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eTA Canada 
Belangrijke informatie over het eTA voor Canada 
 

Als u naar Canada vliegt of een overstap maakt in het land, bent u als EU-burger 

verplicht voor vertrek een elektronische reistoestemming (eTA) aan te vragen. De 

enige uitzondering hierop geldt voor reizigers met een Canadees of Amerikaans 

paspoort, een Canadees visum of een Canadese permanent resident card. Ook 

als u over land of per (cruise)schip aankomt, heeft u geen eTA nodig. 
 

Verplicht Ja 

Geschikt voor Toeristische reizen, zakenreizen of een overstap 

Geldigheidsduur 5 jaar, voor meerdere reizen 

Verblijfsduur Maximaal 6 maanden per reis 

Normale levertijd Gemiddeld 5 dagen 

Spoedlevering Gemiddeld 18 minuten 

Kosten € 24,95 per persoon 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, creditcard of PayPal 

 

Dit document gaat alleen over het eTA voor Canada. Een eTA aanvragen kan eenvoudig online 

met een digitaal aanvraagformulier. Komt u niet in aanmerking? Dan kunt u terecht bij de  

ambassade van Canada voor het aanvragen van een visum. Ga voor het aanvragen van het eTA 

naar visumbuitenland.nl/canada en volg de stappen of klik op de groene knop hieronder. 

 

 
 

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 30-01-2023.  

Meer informatie en de voorwaarden van het eTA Canada vindt u op de volgende pagina’s. 

https://visumbuitenland.nl/canada
https://visumbuitenland.nl/canada
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Wat is een eTA? 

Elke reiziger met de nationaliteit van een EU-land, zoals Nederland of België, dient al voor het 

inchecken voor een vlucht naar Canada in het bezit te zijn van een eTA (electronic Travel 

Authorization). Hetzelfde geldt voor reizigers met de nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk of 

Zwitserland. Een eTA is vijf jaar geldig en is tijdens deze geldigheidsduur te gebruiken voor een 

onbeperkt aantal reizen naar Canada. Hiervoor maakt het niet uit of het reisdoel voor elke reis 

hetzelfde is of niet, zolang deze maar voldoet aan de voorwaarden van het eTA Canada.   

 

Online aanvragen 

Een eTA aanvragen kan eenvoudig online. De kosten hiervoor bedragen € 24,95 per persoon, 

inclusief servicekosten en belastingen. U hoeft in dit geval dus niet langs een consulaat, 

ambassade of servicekantoor. Aan het gebruik van een eTA zijn echter wel voorwaarden 

verbonden. Op het moment van uw aanvraag hoeft u nog geen vliegticket of accommodatie 

geregeld te hebben. Zelfs uw precieze aankomstdatum hoeft nog niet bekend te zijn. In het 

aanvraagformulier hoeft u alleen maar een schatting van uw aankomstdatum in te vullen. 

 

Andere aankomstdatum? Geen bezwaar  

Als de aanvraag eenmaal is goedgekeurd, is het niet meer nodig om eventuele wijzigingen in uw 

reisplannen of aankomstdatum door te geven. Let op: Een goedgekeurd eTA is geen garantie dat 

u Canada ook daadwerkelijk mag inreizen. U moet zowel op het moment van uw aanvraag als 

tijdens uw reis voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor reizen met een eTA. Bij aankomst 

in Canada worden reizigers met een eTA steekproefsgewijs ondervraagd om te controleren of zij 

aan de voorwaarden voldoen.  

 

Paspoort voor een eTA-aanvraag 

Een eTA is geen fysiek document, maar een digitale reistoestemming die gekoppeld wordt aan 

het paspoortnummer van het paspoort waarmee de aanvraag wordt ingediend. Reizigers 

moeten dan ook met hetzelfde paspoort reizen als waarmee ze het eTA hebben aangevraagd. Dit 

paspoort moet gedurende het hele verblijf in Canada geldig zijn. De reistoestemming zelf hoeft 

alleen geldig te zijn bij aankomst. 

 

Is uw paspoort verlopen? Dan is ook het met dit paspoort aangevraagde eTA niet meer geldig. In 

dit geval moet u dus een nieuw eTA aanvragen met een nieuw paspoort. Een eTA aanvragen kan 

alleen met een regulier paspoort dat is afgegeven door een land dat is vrijgesteld van de 

visumplicht voor Canada, waaronder Nederland en België. Ook voor reizigers met een 

Nederlands of Belgisch noodpaspoort of een Duitse Vorläufiger Reisepass of Kinderreisepass is het 

mogelijk een eTA aan te vragen. Reizigers die niet aan alle voorwaarden voor het eTA voldoen, 

kunnen in plaats hiervan in veel gevallen een visum Canada aanvragen.  

  

https://visumbuitenland.nl/canada/visum
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Voor welke reisdoelen is een eTA geschikt? 

Het eTA Canada kan gebruikt worden voor toeristische reizen, zakenreizen en studiereizen. Het 

bezoeken van vrienden of familie valt ook onder toeristische reizen. Elk verblijf in het land mag 

maximaal zes maanden duren, ongeacht het reisdoel. De verplichting tot het hebben van een 

geldige reistoestemming geldt voor reizigers van alle leeftijden, dus ook voor baby’s en kinderen. 

Ook voor een overstap waarbij u het vliegtuig verlaat, is een eTA nodig.1 Dit geldt ook als men het 

vliegveld in Canada niet verlaat. 

 

Met een eTA kunt u er in het geval van een overstap met overnachting in Canada dus ook voor 

kiezen om in een hotel buiten het luchthavengebied te overnachten. U kunt zelfs een aantal 

dagen in Canada blijven voordat u verder reist naar uw volgende bestemming, omdat ook een 

eTA dat is aangevraagd voor een overstap geldig is voor een verblijf in Canada tot zes maanden. 

Een eTA of visum is niet nodig voor EU-burgers die vanuit de Verenigde Staten over land naar 

Canada reizen of die per (cruise)schip aankomen. 

 

Niet voor (ingeschreven) ingezetenen 

Alleen reizigers die in het bezit zijn van een Canadees of Amerikaans paspoort, een visum 

Canada of een Canadese permanent resident card vallen niet onder de eTA-verplichting. 

Inwoners van Canada en voormalige staatsburgers of inwoners van Canada die nog steeds staan 

ingeschreven in het Canadese bevolkingsregister, kunnen dan ook geen eTA of visum aanvragen. 

 

De status van Canadees staatsburger of ingezetene verloopt nooit vanzelf, zelfs niet als men al 

jaren niet meer in Canada is geweest. Bij twijfel over deze status is het dus altijd nodig te 

controleren  of u nog ingeschreven staat in het bevolkingsregister van Canada voordat u een eTA 

aanvraagt. Alleen als niet meer geregistreerd staat als ingezetene of staatsburger van Canada, 

kunt u een eTA aanvragen. 

 

Wanneer een vervangend eTA aanvragen 

Wanneer een Work Permit of Study Permit voor Canada wordt toegekend, ontvangt de aanvrager 

automatisch ook een eTA. Houders van een Work Permit of Study Permit die zich buiten Canada 

bevinden en van wie het eTA is verlopen, moeten een nieuw eTA aanvragen om weer naar 

Canada te mogen reizen. Ook als uw vorige eTA nog niet verlopen is, is het al mogelijk om een 

nieuwe eTA-reistoestemming aan te vragen. Het nieuwe eTA vervangt na toekenning de vorige 

reistoestemming. 

 

  

 
1 Een eTA is niet nodig voor een doorvlucht waarbij het vliegtuig alleen in Canada stopt om bij te tanken, omdat u het 

vliegtuig in dit geval niet verlaat. 
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Geldigheid en voorwaarden van het eTA Canada 

Controleer voor het indienen van uw aanvraag goed of u voldoet aan alle voorwaarden van het 

eTA. Alleen als u niet aan deze voorwaarden voldoet of als u langer dan zes maanden in Canada 

wil blijven, raadt de Canadese immigratiedienst aan om een visum aan te vragen. 

 

Geldigheidsduur 

Het eTA heeft een totale geldigheidsduur van vijf jaar. Binnen deze periode mag u een onbeperkt 

aantal reizen maken naar Canada, waarbij u per keer maximaal zes maanden in het land mag 

verblijven. Bij aankomst in Canada wordt een stempel in uw paspoort aangebracht. Aan de hand 

van deze stempel kunt u zien hoe lang uw verblijf mag duren. Als u aan alle voorwaarden 

voldoet, zult u met een eTA in veruit de meeste gevallen tot maximaal zes maanden in het land 

mogen blijven. 

 

Langer dan zes maanden in Canada blijven 

Eenmaal in Canada aangekomen kunt u eventueel een verlenging van het eTA aanvragen. Dit is 

mogelijk tot 30 dagen voor de dag waarop u het land zonder verlenging zou moeten verlaten. Als 

u al weet dat u langer dan zes maanden in het land wil blijven, is het aan te raden om in plaats 

van een eTA een visum met de juiste toegestane verblijfsduur aan te vragen. Alleen op die 

manier heeft u al voor vertrek de zekerheid dat u langer dan zes maanden in het land mag 

verblijven. 

 

Voorwaarden 

Zowel op het moment dat u de aanvraag indient als gedurende de gehele reis in Canada moet u 

voldoen aan alle voorwaarden van het eTA. Om gebruik te kunnen maken van een eTA, moet u 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

• U reist naar Canada voor toerisme, zaken of een overstap. 

 

• U bent in het bezit van een geldig paspoort dat is uitgegeven door een Visa-Exempt-land. 

 

• U vormt geen risico voor de veiligheid of volksgezondheid van Canada en er wordt niet 

verwacht dat u zult zorgen voor een bovengemiddelde belasting van het zorgsysteem 

van het land. Dit betekent onder andere dat u: 

 

o geen strafblad heeft; 

 

o geen ernstige besmettelijke ziektes heeft; 

 

o nooit een visumgerelateerde wet heeft overtreden; 
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o niet vervolgd wordt voor een misdrijf; 

 

o nooit een misdrijf heeft gepleegd. 

 
Bij aankomst in Canada worden reizigers steekproefsgewijs geselecteerd voor een controle. Als u 

geselecteerd wordt, moet u aannemelijk kunnen maken dat u: 

 

• voldoende reden heeft om Canada binnen zes maanden weer te willen verlaten. 

Overtuigende redenen kunnen onder andere zijn dat u familie, een baan of een woning 

buiten Canada heeft. Ook het hebben van een ticket voor een eventuele terugreis kan 

hierbij van pas komen. Het hebben van een retour- of doorreisticket is echter niet 

verplicht. 

 

• genoeg financiële middelen heeft om het (hele) verblijf en de terugreis te bekostigen. 

 

• inkomen ontvangt van een land buiten Canada (dit kan een salaris of uitkering zijn), 

waarmee u uzelf en eventuele familieleden kunt onderhouden. 

 

o Een bewijs van inkomen kan zowel dienen als bewijs van het hebben van 

voldoende financiële middelen als bewijs dat u een baan buiten Canada heeft en 

dus een reden om het land weer te verlaten. 

 

Bekijk ook altijd de meest recente voorwaarden met betrekking tot het coronavirus en reizen 

naar Canada met een eTA. 

 

Aanvullende voorwaarden in het geval van een zakelijke reis of het volgen van een 

training 

Een eTA kan ook gebruikt worden voor zakenreizen. Hiermee wordt bedoeld het bezoeken van 

zakenpartners, bijeenkomsten, beurzen of conferenties, inkopen en verkopen, het verlenen van 

aftersales diensten, of het opzetten van een handelsbeurs. Deze activiteiten zijn toegestaan 

zolang hiervoor geen handmatig werk wordt verricht (zoals bijvoorbeeld het opzetten van stands 

op een beurs). 

 

Voor hooggekwalificeerde werkzaamheden op management- of universitair niveau met een eTA 

geldt dat er wel handmatige arbeid mag worden verricht, maar wel maar eenmalig en voor 

maximaal 15 dagen achter elkaar in een periode van 6 maanden of eenmalig 30 dagen achter 

elkaar per jaar. Reizigers die het eTA gebruiken voor een zakelijke reis naar Canada kunnen bij 

aankomst gevraagd worden naar een uitnodigingsbrief van een (mogelijke) zakenpartner. 

 

Het volgen van trainingen is ook toegestaan met een eTA. Het geven van een training is alleen 

toegestaan als het gaat om een training voor de Canadese tak van de eigen werkgever die buiten 

Canada gevestigd is. Ook journalisten, filmcrews, rechters, arbiters, coaches en uitvoerend 

https://visumbuitenland.nl/canada/corona
https://visumbuitenland.nl/canada/corona
https://visumbuitenland.nl/canada/veel-gestelde-vragen#uitnodigingsbrief-faq
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artiesten die in functie reizen en hun essentiële ondersteunende medewerkers kunnen een eTA 

aanvragen. Dit geldt ook voor academici die onderzoeksprojecten evalueren of examineren. 

Gastsprekers op evenementen kunnen alleen met een eTA reizen als het evenement waarop zij 

spreken maximaal vijf dagen duurt. 

 

Hoe kunt u het eTA Canada aanvragen? 

U kunt eenvoudig online een eTA Canada aanvragen door op uw computer, laptop, tablet of 

smartphone het digitale aanvraagformulier in te vullen. Dit duurt meestal niet langer dan tien 

minuten. U kunt het formulier ook voor anderen invullen, op voorwaarde dat zij u hiervoor 

toestemming hebben gegeven. Ook moet u de ingevulde gegevens vervolgens aan de 

betreffende persoon of personen laten zien of voorlezen.  

 

Met één aanvraagformulier kunt u voor meerdere reizigers tegelijkertijd een eTA aanvragen. 

Voor het indienen van een groepsaanvraag klikt u na het invullen van de persoonlijke gegevens 

en de contact- en reisgegevens van een van de reizigers onderaan in het formulier op ‘Voeg een 

reiziger toe’. Op die manier kunt u meerdere reizigers aan uw aanvraag toevoegen. De contact- 

en reisgegevens hoeft u dan niet steeds opnieuw in te vullen en bovendien kunt u op deze 

manier de kosten voor alle individuele aanvragen in één keer voldoen. 

 

Welke gegevens heeft u nodig voor de eTA-aanvraag? 

Op het moment van de aanvraag heeft u alleen uw paspoortgegevens nodig en in het geval van 

een groepsaanvraag ook die van eventuele medereizigers. Houd er rekening mee dat alle 

reizigers zowel ten tijde van de aanvraag als op het moment van reizen aan alle voorwaarden 

voor het gebruik van het eTA moeten voldoen. Let erop dat in sommige gevallen aanvullende 

voorwaarden van toepassing kunnen zijn.2 

 

Let erop dat u alle paspoortgegevens nauwkeurig invult. Het is hierbij handig om te weten dat 

Nederlandse paspoorten nooit de letter “o” bevatten, maar dat het cijfer “0” wel kan voorkomen. 

Naast de paspoortgegevens, vult u voor alle reizigers een aantal algemene gegevens en 

informatie over de werkgever in en geeft u antwoord op een aantal achtergrondvragen. Hierna 

leest u de akkoordverklaring, waarmee u akkoord moet gaan om de betaling te kunnen voldoen 

en de aanvraag af te kunnen ronden. 

 

Betaling, bevestiging en goedkeuring 

Betalen kan veilig met iDEAL, Bancontact, PayPal of creditcard (Mastercard, Visa en 

AMEX/American Express). Nadat u betaald heeft, ontvangt u direct een betalingsbevestiging per 

e-mail. In deze e-mail vindt u ook een link naar uw persoonlijke statuspagina, waar u op elk 

 
2 Een ouder die zonder de andere ouder naar Canada reist met een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar), bijvoorbeeld, 
heeft aanvullende documenten nodig waaruit blijkt dat hij/zij van de andere persoon met wettelijk gezag toestemming 
heeft voor de reis met het kind. Zie voor meer informatie: www.kinderontvoering.org. 
 

http://www.kinderontvoering.org/
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gewenst moment de status van uw aanvraag kunt bekijken. Ontvangt u deze e-mail niet (meteen) 

of kunt u deze nergens terugvinden? U kunt de status van uw e-TA-aanvraag voor Canada ook via 

de website opzoeken. U ontvangt nogmaals een e-mail als uw aanvraag is goedgekeurd. U hoeft 

de bevestiging van een goedgekeurd eTA niet uit te printen. 

 

Alleen in uitzonderlijke gevallen nog extra gegevens nodig 

Alleen in uitzonderlijke situaties vraagt de Canadese immigratiedienst om aanvullende gegevens 

voordat er een beslissing wordt gemaakt met betrekking tot de afgifte van een eTA. Als dat zo is, 

ontvangt u een e-mail met instructies voor het aanleveren hiervan. Het is zeldzaam dat een eTA-

aanvraag wordt afgekeurd.3 Denkt u te weten wat de reden van afkeuring is geweest? Dan kunt u 

proberen een nieuwe aanvraag in te dienen nadat het probleem is opgelost. Weet u niet waarom 

uw eTA is afgekeurd? Dan kunt u beter een visum aanvragen. Als u in dit geval nogmaals een eTA 

aanvraagt, is het waarschijnlijk dat ook deze aanvraag wordt afgekeurd. 

 

Gegevens op het eTA en inchecken 

Moet u direct na goedkeuring van het eTA al inchecken voor uw vlucht? Dan kan het zijn dat uw 

luchtvaartmaatschappij uw eTA nog niet terug kan vinden. Noem in dit geval uw J-nummer (ook 

wel eTA-nummer). Dit nummer vindt u op de statuspagina van uw aanvraag en in de 

bevestigingsmail en het document met betrekking tot de goedkeuring van uw eTA. 

 

Kunt alsnog u niet inchecken, maar kloppen uw paspoortgegevens op het eTA wel? Dan zijn uw 

paspoortgegevens waarschijnlijk niet goed gekoppeld aan uw vliegticket. Om alsnog te kunnen 

inchecken moet u in dit geval zo snel mogelijk uw juiste paspoortgegevens doorgeven aan uw 

luchtvaartmaatschappij. Kloppen de gegevens op uw eTA niet? Dan kunt u er niet mee reizen. In 

dat geval is het nodig een nieuw eTA aan te vragen op basis van de juiste gegevens. 

 

Spoedaanvragen 

De meeste eTA-aanvragen worden binnen 5 dagen goedgekeurd. Voor een toeslag van € 17,50 

per persoon kunt u uw eTA-aanvraag met spoed indienen, waardoor de aanvraag gemiddeld al 

binnen 18 minuten wordt goedgekeurd. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van een 

spoedaanvraag echter ook langer duren. Hoe dan ook, raadt de immigratiedienst van Canada 

aan om altijd af te wachten met het boeken van uw vliegtickets totdat uw aanvraag is 

goedgekeurd. Er kan namelijk altijd vertraging ontstaan door een eventuele handmatige 

steekproefcontrole van de immigratiedienst of gepland of ongepland technisch onderhoud. 

 

De gemiddelde levertijden zoals vermeld op de website worden in de meeste gevallen behaald, 

maar moeten nooit worden opgevat als maximale levertijden. Houd er bij groepsaanvragen voor 

 
3 Er wordt nooit een reden opgegeven voor afkeuring, maar als u aan alle voorwaarden voldoet komt dit vaak door een 

foutief of onvolledig ingevuld aanvraagformulier, het niet opgeven van een tweede nationaliteit bij een eTA-aanvraag (ook 
als u zich hier mogelijk niet bewust van bent), of omdat u nog staat ingeschreven in het bevolkingsregister van Canada. 

https://visumbuitenland.nl/contact
https://visumbuitenland.nl/canada/veel-gestelde-vragen#geboorteland-faq
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meerdere reizigers bovendien rekening mee dat aanvragen per persoon beoordeeld worden en 

dat het dus zo kan zijn dat niet alle personen in het reisgezelschap hun eTA tegelijkertijd 

ontvangen. Als een van de aanvragers langer moet wachten op goedkeuring, betekent dit niet 

dat de kans groter is dat deze reiziger geen eTA zal ontvangen. 

 

Heeft u nog andere vragen? 

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen over het eTA? U kunt de status van uw 

aanvraag altijd opzoeken via uw persoonlijke statuspagina of via de website. Bekijk voor overige 

vragen de veelgestelde vragen over het eTA Canada op VisumBuitenland.nl. Als u het antwoord 

op uw vraag niet kunt vinden, kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de 

klantenservice. 

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

