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FRANKRIJK 

 

1. Verblijfskaarten volgens uniform model 

 
Franse verblijfstitels: 

- Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le 

motif du séjour autorisé  

(tijdelijke verblijfsvergunning met een bijzondere, naargelang van het doel van het 

toegestane verblijf verschillende vermelding)  

- Tijdelijke verblijfskaarten met in het veld “Remarques” (opmerkingen) het teken “#” 

voorafgaand aan de reden voor de verblijfstitel of de vermelding “Séjour limité à 

Mayotte” (verblijf beperkt tot Mayotte) geven geen toegang tot het Schengengebied, 

behalve voor gezinsleden (echtgeno(o)t(e), persoon met wie de betrokkene een 

geregistreerd partnerschap is aangegaan, kind, kind van de echtgeno(o)t(e), 

rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn, rechtstreekse bloedverwant in opgaande 

lijn van de echtgeno(o)t(e)): 

o van een Franse onderdaan die die onderdaan vergezellen en met hem/haar naar 

een andere lidstaat dan Frankrijk reizen; 

o van een Franse onderdaan die eerder toestemming heeft gekregen om met die 

onderdaan in een andere EU-lidstaat te verblijven.  

- Carte de séjour pluriannuelle, d'une durée de validité maximale de 4 ans  

(meerjarige verblijfskaart met een geldigheidsduur van ten hoogste vier jaar) 

- Carte de séjour portant la mention “retraité” et “conjoint de retraité”  

(verblijfskaart met vermelding “gepensioneerd” of “echtgeno(o)t(e) van gepensioneerde”) 

- Carte de résident  

(ingezetenenkaart)  

- Carte de résident permanent  

(permanente ingezetenenkaart) 

- Carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE”  

(verblijfskaart met vermelding “langdurig ingezetene EG”) (NB: Deze kaart werd tot 

16 juni 2011 “EG-verblijfskaart voor langdurig ingezetenen” genoemd en vervolgens 

“verblijfskaart voor langdurig ingezetenen – Europese Gemeenschap”). 

- Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans  

(verblijfskaart voor onderdanen van Andorra)  

- Certificat de résidence d’Algérien  

(verblijfscertificaat voor onderdanen van Algerije)  

- Carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse  

(verblijfskaart afgegeven aan familieleden van burgers van de EU/de EER/Zwitserland) 
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- Carte de séjour portant la mention Article 50 TUE délivrée aux Britanniques et 

membres de leurs familles bénéficiaires de l’accord de retrait du Royaume-Uni de 

l’Union européenne 

(verblijfskaart met vermelding “artikel 50 VEU” die wordt afgegeven aan Britse 

onderdanen en hun familieleden die vallen onder het Akkoord inzake de terugtrekking van 

het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie) 

 

Monegaskische verblijftitels (onder meer op grond van het Besluit van het Uitvoerend Comité 

van 23 juni 1998 betreffende de Monegaskische verblijfstitels) [SCH/Com-ex(98) 19]:  

- Carte de séjour de résident temporaire de Monaco  

(tijdelijke verblijfskaart – Monaco)  

- Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco  

(gewone verblijfskaart – Monaco)  

- Carte de séjour de résident privilégié de Monaco  

(verblijfskaart voor bevoorrechte inwoners van Monaco)  

- Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque  

(verblijfskaart voor echtgenoten van onderdanen van Monaco) 
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2. Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die recht geven 

op inreis in of terugkeer naar het grondgebied (=niet volgens uniform model) 

– Autorisation provisoire de séjour (=voorlopige verblijfsvergunning) 

 

– Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour 

périmé ou d’un visa D de long séjour d’une durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, 

périmé (à l’exclusion du visa D comportant la mention “Dispense temporaire de carte de 

séjour”)  

(ontvangstbewijs van een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning, samen met de 

verlopen verblijfsvergunning of een vervallen D-visum voor verblijf van langere duur met 

een geldigheidsduur van ten minste vier en ten hoogste twaalf maanden (met uitzondering van 

het D-visum met de vermelding “Tijdelijke vrijstelling van verblijfskaart”)) 

 

Verduidelijking DVZ Grenscontrole: dit document moet bijkomend voldoen 

aan alle vier de cumulatieve voorwaarden om in aanmerking te komen voor 

visumvrij reizen: 

1. Dit document heeft de titel “Récépissé de demande de carte de séjour”.  

2. Het document moet in de linkerhoek onder de identiteitsgegevens aanvangen 

met de volgende tekst «A demandé le renouvellement de son titre de séjour dont 

la validité expire le DD/MM/JJJJ ». 

3. De tekst gaat verder met « Ce récépissé n’est valable qu’accompagné de ce 

titre… » : 

 Ingeval gereisd wordt met een vervallen Frans D-visum hoeft het 

visumstickernummer van dit D-visum niet vermeld te zijn in deze tekst. 

In dit geval stelt de tekst «Ce récépissé n’est valable qu’accompagné de 

ce titre (Visa de long séjour valant T.S.) »;  

 Ingeval gereisd wordt met een vervallen Franse verblijfskaart wordt 

vermeld «Ce récépissé n’est valable qu’accompagné de ce titre de séjour 

nr. ……..». Dit exacte cijfer van de verblijfskaart moet gedrukt staan op 

de recto kant van de verblijfskaart die betrokkene bij zich heeft, aan de 

rechterzijkant, in een verticale lijn. 

4. De maximale einddatum van het document rechtsonder “Valable jusqu’au 

DD/MM/JJJJ” moet gerespecteerd blijven. 

 

Opmerking DVZ Grenscontrole: Opgelet!  

1. Het document "Récépissé de demande de carte de séjour - a demandé 

la délivrance d'un premier titre de séjour" is daarentegen niet 
vrijgesteld van de visumplicht!  
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2. Het document ''Récépissé de demande de carte de séjour - a demandé le 

duplicata de son titre de séjour '' is daarentegen niet vrijgesteld van 

de visumplicht!  

3. Het document ''Récépissé de demande de carte de séjour - a demandé 

la modification de son titre de séjour " is daarentegen niet vrijgesteld 

van de visumplicht! 

 

- Attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour, 

accompagnée du titre de séjour périmé ou d'un visa D de long séjour périmé d'une 

durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, (à l'exclusion du visa D comportant la 

mention “Dispense temporaire de carte de séjour”)  

(verklaring van verlenging van het onderzoek met betrekking tot een aanvraag van een 

verblijfsvergunning, samen met de vervallen verblijfsvergunning of een vervallen D-

visum voor verblijf van langere duur met een geldigheidsduur van ten minste vier en 

ten hoogste twaalf maanden (met uitzondering van het D-visum met de vermelding 

“Tijdelijke vrijstelling van verblijfskaart”)) 

Opmerking DVZ Grenscontrole: Opgelet!  

Is echter niet vrijgesteld van de visumplicht: “Attestation de prolongation 

d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour”.  

Dit geldt ook wanneer betrokkene in het bezit is van een vervallen 

verblijfskaart of een vervallen D-visum 

 

- Attestation de décision favorable sur une demande de titre de séjour (verklaring ter staving 

van een positieve beslissing met betrekking tot een aanvraag van een verblijfsvergunning) 

- Attestation d’enregistrement de demande de titre de séjour en ligne délivrée aux 

ressortissants britanniques dans le cadre de l’application de l’accord de retrait du Royaume-

Uni de l’Union européenne 

(verklaring van online aanvraag van een verblijfsvergunning afgegeven aan Britse 

onderdanen in het kader van de toepassing van het Akkoord inzake de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie) 

 

- Attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour  

- Attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour  

 

- Documenten afgegeven aan minderjarige vreemdelingen: 

o Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) (circulatiedocument 

voor minderjarige vreemdelingen)  

o Titre d'identité républicain pour étrangers mineurs (TIREM) 

(identiteitsdocument van de Franse Republiek voor minderjarige 
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vreemdelingen)   

NB: Het identiteitsdocument van de Franse Republiek wordt sinds 1 maart 

2019 niet meer afgegeven. Er zijn nog steeds eerder afgegeven exemplaren in 

omloop die geldig zijn tot 1 maart 2024. 

 

– Titres de voyage délivrés aux bénéficiaires de la protection internationale (reisdocumenten 

afgegeven aan personen die internationale bescherming genieten) 

o Titre de voyage pour réfugié (reisdocument voor vluchtelingen) 

o Titre d’identité et de voyage (identiteits- en reisdocument) 

 

– Carte de frontalier délivrée aux Britanniques et membres de leurs familles bénéficiaires de 

l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (kaart voor grensarbeiders, 

afgegeven aan Britse onderdanen en leden van hun familie die onder het tussen de Europese 

Unie en het Verenigd Koninkrijk gesloten terugtrekkingsakkoord vallen) 

 

– Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne 

(deelnemerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie)  

 

 

 

3. Door Buitenlandse Zaken afgegeven kaarten  

 

– Titres de séjour spéciaux (bijzondere verblijfstitels – met een specifieke vermelding waaruit 

de hoedanigheid van de houder blijkt) 

 
Op elke bijzondere verblijfsvergunning is een specifieke vermelding aangebracht waaruit de 

hoedanigheid van de houder blijkt: 

 

- « CMD/A » : wordt afgegeven aan het hoofd van een diplomatieke missie 

- « CMD/M » : wordt afgegeven aan het missiehoofd van een internationale organisatie 

- « CMD/D » : wordt afgegeven aan het hoofd van een permanente delegatie bij een 

internationale organisatie 

- « CD/A » : wordt afgegeven aan ambtenaren van het corps diplomatique 

- « CD/M » : wordt afgegeven aan hoge ambtenaren van een internationale organisatie 

- « CD/D » : wordt afgegeven aan gelijkgestelde leden van een permanente delegatie bij 

een internationale organisatie 

- « CC/C » : wordt afgegeven aan consulaire ambtenaren 

- « AT/A » : wordt afgegeven aan het administratief of technisch personeel van een 

ambassade 

- « AT/C » : wordt afgegeven aan het administratief of technisch personeel van een consulaat 
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- « AT/M » : wordt afgegeven aan het administratief of technisch personeel van een 

internationale organisatie 

- « AT/D » : wordt afgegeven aan het administratief of technisch personeel van een 

permanente delegatie bij een internationale organisatie 

- « SE/A » : wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een ambassade 

- « SE/C » : wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een consulaat 

- « SE/M » : wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een internationale organisatie 

- « SE/D » : wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een permanente delegatie bij een 

internationale organisatie 

- « PP/A » : wordt afgegeven aan het privépersoneel van een diplomaat 

- « PP/C » : wordt afgegeven aan het privépersoneel van een consulair ambtenaar 

- « PP/M » : wordt afgegeven aan het privépersoneel van een lid van een internationale 

organisatie 

- « PP/D »: wordt afgegeven aan het privépersoneel van een permanente delegatie bij een 

internationale organisatie 

- « EM/A »: wordt afgegeven aan tijdelijk gedetacheerden, onderwijsgevenden of militairen 

met een bijzondere status bij een ambassade 

- « EM/C » : wordt afgegeven aan tijdelijk gedetacheerden, onderwijsgevenden of militairen 

met een bijzondere status bij een consulaat 

- « EM/M »: wordt afgegeven aan tijdelijk gedetacheerden bij een internationale organisatie 

- « EM/D »: wordt afgegeven aan tijdelijk gedetacheerden bij een permanente delegatie bij 

een internationale organisatie 

- « FI/M » : wordt afgegeven aan internationale ambtenaren van internationale organisaties 

 

N.B. 1: de rechthebbenden (echtgenoot, kinderen die jonger zijn dan 21 jaar en ascendenten 

ten laste) ontvangen bijzondere verblijfsvergunningen van dezelfde categorie als de houder 

waarvan zij afhangen. 

 

N.B. 2: « attestations de fonctions » (functiebewijzen), die door het ministerie van 

Buitenlandse en Europese Zaken worden afgegeven aan de personeelsleden van de 

bovengenoemde missies en organen die de Franse nationaliteit hebben of permanent in 

Frankrijk verblijven (« CMR », « CR », « AR », « SR » en « FR »), of aan internationale 

ambtenaren die in het buitenland gedomicilieerd zijn (« EF/M »), worden niet als bijzondere 

verblijfsvergunningen beschouwd. 
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