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eTA aanvraag Canada 
 
De Canadese overheid heeft voor reizigers naar Canada sinds maart 2016 een 
nieuwe regeling: de eTA-regeling (Electronic System for Travel Authorization).   
 
eTA-regeling 
Met ingang van 15 maart 2016 is voor een reis naar Canada de eTA-regeling van toepassing. Indien u 
Canada per vliegtuig binnenkomt moet u een eTA-reistoestemming hebben. Deze electronische 
reistoestemming kunt u uitsluitend online via de internetpagina 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp aanvragen. De kosten die hiervoor in rekening 
worden gebracht bedragen CAD$ 7,-- en kunt u per creditcardbetaling voldoen.  
 
eTA is een geautomatiseerd systeem om vast te stellen of bezoekers zonder visum naar Canada 
kunnen reizen, en of het bezoek een mogelijk veiligheidsrisico voor Canada inhoudt.  
 
Benodigdheden: 

o Paspoortgegevens 
o Creditcard 

 
Dit is verplicht gesteld voor alle reizigers die per vliegtuig naar Canada reizen. Als u enkel Canada 
binnen reist per cruiseschip, is dit niet verplicht.   
 
Via de website http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-int.asp kunt u online de aanvraag doen.  
 
LET OP:  

a) Typ bovenstaand adres in de adresbalk van internet en niet in Google! Als u ‘eTA’ in Google 
invoert, komt u terecht bij bemiddelingsbureaus die hogere kosten in rekening brengen. Een 
aanvraag mag niet meer dan CAD$ 7 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 Canada te reizen.  
2. Reis niet goedgekeurd: De reiziger heeft een niet-immigrant visum nodig, verkrijgbaar via de 

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

van eTA antwoord over het al dan niet verkrijgen van reistoestemming. 
 
Meer informatie over eTA is te vinden op de website van de Canadese overheid: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp 
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Hulpgids bij uw eTA aanvraag 
 
Enkele tips: 

• U kunt maar voor één persoon tegelijk een aanvraag indienen en betalen. Voor een gezin van 
drie bijvoorbeeld, moet u het formulier drie keer invullen en indienen.  

• Controleer ook de map met ongewenste e-mail voor het e-mailadres dat u hebt opgegeven 
op uw eTA-aanvraagformulier. Bepaalde spamfilters kunnen automatische e-mails van IRCC 
blokkeren. Controleer de map regelmatig omdat e-mails soms vanuit uw postvak IN kunnen 
worden verplaatst naar de map met ongewenste e-mail. 

• U kunt de e-mail met de bevestiging gebruiken als referentie, maar u hoeft deze niet af te 
drukken voor gebruik tijdens uw reis. Een eTA wordt elektronisch gekoppeld aan uw 
paspoort of reisdocument en is vijf jaar geldig of tot uw paspoort vervalt.  

• Als uw eTA is goedgekeurd, maar u verkeerde gegevens hebt ingevoerd op het eTA-
aanvraagformulier, bijvoorbeeld een verkeerd paspoortnummer, wordt u niet toegelaten aan 
boord van uw vlucht. Zorg dat u uw paspoortnummer correct invoert om eventuele 
reisvertragingen te vermijden. 

• Uw informatie kan niet opgeslagen worden. U hebt een beperkte tijdspanne om het 
formulier in te vullen. U kunt uw sessie wel verlengen als u wat meer tijd nodig hebt. 
Wanneer het waarschuwingsbericht over het einde van de sessie wordt weergegeven, klikt u 
op de knop ‘Continue session’ (Doorgaan met sessie). Lees het hulpdocument om eer zeker 
van te zijn dat u alles bij de hand hebt om het formulier in te vullen.  

 
 
Stappenplan 
Vult u dit formulier voor iemand anders in? (*verplicht veld) 

 
 
 
 

Wanneer u het invult voor uw partner/familie kunt u gewoon op ‘No’ klikken 
 
 
 
Welk reisdocument gebruikt u om naar Canada te reizen? (*verplicht veld) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selecteer uit de volgende opties het reisdocument waarmee u van plan bent om naar Canada te 
reizen. Voor de meeste reizigers geld een ‘ordinary/regular passport’.  
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Door welk land is uw paspoort uitgereikt? (*verplicht veld) 

 
Selecteer het land dat uw paspoort heeft uitgereikt. Selecteer de landcode die overeenkomt met die 
op uw paspoort. 
Voor een Nederlands paspoort is de code NLD 
 
 
Welke nationaliteit wordt weergegeven op uw paspoort? (*verplicht veld) 

 
Voor een Nederlandse nationaliteit klik op “Netherlands, The”   
 
Let op!: Als u staatsburger bent van een land met visumplicht, komt u niet in aanmerking om een eTA 
aan te vragen. U hebt mogelijk een visum of ander type reisdocument nodig om naar Canada te 
reizen.  
 
 
Paspoortgegevens van de aanvrager 

 
Let extra goed op bij het invullen van uw paspoortinformatie. Als u een verkeerd paspoortnummer 
invult, kunt u mogelijk niet inschepen voor uw vlucht naar Canada.  

• Paspoortnummer: let goed op of het een 0 (‘nul) of een o is, en of het een 1 (‘een’) of I 
(hoofdletter i) is.  

• Voor bij de voornamen alle namen in zoals ze worden weergegeven op uw paspoort, u 
gebruikt hierbij niet uw aangetrouwde naam.  
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Persoonlijke gegevens van de aanvrager 
 

 

 
 
 
Contactgegevens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboortedatum 

Geslacht 

Geboorteland 

Geboorteplaats 

Optioneel 
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Woonadres 
In dit gedeelte van het formulier wordt u gevraagd uw adresgegevens in te 
voeren. Voer uw vast woonadres in. Voer geen adres in waar u tijdelijk verblijft. Voer geen postbus 
in, want dan zal uw aanvraag worden geweigerd. 

 
 
 
Reisinformatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer van appartement / wooneenheid (indien van toepassing) 

Huisnummer 

 
Straatnaam 

Straatnaam regel 2 (indien van toepassing) 

Plaats

 
  

Land 

Regio (indien van toepassing) 
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Toestemming en verklaring 

 
Klik voor de laatste stap op ‘I Agree’ (Ik ga akkoord), en vul uw handtekening in (volledige naam zoals 
in uw paspoort staat).  
 
Wanneer alles volledig is ingevuld kunt u klikken op ‘Proceed to Payment’ (verdergaan naar betalen).  
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