
 

Visum aanvragen Australië  

 

Voor uw reis door Australië heeft u het gratis eVisitor 651 visum nodig. U kunt dit visum aanvragen 

met behulp van het onderstaande stappenplan.  

 
Maak een ImmiAccount aan: 

1. Ga naar https://online.immi.gov.au/lusc/register.  
2. Selecteer ‘Individual’ en laat het vakje LEGENDcom leeg  

3. Vul vervolgens alle velden in. Kies de veiligheidsvragen en vul de antwoorden in. 

4. Kies een gebruikersnaam en wachtwoord.  

5. Klik op ‘Create’ om het account aan te maken.  

 

Activeer uw account en log in:  

6. U ontvangt een email met een link. Klik op de link om uw account te activeren. 

7. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord logt u in op https://online.immi.gov.au/lusc/login.  
 

Vraag uw visum (eVisitor 651) aan: 

8. Klik op ‘New Application’. 

9. Klik op ‘Visitor’. 

10. Klik op eVisitor (651). 

11. Na het lezen van de algemene informatie klikt u op ‘Next’. 

12. Vul de informatie in en ga steeds door naar de volgende pagina door op ‘Next’ te klikken. 

13. Op de laatste pagina klikt u op ‘Submit’ om de aanvraag te versturen. 

14. Zodra u het aanvraagproces heeft afgerond, ontvangt u binnen enkele dagen een email met de status 

van uw aanvraag.  

15. De eerste e-mail die u ontvangt is een ‘IMMI Acknowledgement of Application’. Dit is een bevestiging 

dat uw aanvraag is ontvangen. 

16. De tweede email die u ontvangt is een ‘IMMI Grant Notification’. Dit is de toekenning van uw visum. 

Let op: print de bijlagen van deze email uit en neem deze mee. 

 

Meerdere reizigers 

● Een visum is gelinkt aan uw paspoortnummer, daarom moet u voor iedere reiziger een eigen 

visumaanvraag indienen. 

● U kunt op één account meerdere visumaanvragen indienen (herhaal stap 7 t/m 15 per aanvraag). 

 

 

Let op: het gaat om een digitaal visum, waardoor u alleen een e-mail ontvangt ter bevestiging.  

https://online.immi.gov.au/lusc/register
https://online.immi.gov.au/lusc/login

