenland.nl contact met u op met instructies zodat u alsnog een 

geschikte paspoortkopie kunt aanleveren. Pas nadat voor alle reizigers binnen de aanvraag een 

geschikte paspoortkopie is aangeleverd, kan een ESTA-aanvraag in behandeling worden 

genomen. 

 

Spoedaanvragen 

Een ESTA wordt gemiddeld binnen 72 uur (3 dagen) toegekend. Vertrekt u al binnen 3 dagen 

naar Amerika? Dien dan een spoedaanvraag in. Dat kan met hetzelfde aanvraagformulier door 

de optie ‘Spoedlevering’ aan te vinken. Voor een spoedaanvraag geldt een toeslag van € 17,50. 

Let op: dien nooit een spoedaanvraag in als u al een ESTA-aanvraag heeft ingediend en deze nog 

loopt. Dan zorgt u namelijk alleen maar voor (extra) vertraging in de verwerking van de eerste 

aanvraag. Een spoedaanvraag voor een ESTA Amerika wordt meestal al binnen 10 minuten in 

behandeling genomen en bij een succesvolle aanvraag al na een uur toegekend. Het is echter 

nooit mogelijk om de levertijden te garanderen, ook niet bij een spoedaanvraag. 
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Heeft u nog andere vragen? 

Heeft u na het lezen van de informatie in dit document nog vragen over reizen naar Amerika met 

een ESTA? Bekijk in het geval van vragen over een lopende aanvraag uw statuspagina met 

informatie over uw ESTA via VisumBuitenland.nl. Bekijk voor overige vragen de veelgestelde 

vragen over reizen met een ESTA op de website. U kunt ook telefonisch of per e-mail contact 

opnemen.  

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

