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ESTA
Belangrijke informatie over het ESTA voor Amerika
Alle reizigers naar de Verenigde Staten van Amerika zijn verplicht vooraf een
visum of ESTA aan te vragen. Alleen reizigers die een Amerikaans paspoort
bezitten (en meenemen) en reizigers die over land inreizen worden toegelaten
zonder visum of ESTA.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toerisme, zakenreizen, overstappen

Geldigheidsduur

2 jaar, voor meerdere reizen

Verblijfsduur

Maximaal 90 dagen per bezoek

Normale levertijd

Binnen 72 uur

Spoedlevering

Gemiddeld één uur

Kosten

€29,95 per persoon

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal

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

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 06-01-2020.
Meer informatie en de voorwaarden van het ESTA Amerika vindt u op de volgende pagina’s.
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Voor wie
Elke reiziger met de Nederlandse of Belgische nationaliteit moet al voor het inchecken voor een
vlucht naar Amerika een geldig ESTA of visum bezitten. Aangezien het aanvragen van een ESTA
vele malen eenvoudiger en goedkoper is dan het aanvragen van een visum voor Amerika, kiezen
de meeste reizigers voor het ESTA. Wel moet dan aan de voorwaarden worden voldaan die in dit
document worden genoemd.

Voorwaarden
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om gebruik te mogen maken van het ESTA:

●

U bezit een paspoort dat is uitgegeven door een land dat valt onder het Visa Waiver
Program. Hieronder vallen onder andere Nederland en België

●

U reist met het paspoort dat is gebruikt bij het invullen van het ESTA formulier

●

U heeft niet de nationaliteit van Irak, Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Somalië of Libië; niet nu,
niet in het verleden en ook niet als tweede nationaliteit

●

U bent sinds 2011 niet in Irak, Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Somalië of Libië geweest en
heeft van deze landen ook geen stempels in het paspoort

●

U heeft geen lichamelijke of geestelijke aandoening welke mogelijk een gevaar vormt
voor uw directe omgeving

●

U heeft nooit een wet met betrekking tot bezit, distributie of gebruik van drugs
overtreden

●

U lijdt niet aan een ernstige, besmettelijke ziekte

●

U bent niet gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf dat tot ernstige schade of letsel
heeft geleid

●

U heeft nooit ergens ter wereld immigratieregels overtreden

Geldigheid
Het ESTA is alleen geldig indien het wordt gebruikt voor onderstaande reisdoelen en gedurende
de geldigheidstermijn van zowel het ESTA als het paspoort waarmee het is aangevraagd.

Reisdoel
Het ESTA is enkel geldig indien het wordt gebruikt om een zakelijke of toeristische reis te maken,
of om een overstap te maken op een luchthaven in de Verenigde Staten. Het bezoeken van
familie of vrienden valt onder toeristische reizen en is derhalve ook toegestaan met een ESTA.
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Geldigheidsduur
Het ESTA heeft een geldigheidsduur van twee jaar vanaf het moment van toekenning.
Gedurende deze twee jaar is het ESTA geldig voor een onbeperkt aantal reizen naar de Verenigde
Staten van Amerika. Desondanks mag elk verblijf maximaal 90 dagen duren. Met ‘verblijf’ wordt
bedoeld: de tijd die u aaneengesloten in Amerika verblijft, inclusief eventuele aansluitende reizen
naar Canada, Mexico en/of Caribische eilanden.

Geldigheid paspoort
Het ESTA is gekoppeld aan het paspoort waarmee het is aangevraagd. Daardoor vervalt direct de
geldigheid van het ESTA wanneer het paspoort verloopt. Heeft u een nieuw paspoort
aangevraagd? Dan moet u ook een nieuw ESTA aanvragen.

Hoe aanvragen
Het ESTA aanvragen kan eenvoudig door online te navigeren naar
https://visumbuitenland.nl/amerika en te klikken op ‘Nu aanvragen’. Vervolgens kan het ESTA
aanvraagformulier worden ingevuld, wat ongeveer vijf minuten per reiziger in beslag neemt. Het
is tevens mogelijk een ESTA aan te vragen voor een ander of voor een groep reizigers. Na het
invullen van het ESTA formulier wordt de betaling uitgevoerd (dat kan met iDEAL, Bancontact,
PayPal of creditcard).

Direct na het voldoen van de betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen. Na
toekenning wordt een e-mail en een SMS gestuurd naar de aanvrager. In de e-mail staat een link
naar de statuspagina, waar te zien is of het ESTA Amerika is toegekend. Ook kan hier een
bevestiging van de reistoestemming worden gedownload en uitgeprint. Het uitprinten van een
ESTA is niet noodzakelijk.

Spoedaanvragen
De ESTA-aanvraag wordt gekeurd binnen 72 uur na het indienen. Vliegt u al eerder naar
Amerika? Dan is het verstandig een spoedaanvraag in te dienen. Dat kan door in hetzelfde
aanvraagformulier de optie ‘spoed’ aan te vinken. Hiervoor geldt een toeslag van € 17,50. Bij
spoedaanvragen wordt het ESTA gemiddeld na een uur toegekend.
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Vragen?
Heeft u na het lezen van de informatie in deze brochure nog vragen over het ESTA? Bekijk dan de
veel gestelde vragen op https://visumbuitenland.nl/amerika/veel-gestelde-vragen of neem
contact op met VisumBuitenland.nl.
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