
Reisinformatie Australië         
VisumBuitenland.nl 

 
 

VisumBuitenland.nl 
Eenvoudig online visa aanvragen | Keizersgracht 391a, 1016 EJ Amsterdam Pagina 1 

 

 

 

 

 

 
Visum Australië 
Belangrijke informatie over het eVisitor visum Australië 

 
Reist u naar Australië? Dan heeft u een visum nodig. Toeristen en zakenreizigers 

uit Nederland of België kunnen eenvoudig en snel online het eVisitor Australië 

aanvragen. Alle reizigers, ongeacht leeftijd, hebben een eigen visum nodig. 

 

Verplicht Ja 

Geschikt voor Toerisme en/of zaken* 

Geldigheidsduur 1 jaar (meerdere reizen mogelijk) 

Verblijfsduur Maximaal 3 maanden per keer 

Normale levertijd Gemiddeld 5 dagen 

Spoedlevering Met 95% kans binnen een uur 

Kosten € 19,95 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, creditcard, PayPal 
 

Er bestaan verschillende soorten visa voor Australië. Dit document gaat over het eVisitor visum 

dat eenvoudig worden aangevraagd met een digitaal aanvraagformulier. Komt u niet in 

aanmerking? Neem dan contact op met de Australische ambassade voor het aanvragen van een 

ander visumtype. Ga voor het eVisitor naar visumbuitenland.nl/australie of klik op deze knop: 
 

 
 

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 01-02-2023. Lees 

alle pagina’s aandachtig door om onaangename verrassingen tijdens uw reis te voorkomen.  

 
* Onder bepaalde voorwaarden is met het eVisitor visum ook toegestaan om vrijwilligerswerk uit te voeren of een korte 
studie of training te volgen. 

https://visumbuitenland.nl/australie
https://visumbuitenland.nl/australie
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Visum Australië: voor wie? 

Een visum Australië is verplicht voor iedereen die een andere nationaliteit heeft dan die van 

Australië of Nieuw-Zeeland. Niet alle nationaliteiten komen in aanmerking voor het eVisitor 

visum en ook is dit visum niet voor alle reisdoelen geschikt. Reizigers met de nationaliteit van 

Nederland, België of een ander land in de EU, het Verenigd Koninkrijk, of Zwitserland, kunnen 

voor de volgende reisdoelen een eVisitor visum aanvragen: 

 
● vakantie of ander soort toeristische reis, zoals een bezoek aan vrienden of familie 

 

● zakenreis 

 

● studie of training van in totaal maximaal drie maanden 

 

o Let op: het volgen van een training of opleiding van medische aard is niet 

toegestaan met een eVisitor. 

 

● vrijwilligerswerk, maar alleen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan 

 

● overstap 
 

Overstappen zonder visum mag alleen als u de luchthaven in Australië niet verlaat, als u al een 

ticket en alle overige benodigde documenten heeft voor de vervolgvlucht, als u minder dan acht 

uur in Australië verblijft en als u uw bagage niet zelf opnieuw hoeft in te checken voor de vlucht 

naar uw eindbestemming. Overstappen zonder visum is alleen toegestaan voor reizigers die de 

nationaliteit hebben van een land in de Europese Unie, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.  

 

Voor andere reisdoelen of een verblijf van langer dan drie maanden moet u een ander visumtype 

aanvragen. Dit kan niet online op VisumBuitenland.nl, maar moet via de immigratiedienst van 

Australië. 

 

Voorwaarden voor het eVisitor visum 

Naast de voorwaarden met betrekking tot het reisdoel en de nationaliteit van de aanvrager, zijn 

er ook voorwaarden omtrent het paspoort, de medische achtergrond en de achtergrond van de 

reiziger. Als de immigratiedienst vermoedt dat u een eventuele bedreiging vormt voor het land, 

zal uw visumaanvraag worden afgekeurd. U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen: 

 
  

https://visumbuitenland.nl/australie/werken-en-zakenreizen
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Paspoort 

• Uw paspoort is bij aankomst nog minstens 3 maanden geldig. 

 

• U reist met hetzelfde paspoort als waarmee u het visum heeft aangevraagd. 

 

Gezondheid 

• U heeft geen (symptomen van) tuberculose. 

 

• Het is niet te verwachten dat uw reis naar Australië zal leiden tot hoge zorggerelateerde 

kosten of langere wachttijden voor zorg met beperkte capaciteit. 

 

• Er is geen kans dat u tijdens uw reis zult bevallen. 

 

Veiligheid, financiën en gedrag 

• U en/of uw familieleden hebben geen schulden bij de Australische overheid. 

 

• U beschikt over voldoende financiële middelen om zowel uw verblijf als de terugreis te 

kunnen bekostigen. 

 

• U heeft zich nooit schuldig gemaakt aan huiselijk geweld of (seksueel) kindermisbruik. 

 

• U heeft (opgeteld) nooit meer dan 12 maanden celstraf opgelegd gekregen. 

 

• Het is niet te vermoeden dat u voor ernstige overlast zult zorgen. 

 

• U bent niet voortvluchtig en wordt niet gezocht door Interpol. 

 

• U bent nooit betrokken geweest bij partijen, organisaties, groepen of personen waarvan 

aannemelijk is dat zij betrokken zijn bij crimineel gedrag. 

 

• Er is geen reden om te vermoeden dat u betrokken bent geweest bij misdrijven tegen de 

menselijkheid, ongeacht of u hiervoor veroordeeld bent of niet. 

 

o Het gaat hierbij om (vermeende) betrokkenheid bij ernstige misdrijven zoals 

mensenhandel, het mogelijk maken van slavernij, marteling, oorlogsmisdrijven en 

genocide. 

 

Voldoet u niet aan alle voorwaarden of twijfelt u hierover? In de meeste gevallen kunt u alsnog 

een ander visum aanvragen via de immigratiedienst. Neem contact op met de ambassade van 

Australië voor verdere informatie hierover. 

 

  

https://visumbuitenland.nl/australie/ambassade-consulaat
https://visumbuitenland.nl/australie/ambassade-consulaat
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Geldigheidsperiode 

Het eVisitor visum is in totaal 12 maanden geldig en kan gedurende deze periode gebruikt 

worden voor meerdere reizen. U mag telkens maximaal 3 maanden achterelkaar in het land 

verblijven. Alleen de aankomstdatum moet binnen de geldigheidsperiode vallen. Een reiziger die 

op dag 365 (de laatste dag van de geldigheidsperiode) in Australië aankomt, mag na aankomst 

dus alsnog 3 maanden in het land blijven. 

 

Is uw paspoort bij aankomst nog lang genoeg geldig? 

Let op: Om daadwerkelijk 3 maanden in Australië te mogen blijven met uw visum, moet ook uw 

paspoort na aankomst nog minimaal 3 maanden geldig zijn. Het moet hierbij gaan om het 

paspoort dat u gebruikt heeft voor uw visumaanvraag. Dit paspoort moet gedurende het hele 

verblijf in Australië geldig zijn. Uw visum verloopt zodra de geldigheid van uw paspoort verloopt. 

Wie een nieuw paspoort aanvraagt, moet voor een volgende reis naar Australië dus ook weer 

een nieuw visum aanvragen. 

 

Het is niet mogelijk om met een eVisitor langer dan drie maanden in Australië te verblijven. Het 

eVisitor visum kan niet verlengd worden. Als u langer dan drie maanden in Australië wilt blijven, 

dient u voor vertrek een visum met een langere toegestane verblijfsduur aan te vragen,  zoals 

het Working Holiday visum. Dit kan niet via VisumBuitenland.nl.  

 

Correcte informatie nodig voor toegang tot Australië 

Een goedgekeurde visumaanvraag biedt geen garantie dat u ook daadwerkelijk wordt toegelaten 

tot Australië. De immigratiedienst van het land behoudt zich te allen tijde het recht om reizigers  

de toegang tot Australië te weigeren, ook als zij een geldig visum hebben. In zeldzame gevallen 

kan het voorkomen dat een aanvraag wordt afgekeurd. Als dit gebeurt, komt dat meestal door 

onjuist ingevulde gegevens in het aanvraagformulier. 

 

Controleer dus aandachtig of u het aanvraagformulier goed en volledig heeft ingevuld voordat u 

de aanvraag indient. Heeft u in het verleden een visum Australië gehad, dan wordt in het 

aanvraagformulier gevraagd om van dit eerdere visum het ‘Visa Grant Number’ of ‘Visa Label 

Number’ in te vullen. Heeft u dit nummer niet meer? Laat deze invulvelden dan leeg. Het enige 

wat er kan gebeuren is dat er een kleine vertraging ontstaat in de verwerking van uw nieuwe 

aanvraag. 

 

  

https://visumbuitenland.nl/australie/whva
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Gemakkelijk uw visum Australië aanvragen 

Vraag eerst uw visum aan en boek uw reis pas als u het visum heeft. U kunt uw visum eenvoudig 

online aanvragen met behulp van het digitale aanvraagformulier op VisumBuitenland.nl. Het 

invullen van dit formulier hoeft slechts 5 tot 10 minuten te duren. Controleer voordat u begint 

met de visumaanvraag of uw paspoort nog lang genoeg geldig is voor de geplande reis. Als dit 

niet het geval is, moet u eerst een nieuw paspoort aanvragen. Het eVisitor visum wordt namelijk 

digitaal aan uw paspoortnummer gekoppeld en is alleen geldig in combinatie met dit paspoort.  

 

Invullen van het aanvraagformulier: paspoortgegevens  

In het aanvraagformulier wordt eerst gevraagd naar de contactgegevens van de aanvrager, 

vervolgens naar een aantal gegevens met betrekking tot de reis en ten slotte naar een aantal 

gegevens van de reiziger, waaronder de paspoortgegevens. In het deel met betrekking tot de 

reisgegevens wordt onder andere gevraagd naar de verwachte aankomstdatum. De 

aankomstdatum die u invult in het formulier hoeft niet de datum te zijn waarop u ook 

daadwerkelijk in Australië aankomt. U hoeft u alleen een schatting op te geven. 

 

Alle paspoortgegevens moeten helemaal correct worden ingevuld. Het gaat hierbij om het 

paspoortnummer, de voor- en achternamen van de reiziger, de geboortedatum van de reiziger 

en de afgifte- en verloopdatum van het paspoort. Heeft u een visum ontvangen met een fout in 

deze informatie? Dan is dit visum niet geldig en kunt u het niet gebruiken om naar Australië te 

reizen. 

 

Een van de voordelen van het indienen van een visumaanvraag via VisumBuitenland.nl is dat de 

aanvraag wordt gecontroleerd op veelvoorkomende fouten. Zo wordt er voor Nederlandse 

aanvragers gecontroleerd of er bij het paspoortnummer niet per ongeluk een letter ‘O’ is 

ingevuld in plaats van het cijfer ‘0’. De letter ‘O’ komt in Nederlandse paspoortnummers namelijk 

niet voor. Wanneer er een letter ‘O’ is ingevuld, wordt deze letter ‘O’ daarom veranderd in het 

cijfer ‘0’. De letter ‘O’ kan ook niet voorkomen als eerste of tweede teken van een Belgisch 

paspoortnummer, aangezien deze altijd uit cijfers bestaan. 

 

Het maakt niet uit of u het paspoortnummer in kleine letters of hoofdletters invult. Namen 

moeten altijd ingevuld worden zoals deze in het machineleesbare deel van het paspoort staan. 

Het gaat hierbij om de onderste twee regels met veel “<<<”-symbolen op de informatiepagina 

van uw paspoort. Voor reizigers die accenten of leestekens in hun voor- en/of achternamen 

hebben (bijvoorbeeld ü of é), wordt de spelling automatisch omgezet naar de spelling van de 

naam zoals die in het machineleesbare deel staat.  

https://visumbuitenland.nl/australie
https://visumbuitenland.nl/australie
https://visumbuitenland.nl/australie
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Visum Australië kosten 

In het geval van een standaardaanvraag bedragen de kosten voor het visum € 19,95 per 

persoon. Voor een spoedaanvraag van het visum Australië betaalt u € 17,50 meer. U kunt de 

kosten veilig online betalen via iDeal, Bancontact, PayPal of creditcard. Na betaling wordt het 

visum gemiddeld binnen 5 dagen goedgekeurd. In het geval van een spoedaanvraag is de 

gemiddelde levertijd 60 minuten. Echter, ook de verwerking van een spoedaanvraag kan langer 

duren, bijvoorbeeld door een willekeurige steekproef door de Australische immigratiedienst. Na 

betaling ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar uw persoonlijke statuspagina. Op 

deze pagina vindt u alle informatie over de status en het verloop van uw visumaanvraag. 

 

Na goedkeuring van uw visumaanvraag 

Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u opnieuw een e-mail en een sms-bericht. Ook in 

deze e-mail vindt u een link naar uw persoonlijke statuspagina. Vanaf deze pagina kunt u het 

visum downloaden en eventueel printen. 

 

Op het eVisitor visum staat altijd “8115 - Business visitor activity” en “8201 - maximum three 

months study”. Hier hoeft u niet naar te kijken. Dit staat op het visum omdat u het eVisitor  

onder andere mag gebruiken voor het volgen van een korte studie en voor bepaalde zakelijke 

activiteiten in Australië. U mag het visum echter natuurlijk ook gewoon voor een toeristische reis 

gebruiken. 

 

Printen van het eVisitor niet verplicht 

Bij de paspoortcontroles is het belangrijk dat elke reiziger een visum kan laten zien. U kunt het 

visum printen en meenemen op reis, maar het is ook voldoende als u het kunt laten zien op het 

beeldscherm van een laptop, tablet of smartphone. Bewaar de (digitale) kopie van het visum 

altijd in uw handbagage, zodat u er altijd bij kunt. 

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u na het lezen van de informatie in dit document nog vragen? Bekijk in het geval van een 

lopende aanvraag uw statuspagina of zoek de statusinformatie met betrekking tot uw eVisitor 

visum op via de website. Bekijk ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over het visum 

Australië op VisumBuitenland.nl. Komt u er niet uit? U kunt natuurlijk ook altijd contact 

opnemen. 

 

https://visumbuitenland.nl/australie/spoed
https://visumbuitenland.nl/contact
https://visumbuitenland.nl/contact
https://visumbuitenland.nl/australie/veel-gestelde-vragen
https://visumbuitenland.nl/australie/veel-gestelde-vragen

