
Documentatie visumvrije binnenkomst c34 

C34 Documenten die recht geven op visumvrije 
binnenkomst en visumvrij (kort) verblijf 
(circulatierecht) 

BELGIE 

1. 
- Carte d'identité d'étranger 
- Identiteitskaart voor vreemdelingen 
- Personalausweis für Auslander (gele kleur) 

e 2. 
- Certificat d'inscription au régistre des étrangers 
- Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 
- Bescheinigung der Eintragung im Auslander-Register (witte kleur) 

3. 
Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere verblijfstitels 

- Carte d'identité diplomatique 
- Diplomatieke identiteitskaart 
- Diplomatischer Personalausweis 

- Carte d'identité consulaire 
- Consulaire identiteitskaart 
- Konsularer Personalausweis 

- Carte d'identité spéciale - couleur bleue 
- Bijzondere identiteitskaart -blauw 
- Besonderer Personalausweis - blau 

- Carte d'identité spéciale - couleur rouge 
- Bijzondere identiteitskaart - rood 
- Besonderer Personalausweis -rot 

• - 4. Carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE 
- Verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat der EEG 
- Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaats der EWG - (blauwe kleur) 
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c34 Documentatie visumvrije binnenkomst 

DUITSLAND 

- Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland 

- Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG 

- Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland 

- Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland 

- Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland 

Deze verblijfsvergunningen geven alleen recht op visumvrije binnenkomst indien zij 
in een paspoort zijn aangebracht, dan wel als visumverklaring bij een paspoort zijn 
gevoegd; zij geven geen recht op visumvrije binnenkomst indien zij in de plaats van 
een nationaal identiteitsdocument zijn afgegeven. 

Documenten betreffende een opgeschorte uitzettingsmaatregel ('Aussetzung der 
Abschiebung' ('Duldung')) alsmede voorlopige verblijfstitels voor asielzoekers ('Auf- 
enthaltsbejÛgnisjÛrAsylbewerber') geven evenmin recht op visumvrije binnenkomst. 

Op het verkeer van diplomatieke ambtenaren zijn de algemene visumbepalingen van 
toepassing. 

- Reizigerslijst voor schoolreizen 
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GRIEKENLAND 

- A h a  ? r a p a ~ ~ o v d s  aAA08a~od  Ppax~das ~ L ~ ~ K E L ~ S  (verblijfstitel voor kort verblijf) 

- A 8 c ~ a  ~ c i p a p o v d s  ahhoGavod yba epyada (werkvergunning) 

- n a p a p o w ~ s  peAdv O L K O + E W E L ! U ~  aAX08a~od  (in het kader van gezinshereni- 
ging afgegeven verblijfstitel) 

- A h a  ~ a p a p o w ~ s  aAAoBa~od yLa cmov6ds (verblijfstitel voor studiedoeleinden) 
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SPANJE 

In de Spaanse regelgeving is niet in de afgifte van terugkeervisa voorzien. 

De geldige verblijfstitels op grond waarvan een vreemdeling, die uit hoofde van zijn 
nationaliteit aan de visumplicht zou zijn onderworpen, zonder visum het Spaanse 
grondgebied kan binnenkomen, zijn de volgende: 

1. Permiso de Residencia Inicial 
2. Permiso de Residencia Ordinario 
3. Permiso de Residencia Especial 
4. Tarjeta de Estudiante 
5. Permiso de Trabajo y Residencia tipo A 
6. Permiso de Trabajo y Residencia tipo B 
7. Permiso de Trabajo y Residencia tipo b 
8. Permiso de Trabajo y Residencia tipo C 
9. Permiso de Trabajo y Residencia tipo D 

10. Permiso de Trabajo y Residencia tipo E 
11. Permiso de Trabajo tipo F (fronterizo). El titular de este document0 est6 exento 

de la obligación de visado de entrada únicamente si la entrada se efectúa por la 
zona fronteriza española para la que ha sido expedido. 

12. Reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener Permiso de Trabajo y 
Permiso de Residencia. 

13. Permiso de Trabajo en prácticas y Permiso de Residencia. 
14. Tarjeta de Familiar de Residente Comunitario. 
15. Tarjeta tempora1 de Familiar de Residente Comunitario. 
16. Permiso de Residencia para Refugiados. 

(Voorlopige verblijfsvergunning) 
(Gewone verblijfsvergunning) 
(Bijzondere verblijfsvergunning) 
(Studentenkaart) 
(Werk- en verblijfsvergunning type A) 
(Werk- en verblijfsvergunning type B) 
(Werk- en verblijfsvergunning type b) 
(Werk- en verblijfsvergunning @e C) 
(Werk- en verblijfsvergunning type D) 
(Werk- en verblijfsvergunning type E) 
(Werk- en verblijfsvergunning type F (grensoverschrijdend). Deze titel ontheft de 
houder alleen van de inreisvisumplicht indien de binnenkomst geschiedt langs 
het gedeelte van de Spaanse grens waarvoor de titel is afgegeven) 
(Erkenning van de uitzondering op de werkvergunnings- en verblijfsvergun- 
ningsplicht) 
(Stagevergunning en verblijfsvergunning) 
(Document van een gezinslid van een EG-ingezetene) 
(Tijdelijk document van een gezinslid van een EG-ingezetene) 
(Verblijfsvergunning voor vluchtelingen) 

Voor houders van geldige, door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven 
accreditatiebewijzen is visumvrije binnenkomst toegestaan. 
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FRANKRIJK 

- Carte de séjour temporaire comportant une mention particulihe qui varie selon le 
motif du séjour autorisé (tijdelijke verblijfsvergunning met een bijzondere, naar 
gelang van het toegestane doel van het verblijf verschillende vermelding) 

- Carte de résident (verblijfsvergunning) 
- Certificat de résidence pour Algérien comportant une mention particuliere qui 

vane selon le motif du séjour autorisé (1 ans, 10 ans) (verblijfsvergunning voor 
Algerijnse onderdanen met een bijzondere, naar gelang van het toegestane doel 
van het verblijf verschillende vermelding (1 jaar, 10 jaar)) 

- Certificat de résidence portant la mention 'membre d'un organisme oficiel' (ver- 
blijfsvergunning met de vermelding 'lid van een officiële instantie') 

e - Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans) (verblijfskaart 
van de Europese Gemeenschappen (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar)) 

- Carte diplomatique délivrée par le Ministere des Affaires Etranghres aux diplomates 
accrédités en France (door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan in Frankrijk 
geaccrediteerde diplomaten afgegeven legitimatiebewijs) 
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ITALIE 

- Pennesso di soggiorno (verblijfsvergunning) 
- Visto di reingresso (terugkee~sum) 
- Carta d'identith M.A.E. - corpo diplomatico (identiteitskaart M.A.E. - diplomatiek 

korps) 
- Carta d'identith - Organizzazioni internazionali e Missioni Estere Speciali (interna- 

tionale organisaties en bijzondere buitenlandse zendingen) 
- Carta d'identith - Rappresentanze Diplomatiche (diplomatieke vertegenwoordigin- 

gen) 
- Carta d'identith - Corpo Consolare (consulair korps) 
- Carta d'identith - UEci Consolari (consulaire diensten) 
- Carta d'identitd - Rappresentanze Diplomatiche (personale amministrativo e tec- 

nico) (diplomatieke vertegenwoordigingen, administratief en technisch personeel) 
- Carta d'identith - Rappresentanze Diplomatiche e Consolari (personale di servi- 

zio) (diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, dienstpersoneel) 

e 
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LUXEMBURG 

- Carte d'identité d'étranger (identiteitskaart voor vreemdelingen): autorisation de 
séjour provisoire (machtiging tot voorlopig verblijf, aangebracht in het nationale 
paspoort) 

- Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven legitimatiebewijs: 
- door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan bestuurlijk en technisch ambas- 

sadepersoneel afgegeven legitimatiebewijs; 
- door het Ministerie van Justitie aan personeelsleden van in Luxemburg gevestig- 

de internationale instellingen en organisaties afgegeven legitimatiebewijs. 
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NEDERLAND 

- Het formulier genaamd: 
* 'vergunning tot vestiging' (model 'A'); 
* 'toelating als vluchteling' (model 'B'); 
* 'verblijf voor onbepaalde duur' (model 'C'); 
* 'vergunning tot verblijf (model 'D'); 
* 'voorwaardelijke vergunning tot verblijf (model 'D' met aantekening 'voorwaar- 

delijk'); 
* 'verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat der E.E.G.' (model 'E'). 

- De 'vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort) 
De uitgifte van bovenstaande verblijfsdocumenten is vanaf 1 maart 1994 (model 'D' 
en de stempel in het paspoort: vanaf 1 juni 1994) gestaakt. De reeds in omloop zijn- 
de documenten behouden hun geldigheid tot uiterlijk 1 januari 1997. 

- Het 'vreemdelingendocument' met daarop de lettercode: 
* 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'Fl', 'F2' of 'F3'; 
Sinds 1 maart 1994 wordt het 'vreemdelingendocument' uitgereikt. Dit document, 
in de vorm van een creditcard, zal gefaseerd de onder de vorige twee gedachten- 
streepjes genoemde verblijfsvergunningen vervangen. De lettercode per verblijfs- 
categorie blijft gehandhaafd. 
Het 'vreemdelingendocument' met de lettercode E wordt uitgereikt aan zowel EG- 
onderdanen als aan onderdanen van staten die Partij zijn bij het Verdrag betreffen- 
de de Europese Economische Ruimte. 
De 'voorwaardelijke vergunning tot verblijf heeft de lettercode Fl, F2 of F3. 

- Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten 

- Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status 

- Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties 

- Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in 
Nederland is gevestigd 

- Visum voor terugkeer 

- Reizigerslijst voor schoolreizen 
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PORTUGAL 

- Título de residência anial (1 ano) (verblijfsvergunningvoor 1 jaar) 
- Título de residência temporário (5 anos)(voorlopige verblijfsvergunning voor 

5 jaar) 
- Título de residência vitalício (permanente verblijfsvergunning) 
- Cartáo de residência naqcional de um Estado membro da Comunidade Europeia . 

(verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat der Europese Gemeenschap) 
- Cartáo de residência temporário (voorlopige verblijfskaart) 
- Cartáo de residência (verblijfskaart) 
- Autorizaçáo de residência provisório (toelating tot voorlopig verblijf) 
- Título de identidade de refugiado (identiteitsdocument voor vluchteling) 
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