elektronische reisvergunning (eTA)
Hulpgids voor uw aanvraag
Deze gids uit drie delen helpt u bij het invullen van uw aanvraagformulier voor een elektronische
reisvergunning (eTA).
-

Deel 1: voor ouders/voogden of vertegenwoordigers die de aanvraag namens anderen
indienen.

-

Deel 2: voor alle aanvragers. Wat u moet weten om het formulier correct in te vullen.
Inclusief instructies voor legale permanente inwoners van de Verenigde Staten.

-

Deel 3: Wat u kunt verwachten nadat u uw aanvraag hebt ingediend.

Controleer uw aanvraag nauwkeurig voordat u deze indient. Zorg dat deze volledig en nauwkeurig is
ingevuld.
Het opgeven van onjuiste informatie kan vertragingen of zelfs de weigering van uw eTAaanvraag tot gevolg hebben en/of verhinderen dat u wordt toegelaten aan boord van uw
vlucht.
Het eTA-aanvraagformulier is enkel beschikbaar in het Engels en Frans. Om u te helpen bij de
aanvraag van een eTA zijn er beschrijvingen van elk veld van het formulier in de volgende talen
beschikbaar: العربية, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, English, Español, Français , Ελληνικά, Italiano, 日
本語 , 한국어, Magyarul, Nederlands, Polski, Português.

DEEL 1 (A): Gegevens van ouder/voogd of vertegenwoordiger
Als u geen ouder/voogd of vertegenwoordiger bent die voor iemand anders een eTA aanvraagt, gaat
u naar Deel 2 van deze gids voor meer informatie over hoe u dit formulier voor uzelf invult.
De eerste vraag vraagt u of u een ouder/voogd of een vertegenwoordiger bent die de eTA namens
iemand anders aanvraagt.
Een vertegenwoordiger is een persoon die door iemand die naar Canada wil reizen of immigreren, is
gemachtigd om de nodige handelingen met Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) te
verrichten namens die persoon. Dit kunnen betaalde of onbetaalde vertegenwoordigers zijn. Dit heeft
ook betrekking op ouders of voogden die de aanvraag indienen voor een kind. Ouders of voogden die
een aanvraag indienen voor hun kind, moeten deze vragen beantwoorden.
Wanneer iemand een vertegenwoordiger aanduidt, kunnen ze ook IRCC machtigen om informatie
over hun dossier te delen met deze vertegenwoordiger. De immigratiewetgeving van Canada is van
toepassing op deze vertegenwoordigers en definieert de voorwaarden van hun services.
Selecteer JA (YES) of NEE (NO) in de onderstaande velden.

Dient u de aanvraag namens iemand anders in?

Dient u de aanvraag namens een minderjarige in?
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DEEL 1 (A): Gegevens van ouder/voogd of vertegenwoordiger
U hebt aangegeven dat u namens iemand anders een aanvraag wilt indienen. Voer in dit gedeelte
informatie over uzelf in.
Selecteer een van de volgende
opties.

Ik ben

Ik ben:
Wordt u betaald om de aanvrager te vertegenwoordigen en het formulier namens die persoon in te vullen?

Achternamen/familienamen

Voornamen/doopnamen

Naam van bedrijf, organisatie

Een familielid of een vriend
Een lid van een nietgouvernementele of religieuze
organisatie
Een lid van de Immigration
Consultants Regulatory Council
(ICCRC)
Een lid van een Canadese
provinciale of territoriale orde
van advocaten
De Chambre des notaires du
Quebec
Een reisagent

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Verklaring van vertegenwoordiger
Door het bovenstaande selectievakje in te schakelen, verklaart u dat uw bovenstaande contactgegevens en persoonlijke gegevens
waarheidsgetrouw, volledig en correct zijn.
Door het bovenstaande selectievakje in te schakelen, begrijpt u en accepteert u dat u de persoon bent die door de aanvrager is
aangewezen om de nodige handelingen te verrichten met Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) en Canada Border
Services Agency namens die persoon of de sponsor.
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Selecteer VOLGENDE (NEXT) nadat u uw informatie hebt ingevoerd. Vervolgens wordt u
automatisch naar het gedeelte van het formulier geleid waar u informatie kunt invoeren over de
persoon waarvoor u de aanvraag indient.

DEEL 2: Hoe u de aanvraag voor een elektronische reisvergunning
(eTA) voltooit
Als u voor uzelf een aanvraag indient, antwoordt u NEE (NO) op de eerste vraag.
Als u een ouder/voogd of vertegenwoordiger bent die voor iemand anders een eTA aanvraagt,
antwoordt u met JA (YES). Zie ook Deel 1 van deze gids.

Dient u de aanvraag namens iemand anders in?

Dient u de aanvraag namens een minderjarige in?

Nadat u op VOLGENDE (NEXT) hebt geklikt, wordt u naar het gedeelte van het formulier geleid waar
u de gegevens van de aanvrager (uzelf of de persoon waarvoor u de aanvraag indient) invult.

Welk reisdocument gebruikt u om naar Canada te reizen? *
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Selecteer uit de volgende opties het reisdocument waarmee u van plan bent om naar Canada te
reizen:

Paspoort – normal
Een paspoort dat wordt uitgereikt aan staatsburgers voor gelegenheidsreizen, zoals vakanties of
zakenreizen.
Paspoort – diplomatiek
Een paspoort dat wordt uitgereikt aan staatsburgers die hooggeplaatste overheidsfunctionarissen,
diplomaten en vertegenwoordigers en afgevaardigden van een overheid zijn.
Paspoort – officieel
Een paspoort dat gewoonlijk wordt uitgereikt aan staatsburgers, zoals niet-diplomatieke
regeringsambtenaren, die reizen voor officiële overheidsopdrachten.
Gebruik deze optie als "officieel" op de voorkant van uw paspoort staat.
Paspoort – dienst
Een paspoort dat gewoonlijk wordt uitgereikt aan staatsburgers, zoals niet-diplomatieke
regeringsambtenaren, die reizen voor officiële overheidsopdrachten.
Gebruik deze optie als "dienst" op de voorkant van uw paspoort staat.
Noodpaspoort of tijdelijk reisdocument
Een reisdocument of paspoort dat aan staatsburgers wordt uitgereikt in dringende gevallen waar de
uitreiking van een tijdelijk paspoort niet mogelijk is. Deze documenten zijn vaak slechts geldig
gedurende een korte tijdsperiode.
Reisdocument voor vluchtelingen
Een reisdocument dat wordt uitgereikt aan niet-staatsburgers met een beschermde status, waaronder
erkende vluchtelingen en personen die nood hebben aan bescherming. Opmerking: met dit document

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.
Vreemdelingenpaspoort/reisdocument uitgereikt aan niet-staatsburgers
Een paspoort of reisdocument dat wordt uitgereikt aan niet-staatsburgers die tijdelijk of permanent
verblijven in het land dat het document uitreikt, maar geen staatsburgers van dat land zijn. Opmerking:

met dit document 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.
Terugkeerdocument voor de Verenigde Staten (I-327)
Een reisdocument dat door de United States (U.S.) Citizenship and Immigration Services wordt
uitgereikt aan legale permanente inwoners van de Verenigde Staten, zodat ze buiten de Verenigde
Staten kunnen reizen en vervolgens kunnen terugkeren zonder dat ze een visum voor terugkerende
inwoners nodig hebben.
Reisdocument van de Verenigde Staten voor vluchtelingen (I-571)
Een reisdocument dat door United States (U.S.) Citizenship and Immigration Services wordt uitgereikt
aan niet-staatsburgers die zijn erkend als vluchteling of asiel hebben gekregen. Als u houder bent van
een I-571, komt u alleen in aanmerking om een eTA aan te vragen als u een legale permanente
inwoner van de Verenigde Staten bent.
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Door welk land is uw paspoort uitgereikt? *
Selecteer het land dat uw paspoort heeft uitgereikt. Selecteer de landcode die overeenkomt met die
op uw paspoort. U vindt deze code van drie letters op de pagina met uw paspoortgegevens. Zoek
naar het veld met de naam Code, Land van afgifte of Instantie.

Welke nationaliteit wordt weergegeven op uw paspoort?
Selecteer het nationaliteitsveld op de pagina voor paspoortgegevens.

BELANGRIJK:
Als u staatsburger bent van een land met visumplicht, komt u niet in aanmerking om een eTA aan te
vragen. Uitzonderingen zijn legale permanente inwoners van de Verenigde Staten (US LPR).

Op basis van uw antwoorden kunt u geen eTA aanvragen. U hebt mogelijk een visum of ander type
reisdocument nodig om naar Canada te reizen.
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Belangrijke informatie voor houders van een Israëlisch of Taiwanees paspoort
Alleen voor staatsburgers van Israël.
Aanvragers met een nationaal Israëlisch paspoort komen in aanmerking om een eTA aan te vragen.
Voordat u doorgaat met uw eTA-aanvraag, moet u de volgende extra vragen beantwoorden zodat we
kunnen bepalen of u in aanmerking komt.
Wat is het land/gebied van uw paspoort?

Gebruikt u voor deze reis een nationaal Israëlisch paspoort?

Alleen voor Taiwanese reizigers.
Aanvragers met een paspoort dat is uitgereikt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van
Taiwan, komen in aanmerking om een eTA aan te vragen.
Voordat u doorgaat met uw eTA-aanvraag, moet u de volgende extra vragen beantwoorden zodat we
kunnen bepalen of u in aanmerking komt. Als u reist met een paspoort dat is uitgereikt door het

Wat is het land/gebied van uw paspoort?

Gebruikt u voor deze reis een paspoort dat is uitgereikt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan en dat uw persoonlijke
identificatienummer bevat?

Taiwanees persoonlijk identificatienummer

Taiwanees persoonlijk identificatienummer (opnieuw invoeren)
U kunt niet kopiëren en plakken in dit veld.
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Ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan, voert u uw persoonlijke identificatienummer in zoals
het wordt weergegeven op uw paspoort.

DEEL 2 (A) Vragen voor legale permanente inwoners van de Verenigde
Staten
Het volgende gedeelte moet alleen worden ingevuld door legale permanente inwoners van de
Verenigde Staten (US LPR's). Nadat u deze vragen hebt beantwoord, kunt u doorgaan naar het
volgende gedeelte van het formulier door op VOLGENDE (NEXT) te klikken.
Als u geen US LPR bent, gaat u door naar de volgende pagina om verder te gaan met uw eTAaanvraag.
Wat is het land/gebied van uw paspoort?

Bent u een legale permanente inwoner van de Verenigde Staten met een geldige verblijfsvergunning voor vreemdelingen (Green Card)?

Nummer van de verblijfsvergunning voor vreemdelingen (Green Card) voor legale permanente inwoners van de Verenigde Staten
Nummer van Green Card of van ADITstempel (Alien Documentation,
Nummer van de verblijfsvergunning voor vreemdelingen (Green Card) voor legale permanente inwoners van de
Verenigde Staten
Identification
and
Telecommunications System)

U kunt niet kopiëren en plakken in dit veld.

Vervaldatum

Selecteer het jaar

Selecteer de maand

Selecteer de dag

Vul het nummer in zoals het op uw
permanente verblijfskaart (Green Card) of
ADIT-stempel staat. Soms staat er een A
voor het nummer. Vul alleen de cijfers in.
U kunt geen eTA aanvragen met een
vervallen Green Card of ADIT-stempel. Als
uw kaart of stempel niet langer geldig is,
hebt u mogelijk een visum nodig om in
Canada binnen te komen. Als u een geldige
eTA en een vervallen Green Card of ADITstempel, kunt u Canada niet binnenkomen.

Welke nationaliteit wordt weergegeven op dit paspoort?
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DEEL 2 (B): 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.




Het kan zijn dat u pas op de luchthaven merkt dat u een fout hebt gemaakt.
U moet dan een nieuwe aanvraag doen voor een eTA.
Afhankelijk van uw situatie, kan het gebeuren dat u op het laatste moment geen eTA kunt
krijgen.

Tips om uw paspoortnummer correct in te voeren:






Voer het paspoortnummer in dat bovenaan de paspoortinformatiepagina staat (de pagina
met uw foto).
o Gebruik niet het nummer op de eerste pagina van uw paspoort, en ook niet het
nummer onderaan de pagina met uw foto.
De meest paspoortnummers bevatten 8 tot 11 tekens. Als het nummer dat u wilt invoeren
langer is, controleer dan of u het juiste nummer gebruikt.
Paspoortnummers bestaan uit een combinatie van letters en cijfers. Let extra goed op met de
letter O en het cijfer 0, de letter I en het cijfer 1.
Voer geen speciale tekens (zoals een koppelteken) of spaties in.

Houders van een Frans paspoort
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Paspoortnummer

Paspoortnummer (opnieuw invoeren)

Achternamen/familienamen

Voornamen/doopnamen

Achternaam wordt soms ook familienaam genoemd.
Voornaam wordt soms ook doopnaam genoemd.
Voer ALLE namen in zoals ze worden weergegeven op uw paspoort.
Naamcorrectie: Als uw paspoort een handgeschreven correctie van uw namen bevat in het gedeelte voor
opmerkingen op uw paspoort, voert u uw namen in zoals ze in dat gedeelte worden weergegeven. Een
opmerkingenpagina verwijst naar een gedeelte van uw paspoort waar geautoriseerde immigratieambtenaren
belangrijke opmerkingen kunnen toevoegen.
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Weglatingstekens:
Als uw naam een weglatingsteken bevat, voert u dit in op het formulier. Bijvoorbeeld : D'Orsay, O'Neil.
Volgorde van namen:
Raadpleeg het door een machine leesbare vak op uw paspoort (het gedeelte onder uw foto en biografische
gegevens, soms ook barcode genoemd) om te bevestigen in welke volgorde u uw namen moet invullen op de
aanvraag. Op de eerste regel van dat gedeelte van uw paspoort ziet u mogelijk een letter, een kleiner dan-teken
(<), een afkorting van uw nationaliteit, uw achternaam, twee kleiner dan-tekens (<<) en uw voornamen.
Als uw namen in dit gedeelte van uw paspoort zijn afgekort of afgekapt, maar de namen in het bovenste
gedeelte van uw paspoort volledig worden weergegeven, voert u uw namen in zoals ze worden weergegeven in
het bovenste gedeelte. Maar gebruik altijd het onderste gedeelte om de volgorde van uw namen te bepalen. In
het onderstaande voorbeeld zou de klant het volgende invoeren: Martin, Sarah.

Relatie tot ouder:
Als uw paspoort de termen "zoon van" of "dochter van" of "bin" of "bint" bevat en de naam van uw vader in het
bovenste of onderste gedeelte van uw paspoort staat, voert u deze tekst of de naam van uw vader niet in
in de naamvelden van het aanvraagformulier.
Als uw paspoort bijvoorbeeld Ahmad bin Husain bin Muhammad in één veld bevat, voert u Husain in als
familienaam en Ahmad als voornaam.
Als uw paspoort de relatie tot een ouder aangeeft met "ibn," "ben" of "ould wuld" en de naam van uw vader in
het onderste of bovenste gedeelte van de pagina staat, voert u deze tekst of de naam van uw vader niet in in de
naamvelden wanneer u het aanvraagformulier invult.
Als uw paspoort bijvoorbeeld Husain Ould Ahmad Ould Muhammad in één veld bevat, voert u Ahmad in als
familienaam en Husain als voornaam.
Koppeltekens:
Als uw naam een koppelteken bevat, voert u dit in op het formulier. Bijvoorbeeld: Mary-Anne, Smith-Hansen.

Slechts één naam op paspoort:
Als uw paspoort slechts één naamregel bevat, voert u de hele naam in dit antwoordveld in. Ook wel
"achternaam" of "familienaam" genoemd.
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Gebruik van naam van moeder, vader of voorouder:
Als de naam op uw paspoort de naam van uw moeder, vader, grootvader of een eerdere mannelijke voorouder
bevat in het door een machine leesbare vak op uw paspoort (het gedeelte onder uw foto en biografische
gegevens, soms ook wel barcode genoemd), voert u die spelling van uw naam in op het aanvraagformulier.
Huwelijksrelaties:
Als op uw paspoort "e/v" ("echtgenoot of echtgenote van"), "vrouw van" of "man van" bevat in de bovenste of
onderste gedeelten van uw paspoort, voert u deze tekst of deze naam NIET in in de velden voor de voornaam of
achternaam op het aanvraagformulier.
Bijvoorbeeld: Als op uw paspoort Smith e/v Paul Sajan wordt weergegeven in het veld voor de familienaam en
John William in het veld voor de voornaam, voert u Smith in in het veld voor de achternaam en John William in
het veld voor de voornaam.
Titels, voorvoegsels, graden, onderscheiding:
Als uw paspoort een titel, voorvoegsel, achtervoegsel, professionele of academische kwalificatie, onderscheiding,
eer, bekroning of erfelijke status bevat, voert u deze niet in op het aanvraagformulier, tenzij deze ook
wordt weergegeven in het door de machine leesbare vak op uw paspoort (het gedeelte onder uw foto en
biografische gegevens, soms ook een barcode genoemd).
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Geef uw geboortedatum, geslacht, land of gebied en de plaats waar u bent geboren op.

a.) Geboortedatum
Selecteer uw geboortedatum,
zoals deze wordt weergegeven
op uw paspoort.
b.) Geslacht
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
uw geslacht (man, vrouw, niet
nader omschreven) zoals wordt
weergegeven op uw paspoort.
c.) Land/gebied van geboorte
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
de naam van het land die in het
veld voor geboorteplaats wordt
weergegeven op uw paspoort.
d.) Geboorteplaats
Voer de naam van de plaats in
zoals deze in het veld voor
geboorteplaats wordt
weergegeven op uw paspoort. Als
geen plaats wordt weergegeven
op uw paspoort, voert u de naam
van de plaats in waar u bent
geboren.

DEEL 2 (C): Persoonlijke gegevens van de aanvrager
Selecteer de datum van afgifte en de datum dat uw paspoort vervalt. U vindt deze informatie op de
pagina van uw paspoort met uw foto en geboortedatum (ook wel de pagina met biografische
gegevens genoemd).

Datum van afgifte van paspoort

Selecteer het jaar

Selecteer de maand

Selecteer de dag

Vervaldatum van paspoort

Selecteer het uur
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Selecteer de minuten

Selecteer de tijdzone

In dit gedeelte van het formulier wordt u gevraagd naar uw persoonlijke gegevens, zoals overige
nationaliteiten, burgerlijke staat en of u eerder al eens toegang tot of een verblijf in Canada hebt
aangevraagd.

Overige nationaliteiten

Ik ben:

Hebt u eerder al eens toegang tot of een verblijf in Canada aangevraagd?

Unique Client Identifier (UCI)/Eerder Canadees visum- of vergunningsnummer (opcional)

Unique Client Identifier (UCI)/Eerder Canadees visum- of vergunningsnummer (opnieuw invoeren)

Uniek cliënt-ID (UCI) / Nummer van eerder Canadees visum,
Canadese eTA of vergunning
Als u in het verleden een aanvraag hebt ingediend om naar Canada te
komen, bijvoorbeeld met een studie- of werkvergunning, hebt u een UCInummer (Unique Client Identifier) ontvangen van de Canadese overheid.
Zoek dit nummer in brieven die u van ons hebt ontvangen of op het
immigratiedocument dat is uitgereikt. Bijvoorbeeld: studievergunning,
werkvergunning of bezoekersvisum.
Als u niet weet wat uw UCI-nummer is:
•
Voer "NB" in het veld in, of
•
Voer uw immigratiedocumentnummer in (bijvoorbeeld:
studievergunning, werkvergunning of bezoekersvisum).
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Gehuwd
Een huwelijk moet worden erkend
volgens de wetten van het land waar het
is voltrokken en volgens de Canadese
wet.
Gescheiden van tafel en bed
Gescheiden van tafel en bed betekent dat
twee personen zijn gehuwd, maar niet
langer samenwonen en dat zij niet meer
wensen samen te wonen.
Gescheiden
Gescheiden betekent dat een rechtbank
een echtscheiding heeft uitgesproken en
dat een huwelijk is beëindigd. De twee
personen zijn niet langer gehuwd.
Nietig verklaard huwelijk
Een nietig verklaard huwelijk is een
huwelijk dat wettelijk ongeldig is
verklaard. Wanneer een huwelijk nietig
wordt verklaard, betekent dit dat het
huwelijk vanaf het begin niet geldig was.
Verweduwd
Verweduwd betekent dat de
echtgeno(o)t(e) van een persoon is
overleden en dat de persoon niet is
hertrouwd en niet is gaan samenleven.
Samenlevend
Een samenlevende partner is een persoon
van het andere of hetzelfde geslacht met
wie u gedurende minimaal één (1) jaar
onafgebroken hebt samengeleefd in een
huwelijksachtige relatie en met wie u niet
gehuwd bent. Wanneer u eenmaal het
eerste jaar hebt samengeleefd, wordt de
relatie niet beëindigd door tijdelijke
scheidingen.
Ongehuwd/alleenstaand
Nooit gehuwd geweest en niet
samenlevend.

DEEL 2 (D): Beroepsgegevens
In dit gedeelte van het formulier wordt u gevraagd uw beroep en gerelateerde gegevens in te voeren.
Gebruik de vertaalde lijst met opties die u hieronder ziet, om uw beroep te selecteren. Als niets exact
overeenkomt met uw beroep, selecteert u wat er het meest mee overeenkomt.
a.) Beroep
Selecteer de optie die uw huidige beroepssituatie het beste
beschrijft. Bekijk de opties in de onderstaande lijst.
b.) Functie
Selecteer de optie die uw functie het beste beschrijft.
Geef de naam van het bedrijf, de werkgever, de school of de
faculteit op.
c.) Naam van bedrijf, werkgever of school
Voer de naam van uw werkgever in. Als u student of leerling
bent, voert u de naam van uw school in
d.) Land/gebied
Selecteer in de vervolgkeuzelijst de naam van het land waar uw
werkgever is gevestigd. Als u een student bent, selecteert u het
land waar uw school is gevestigd.
e.) Plaats
Voer de naam in van de plaats waar uw werkgever is gevestigd.
Als u een student bent, voert u de plaats in waar uw school is
gevestigd.
f.) Vanaf
Selecteer het jaar dat u bent begonnen met werken voor de
werkgever of studeren aan de school.

Beroep *
Kunst, cultuur, ontspanning en sport
Financiën en administratie
Onderwijs, wet en sociale gemeenschaps- en overheidsservices
Gezondheidszorg
Gezinshulp
Management
Productie en voorzieningen
Leger
Natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen en gerelateerde beroepen
Natuurlijk hulpbronnen, agricultuur en gerelateerde productieberoepen
Gepensioneerd
Sales en services
Student
Ambachten, transport, machinebedieners en gerelateerde beroepen
Werkloos
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DEEL 2 (E): Contactgegevens
In dit gedeelte van het formulier wordt u gevraagd uw contactgegevens in te voeren. Zorg dat uw emailadres geldig is. Dit wordt gebruikt voor alle communicatie over uw aanvraag.
Ouders die een aanvraag indienen voor minderjarigen, mogen desgewenst hun eigen e-mailadres
invoeren.

Voorkeurstaal voor onze contacten met u

E-mailadres

E-mailadres (opnieuw invoeren)

De Canadese overheid
respecteert de Official Languages
Act (Wet op de officiële talen)
en zet zich ervoor in te zorgen
dat onze informatie en diensten
beschikbaar zijn in zowel Frans
als Engels.
Kies de communicatietaal van uw
voorkeur.

2 (F): 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. Uw aanvraag zal
worden geweigerd.
a. Nummer van appartement / wooneenheid
(indien van toepassing)
Voer het nummer van het appartement, de
wooneenheid of de suite in, indien van toepassing.
b. Huisnummer of huisnaam
Voer het huisnummer of de huisnaam in voor het
adres, indien van toepassing. Voer in dit veld geen
nummers voor appartementen, wooneenheden of
suites in. Gebruik daarvoor het veld Nummer van
appartement/wooneenheid.
c. Straatnaam
Voer de naam van de straat in, samen met de
standaardaanduiding (zoals "straat", "weg", "laan",
enzovoort). Bijvoorbeeld: "Beukenlaan" is correct,
maar een afkorting zoals "Beukenln." is dat niet.
d. Straatnaam regel 2 (indien van toepassing)
Voer indien nodig extra adresinformatie in.
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e. Plaats
Voer de naam van uw woonplaats in.
f. Land/gebied
Selecteer de naam van het land of gebied waar u
woont.
g. Provincie/staat (indien van toepassing)
Selecteer de provincie of staat waar u woont.
h. Postcode
Voer uw postcode in.
i. District/regio (indien van toepassing)
Voer het district of de regio in waar u woont.

DEEL 2 (G): Reisinformatie
Als u uw reisdatum weet, antwoordt u JA (YES) op de vraag "Weet u wanneer u naar Canada reist?".
Voer het jaar, de maand en de dag in waarop u van plan bent om te reizen. Als u bevestigde
vluchtgegevens hebt, voert u ook de vertrektijd in. Als u niet weet wanneer u naar Canada reist,
selecteert u NEE (NO).

Weet u wanneer u naar Canada reist?

Wanneer bent u van plan naar Canada te reizen?

Selecteer het jaar

Selecteer het uur
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Selecteer de maand

Selecteer de minuten

Selecteer de dag

Selecteer de tijdzone

DEEL 2 (H): Achtergrondvragen
In dit gedeelte van het formulier wordt u gevraagd naar uw reis- en immigratiegeschiedenis. Als u JA
(YES) antwoordt op een van de volgende vragen, geeft u zoveel mogelijk details op die ons kunnen
helpen bij de verwerking van uw aanvraag.

Vraag 1: Werd u ooit een visum of vergunning geweigerd, werd u ooit toegang tot
Canada ontzegd, of werd u ooit bevolen om Canada of een ander land/territorium te
verlaten?
Selecteer JA indien u ooit een visum of vergunning werd geweigerd, of toegang werd ontzegd, of
indien u werd bevolen om Canada of een ander land/territorium te verlaten. Indien u JA selecteert,
moet u voor elke weigering het land opgeven waar u een visum of vergunning werd geweigerd, of
waar u de toegang werd ontzegd, alsook de redenen die u door het land werden opgegeven.
Vraag 2: Werd u ooit in hechtenis genomen, aangehouden, beschuldigd van of
veroordeeld voor een strafbaar feit in om het even welk land/territorium?
Selecteer JA indien u ooit werd in hechtenis genomen, aangehouden, beschuldigd van of veroordeeld
voor een strafbaar feit in om het even welk land/territorium. Indien u JA selecteert, moet u voor elke
arrestatie, beschuldiging of veroordeling aangeven waar (stad, land), wanneer (maand, jaar), de aard
van de overtreding en de opgelegde straf.
Vraag 3: Werd bij u, in de afgelopen twee jaar, tuberculose vastgesteld of was u in nauw
contact met een persoon met tuberculose?
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Selecteer JA indien uw contact met tuberculose het gevolg is van uw werk als een
gezondheidszorgverlener. Indien u JA selecteert, komt er een nieuwe vraag op het scherm.
Vraag 3 a): Is uw contact met tuberculose het gevolg van uw werk als een
gezondheidszorgverlener?
Selecteer JA indien uw contact met tuberculose het gevolg is van uw werk als een
gezondheidszorgverlener. Als u JA selecteert, komt er een nieuwe vraag op het scherm.
Vraag 3 b): Werd bij u ooit tuberculose vastgesteld?
Selecteer JA als bij u ooit tuberculose werd vastgesteld.
Vraag 4: Hebt u een van deze aandoeningen?
Als u een van deze aandoeningen hebt- onbehandelde syfilis, onbehandelde drugs- of
alcoholverslaving, of een onbehandelde psychiatrische aandoening met psychose, maak de selectie in
het uitschuifmenu. Selecteer GEEN VAN ALLE indien u geen van deze aandoeningen hebt.
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DEEL 2 (I): Instemming en verklaring
In het onderstaande vak "Handtekening van aanvrager" geeft u uw elektronische handtekening op
door uw volledige naam te typen. Als u de aanvraag voor iemand anders indient, voert u de naam van
die persoon in het vak in.

Ik ga akkoord

Handtekening van aanvrager

Verklaring van de aanvrager
Ik heb de bovenstaande verklaring gelezen en begrepen. Ik verklaar dat de informatie die ik in deze aanvraag heb
opgegeven, waarheidsgetrouw, volledig en correct is.
Ik begrijp dat een onjuiste voorstelling een misdrijf is onder sectie 127 van de Immigration and Refugee Protection Act
en kan leiden tot de ontzegging van toegang tot Canada of de verwijdering uit Canada. Ik ga akkoord dat ik door mijn
namen te typen en op ondertekenen te klikken, mijn aanvraag elektronisch onderteken.
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Nadat u uw naam of de naam van de persoon waarvoor u de aanvraag indient hebt ingevoerd, klikt u
op de knop “Proceed to Payment”. U wordt vervolgens gevraagd een vergoeding van CAD 7 te
betalen.

DEEL 3 - Wat u kunt verwachten na de indiening van uw aanvraag
Na betaling voor uw aanvraag, krijgt u binnen enkele minuten per e-mail een ontvangstbevestiging
van IRCC. In de meeste gevallen krijgt de aanvrager kort na het verzenden van de aanvraag, ook een
e-mail met goedkeuring van de eTA.
Voor sommige aanvragen kan het verwerken echter enkele dagen duren. Indien dit het geval is voor
uw aanvraag, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging en dan kort daarop een andere e-mail van
IRCC met instructies voor de volgende stappen.

E-mail met ontvangstbevestiging van IRCC

Als u per e-mail een bevestiging hebt ontvangen, kunt u de controletool voor de eTA-status gebruiken
om de voortgang van uw aanvraag te volgen. Hiervoor hebt u het volgende nodig:
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o

het nummer van uw aanvraag, dat begint met de letter V en dat u vindt boven aan de
e-mail, en

o

gegevens van het paspoort dat u hebt gebruikt voor uw eTA-aanvraag.

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u de volgende e-mail.

Controleer uw paspoortnummer
Controleer of het paspoortnummer in e-mail met goedkeuring
van uw eTA precies overeenstemt met het nummer in uw
paspoort. Indien de nummers niet overeenstemmen, moet u
een nieuwe aanvraag doen.
Als u het paspoortnummer verkeerd hebt ingevuld, kunt u mogelijk niet inschepen
voor uw vlucht naar Canada.
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Het kan zijn dat u pas op de luchthaven merkt dat u een fout hebt gemaakt.
U moet dan een nieuwe aanvraag doen voor een eTA.
Afhankelijk van uw situatie, kan het gebeuren dat u op het laatste moment geen eTA
kunt krijgen.

ENKELE TIPS:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Als uw eTA is goedgekeurd, maar u verkeerde paspoortgegevens 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.
5. 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 helpdocument om er zeker
van te zijn dat u alles bij de hand hebt om het formulier in te vullen.
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