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eTA Canada
Belangrijke informatie over het eTA voor Canada
Als u naar Canada vliegt bent u verplicht voor vertrek een eTA of visum aan te
vragen. Alleen als u een Canadees paspoort of een Canadese permanent
resident card bezit is dit niet nodig.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toerisme, zakenreizen, overstappen

Geldigheidsduur

5 jaar, voor meerdere reizen

Verblijfsduur

Maximaal 6 maanden per verblijf

Normale levertijd

Binnen 72 uur

Spoedlevering

Gemiddeld 18 minuten

Kosten

€19,95 per persoon

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal

Het aanvragen van het eTA Canada kan eenvoudig online met een digitaal aanvraagformulier.
Open het formulier door op onderstaande knop te klikken of te navigeren naar
https://visumbuitenland.nl/canada

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 06-02-2020.
Meer informatie en de voorwaarden van het eTA Canada vindt u op de volgende pagina’s.
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Voor wie
Elke reiziger met de Nederlandse of Belgische nationaliteit is verplicht een eTA (electronic Travel
Authorization) te bezitten alvorens in te mogen checken voor vluchten naar Canada. Dit geldt ook
voor kinderen. Alleen reizigers die in het bezit zijn van een Canadees visum of paspoort vallen
niet onder deze verplichting.
Twijfelt u of u een eTA of een visum nodig heeft? Bekijk dan of u voldoet aan de voorwaarden
van het eTA. Indien u hieraan voldoet is het aanvragen van een eTA Canada de eenvoudigste en
goedkoopste manier om Canada in te mogen reizen.

Geldigheid en voorwaarden
Het eTA Canada is geldig voor reizen met een zakelijk doel, een toeristisch doel, een bezoek aan
vrienden of familie, een overstap in Canada en voor het volgen van een studie in Canada. Alleen
reizigers die voldoen aan alle voorwaarden komen in aanmerking voor een eTA Canada.
Reizigers die hier niet aan voldoen en toch een eTA aanvragen, kunnen in de problemen komen,
voor of na aankomst in Canada.
De voorwaarden, die voor het gebruik van de eTA gelden, zijn:
•

De reis betreft een zakenreis, studie, vakantie, bezoek aan vrienden of familie of een
overstap

•

Het verblijf in Canada duurt maximaal zes maanden

•

De reiziger treedt niet in dienst van een Canadese werkgever

•

Al bij het inreizen is een ticket voor de terugreis geboekt

•

Er kan worden aangetoond dat genoeg financiële middelen voorhanden zijn om het
verblijf in Canada te bekostigen

•

De reis vormt geen bedreiging voor de veiligheid en/of volksgezondheid van Canada en
haar inwoners (geen strafblad en geen besmettelijke ernstige ziektes toegestaan)

•

Er is niet eerder een visumaanvraag geweigerd, ook niet door een ander land dan
Canada

Het eTA wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. Dat betekent dat er meerdere reizen
kunnen worden gemaakt met het eTA. Het maakt hiervoor niet uit of het reisdoel telkens
hetzelfde is of per reis verschilt. Wel moet voor elke reis aan alle voorwaarden worden voldaan
die in dit document worden genoemd.
Elk verblijf in Canada (op basis van een eTA) mag maximaal zes maanden duren. Wilt u langer
dan zes maanden blijven? Dan moet u een visum aanvragen voordat u naar Canada vertrekt. Het
eTA is gekoppeld aan het paspoortnummer dat is ingevuld bij het aanvragen van het eTA. Zodra
het paspoort met dit paspoortnummer verloopt is het niet langer mogelijk om naar Canada te
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reizen. Is uw paspoort verlopen en heeft u een nieuw paspoort van uw gemeente ontvangen?
Dan moet u met het nieuwe paspoort opnieuw een eTA aanvragen.

Hoe aanvragen
Het eTA is betrekkelijk eenvoudig te verkrijgen. Aanvragen werkt middels een digitaal online
aanvraagformulier. Hierin vult u gegevens in over uzelf, over uw reis, over uw werkgever en over
uw achtergrond (veiligheidsvragen). Het is tevens mogelijk dit formulier namens iemand anders
in te dienen. Ook is het mogelijk in één formulier meerdere reizigers in te vullen. Doordat enkele
vragen dan maar één keer ingevuld hoeven te worden, bespaart dit werk.
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. Na toekenning (doorgaans binnen 72 uur) ontvangt de aanvrager een e-mail. Hierin
staat een link naar de statuspagina van de aanvraag. Op deze statuspagina is te zien of het eTA
voor elke ingevulde reiziger is goedgekeurd. Ook is hier een bevestiging te downloaden van de
toekenning van elk aangevraagd eTA. Het is niet noodzakelijk deze bevestiging uit te printen.
De controle op het bezitten van een eTA Canada wordt uitgevoerd door de
luchtvaartmaatschappij die u naar Canada brengt. Luchtvaartmaatschappijen voeren deze
controle uit bij het inchecken voor de vlucht. Dat gebeurt op basis van uw paspoortnummer. Het
kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij het eerste kwartier na goedkeuring van het eTA
nog niet op de hoogte is van deze toekenning, dat komt door een kleine vertraging in de
computersystemen van een aantal luchtvaartmaatschappijen. Indien u een geldig eTA heeft
ontvangen en niet direct kunt inchecken wordt daarom aangeraden dit een halfuur later nog
eens te proberen.
Staat u al op het vliegveld en heeft u geen tijd om een half uur te wachten? Dan kunt u vaak ook
bij de balie inchecken en daarbij uw J-nummer noemen. Het J-nummer is een
bevestigingsnummer dat u krijgt na toekenning van het eTA. Dit nummer kunt u vinden op de
statuspagina van uw aanvraag (waarvan u de link per e-mail ontving na toekenning).

Spoedaanvragen
Indien u al binnen 72 uur na het aanvragen van een eTA Canada wilt inchecken op een vlucht
naar Canada wordt aangeraden uw aanvraag met spoed in te dienen. Tegen een meerprijs van
€17,50 per persoon wordt de aanvraag gemiddeld al binnen 18 minuten goedgekeurd. Door
mogelijke handmatige beoordeling van de eTA-aanvraag door de Canadese immigratiedienst kan
hier echter geen garantie voor worden gegeven.
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