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ESTLAND 

 

1. Documenten overeenkomstig het uniforme model die aan onderdanen van derde 

landen worden afgegeven en bewijzen dat zij een verblijfsvergunning of verblijfsrecht 

hebben, afgegeven sinds 1 januari 2011.  

 

 

Het documentnummer bestaat uit twee letters en zeven cijfers. De eerste letter in het nummer 

van de verblijfsvergunning verwijst naar het soort verblijfsvergunning of verblijfsrecht: 

B – onderdaan van een derde land; 

P – langdurig ingezetene; 

F – verblijfskaart van een familielid van een EU-burger; 

 

De naam van het document, "ELAMISLUBA", is te vinden in het midden bovenaan de 

voorkant van de verblijfskaart, en de Engelse naam, "Residence permit" 

(verblijfsvergunning), onderaan. 

 
 

 

Onder "loa liik" (soort vergunning) op de voorkant van het document staan de volgende 

gegevens: 

Tijdelijke verblijfsvergunningen 
- Tähtajaline elamisluba – temporary residence permit (tijdelijke verblijfsvergunning) 

- Tähtajaline elamisluba töötamiseks – temporary residence permit for employment (tijdelijke 

verblijfsvergunning voor werk) 

- Tähtajaline elamisluba EL sinine kaar – temporary residence permit for employment/ EU blue 

card (tijdelijke verblijfsvergunning voor werk/ Europese blauwe kaart) 

- Tähtajaline elamisluba töötamiseks- ICT – residence permit for employment (tijdelijke 

verblijfsvergunning voor werk – ICT) 

- Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks – residence permit for business (tijdelijke 

verblijfsvergunning voor zaken) 

- Tähtajaline elamisluba õppimiseks – residence permit for studies (tijdelijke 

verblijfsvergunning voor studie) 

Langdurig ingezetene: 
- Pikaajaline elanik–  long term resident (langdurig ingezetene) 

 

Als de houder van de verblijfsvergunning familielid van een EU-burger is en geen gebruik 

maakt van het uit de burgerschapsrichtlijn voortvloeiende recht op vrij verkeer en aan hem of 

haar een verblijfkaart wordt afgegeven, bevat de tweede regel onder soort vergunning de 

vermelding "pereliige/family member" (familielid). 
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De naam van het document, "LIIDU KODANIKU PERELIIKME ELAMISLUBA", is te vinden 

in het midden bovenaan de voorkant van de verblijfskaart, en de Engelse naam, "Residence 

card of a family member of a Union citizen" (verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie), onderaan. 

 

 
 

Onder "loa liik" ["soort vergunning"] op de voorkant van het document staan de volgende 

gegevens: 

Tijdelijk verblijfsrecht: 
- Tähtajaline elamisõigus/ temporary right of residence (tijdelijk verblijfsrecht)  

Permanent verblijfsrecht: 
- Alaline elamisõigus/ permanent right of residence (permanent verblijfsrecht)  

 

Voor reisdoeleinden moeten aan onderdanen van derde landen afgegeven verblijfskaarten 

samen met een geldig paspoort worden overgelegd. 

 

 

2.  Vergunningen die het recht van verblijf in de Republiek Estland aantonen en zijn 

afgegeven overeenkomstig artikel 5 bis van Verordening (EG) nr. 1030/2002 (afgegeven 

sinds 1 januari 2012): 
 

Kaitseministri luba kuni pp.kk.aaaa (ülalpeetav/dependant
1
) 

(vergunning van de minister van Defensie tot dd.mm.jjjj) 

NB: Documenten die deze vermeldingen bevatten worden afgegeven aan onderdanen 

van derde landen en familieleden van EU-burgers die onderdaan van een derde land 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 De vermelding "ülalpeetav/dependant" (persoon ten laste) wordt toegevoegd wanneer de 

betrokkene familielid is van een persoon die in Estland verblijft op grond van de wet 

inzake militaire samenwerking. 
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3. Andere aan onderdanen van derde landen en EU-burgers afgegeven documenten. 

 

3.1. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven diplomatieke kaarten en 

dienstkaarten 
3.1.1. Diplomatieke identiteitskaart  

Categorie A — Hoofd van de vertegenwoordiging en zijn/haar familieleden; blauw 

 

 
 

3.1.2. Categorie B — Diplomaat en zijn/haar familieleden; blauw 

 

 
 

3.1.3. Dienstkaart 

Categorie C — Administratief medewerker en zijn/haar familieleden; rood 
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Categorie D – Hulpfunctionaris; groen 

 

 
Categorie E – Privépersoneel; groen 

 

 

Categorie F — Estse burgers en permanent ingezetenen die bij een buitenlandse 

vertegenwoordiging werken; groen 

 

 

Categorie HC – Honorair consul; grijs 
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Categorie G — Personeelslid van een internationale organisatie of andere instelling en 

zijn/haar familieleden; oranje 

 


