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NOORWEGEN 
 

1. Verblijfstitels volgens het uniforme model  

– Oppholdstillatelse 

(Verblijfsvergunning) 

– Arbeidstillatelse 

(Arbeidsvergunning) 

– Permanent oppholdstillatelse 

(Vestigingsvergunning/Permanente arbeids- en verblijfsvergunning) 
 

2. Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die 

gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning (= niet volgens uniform model) 

– Indien de vreemdeling een reisdocument nodig heeft, kan één van de onderstaande 
documenten worden gebruikt, naast de verblijfsvergunning, de arbeidsvergunning 
of de vestigingsvergunning: 

– Reisdocument voor vluchtelingen ("Reisebevis" - groen) 

– Immigrantenpaspoort ("Utlendingspass" - blauw) 

 

De houder van één van die reisdocumenten is er zeker van het Noorse grondgebied 
opnieuw te kunnen betreden tijdens de geldigheidsduur van het document. 

– Kaarten afgegeven aan onderdanen van de EU/EER/EVA-staten alsmede aan hun 
familieleden die onderdaan zijn van een derde land:   

– Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger 

    (Verblijfskaart voor familieledenleden van EER-onderdanen) 

– Oppholdskort for familiemedlem til EU/EØS/EFTA-borger 
 (Verblijfskaart voor familieledenleden van EU/EER/EVA-onderdanen) 

– Oppholdskort for tjenesteytere eller etablerere tilknyttet et EØS-foretak 

(Verblijfskaart voor dienstverleners of oprichters van een in een ander 
EU/EER/EVA-land gevestigde onderneming) 

– Varig Oppholdsbevis for EØS-borgere 

(Permanente verblijfsvergunning voor EER-onderdanen) 

– Varig Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger 

(Permanente verblijfsvergunning voor familieleden van EER-onderdanen) 

– Registreringsbevis for EØS- borgere 

(Registratiebewijs voor EER-onderdanen) 
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De bovenstaande documenten worden ofwel door de Noorse politie ("Politiet") ofwel door 
het Noors Directoraat Immigratie ("UDI") afgegeven.  

– Diplomatieke kaarten 

– Identitetskort for diplomater 

    (Identiteitskaart voor diplomaten - rood) 

– Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon 

(Identiteitskaart voor dienstpersoneel bij diplomatieke post - bruin) 

– Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon 

(Identiteitskaart voor administratief en technisch personeel bij diplomatieke 
post - blauw) 

– Identitetskort for utsendte konsuler ved fagkonsulater 

(Identiteitskaart voor beroepsconsuls - groen) 

 

3. Daarnaast geeft het Noors ministerie van Buitenlandse Zaken verblijfsstickers af aan 

houders van diplomatieke, dienst- en officiële paspoorten die aan de visumplicht zijn 

onderworpen, alsmede aan personeel van buitenlandse posten die houder zijn van een 

nationaal paspoort.  
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