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ESTA aanvraag USA 
 
Met ingang van 12 januari 2009 heeft de Amerikaanse overheid voor reizigers naar de Verenigde 
Staten een nieuwe regeling binnen het Visa Waiver Program: de ESTA-regeling (Electronic System for 
Travel Authorization).  
 
ESTA is een geautomatiseerd systeem om vast te stellen of bezoekers zonder visum naar de 
Verenigde Staten kunnen reizen, en of het bezoek een mogelijk veiligheidsrisico voor de V.S. inhoudt. 
De vragen die worden gesteld, zijn vergelijkbaar met die op het huidige aankomst/vertrekformulier I-
94, dat momenteel voor aankomst in de V.S. ingevuld moet worden.   
 
Benodigdheden ESTA aanvraag: 

o Paspoortgegevens 
o Creditcard of PayPal account 
o Uw contactinformatie 
o Uw meest recente werkgeversinformatie (indien van toepassing) 

 
Met ingang van 12 januari 2009 is het verplicht gesteld voor alle reizigers die aan boord gaan van 
een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten.  
  
Via de website https://esta.cbp.dhs.gov/ kan de reiziger online de aanvraag doen. 
 
LET OP:  

a) Typ bovenstaand adres in de adresbalk van internet en niet in Google! Als u ‘ESTA’ in Google 
invoert, komt u terecht bij bemiddelingsbureaus die hogere kosten in rekening brengen. Een 
aanvraag mag niet meer dan US $14 p.p. kosten! 

b) In het documentnummer van de Nederlandse reisdocumenten komt de letter “O” niet voor. 
Het is wel mogelijk dat het documentnummer het cijfer “0” (nul) bevat.  

 
 
Reizigers dienen vóór vertrek elektronisch toestemming voor visum-vrij reizen te vragen. Dit is 
mogelijk op elk moment nadat de reis gepland is. Men wordt echter aangeraden om dit zo vroeg 
mogelijk te doen, bij voorkeur tot uiterlijk 72 uur voor vertrek. In de meeste gevallen krijgt de reiziger 
binnen een paar seconden antwoord:  
 

1. Toestemming goedgekeurd: U krijgt toestemming om naar de VS te reizen.  
2. Reis niet goedgekeurd: De reiziger heeft een niet-immigrant visum nodig, verkrijgbaar via de 

Ambassade of het Consulaat van de VS, voordat deze naar de VS kan reizen.  
3. De toestemming is nog in behandeling: Binnen 72 uur ontvangt de reiziger via de website 

van ESTA antwoord over het al dan niet verkrijgen van reistoestemming. 
 
De autorisatie is twee jaar geldig, of tot de vervaldatum van het paspoort als deze vervaldatum 
binnen de periode van twee jaar valt. Tijdens de geldigheidsduur van de autorisatie mag er meerdere 
keren naar de Verenigde Staten gereisd worden. Gegevens met betrekking tot verblijfadres, 
vluchtnummer etc. dienen per reis te worden geüpdatet.   
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Stappenplan ESTA aanvraag 
Stap 1: Vrijwaringen ..............................................................................................................................  

Stap 2: Aanvrager informatie ................................................................................................................  

Stap 3: Reisinformatie ...........................................................................................................................  

Stap 4: Verkiesbaarheidsvragen ............................................................................................................  

Stap 5: Controleer uw aanvraag ............................................................................................................  

Stap 6: Betalen ......................................................................................................................................  

 

Wanneer u begint met de ESTA aanvraag kunt u op de eerste pagina de taal veranderen en kiezen 
voor Nederlands. Klik wanneer u dat gedaan heeft op “nieuwe aanvraag”. 

 
Klik op individuele aanvraag als u voor één persoon de ESTA wilt aanvragen. Klik op groepsaanvraag 
als u het voor meerdere personen wilt aanvragen, en maar één keer wilt betalen.  
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Stap 1: Vrijwaringen 
Klik hierop “Ja, ik heb de informatie gelezen en begrepen..” en vervolgens op 
volgende. Dit moet u voor zowel de Vrijwaring als de Travel Promotion Act of 2009 doen.  

 
  

× 
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Stap 2: Aanvrager informatie 

 

 
 
- Uw paspoort uploaden: U zou hier uw paspoort kunnen uploaden, hiermee worden sommige velden 
automatisch ingevuld. Het is echter niet verplicht.  
- Voor- en achternaam: vul hier uw naam zoals in het paspoort is weergegeven. Aangetrouwde 
namen dienen niet ingevuld te worden.  
- Aliassen: hier kunt u ‘nee’ invullen, tenzij u een officiële alias heeft.  
- Paspoortnummer: let hier goed op! De letter O komt nooit in een Nederlands paspoort voor, wel 
het cijfer 0 (nul). Kijk ook goed tussen het verschil van de hoofdletter I en het cijfer 1.  
- Nationaal identificatienummer: hier dient u uw BSN (Burgerservicenummer) in te vullen. Dit zijn 
enkel en alleen cijfers.  
- Land van staatsburgerschap: vul hier uw nationaliteit in zoals weergegeven in uw paspoort.  
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Ander staatsburgerschap/nationaliteit 
Wanneer u een tweede nationaliteit hebt (gehad) of in een ander land hebt gewoond of woont geeft 
u JA aan. Wanneer dit niet het geval is kunt u twee keer op NEE klikken. Wanneer u een GE-
lidmaatschap heeft klikt u op JA en voert u uw lidmaatschapsnummer in. Wanneer dit niet het geval 
is klikt u op NEE.  
 
Ouders 
In dit veld moet u de voor- en achternaam van uw ouders invullen. Dit kunnen de namen van 
biologische, adoptieve, voogden of stiefouders wezen. Wanneer u de naam van uw ouder(s) niet 
weet vult u UNKNOWN in beide velden in.  
 
Uw contactinformatie 

  

 
- Sociale media: het sociale media deel is optioneel, dus deze hoeft niet ingevuld te worden. 
 
 
Informatie werkgever 

 
- Alleen de velden met een * zijn verplicht, de andere velden hoeven niet per se ingevuld te worden.  
- Heeft u momenteel geen werkgever? Geef dan de gegevens van uw vorige werkgever op. Wanneer 
u nog nooit een werkgever heeft gehad, vult u NEE in.  
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Stap 3: Reisinformatie 
Informatie contactpersoon in de V.S. 

 
Wanneer u in een hotel slaapt kunt u hier de informatie invullen van dat hotel: 
- Naam: hier vult u het hotelnaam in 
- Adres: hier vult u het adres van het hotel in, eerst het huisnummer en dan de straat.  
- Staat: hier vult u de staat van de bezochte stad in 
- Telefoonnummer: hier vult u het telefoonnummer in van het hotel (staat ook op de voucher) 
- Vink ook het vakje van ‘Zelfde als info contactpersoon ..’ aan. Dan hoeft u het niet nogmaals in te 
vullen bij het verblijfadres.  
 
Noodcontactinformatie binnen of buiten de V.S. 
U kunt hier de contactgegevens invullen voor nood, zoals van vrienden of familie.  
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Stap 4: Verkiesbaarheidsvragen 
Voor deze stap krijgt u een serie aan vragen over bijvoorbeeld gezondheid en wetsovertredingen. Vul 
deze vragen naar waarheid in. Wanneer u dit heeft gedaan kunt u het vinkje onder ‘Waarmerking’ 
aanklikken. Wanneer u het formulier invult voor iemand anders kunt u het vinkje onder ‘Alleen voor 
derden’ aanklikken.  
 

Stap 5: Controleer uw aanvraag 
Bij deze stap kunt u uw gegevens zorgvuldig controleren. Wanneer u het eens bent met de gegevens 
klikt u op ‘Bevestigen en doorgaan’. Dit doet u in totaal drie keer, namelijk bij:  

1. Controleer uw aanvraag 
2. Aanvrager informatie 
3. Reis informatie 

Wanneer u alles zorgvuldig heeft nagekeken komt u bij de stap verificatie uit. Hier vult u nogmaals 
uw paspoort nummer in, land van afgifte, achternaam en geboortedatum. Wanneer dit is ingevuld 
klikt u op ‘volgende’.  
 

Stap 6: Betalen 

 
 
U betaalt $14 per aanvraag, dit moet u voldoen via uw creditcard. Klik op het vinkje ‘Vrijwaring’ en ga 
door naar ‘Nu betalen’. U kunt in het volgende scherm kiezen of u met PayPal wilt betalen of met uw 
creditcard. Wanneer u met uw creditcard betaalt wordt u gewezen naar een pagina waar u de 
gegevens van uw creditcard moet invullen.  
 
Zo, alle stappen zijn voltooid! Zodra u de betaling heeft gedaan zult u binnen 72 uur een bevestiging 
krijgen of de aanvraag is goedgekeurd.  
 
Wij raden u aan… 
- om uw ESTA-goedkeuring uit te printen en mee te nemen in uw handbagage (dit is echter niet 
verplicht). 
- … nog meer? 
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