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Visum Nieuw-Zeeland 
Belangrijke informatie over het visum voor Nieuw-Zeeland 

 
Sinds oktober 2019 is reizen naar Nieuw-Zeeland enkel mogelijk met een NZeTA 

of visum. Het NZeTA is geschikt voor een vakantie of bezoek aan familie en 

vrienden in Nieuw-Zeeland, maar ook voor zakenreizen en korte studies. Ook in 

het geval van een overstap in Nieuw-Zeeland is een NZeTA verplicht. 

 

Verplicht Ja 

Geschikt voor Toerisme, zakenreizen, overstap 

Geldigheidsduur 2 jaar 

Verblijfsduur Max. 3 maanden per bezoek en max. 6 maanden per jaar 

Normale levertijd Gemiddeld 5 werkdagen 

Spoedlevering Met 90% kans binnen een uur 

Kosten € 59,95 (incl. toeristenbelasting van 35 NZD) 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, creditcard, PayPal, Trustly 

 

Er bestaan verschillende soorten visa voor Nieuw-Zeeland. Dit document gaat alleen over het 

NZeTA visum. Komt u hiervoor niet in aanmerking? Dan kunt u terecht bij een Nieuw-Zeelandse  

ambassade of consulaat voor het aanvragen van een ander visum. Ga voor het NZeTA naar 

visumbuitenland.nl/nieuw-zeeland en volg de stappen of klik op onderstaande groene knop: 

 

 
 

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

informatie over de voorwaarden en geldigheid van het NZeTA vindt u op de volgende pagina’s.   

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S2RKKVDI/visumbuitenland.nl/nieuw-zeeland
https://visumbuitenland.nl/nieuw-zeeland
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Wat is het NZeTA visum en wie kan het aanvragen? 

Iedereen die naar Nieuw-Zeeland reist, moet een NZeTA of ander visum aanvragen, behalve 

reizigers met een paspoort van Nieuw-Zeeland of Australië. Dit geldt dus ook voor kinderen. 

NZeTA staat voor New Zealand electronic Travel Authority. Het is een elektronische reisvergunning 

die het reizigers mogelijk maakt om zonder fysiek visum van een ambassade, consulaat, of 

visumkantoor naar Nieuw-Zeeland te reizen. Omdat het NZeTA geheel online kan worden 

aangevraagd, is het de gemakkelijkste en goedkoopste manier om aan de visumplicht te voldoen.  

 

Paspoorthouders van een land dat deelneemt aan het visa waiver programma van Nieuw-Zeeland 

die voldoen aan alle voorwaarden kunnen een NZeTA visum aanvragen.1 Onder andere reizigers 

uit alle EU-landen (waaronder Nederland en België), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland 

kunnen gebruikmaken van het NZeTA. Het visum moet voor vertrek worden aangevraagd, het is 

niet mogelijk na aankomst in Nieuw-Zeeland nog een visum te verkrijgen. 

 

Naar Nieuw-Zeeland reizen met het NZeTA 

Al bij het inchecken voor de vlucht controleert de luchtvaartmaatschappij of reizigers over een 

geldig visum Nieuw-Zeeland beschikken. Houd er rekening mee dat een toegekend visum nooit 

een garantie is dat u het land ook daadwerkelijk mag inreizen. Na aankomst in Nieuw-Zeeland 

controleert de immigratiedienst nogmaals of u aan alle voorwaarden voldoet. 

 

Voorwaarden voor het NZeTA  

Om het NZeTA visum Nieuw-Zeeland online aan te mogen vragen moet aan de volgende 

voorwaarden worden voldaan: 

 

• Het paspoort moet op het moment van vertrek uit Nieuw-Zeeland nog minstens 3 

maanden geldig zijn. 

 

• Bij aankomst moet een ticket voor de door- of terugreis getoond kunnen worden. 

 

• De reiziger moet kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken 

voor het gehele verblijf. 

 

• In dienst treden van een Nieuw-Zeelandse organisatie is niet toegestaan, ook niet als 

vrijwilliger. 

 

• De reiziger mag niet lijden aan een ernstige overdraagbare ziekte en er moet geen risico 

bestaan dat de reiziger een grote belasting zal vormen voor het zorgsysteem van het 

land. 

 
1 Een NZeTA visum voor Nieuw-Zeeland kan alleen worden aangevraagd met een regulier paspoort of een geaccepteerd 
noodpaspoort. Bezit u alleen een rijbewijs, identiteitskaart, of verblijfsvergunning? Dan kunt u via VisumBuitenland.nl (nog) 
geen visum voor Nieuw-Zeeland aanvragen. Zorg eerst voor een regulier paspoort of neem contact op met de ambassade 
of het consulaat van Nieuw-Zeeland in of voor uw land voor een ander visum. 
 

https://visumbuitenland.nl/nationaliteiten
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• De reiziger is nooit strafrechtelijk veroordeeld, wordt niet verdacht van een misdrijf en 

vormt geen risico voor de openbare orde en veiligheid in Nieuw-Zeeland.2 

 

Reizigers die niet aan alle voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking voor een NZeTA 

visum, maar kunnen in veel gevallen nog wel een ander visumtype aanvragen. Voor vragen 

hierover kunt u contact opnemen met de ambassade of een consulaat van Nieuw-Zeeland. 

 

Geldigheid 

Het visum Nieuw-Zeeland is geldig als wordt voldaan aan alle voorwaarden. Zo mag het NZeTA 

alleen worden gebruikt voor een van de onderstaande reisdoelen en moet uw paspoort lang 

genoeg geldig zijn. U moet voor elke reis naar Nieuw-Zeeland aan alle voorwaarden voldoen. 

 

Reisdoelen 

U mag met een NZeTA naar Nieuw-Zeeland reizen voor een vakantie of bezoek aan familie en/of 

vrienden, maar ook voor een zakenreis, voor het beoefenen van amateursport of voor een korte 

studiereis. Het NZeTA is ook verplicht voor reizigers die alleen een tussenlanding maken in 

Nieuw-Zeeland. Met het NZeTA mag u niet in dienst treden bij een Nieuw-Zeelandse organisatie,  

ook niet als het gaat om vrijwilligerswerk. Ook een bezoek om medische redenen is niet 

toegestaan met een NZeTA. In dit geval moet u  contact opnemen met de ambassade van Nieuw-

Zeeland. 

 

Geldigheidsduur 

Het visum Nieuw-Zeeland (NZeTA) is twee jaar geldig. Dit betekent echter niet dat u twee jaar 

lang in het land mag blijven. Binnen deze twee jaar mag er echter wel een onbeperkt aantal keer 

naar het land gereisd worden. Iedere reis naar Nieuw-Zeeland gedurende deze twee jaar mag 

maximaal drie maanden duren. Per jaar mag u in totaal niet langer dan zes maanden in het land 

zijn. 

 

Het visum Nieuw-Zeeland wordt gekoppeld aan een specifiek paspoort, namelijk dat van de 

aanvrager. Ontvangt u een nieuw paspoort, maar heeft u uw NZeTA aangevraagd met uw oude 

paspoort? Dan moet met het nieuwe paspoort dus opnieuw een NZeTA worden aangevraagd. 

Het visum is direct geldig vanaf het moment dat de aanvraag wordt goedgekeurd.3 

  

 
2 Als u een strafblad heeft of ooit een verkeersboete heeft gekregen, kunt u in de meeste gevallen nog wel met een NZeTA 
reizen. 
 

3 Omdat het NZeTA twee jaar geldig is, kunt u er desgewenst voor kiezen uw NZeTA alvast aan te vragen voor een reis naar 
Nieuw-Zeeland die bijvoorbeeld pas over een jaar zal plaatsvinden. Houd er wel rekening mee dat ook het paspoort 
waarmee u het NZeTA aanvraagt nog lang genoeg geldig moet zijn. 
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Wilt u langer blijven of is uw NZeTA niet lang genoeg meer geldig? 

Een NZeTA kan niet worden verlengd. Is uw huidige visum niet lang genoeg geldig voor uw hele 

reis? Vraag dan tijdig een nieuw NZeTA aan. Wilt u langer dan drie maanden achter elkaar in 

Nieuw-Zeeland verblijven? Dan is een NZeTA niet voldoende en moet u een ander soort visum. 

Hiervoor kunt u terecht bij de ambassade. 

 

Uw visum aanvragen in drie eenvoudige stappen 

U kunt uw visum voor Nieuw-Zeeland in drie eenvoudige stappen aanvragen. De eerste stap is 

het invullen van het digitale aanvraagformulier. Na het nauwkeurig invullen en controleren van 

het aanvraagformulier, is de volgende stap het voldoen van de betaling. De derde en laatste stap 

is het uploaden van een digitale pasfoto voor elke reiziger.  

 

Stap 1: het invullen van het aanvraagformulier 

Zorg ervoor dat u de paspoortgegevens van uzelf en eventuele medereizigers bij de hand heeft 

wanneer u begint met het invullen van het aanvraagformulier. Om het NZeTA aan te kunnen 

vragen hoeft u nog geen vliegtickets of overnachtingen geboekt te hebben. Het is ook niet nodig 

dat u al exact weet wanneer u in Nieuw-Zeeland zult aankomen. In het aanvraagformulier vult u 

een verwachte aankomstdatum in. Deze mag van uw daadwerkelijke aankomstdatum afwijken, 

zolang uw gehele verblijf in Nieuw-Zeeland binnen de geldigheidsduur van uw visum valt. 

 

In het formulier vult u eerst de contact- en reisgegevens in. Na het invullen van deze gegevens, 

vult u voor alle reizigers de paspoortgegevens in en geeft u antwoord op een aantal 

veiligheidsvragen. 

 

Groepsaanvraag 

Naast een individuele visumaanvraag, kunt u ook een groepsaanvraag indienen en zo voor 

meerdere personen tegelijkertijd het visum Nieuw-Zeeland aanvragen. Hiervoor heeft u 

toestemming nodig van deze personen. Om de gegevens van meerdere reizigers in te vullen, 

klikt u in het formulier op “Voeg een reiziger toe”. Het indienen van een groepsaanvraag heeft 

het voordeel dat de contact- en reisgegevens maar een keer ingevuld hoeven te worden. Zo 

bespaart u tijd. Houd er rekening mee dat elke aanvraag individueel beoordeeld wordt, ook als 

meerdere aanvragen tegelijkertijd worden ingediend. In het geval van een groepsaanvraag 

betaalt u dezelfde prijs per persoon als voor individuele aanvragen, maar u hoeft in dit geval 

maar een betaling uit te voeren. 

 

Controleer vóór het aanvragen van een NZeTA goed of uw paspoort en die van eventuele 

medereizigers nog lang genoeg geldig zijn. Is dit niet het geval? Zorg er dan eerst voor dat alle 

reizigers een paspoort hebben dat nog lang genoeg geldig is. 

 

  

https://visumbuitenland.nl/nieuw-zeeland
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Nauwkeurige controle van de gegevens 

Vul het formulier nauwkeurig in. Alle gegevens in het NZeTA-formulier moeten kloppen. Let er 

vooral op dat de paspoortgegevens van alle reizigers 100% correct zijn. Zelfs een kleine typefout 

kan resulteren in een ongeldig visum. Als u een fout maakt in de paspoortgegevens, is het nodig 

om een compleet nieuw NZeTA aan te vragen. Bij de paspoortgegevens horen onder andere de 

voor- en achternamen, de geboortedatum, het geslacht, het paspoortnummer en de afgifte- en 

verloopdatum van het paspoort van de reiziger. 

 

Een NZeTA met onjuiste paspoortgegevens, zoals een verkeerde of verkeerd gespelde naam is 

niet geldig. Namen met accenten of leestekens (bijvoorbeeld namen met een ü, ä, ö, ç, é, è, ê, ñ 

of ß) worden automatisch omgezet naar de spelling van de naam zoals deze in het 

machineleesbare deel van het paspoort staat. U vindt het machineleesbare deel onderaan de 

plastic of gelamineerde pagina van uw paspoort. Het gaat om de twee regels met veel “<<<”-

tekens. Direct na de landcode staat uw naam. 

 

Om te voorkomen dat uw aanvraag wordt afgekeurd of dat uw toegekende NZeTA ongeldig is, 

wordt u gevraagd om uw gegevens nauwkeurig te controleren. Dat kan op de controlepagina, 

voordat u de betaling voldoet. Zodra de betaling van de aanvraag is verwerkt, kunnen de 

gegevens niet meer gewijzigd worden. 

 

Stap 2: het voldoen van de betaling 

Na het invullen van het aanvraagformulier, voldoet u de betaling. Dit kan veilig en gemakkelijk 

met iDeal, Bancontact, PayPal, creditcard (Mastercard, Visa, American Express) of Trustly. Voor 

geen van deze betaalmethodes worden aanvullende kosten in rekening gebracht. Het visum voor 

Nieuw-Zeeland kost € 59,95 per persoon. Dit is de totaalprijs, inclusief btw, de kosten voor de 

beoordeling van de aanvraag door overheidsinstanties van Nieuw-Zeeland, de servicekosten van 

VisumBuitenland.nl en de verplichte Nieuw-Zeelandse toeristenbelasting.4  

 

Nadat u de betaling voltooid heeft, ontvangt u daarvan een bevestiging per e-mail. Deze e-mail 

bevat een link naar een persoonlijke pagina waarop u de status van uw NZeTA-aanvraag kunt 

terugvinden. Vanaf deze pagina kunt u ook een kwitantie downloaden. Als u deze e-mail (nog) 

niet heeft ontvangen of niet terug kunt vinden, kunt u uw persoonlijk statuspagina ook opzoeken 

door het ordernummer van uw aanvraag in te vullen op VisumBuitenland.nl. Als dit niet lukt, 

kunt u ook altijd contact opnemen voor meer informatie. Zodra de aanvraag is verwerkt kunt u 

vanaf uw statuspagina zowel uw visum als de volledige factuur downloaden. 

 

  

 
4 De toeristenbelasting (International Visitor Conservation and Tourism Levy, IVL) van 35 NZD is inbegrepen in de visumprijs. 

https://visumbuitenland.nl/contact
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Stap 3: het uploaden van een pasfoto 

De derde en laatste stap die nodig is om uw visumaanvraag te voltooien is het uploaden van een 

digitale pasfoto voor iedere reiziger. Dit kan een officiële pasfoto zijn, maar het mag ook een 

selfie zijn, zolang deze aan de voorwaarden voldoet. U kunt deze foto of foto’s eenvoudig 

uploaden na het voltooien van uw betaling. Heeft u de benodigde foto’s niet bij de hand? U mag 

deze ook op een later moment aanleveren. Houd er wel rekening mee dat uw aanvraag pas in 

behandeling wordt genomen nadat u voor alle reizigers de benodigde foto’s in goede orde heeft 

aangeleverd. 

 

Status van de aanvraag en toekenning van het visum  

Visumaanvragen voor Nieuw-Zeeland worden over het algemeen binnen 1 week goedgekeurd. 

Dit is een gemiddelde levertijd. Het is dus niet te garanderen dat uw visum ook daadwerkelijk 

binnen deze termijn wordt toegekend. Zodra het visum is toegekend, ontvangt u een 

bevestigingsmail. In deze e-mail vindt u weer een link naar uw persoonlijke statuspagina. Vanaf 

deze pagina kunt u voor alle reizigers het visum Nieuw-Zeeland downloaden als PDF-bestand. 

Print het NZeTA visum uit en neem het mee op reis. Het meenemen van een geprint exemplaar 

is niet verplicht, maar wel handig als u bij aankomst in Nieuw-Zeeland geselecteerd wordt voor 

een steekproefcontrole. 

 

Heeft u voor meerdere personen tegelijkertijd een visum aangevraagd? Het is normaal dat 

individuele aanvragen binnen een groepsaanvraag op verschillende momenten worden 

goedgekeurd. Er kunnen dus enkele dagen zitten tussen de goedkeuring van de eerste en de 

laatste aanvraag binnen dezelfde groepsaanvraag. VisumBuitenland.nl heeft geen invloed op de 

snelheid van de keuring van visumaanvragen door de immigratiedienst van Nieuw-Zeeland. 

Vanaf het moment dat de aanvraag wordt doorgezet naar de immigratiedienst kan er dus ook 

geen invloed meer worden uitgeoefend op de verwerkingstijd. Het is daarom aan te raden om 

uw aanvraag ruim voor vertrek in te dienen. 

 

Wat als uw aanvraag wordt afgekeurd? 

NZeTA-aanvragen worden zelden afgekeurd en als dit wel gebeurt, wordt hier door de 

immigratiedienst geen reden voor gegeven. Kunt u een fout ontdekken in de gegevens die u 

heeft ingevuld in het aanvraagformulier? Alleen dan heeft het zin om een nieuwe aanvraag in te 

dienen met de correcte gegevens. Als u geen fout kunt ontdekken in de ingevulde gegevens, zal 

een nieuwe aanvraag naar alle waarschijnlijkheid weer worden afgekeurd. U kunt in het geval 

van een afgekeurd NZeTA altijd nog een Visitor Visa aanvragen bij de Nieuw-Zeelandse 

immigratiedienst. Als uw via VisumBuitenland.nl ingediende NZeTA-aanvraag wordt afgekeurd, 

ontvangt u het volledige aankoopbedrag terug. De enige uitzondering hierop geldt voor reizigers 

die voor dit visum al eerder een afkeuring hebben ontvangen. 
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Wat als u na goedkeuring alsnog niet kunt inchecken? 

Staan uw paspoortgegevens correct op uw NZeTA en kunt u niet inchecken? Dan zit er 

waarschijnlijk een fout zit in uw paspoortgegevens zoals deze bekend zijn bij uw 

luchtvaartmaatschappij. Neem in dit geval contact op met uw luchtvaartmaatschappij, zodat zij 

dit kunnen oplossen en u alsnog kunt inchecken. Als uw paspoortgegevens niet correct op uw 

NZeTA staan, is dit alleen op te lossen door een compleet nieuw NZeTA aan te vragen. 

 

Kunt u niet inchecken, maar staan uw paspoortgegevens correct op uw NZeTA en zijn ook de bij 

de luchtvaartmaatschappij bekende gegevens correct? Dat kan komen door een fout in de 

paspoortgegevens van een van uw medereizigers. Als u tegelijkertijd probeert in te checken met 

een medereiziger waarvan de paspoortgegevens onjuist zijn, kan dit ervoor zorgen dat ook u niet 

kunt inchecken. 

 

Spoedaanvraag 

Reizigers die op korte termijn naar Nieuw-Zeeland willen vrtrekken, maar nog geen NZeTA 

hebben aangevraagd, kunnen in het aanvraagformulier de optie ‘Spoedlevering’ aanvinken. Voor 

een spoedaanvraag wordt per persoon een toeslag van € 17,50 in rekening gebracht. 

Spoedaanvragen worden met 90% kans al binnen een uur goedgekeurd. Dit kan echter nooit 

worden gegarandeerd.  

 

Spoedaanvragen worden door VisumBuitenland.nl altijd binnen 24 uur in behandeling genomen. 

Vaak al binnen een uur vanaf het moment dat u per e-mail de bevestiging ontvangt dat uw 

aanvraag in goede orde is ontvangen, ook buiten kantoortijden. Na goedkeuring van de aanvraag 

door de immigratiedienst ontvangt u een e-mail en een SMS met informatie over hoe en waar u 

het NZeTA kunt downloaden. 

 

Heeft u nog andere vragen? 

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen over het visum Nieuw-Zeeland? Bekijk in het 

geval van een lopende aanvraag uw statuspagina of zoek de informatie over de status van uw 

NZeTA-aanvraag op via de website. Bekijk ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over 

het visum op VisumBuitenland.nl. Mocht u ook daar het antwoord op uw vraag niet vinden, kunt 

u natuurlijk altijd contact opnemen. 

https://visumbuitenland.nl/contact
https://visumbuitenland.nl/contact
https://visumbuitenland.nl/nieuw-zeeland/veel-gestelde-vragen
https://visumbuitenland.nl/nieuw-zeeland/veel-gestelde-vragen

