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Visum Australië
Belangrijke informatie over de visumplicht in Australië
Als u op vakantie of zakenreis wilt gaan naar Australië moet u rekening houden met de
verplichting om een geldig visum te bezitten. Het visum Australië kan online worden
verkregen, als aan de vereisten in dit document wordt voldaan.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toeristisch en zakelijk

Geldigheidsduur

1 jaar (meerdere inreizen mogelijk)

Verblijfsduur

Maximaal 3 maanden per keer

Normale levertijd

Ongeveer een week

Spoedlevering

Gemiddeld na 3 dagen

Kosten

€14,95

Betaalmethoden

iDeal, Bancontact, Creditcard, Paypal

Er bestaan verschillende soorten visums voor Australië. Deze infosheet gaat over het eVisitor visum dat u
online via VisumBuitenland.nl/Australie kunt aanvragen. Als u niet aan de voorwaarden in dit document
voldoet kunt u terecht bij de ambassade of het consulaat.

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 16-05-2018.
Lees alle pagina’s van dit document om ongewenste verrassingen tijdens uw reis te voorkomen.
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Voor wie
Al voordat u in het vliegtuig naar Australië stapt wordt door uw luchtvaartmaatschappij gecondoleerd of u over
een geldig visum beschikt. Luchtvaartmaatschappijen zijn hiertoe verplicht op last van de overheid van
Australië. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt in nationaliteiten, de verplichting geldt voor iedereen
die geen Australisch staatsburger is.
Dat betekent niet dat iedereen gebruik kan maken van de online aanvraagprocedure. Hiervoor moet u:
-

De Nederlandse of Belgische nationaliteit hebben*

-

Een zakelijk of toeristisch reisdoel hebben**

-

Maximaal 3 maanden in Australië verblijven

* Er worden nog meer nationaliteiten toegelaten tot het online visumprogramma, vooral Europese, deze kunt
u terugvinden op www.visumbuitenland.nl/australie/voorwaarden
** Zie het hoofdstuk ‘voorwaarden’, hieronder, voor meer toelichting

Voorwaarden voor online aanvragen
U moet rekening houden met de onderstaande voorwaarden om gebruik te mogen maken van het online te
verkrijgen visum voor Australië.
Reisdoel
De volgende reisdoelen zijn toegestaan:
-

Op vakantie gaan

-

Op bezoek gaan bij vrienden of familie

-

Een studie of training volgen

-

Een zakelijke bijeenkomst

-

Een beurs, seminar of conferentie bijwonen

-

Een overstap maken (en daarbij het vliegveld kort verlaten)

De volgende reisdoelen zijn niet toegestaan:
-

Betaald werk uitvoeren*

* Dit is wel toegestaan als het valt onder een studie, zakelijke bijeenkomst, beurs, seminar of conferentie.
Maar niet als een Australische organisatie betaalt voor uw werkzaamheden tijdens uw verblijf. Ook niet als de
Australische organisatie u niet in dienst neemt maar uw Europese werkgever een vergoeding betaalt.
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Risicovorming
Behalve het reisdoel is het gebruik van het visum Australië ook verbonden aan regels omtrent risicovorming;
het visum is bedoeld als maatregel om veiligheidsrisico’s voor Australië en haar inwoners te beperken. Dit
komt concreet neer op de volgende voorwaarden:
-

U mag geen tuberculose hebben op het moment dat u aan uw reis begint

-

U moet een zorgverzekering hebben in uw thuisland

-

U mag niet meer dan 12 maanden celstraf opgelegd hebben gekregen*

* Bij meerdere veroordelingen wordt de totale tijd bij elkaar opgeteld. Het maakt hiervoor niet uit of u de straf
al (deels) heeft uitgezeten. Het maakt ook niet uit of de straf al is verjaard of niet.
Vereisten aan het paspoort
Het visum is elektronisch, dat wil zeggen dat er geen sticker in uw paspoort wordt geplakt, maar dat na
toekenning van het visum het paspoortnummer van de reiziger wordt toegevoegd aan de lijst met
goedgekeurde reizigers. Tijdens de reis wordt dan ook alleen naar het paspoort gevraagd. Zorg daarom dat het
paspoortnummer goed wordt ingevuld in het aanvraagformulier en dat het paspoort waarmee wordt gereisd
nog minimaal zes maanden geldig is na aankomst in Australië

Geldigheidsperiode
Het visum Australië is geldig vanaf goedkeuring van uw aanvraag (enkele dagen na het aanvragen) voor een
periode van een jaar. Het visum is te gebruiken voor meerdere reizen binnen die periode. Telkens mag de
reiziger maximaal 3 maanden achter elkaar in het land verblijven. De geldigheidsperiode betreft de toegestane
aankomstdatums, een reiziger die op dag 364 (de laatste dag van de geldigheidsperiode) aankomt mag alsnog
3 maanden in Australië blijven.

Hoe aan te vragen
Aanvragen van het visum Australië kunnen eenvoudig online worden ingediend. Het online aanvraagformulier
is te vinden op www.visumbuitenland.nl/australie en in te vullen in enkele minuten. Zorg dat de
paspoortgegevens bij de hand zijn. Na goedkeuring wordt het visum per e-mail verstuurd.
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