Elektronisch systeem voor Reisvergunningen
Het moderniseren van het Visum
Vrijstellingsprogramma (VWP)

FACTSHEET

Van alle reizigers die het Visum Vrijstellingsprogramma (VWP)
gebruiken, wordt vereist dat zij een reisvergunning via het
Elektronisch Systeem voor Reisvergunningen (Electronic
System for Travel Authorization ESTA) verkrijgen vóórdat zij
naar de V.S. reizen onder het VWP. Burgers en staatsburgers
van VWP-landen die daarvoor in aanmerking komen kunnen
toegang tot ESTA krijgen op https://esta.cbp.dhs.gov.
Het VWP laat bezoekers van deelnemende landen naar
de V.S. reizen voor zaken of voor plezier voor een periode
van 90 dagen of minder zonder een visum te verkrijgen.
ESTA bevordert de veiligheid van de VWP en maakt het de
regering van de V.S. mogelijk om het lidmaatschap van het
programma uit te breiden.
ALGEMENE INFORMATIE OVER ESTA
Wat is het Elektronisch Systeem voor Reisvergunningen?

ESTA is een geautomatiseerd system dat wordt gebruikt om te bepalen
of een reiziger in aanmerking komt om naar de Verenigde Staten te
reizen onder het VWP. Het vereist dezelfde informatie als de papieren
I-94W formulier.
Waarom is een reisvergunning via ESTA vereist voor VWP reizigers?

De wetgeving van de V.S. vereist dat de Afdeling van Homeland Security
(DHS) een elektronisch reisvergunningsysteem moet invoeren en andere
maatregelen neemt om de veiligheid van de VWP te vergroten. ESTA
voegt een veiligheidslaag toe die het mogelijk maakt voor DHS om vóór
de reis plaatsvindt, te bepalen of een persoon in aanmerking komt voor
het reizen naar de Verenigde Staten onder het VWP en of zo’n reis een
veiligheidsrisico of wetshandhavingsrisico inhoudt.
Wie moet een elektronische reisvergunning aanvraag indienen?

Alle staatsburgers of burgers van een VWP-land die van plan zijn naar
de V.S. te reizen voor tijdelijke zakelijke doeleinden of voor plezier
voor een periode van 90 dagen of minder onder het VWP hebben een
reisvergunning via ESTA nodig om naar de V.S. te kunnen reizen. Indien
een reiziger van plan is door de V.S. en route naar een ander land te gaan
is ook een vergunning via ESTA vereist.

HOE KUNT U EEN ESTA AANVRAGEN

Hoe vraag ik een reisvergunning om naar de V.S. te reizen aan?
Om een reisvergunning aan te vragen bezoekt u a.u.b.:
https://esta.cbp.dhs.gov/. Beantwoord alle vereiste vragen en dien uw
aanvraag voor een reisvergunning in.
Mijn kennis van het Engels is niet erg goed. Zijn er ook vertalingen?

Ja. De ESTA website, inclusief het help gedeelte is beschikbaar in
meerdere talen alhoewel uw antwoorden op de aanvraag in het Engels
moeten worden gegeven.
Kan iemand anders voor mij de aanvraag indienen als ik geen
toegang heb tot de Internet?

Ja, een vriend, een familielid, personeel van een reisbureau of een
andere derde mag namens u een aanvraag indienen. Een derde mag ook
de hieraan verbonden kosten namens de reiziger betalen. De reiziger
echter, is verantwoordelijk voor de waarheid en de nauwkeurigheid
van alle informatie die namens hem of haar is ingediend.
Welke informatie heeft een reiziger nodig om de resivergunning
aanvraag in te vullen?

ook VWP-vragen antwoorden om te bepalen of hij/zij in aanmerking
komt met betrekking tot het eventueel hebben van besmettelijke ziektes,
arrestaties en veroordelingen voor bepaalde misdaden, een geschiedenis
van visumherroeping of ooit is gedeporteerd en andere vragen. De reiziger
moet ook kredietkaart informatie bij de hand hebben om de hieraan
verbonden kosten te betalen om de ESTA aanvraag te kunnen voltooien.
Hoe lang van te voren moet ik een resivergunning aanvraag indienen?

Aanvragen mogen ten allen tijde worden ingediend alvorens af te
reizen. Het is aanbevolen om reisvergunning aanvragen zo snel
mogelijk in te dienen zodra u uw reis gepland heeft. DHS is zich ervan
bewust dat niet alle reizen van te voren kunnen worden gepland en
aanvragen voor reizen die op het laatste ogenblik of in spoedgevallen
worden gemaakt zal DHS daar rekening mee houden. Het is niet vereist
van VWP-reizigers dat zij specifieke plannen hebben voor hun reis naar
de Verenigde Staten alvorens zij een ESTA aanvragen, maar indien de
informatie beschikbaar is worden aanvragers aangemoedigd om hun
bestemmingsadressen en reisplannen mee te delen.
Hoe lang duurt het voor het verwerken van mijn aanvraag door
het systeem?

Zodra een reiziger zijn aanvraag succesvol online heeft ingediend zal
hij in de meeste gevallen bijna onmiddellijk weten of hij in aanmerking
komt voor de reisvergunning.
Wat zijn de mogelijke antwoorden die ik kan krijgen?

Vergunning goedgekeurd: De reis is toegestaan.
De reis is niet goedgekeurd: De reiziger moet een bezoekersvisum krijgen
bij een Ambassade of een Consulaat van de Verenigde Staten alvorens
naar de V.S. af te kunnen reizen.
Vergunning in behandeling: De reiziger moet de ESTA website bezoeken
om te zien of er actualisaties zijn binnen 72 uur om een definitief
antwoord te krijgen.
Hoe lang is mijn reisvergunning geldig?

Reisvergunningen zijn gewoonlijk twee jaar geldig of tot uw paspoort
vervalt, indien dat eerder is. Een bezoeker mag herhaaldelijk naar de V.S.
reizen binnen de geldigheidsperiode zonder de noodzaak om opnieuw
een ESTA aan te vragen.
Moet ik ooit opnieuw een reisvergunning aanvragen via ESTA?

Ja, een nieuwe reisvergunning via ESTA is vereist wanneer: (1) de reiziger
een new paspoort krijgt; (2) de reiziger zijn of haar naam verandert; (3)
de reiziger zijn of haar geslacht verandert; (4) de reiziger van land of
nationaliteit verandert; (5) de omstandigheden zijn veranderd waaronder
hij of zij de antwoorden gaf op de ESTA-aanvraag die een ‘ja’ of een ‘nee’
antwoord vereisen.
ESTA goedkeuringen zijn normaal gesproken twee jaar geldig of tot
het paspoort van de aanvrager vervalt, indien dat eerder is. ESTA geeft
geldigheidsdatums mee met de goedkeuring van de aanvraag. Daarom
moet een reiziger opnieuw een ESTA aanvragen wanneer de voorgaande
ESTA of het paspoort vervalt. De daaraan verbonden kosten moeten voor
elke aanvraag opnieuw betaald worden.
Indien ik een goedkeuring heb verkregen via ESTA om naar de V.S.
te reizen, betekent dat dan dat ik het land kan binnenkomen?

Niet altijd. Een goedkeuring geeft een reiziger alleen vergunning om
op een vliegtuig of een cruiseschip te stappen voor een reis naar de
Verenigde Staten, zonder een visum. In alle gevallen zullen Douane‑en
Grensbeschermingsagenten bepalen of iemand in de haven van
aankomst of de inklaring faciliteiten mag binnenkomen.

De reiziger moet in het Engels biografische gegevens, met inbegrip van
naam, geboortedatum en paspoortinformatie verschaffen. De reiziger moet

Voor meer informatie: www.cbp.gov/esta
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Moeten VWP-reizigers een afdruk van hun ESTA goedkeuring naar
de vlieghaven meenemen?

Nee. DHS deelt een ESTA-status van een reiziger mee aan de
vervoersmaatschappijen. DHS raadt echter aan dat reizigers het
antwoord op hun ESTA aanvraag afdrukken zodat ze een bewijs hebben
van hun ESTA-aanvraag nummer.
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Ik ben mijn ESTA-aanvraagnummer vergeten. Hoe kan ik weer in
het systeem inloggen om mijn informatie te actualiseren of mijn
aanvraag status te controleren?

Indien een reiziger zijn of haar aanvraagnummer of -status verliest,
vergeet of er geen toegang naar heeft, kan hij of zij de aanvraag ophalen
via de ESTA-website door de naam, geboortedatum, paspoortnummer
en land van uitgifte van het paspoort in te voeren.

ESTA-KOSTEN

Zijn er kosten verbonden aan de reisvergunning?

is via de ESTA-website is onderhevig aan dezelfde strikte controles die
zijn bepaald voor gelijkwaardige reiziger doorlichting programma’s
zoals die door de wetten en regelingen van de V.S. gelden met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, de Federale Informatie Veiligheidsbeheer
Wet. Toegang tot zulke informatie is beperkt tot diegenen die een
beroepsmatige noodzaak hebben om die te weten te komen.
De kredietkaart-informatie is ook veilig op Pay.gov. Pay.gov gebruikt
128‑bit SSL encryptie om uw transactie te beschermen terwijl u ingelogd
bent op Pay.gov. Bovendien, elk rekeningnummer dat u in uw profiel
opzet is versleuteld alvorens het op onze database wordt opgeslagen.
Wanneer u uw profiel benadert zullen rekeningnummers die u
ingevoerd hebt op het scherm worden verborgen; elk rekeningnummer
in uw profiel zal worden getoond als een groep asterisken gevolgd
door de laatste vier nummers van het rekeningnummer.

Ja, vanaf 8 september 2010 wordt er door de Travel Promotion Act of
2009 (Reis Bevorderingswet van 2009) (lid 9 van de Administratieve
Technische Verbeteringen Wet van 2009 van de Capitol Politie van de
Verenigde Staten, Publicatie L. Nr. 111-145) een vergoeding vereist. De
vergoeding bestaat uit twee delen:
Verwerkingskosten - Aan alle aanvragers die een elektronische reisvergunning
aanvragen worden kosten in rekening gebracht voor de verwerking van de
aanvraag. De vergoeding is $ 4,00.
Goedkeuringvergoeding - Indien uw aanvraag goedgekeurd wordt en u
vergunning krijgt om naar de Verenigde Staten te reizen onder het Visum
Vrijstellingsprogramma zal een bijkomende vergoeding van $10.00 op
uw creditcard in rekening gebracht worden. Indien uw elektronische
reisvergunning wordt afgewezen, wordt u alleen de verwerking van uw
aanvraag in rekening gebracht.

ESTA EN DE I-94W

De CBP is niet verantwoordelijk voor enige bijkomende kosten die in
rekening kunnen worden gebracht door uw creditcard-maatschappij
voor de transactie.

ESTA-AFWIJZINGEN

Hoe betaal ik voor mijn reisvergunning?

Alle betalingen voor elektronische reisvergunningen moeten met
een credit- of giropas worden gedaan. Het ESTA-systeem accepteert
momenteel alleen de volgende credit/debit cards: MasterCard, VISA,
American Express, en Discover. U mag ook een andere partij, zoals een
familielid of een reisagent, de kosten verbonden aan de vergunning
laten betalen. De naam op de creditcard hoeft niet dezelfde te zijn als
de naam van de reiziger. Uw aanvraag zal niet worden ingediend voor
verwerking zolang niet alle betalingsinformatie is ontvangen.
Is er een andere manier om te betalen dan behalve met een creditcard?

Op dit moment is betaling vereist via de volgende credit cards: MasterCard-,
VISA-, American Express- en Discover- Betalingen kunnen ook worden
gedaan met een giropas die het VISA of MasterCard symbool hebben. Vraag
uw bank over de verenigbaarheid van uw giropas. We zijn voortdurend
bezig om andere betalingsopties te onderzoeken voor de toekomst.
Ik heb gezien dat er andere websites zijn die aanbieden om namens
mij een aanvraag in te dienen. Zal dit mij helpen om sneller mijn
vergunning te krijgen?

Nee. Het gebruik van een privédienst om een aanvraag voor een
reisvergunning in te dienen via ESTA zal de goedkeuring niet
bespoedigen. Websites van derden die informatie over ESTA aanbieden
en die aanvragen via ESTA indienen voor VWP-reizigers zijn op geen
enkele wijze goedgekeurd door, verbonden met of verbonden aan DHS
of de regering van de V.S.
Is deze website veilig en privé?

Ja. De website wordt geëxploiteerd door de regering van de V.S. en gebruikt
technologie om onbevoegde toegang te voorkomen naar de ingevoerde
informatie en om die te zien. Informatie die door aanvragers ingediend

Indien een VWP-reiziger een ESTA goedkeuring heeft ontvangen
moet hij of zij dan ook een I-94W invullen?

De invoering van het ESTA-programma houdt in dat DHS niet meer
van VWP-reizigers vereist dat zij een I-94W formulier invullen
alvorens zij naar de Verenigde Staten reizen. CBP is overgegaan naar
een papierloze verwerking; in de meeste gevallen hebben VWPreizigers die via de lucht of de zee aankomen, een ESTA-vergunning.
De meeste reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen met een
Visum Vrijwaringsprogramma (VWP) en die een goedgekeurde
ESTA hebben hoeven niet meer een I-94W-formulier in te vullen,
en ook wordt geen groene I-94W-vertrekkaart meer in hun paspoort
geplaatst. Het I-94W-formulier is nog steeds vereist aan de landgrens.
Wat zou ik moeten doen indien mijn aanvraag voor een
reisvergunning wordt afgewezen?

Indien een aanvraag voor een reisvergunning wordt afgewezen
en de reiziger wenst door te gaan met zijn of haar reis, zal hij/zij
een visum moeten aanvragen bij de Ambassade of het Consulaat
van de Verenigde Staten. Voor meer informatie over visum aanvraag
procedures, bezoekt u a.u.b. www.travel.state.gov.
Ik heb een geldig visum. Moet ik ook een reisvergunning via
ESTA-aanvragen?

Nee, personen die een geldig visum hebben mogen naar de Verenigde
Staten reizen voor het doel waarvoor het visum is afgegeven en zij
hoeven geen reisvergunning aan te vragen via ESTA.

In het kort
Wie:		
Wat:		
Waar:		
Waarom:		
		

Burgers en staatsburgers van VWP-landen
Reisvergunning om naar de V.S. te reizen onder het VWP

https://esta.cbp.dhs.gov/

Het moderniseren en beveiligen van het
Visum Vrijstellingsprogramma
$4 verwerkingskosten, $10 voor de vergunning

Hoeveel:		
Voor meer informatie: www.CBP.gov/ESTA

Vrijstelling van Rechten
Als een voorwaarde van elke toegang tot de Verenigde Staten onder het Visum Vrijstellingsprogramma
(VWP), zal de indiening van biometrische gegevens (met inbegrip van vingerafdrukken en foto’s) gedurende
verwerking bij aankomst in de Verenigde Staten de ontheffing van enige rechten om de beslissing van,
of het beroep op, of het bestrijden van een Douane- en Grensbeveilingsagentbepaling om iemand toe te
laten herbevestigen, behalve op grond van een asielaanvraag, een verwijderingsactie die voortkomt uit een
toegangsaanvraag onder het Visum Vrijstellingsprogramma.

Voor meer informatie: www.cbp.gov/esta
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