
DUITSLAND 
 

1. Verblijfstitels volgens het uniforme model: 

— Aufenthaltserlaubnis  

(verblijfsvergunning) 

 — Blaue Karte EU 

  (Europese blauwe kaart — wordt sinds 1 augustus 2012 afgegeven) 

 — ICT-Karte 

  (ICT-kaart)  

 — Mobiler-ICT-Karte 

  (mobiele ICT-kaart) 

— Niederlassungserlaubnis  

(vestigingsvergunning)  

— Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (ook “Daueraufenhalt-EU”) 

(EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen) 

— Aufenthaltsberechtigung  

(recht op verblijf van onbepaalde duur) 

NB: De “Aufenthaltsberechtigung” (recht op verblijf van onbepaalde duur) 
werd tot 1 januari 2005 volgens het uniforme model afgegeven en is onbeperkt 
geldig. 
 

— Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines 
Staatsangehörigen eines EWR-Staates 

(verblijfskaart voor familieleden van een EU-burger of een onderdaan van een 
EER-land) 

NB: Wordt afgegeven sinds 28 augustus 2007 en vervangt de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen. 

— Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines 
Staatsangehörigen eines EWR-Staates 

(permanente verblijfskaart voor familieleden van een EU-burger of een 
onderdaan van een EER-land) 

— Aufenthaltserlaubnis-CH 

Die Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind 

(verblijfsvergunning-CH) 

(verblijfsvergunning voor onderdanen van Zwitserland en hun familieleden die 
geen onderdanen zijn van Zwitserland) 

 



— Aufenthaltsdokument-GB für Inhaber des Aufenthaltsrechts im Sinne des 
Artikels 18 Absatz 4 des Austrittsabkommens des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft 

(VK-verblijfsvergunning (“Aufenthaltsdokument-GB”) voor houders van het 
verblijfsrecht uit hoofde van artikel 18, lid 4, van het Akkoord inzake de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) 

— Aufenthaltsdokument für Grenzgänger-GB nach Artikel 26 des 
Austrittsabkommens des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft für Inhaber eines Rechts als Grenzgänger nach Artikel 24 
Absatz 2, auch in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 2, des Abkommens 

(VK-verblijfsvergunning voor grensarbeiders (“Aufenthaltsdokument-GB 
Grenzgänger”) uit hoofde van artikel 26 van het Akkoord inzake de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
voor houders van het recht van grensarbeiders uit hoofde van artikel 24, lid 2, in 
samenhang met artikel 25, lid 2, van het akkoord) 

 

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

gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning  

— Aufenthaltserlaubnis-EU  

(EU-verblijfstitel voor familieleden van onderdanen van een lidstaat van de 
Europese Unie of van een EER-staat die geen onderdaan van een EU-lidstaat of 
van een EER-staat zijn) 

NB: werd afgegeven tot 28 augustus 2007 en is maximaal vijf jaar (of onbeperkt) 
geldig en is daarom nog steeds in omloop. 

— Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines 
Staatsangehörigen eines EWR-Staates  

(verblijfskaart voor familieleden van een EU-burger of een onderdaan van een 
EER-land (papieren document)) 

NB: Dit document werd sinds 28 augustus 2007 als papieren document 
afgegeven ter vervanging van de EU-verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen (“Aufenthaltserlaubnis-EU”). Het zal na eind 2020 niet meer 
worden afgegeven. Documenten die vóór eind 2020 zijn afgegeven, blijven 
geldig tot de op het document vermelde vervaldatum. 

— Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines 
Staatsangehörigen eines EWR-Staates (Papierdokument) 

 (permanente verblijfskaart voor familieleden van een EU-burger of een 
onderdaan van een EER-land (papieren document)) 

 NB: Dit document werd afgegeven als een papieren document. Het zal na 
eind 2020 niet meer worden afgegeven. Documenten die vóór eind 2020 zijn 
afgegeven, blijven geldig tot de op het document vermelde vervaldatum. 



— Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft sind  

(verblijfsvergunning voor onderdanen van Zwitserland en hun familieleden die 
geen onderdanen zijn van Zwitserland) 

NB: Verblijfsvergunning voor onderdanen van Zwitserland en hun familieleden 
die geen onderdaan zijn van Zwitserland. Documenten die vóór eind 2020 zijn 
afgegeven, blijven geldig tot de op het document vermelde vervaldatum. 

— Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG (papieren 
document) 

(verblijfsvergunning voor onderdanen van een EEG-lidstaat) 

NB: Op grond van artikel 15 van de “Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit 
von Unionsbürgern” (wet op het algemene vrije verkeer van EU-burgers): een 
“Aufenthaltserlaubnis-EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind”.  

NB: Verblijfsvergunning voor familieleden van EU-burgers of van onderdanen 
van een EER-staat die zelf geen EU-burger of onderdaan van een EER-staat zijn, 
afgegeven vóór 28 augustus 2007, blijft geldig als verblijfskaart. 

NB: De bovengenoemde vergunning geeft de houder alleen het recht op 
visumvrije binnenkomst als de vergunning in een kaart is aangebracht, dan wel 
als visumverklaring bij een kaart is gevoegd. Ze geeft geen recht op visumvrije 
binnenkomst indien ze als sticker is aangebracht op een document ter vervanging 
van een identiteitskaart (“Ausweisersatz”) die uitsluitend in Duitsland geldig is. 

NB: Bovenstaande verblijfsvergunningen geven als vervanging van het visum 
alleen recht op visumvrije binnenkomst indien zij in een kaart zijn aangebracht, 
dan wel als visumverklaring bij een kaart zijn gevoegd. Zij geven geen recht op 
visumvrije binnenkomst indien zij als intern document ter vervanging van een 
identiteitskaart zijn afgegeven. 

De verblijfstitels “Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” (opgeschorte 
uitzettingsmaatregel), alsmede “Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” 
(voorlopige verblijfstitel voor asielzoekers) geven evenmin recht op visumvrije 
binnenkomst. 

— Fiktionsbescheinigung 

(voorlopig verblijfsdocument)  

Alleen wanneer het derde vakje op blz. 3 is aangevinkt – de verblijfsvergunning 
blijft geldig. Binnenkomst is alleen toegestaan in combinatie met een verlopen 
verblijfsvergunning, een visum, een geldig kaart overeenkomstig artikel 10 van 
Richtlijn 2004/38/EG of een Duitse permanente verblijfskaart overeenkomstig 
artikel 20 van Richtlijn 2004/38/EG. 

Indien het eerste of het tweede vakje is aangevinkt, geeft de 
“Fiktionsbescheinigung” geen recht op binnenkomst zonder visum. 



Bepaling betreffende de uitvoering van het Akkoord inzake de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese 
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

Overeenkomstig de bepalingen betreffende de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie mogen 
Britse onderdanen en hun familieleden die in Duitsland rechten hebben uit 
hoofde van deel twee, titel II, hoofdstuk 1, of artikel 24, lid 2, in samenhang met 
artikel 25, lid 2, van het akkoord, vanaf het einde van de overgangsperiode uit 
hoofde van dat akkoord, zelfs indien zij niet beschikken over een verlopen 
verblijfsvergunning of over een visum naast hun kaart, het land binnenkomen 
met een “Fiktionsbescheinigung” (voorlopig verblijfsdocument) waarin het 
vierde vakje op blz. 3 is aangevinkt, onder de vermelding (in het Duits) dat: “De 
houder een bewijs van een verblijfsrecht in het kader van de EU-wet vrij 
verkeer/de Overeenkomst EU-Zwitserland heeft aangevraagd, dat hierbij 
voorlopig is gecertificeerd”. Deze vermelding in het document is in het Duits 
gesteld en luidt als volgt: “Der Inhaber / die Inhaberin hat die Dokumentation 
eines Aufenthaltsrechts nach dem FreizügG/EU oder dem Abkommen EU-
Schweiz beantragt, das hiermit vorläufig bescheinigt wird.” 

Hetzelfde vakje wordt aangevinkt als de houder reeds een bewijs van een 
verblijfsrecht uit hoofde van de EU-wet vrij verkeer/de Overeenkomst EU-
Zwitserland heeft aangevraagd, maar er geen enkel document overeenkomstig 
het uniforme model van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad klaar is 
voor afgifte. In dit geval wordt het verblijfsrecht gecertificeerd door het 
voorlopige verblijfsdocument. In dergelijke gevallen mogen houders van een 
Fiktionsbescheinigung het land binnenkomen indien het vierde vakje op blz. 3 
van het document is aangevinkt, onder de vermelding dat: “De houder een bewijs 
van een verblijfsrecht uit hoofde van de EU-wet vrij verkeer/de Overeenkomst 
EU-Zwitserland heeft aangevraagd, dat hierbij wordt gecertificeerd”, ook al 
beschikken zij niet over een verlopen verblijfsvergunning of over een visum 
naast hun kaart. 

 

3. Kaarten voor leden van diplomatieke posten: 

NB:  Sinds 1 augustus 2003 wordt een nieuw soort kaart afgegeven aan leden 
van diplomatieke en consulaire posten. De kaarten van vóór 1 augustus 2003 zijn 
niet langer geldig. 

De aan elke kaart verbonden voorrechten zijn vermeld op de achterzijde. 

Kaarten voor diplomaten en hun familieleden: 

Op de achterzijde voorzien van de letter “D”: 

Diplomatieke kaart voor buitenlandse diplomaten: 

– Protokollausweis für Diplomaten  

(protocollaire kaart voor diplomaten, vanaf 1 augustus 2003) 

Diplomatieke kaart voor familieleden die als zelfstandige werkzaamheden 
verrichten: 

– Protokollausweis für Diplomaten “A” 



(protocollaire kaart voor diplomaten “A”, vanaf 1 augustus 2003) 

Diplomatieke kaart voor diplomaten die de Duitse nationaliteit bezitten of 
permanent in Duitsland verblijven: 

– Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD  

(protocollaire kaart voor diplomaten artikel 38, lid 1, van het Verdrag 
van Wenen inzake diplomatiek verkeer, vanaf 1 augustus 2003) 

Kaarten voor administratief en technisch personeel en hun familieleden: 

  Op de achterzijde voorzien van de letters “VB”: 

Protocollaire kaart voor buitenlands administratief en technisch personeel: 

– Protokollausweis für Verwaltungspersonal  

(protocollaire kaart voor administratief personeel, sinds 1 augustus 2003) 

Protocollaire kaart voor familieleden van administratief en technisch personeel 
die als zelfstandige werkzaamheden verrichten: 

– Protokollausweis für Verwaltungspersonal “A” 

(protocollaire kaart “A” voor administratief personeel, vanaf 
1 augustus 2003) 

Protocollaire kaart voor leden van het administratieve en technische personeel 
die de Duitse nationaliteit bezitten of permanent in Duitsland verblijven: 

– Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD 

(protocollaire kaart voor administratief personeel op grond van 
artikel 38, lid 2, van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, 
vanaf 1 augustus 2003) 

Kaarten voor leden van het dienstpersoneel en hun familieleden: 

  Op de achterzijde voorzien van de letters “DP”: 

– Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal 

(protocollaire kaart voor dienstpersoneel, vanaf 1 augustus 2003) 

Kaarten voor plaatselijke personeelsleden en hun familieleden: 

  Op de achterzijde voorzien van de letters “OK”: 

– Protokollausweis für Ortskräfte 

(protocollaire kaart voor lokaal personeel, vanaf 1 augustus 2003) 

Kaarten afgegeven aan particulier huishoudelijk personeel: 

  Op de achterzijde voorzien van de letters “PP”: 

– Protokollausweis für privates Hauspersonal 

(protocollaire kaart voor persoonlijk huishoudelijk personeel, vanaf 
1 augustus 2003) 

— Kaarten voor leden van consulaire posten: 

De aan elke kaart verbonden voorrechten zijn vermeld op de achterzijde. 

Kaarten voor consulaire ambtenaren: 



Op de achterzijde voorzien van de letter “K”: 

Kaarten voor buitenlandse consulaire ambtenaren: 

– Protokollausweis für Konsularbeamte 

(protocollaire kaart voor consulaire ambtenaren, vanaf 1 augustus 2003) 

Kaarten voor consulaire ambtenaren die de Duitse nationaliteit bezitten of 
permanent in Duitsland verblijven: 

– Protokollausweis für Konsularbeamte “Art. 71 I WÜK” 

(protocollaire kaart voor consulaire ambtenaren op grond van artikel 71, 
lid 1, van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen, vanaf 
1 augustus 2003) 

Kaarten voor administratief en technisch personeel van consulaire 
beroepsposten: 

  Op de achterzijde voorzien van de letters “VK”: 

Protocollaire kaart voor buitenlands administratief en technisch personeel: 

– Protokollausweis für Verwaltungspersonal 

(protocollaire kaart voor administratief personeel, sinds 1 augustus 2003) 

Protocollaire kaarten voor administratief en technisch personeel die de Duitse 
nationaliteit bezitten of permanent in Duitsland verblijven: 

– Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK 

(protocollair kaart voor administratief personeel op grond van artikel 71, 
lid 2, van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen, vanaf 
1 augustus 2003) 

Kaarten voor dienstpersoneel van consulaire beroepsposten: 

  Op de achterzijde voorzien van de letters “DH”: 

– Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal 

(protocollaire kaart voor dienstpersoneel, vanaf 1 augustus 2003) 

Kaarten afgegeven aan familieleden van consulaire ambtenaren, leden van het 
administratief, het technisch en het dienstpersoneel: 

  Op de achterzijde voorzien van de letters “KF”: 

– Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat) 

(protocollaire kaart voor familieleden (consulaat), vanaf 
1 augustus 2003) 

Kaarten afgegeven aan plaatselijk personeel van consulaire beroepsposten: 

  Op de achterzijde voorzien van de letters “OK”: 

– Protokollausweis für Ortskräfte 

(protocollaire kaart voor lokaal personeel, vanaf 1 augustus 2003) 

Kaarten afgegeven aan persoonlijk personeel van personeelsleden van consulaire 
beroepsposten: 



  Op de achterzijde voorzien van de letters “PP”: 

– Protokollausweis für privates Hauspersonal 

(protocollaire kaart voor persoonlijk huishoudelijk personeel, vanaf 
1 augustus 2003) 

— Speciale kaarten:  

Kaarten voor leden van internationale organisaties en hun familieleden: 

Op de achterzijde voorzien van de letters “IO”: 

– Sonderausweis “IO” 

(speciale kaart “IO”, vanaf 1999) 

 Sonderausweis für Mitglieder internationaler Organisationen  
(speciale kaart voor leden van internationale organisaties) 

 Sonderausweis für Familienangehörige von Mitgliedern internationaler 
Organisationen         
(speciale kaart voor familieleden van leden van internationale 
organisaties) 

NB: Hoofden van internationale organisaties en hun familieleden krijgen een 
kaart voorzien van de letter “D”; persoonlijk huishoudelijk personeel van 
medewerkers van internationale organisaties krijgt een kaart voorzien van de 
letters “PP”. 

Kaarten voor inwonend huispersoneel in de zin van artikel 27, lid 1, punt 5, van 
de Aufenthaltsverordnung (verblijfsverordening): 

Op de achterzijde voorzien van de letter “S”: 

– Sonderausweis “S” 

(speciale kaart “S”, vanaf 1 januari 2005) 

— Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie 

Lijst van personen die deelnemen aan een schoolreis, overeenkomstig de 

vereisten van artikel 1, punt b), in samenhang met de bijlage bij het besluit van 

de Raad van 30 november 1994 betreffende de gemeenschappelijke maatregelen 

die de Raad overeenkomstig artikel K.3, lid 2, punt b), van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie heeft vastgesteld ter vergemakkelijking van het 

reizen van leerlingen uit derde landen die in een lidstaat verblijven. 

 

 

 

 

 

28.09.2022 


