
ZWITSERLAND 

 
Verblijfsvergunningen overeenkomstig artikel 2, punt 16, punt a), van Verordening 
(EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een 
Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) 
[uniform model dat is vastgelegd bij Verordening (EG) nr. 1030/2002] 

 

- Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno [Verblijfsvergunning] (L, B, 
C) 

- Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno [Verblijfsvergunning] (L, B, 
C) met de vermelding “familielid” voor onderdanen van derde landen die familielid zijn 
van een Zwitsers onderdaan  

- Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno [Verblijfsvergunning] (L, B, 
C) met de vermelding “familielid van een EU/EVA-burger” voor onderdanen van derde 
landen die familielid zijn van een onderdaan van een lidstaat van de EU of de EVA die 
zijn recht op vrij verkeer uitoefent 

- Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno (Verblijfsvergunning) (L, B, 
C) met de vermelding “Selon l’accord CH-UK du 25 février 2019 ”/ “Gemäss 
Abkommen CH-UK vom 25. Februar 2019” / “Secondo l’accordo CH-UK del 25 
febbraio 2019” [Overeenkomstig de overeenkomst CH-UK van 25 februari 2019]: 
afgegeven aan onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun gezinsleden die vallen 
onder de overeenkomst van 25 februari 2019 tussen de Zwitserse Bondsstaat en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland over de rechten van 
burgers na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de 
Overeenkomst over het vrije verkeer van personen. 

- Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno [Verblijfsvergunning] (G) met 
de vermelding “accord CH-UK 25.2.2019”/ “Abkommen CH-UK 25.2.2019” / 
“accordo CH-UK 25.2.2019” [Overeenkomst CH-UK 25.2.2019]: afgegeven aan 
migrerende onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die niet gevestigd zijn in een 
Schengenland, maar in een land dat niet gebonden is door een 
Schengenassociatieovereenkomst of dat niet het gehele Schengen-acquis toepast, en die 
vallen onder de overeenkomst van 25 februari 2019 tussen de Zwitserse Bondsstaat en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland over de rechten van 
burgers na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de 
Overeenkomst over het vrije verkeer van personen. 

- Titre de séjour Ci / Aufenthaltstitel Ci / Permesso di soggiorno Ci [verblijfsvergunning 
voor echtgenoten en kinderen tot 25 jaar van ambtenaren van internationale organisaties 
en leden van buitenlandse vertegenwoordigingen in Zwitserland die een winstgevende 
activiteit op de Zwitserse arbeidsmarkt uitoefenen), geldig met ingang van 1 november 
2019 [vervangt het identiteitsbewijs Ci voor vreemdelingen )]. 

- Titre de séjour S / Aufenthaltstitel S /  Permesso di soggiorno S [verblijfsvergunning S] 
in creditcardformaat met de vermelding “Carte pour personnes à protéger” / “Ausweis 
für schutzbedürftige” / “Carta per persone bisognose di protezione” [kaart voor 
personen die bescherming behoeven], afgegeven aan personen uit Oekraïne die 
bescherming behoeven sinds 18 maart 2022 

- Titre de séjour S / Aufenthaltstitel S / Permesso di soggiorno S [verblijfsvergunning S] 



in de vorm van een boekje met de vermelding “Livret pour personnes à protéger” / 
“Ausweis für Schutzbedürftige” / “Permesso per persone bisognose di protezione” / 
“Attest per persunas cun basegn da protecziun” [verblijfsvergunning voor personen die 
bescherming behoeven], afgegeven aan personen uit Oekraïne die bescherming 
behoeven sinds 18 maart 2022. 

Verblijfsvergunningen die worden afgegeven overeenkomstig het model dat is 
opgenomen in Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende 
de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde 
landen. 

 

- Livret pour étrangers L / Ausländerausweis L  /Libretto per stranieri L [identiteitsbewijs 
L voor vreemdelingen] (vergunning voor kort verblijf van het type L, paars); 

 

- Livret pour étrangers B / Ausländerausweis B / Libretto per stranieri B / Legitimaziun 
d'esters B / [identiteitsbewijs B voor vreemdelingen] (tijdelijke verblijfsvergunning van 
het type B. Wordt afgegeven in drie of vier talen, lichtgrijs) 

 

- Livret pour étrangers C / Ausländerausweis C / Libretto per stranieri C [identiteitsbewijs 
C voor vreemdelingen] (permanente verblijfsvergunning van het type C, groen) 

 

- Livret pour étrangers Ci / Ausländerausweis Ci / Libretto per stranieri Ci 
[identiteitsbewijs Ci voor vreemdelingen] (verblijfsvergunning van het type Ci voor 
echtgenoten en kinderen tot 25 jaar van ambtenaren van internationale organisaties en 
leden van buitenlandse vertegenwoordigingen in Zwitserland die een winstgevende 
activiteit op de Zwitserse arbeidsmarkt uitoefenen, rood), geldig tot de vervaldatum; 

 

- Cartes de légitimation (titres de séjour) délivrées par le Département fédéral des Affaires 
étrangères / Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen 
Departement für auswärtige Angelegenheiten / Carte di legittimazione (titoli di 
soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri [identiteitsbewijzen 
(verblijfsvergunningen) van het federale departement van Buitenlandse Zaken] (zie 
bijlage 20). 
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