
 

MALTA 

 

 
Verblijfskaarten afgegeven op grond van Richtlijn 2004/38/EG 

Verblijfskaarten voor onderdanen van derde landen die behoren tot de familie van EER-onderdanen die in Malta 
een in het Verdrag vastgelegd recht uitoefenen overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden worden 
verstrekt in de vorm van een plastic kaart met de kenmerken van het in Verordening (EG) nr. 1030/2002 
voorgeschreven model. Dit document wordt in het Engels aangeduid als “Residence Documentation” 
(“Verblijfsdocument”) en het “Soort titel” wordt niet vermeld. Bij “Opmerkingen” staat de volgende tekst: 
“Residence Card of a Family Member of a Union Citizen - (Art 10 - Dir 2004/38)” (Verblijfskaart voor een 
familielid van een burger van de Unie — (Artikel 10, Richtlijn 2004/38/EG)). Als de persoon een permanent 
verblijfsrecht heeft verkregen, staat er in dit veld “Residence Card of a Family Member of a Union Citizen - (Art 
20 - Dir 2004/38)” (Verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Unie — (Artikel 20, 
Richtlijn 2004/38/EG)). 

— Verklaringen van inschrijving die vóór 1 februari 2020 overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG zijn 
afgegeven aan Britse onderdanen en verblijfskaarten die vóór 1 februari 2020 zijn afgegeven aan hun 
familieleden die onderdanen van derde landen zijn 

De verklaring van inschrijving wordt afgegeven in de vorm van een plastic kaart in het Engels. De titel luidt “Residence 
Documentation” (Verblijfsdocument). Het veld “Soort titel” blijft leeg. Het veld “Opmerkingen” bevat de volgende tekst: 
“Registration Certificate (Article 8 – Dir 2004/38)” (Verklaring van inschrijving (Artikel 8 — Richtlijn 2004/38/EG)).  
Als de persoon een permanent verblijfsrecht heeft verkregen, wordt in dit veld verwezen naar artikel 19 en niet naar 
artikel 8 van Richtlijn 2004/38/EG. 

De verblijfskaarten voor onderdanen van derde landen die behoren tot de familie van Britse onderdanen hebben 
hetzelfde formaat als de bovengenoemde verblijfsdocumenten die worden afgegeven overeenkomstig de 
artikelen 10 en 20 van Richtlijn 2004/38/EG. 

— Verblijfsvergunning afgegeven aan begunstigden op grond van artikel 18, lid 1, terugtrekkingsakkoord 
EU-VK 

Een verblijfsvergunning in het formaat als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1030/2002, zoals gewijzigd, wordt 
afgegeven aan dergelijke begunstigden. In het veld “Soort titel” staat de volgende tekst in het Maltees: “Artikolu 
50 – TUE”. De volgende tekst staat in het veld “Opmerkingen”: “Artikolu 18(1) tal-Ftehim”. Als de persoon in 
aanmerking komt voor permanent verblijf, bevat het veld “Opmerkingen” bovendien het woord “Permanenti”. 

— Document tot certificering van de aanvraag van een verblijfsdocument op grond van artikel 18, lid 1, 
terugtrekkingsakkoord EU-VK 

Personen die in aanmerking komen om het bovengenoemde document aan te vragen, krijgen bij de aanvraag een 
papieren document met hun foto met de titel “Bewijs van aanvraag voor verblijf in Malta” en het doel van deze 
aanvraag. Het document verleent de houder toestemming om in Malta te verblijven uit hoofde van de bepalingen 
van de overeenkomst voordat aan hem/haar het verblijfsdocument, als bedoeld in artikel 18, lid 1, van het akkoord, 
wordt toegekend. 

Verblijfstitels voor andere onderdanen van derde landen 

Verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (niet afgegeven op grond van Richtlijn 2004/38/EG) worden 
verstrekt volgens het uniform model van 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.  

In de lege ruimte waarin op elk document het “Soort titel” kan worden vermeld, worden de volgende categorieën 



 

gebruikt: 

 

- Xoghol (werk) 
- Benestant (economisch zelfvoorzienend) 
- Adozzjoni (adoptie) 
- Raġunijiet ta' Saħħa (gezondheidsredenen) 
- Reliġjuż (religieuze redenen) 
- Skema - Residenza Permanenti (permanente verblijfsregeling) 
- Partner (partner) 
- Karta Blu tal-UE (Europese blauwe kaart) 
- Temporanju (tijdelijk) 
- Persuna Eżenti - Membru tal-Familja (familielid van burger van Malta) 
- Resident fit-Tul - ВСЕ (langdurig ingezetene) 
- Protezzjoni Intemazzjonali (internationale bescherming) 
- Membru tal-Familja (familielid van een onderdaan van een derde land) 
- Studju (studie) 
- Raġunijiet Umanitarji (humanitaire redenen) 

 
Documenten verstrekt door Buitenlandse Zaken 

The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Malta issues identity cards to staff members 

at Embassies, High Commissions and International Organisations accredited to the Republic 

of Malta provided they do not have a residence permit in the Republic of Malta. There are 

various types of cards (Categories D, C, S and O) with the following data and remarks. 

 
The data on the front side of ID cards is the following: 

 
• Name 

• Surname 

• Designation 

• Embassy / High Commission / Organisation 

• Address of Embassy/ High Commission / International Organisation 

• Signature of the applicant (for applicants who are at least 14 years of age) 

• Photo 

• Serial Number 

 

The reverse side contains the following data: 

 
• Date of Issue 

• Sex 

• Place of Birth 

• Date of Expiry 

• Nationality 

• Date of Birth 

• Director’s Protocol signature 

• MRZ (machine readable zone lines) 



 

Category Colour Explanation 

D Red Diplomatic identity cards issued to members of the diplomatic staff 

of diplomatic missions accredited to Malta as well as to their spouses 

and unmarried children up to 21 years of age still making up their 

respective households. 

C Blue Diplomatic identity card issued to members of the administrative and 

technical staff of diplomatic missions accredited to Malta as well as 

to their spouses and unmarried children up to 21 years of age still 

making up their respective households. 

O Burgundy Diplomatic identity cards issued to the Head of International 

Organisations approved by the Government of the Republic of Malta. 

Officers in possession of this type of card are to be working 

permanently in Malta. They are also issued to their spouses and 

unmarried children up to 21 years of age still making up their 

respective households. 

O Blue Special identity cards issued to officials of International 

Organisations as approved by the Government of Malta. Officers in 

possession of this type of card are to be working permanently in 

Malta. The cards are also issued to their spouses and unmarried 

children up to 21 years of age still making up their respective 

households. 

S Orange Special identity cards issued to members of International 

Organisations as approved by the Government of the Republic of 

Malta. Officers in possession of this type of card are to be working 

permanently in Malta. The cards are also issued to their spouses and 

their unmarried children up to 21 years of age, still making up their 

respective households. This card is for identification purposes only. 

S Purple Special identity cards issued to private domestic staff of staff working 

at diplomatic missions and International Organisations as approved 

by the Government of the Republic of Malta. 



 

Specimen cards of the above-mentioned categories 
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The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Malta also issues identity cards to Honorary 

Consuls of the Republic of Malta in foreign countries and Honorary Consuls of foreign 

countries in the Republic of Malta. An Honorary Consul is granted a Category HC card with 

the following data and remarks. 

 
The data on the front side of the HC ID card is the following: 

 
• Name 

• Surname 

• Designation 

• Consulate 

• Signature of the applicant 

• Photo 

• Serial Number 

 

The reverse side contains the following data: 

 
• Date of Issue 

• Sex 

• Place of Birth 

• Date of Expiry 

• Nationality 

• Date of Birth 

• Director’s Protocol signature 

• MRZ (machine readable zone lines) 
 

 

Category Colour Explanation 

HC Brown Special identity cards issued to Honorary Consuls of Malta in 

foreign countries 

HC Green Special identity cards issued to Honorary Consuls of foreign 

countries in Malta. 



 

Specimen cards of the above-mentioned categories 
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Both the identity cards for staff members at Embassies, High 

Commissions and International Organisations and the identity cards for 

Honorary Consuls are equivalent to a residence permit and cannot be 

used as travel documents unless accompanied by a passport. 

 

When designing the Diplomatic Cards, the Ministry for Foreign Affairs 

prioritizes the security aspects of the physical card so as to minimise the 

risk of tampering or forgery. The cards contain an MRZ (Machine 

Readable Zone) that picks up certain applicant details which are printed 

on the card. Another security feature is a holographic laminate which 

covers the front of the card. The Ministry also adds an embossed image 

(the same one we have on the holographic laminate) which is printed 

strategically on the picture and the applicant’s details. This assures that 

if someone tries to change a picture or details to forge the card, the 

embossment would be ruined and the authorities will immediately 

realise that the card was tampered with. 
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