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Bewijs van wettig verblijf

Meer info

Code DAVINCI (KBI)

Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING

Identiteitsbewijzen Belgen:
Belgische E-id

0

Voorlopige identiteitskaart (VIK)

200

Identiteitskaart voor Belgen in het
buitenland

50

Veel voorkomende bewijzen van wettig verblijf – niet Belgen:
Overzicht van EU-landen en Schengenlanden
Voorbeelden van EU identiteitskaarten

9013
(ID_EU_LAND)

Geldig nationaal paspoort met
geldig visum (type C of D)

Landen die onderworpen zijn aan visumplicht. Visum type A wordt niet aanvaard. Dit is een transitvisum
luchthaven: men heeft hiermee enkel toegang tot
internationale transitzone van luchthaven

9014
(NAT_PAS_GELD_VIS)

Paspoort of IDkaart vrij van visum
met stempel
+ specifieke paspoorten met
visumvrijstelling (Hong Kong,
Macau, Taiwan)
+ Identiteitskaart Gibraltar
Elektr. vreemdelingenkaart A

Vrijgesteld van visumplicht:
-Vreemdelingen afkomstig uit landen
vrijgesteld van visumplicht.

9012
(NAT_PAS_VRIJ_VIS)

Elektronische
vreemdelingenkaart

Identiteitsbewijs EU-landen

Elektr. vreemdelingenkaart B

= Bewijs van Inschrijving in het
Vreemdelingenregister (BIVR) - Tijdelijk
Verblijf
De papieren variant van deze elektronische
vreemdelingenkaart is de 'Bijlage 6 (witte
kaart)', die nog slechts uitzonderlijk uitgereikt
wordt (maar ook nog geldig is als bewijs voor
wettig verblijf).
= Bewijs van Inschrijving in het
Vreemdelingenregister (BIVR) - Onbeperkte
duur.
De papieren variant van deze elektronische
vreemdelingenkaart is de 'Bijlage 6 (witte

De binnenkomst- en vertrekstempels in en uit het
Schengengebied moeten een verblijf van minder dan 90
dagen gedurende de afgelopen 6 maanden in het
Schengengebied aantonen.

De geldigheidstermijn van het BIVR valt samen met de
duur van het tijdelijk verblijfsrecht. Dit verschilt per
categorie.

9016, 9019, 9020
9015
Elektr. kaart:
11
(E_VREEMD_A)
Papieren versie:
9024
(BIJLAGE_6_BEP)

Permanent verblijfsrecht. De kaart zelf is vijf jaar geldig,
maar zal daarna worden vernieuwd worden zonder enige
voorwaarde.

Elektr. kaart:
12
(E_VREEMD_B)
Papieren versie:

kaart)', die nog slechts uitzonderlijk uitgereikt
wordt (maar ook nog geldig is als bewijs voor
wettig verblijf).
Elektr. vreemdelingenkaart C

Elektr. vreemdelingenkaart D

Elektr. vreemdelingenkaart E

Elektr. vreemdelingenkaart
E+

Elektr. vreemdelingenkaart F

= Identiteitskaart voor vreemdeling.
De vreemdeling van buiten de EU/EER met
permanent verblijf in België die een aanvraag
tot vestiging heeft ingediend én wiens
aanvraag is goedgekeurd.
De papieren variant van deze elektronische
vreemdelingenkaart is de 'Bijlage 7 (gele
kaart)', die nog slechts uitzonderlijk uitgereikt
wordt (maar ook nog geldig is als bewijs voor
wettig verblijf).
= EG verblijfsvergunning voor langdurig
ingezetene.
Wordt afgeleverd aan onderdanen van een
derdeland die de status van langdurig
ingezetene in België heeft verworven.
= Verklaring van inschrijving.
Wordt afgeleverd aan EU-burgers die voor
een verblijf van meer dan drie maanden naar
België komen.
De papieren variant van deze elektronische
vreemdelingenkaart is de 'Bijlage 8', die nog
slechts uitzonderlijk uitgereikt wordt (maar
ook nog geldig is als bewijs voor wettig
verblijf).
= Document ter staving van duurzaam
verblijf.
Wordt afgeleverd aan EU-burgers die de
status van duurzaam verblijf hebben
verworven.
De papieren variant van deze elektronische
vreemdelingenkaart is de 'Bijlage 8bis', die
nog slechts uitzonderlijk uitgereikt wordt
(maar ook nog geldig is als bewijs voor wettig
verblijf).
= Verblijfskaart van een familielid van een
burger van de Unie.
Wordt afgeleverd aan onderdanen van
derdelanden die in België verblijven op basis
van een recht op gezinshereniging met een

9024
(BIJLAGE_6_ONBEP)

De vreemdeling heeft een onbeperkt verblijfsrecht. De
kaart zelf is vijf jaar geldig, maar zal daarna worden
vernieuwd zonder enige voorwaarde.

Elektr. kaart:
13
(E_VREEMD_C)
Papieren versie:
9038
(BIJLAGE_7)

Deze elektronische kaart is 5 jaar geldig.

Elektr. kaart:
14
(E_VREEMD_D)

De elektronische kaart en de papieren versie zijn beide
maximum vijf jaar geldig, tenzij je aangeeft korter dan 5
jaar in België te zullen blijven. Dan wordt de
geldigheidsduur beperkt tot het geplande verblijf.

Elektr. kaart:
15
(E_VREEMD_E)
Papieren versie:
9037
(BIJLAGE_8_9)

De elektronische kaart E+ en de papieren versie zijn
Elektr. kaart:
beide vijf jaar geldig en vermelden de datum van uitreiking 16
en de datum van uiterste geldigheid
(E_VREEMD_E+)
Papieren versie:
42
(BIJLAGE_8_BIS)

De elektronische kaart en de papieren versie zijn beide
maximum vijf jaar geldig, tenzij je aangeeft korter dan 5
jaar in België te zullen blijven. Dan wordt de
geldigheidsduur beperkt tot het geplande verblijf.

Elektr. kaart:
17
(E_VREEMD_F)
Papieren versie:

Belg of EU-burger en wiens verblijfaanvraag
is goedgekeurd.
De papieren variant van deze elektronische
vreemdelingenkaart is de 'Bijlage 9, die nog
slechts uitzonderlijk uitgereikt wordt (maar
ook nog geldig is als bewijs voor wettig
verblijf).
Elektr. vreemdelingenkaart
= Duurzame verblijfskaart van een familielid
F+
van een burger van de Unie.
Wordt afgeleverd aan onderdanen van
derdelanden die in België verblijven op basis
van gezinshereniging met een Belg of EUburger en die duurzaam verblijf hebben
bekomen.
De papieren variant van deze elektronische
vreemdelingenkaart is de 'Bijlage 9bis, die
nog slechts uitzonderlijk uitgereikt wordt
(maar ook nog geldig is als bewijs voor wettig
verblijf).
Elektr. vreemdelingenkaart H = Europese blauwe kaart.
Wordt
afgeleverd
aan
hoogopgeleide
werknemers uit derdelanden, die met succes
de verblijfsprocedure doorlopen hebben.
De papieren variant van deze elektronische
vreemdelingenkaart is de ‘Bijlage 6bis’, die
nog slechts uitzonderlijk uitgereikt wordt
(maar ook nog geldig is als bewijs voor wettig
verblijf).
Attest van Immatriculatie model A
Volgens de wettelijke bepalingen krijgt een
('oranje kaart')
asielzoeker een Attest van Immatriculatie
tijdens het onderzoek van de aanvraag door
het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) OF als
de asielzoeker in beroep is gegaan bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)
tegen een toekenning van het subsidiair
beschermingsstatuut.
Minder frequent voorkomende bewijzen van wettig verblijf:

21

De elektronische kaart en de papieren versie zijn beide vijf Elektr. kaart:
jaar geldig.
18
(E_VREEMD_F+)
Papieren versie:
22

De elektronische kaart en de papieren versie worden Elektr. kaart:
beide toegekend voor 1 jaar en is verlengbaar voor een 19
extra jaar. Na 2 jaar wordt de H kaart toegekend voor 3
jaar.

Kort of tijdelijk verblijf; specifieke geldigheidstermijn per
verblijfsstatuut.

Bijlage 3 Aankomstverklaring
Verblijfsprocedure voor een kort verblijf (max. 3
(opgelet: bijlage 3:
maanden) voor toerisme, familiebezoek, zakenreis,
ontvangstbevestiging van een
…
aanvraag op grond van art. 9bis van de

De aankomstverklaring is maximaal 3
maanden geldig, te rekenen vanaf de datum
van binnenkomst in België. Tenzij het
voorgelegde visum een kortere duur bepaalt.

30
(BIJLAGE_4)

9001
(BIJLAGE_3)

vreemdelingenwet wordt niet
aanvaard!)

Bijlage 3ter melding van aanwezigheid

attest van immatriculatie model B
(paars)

Bijlage 10 bijzonder doorlaatbewijs

Bijlage 10quater bijzonder
doorlaatbewijs

Bijlage 15 Attest
Bijlage 19 aanvraag v/e verklaring v
inschrijving

Of bij voorafgaand verblijf in een ander
Schengeland: de duur van de
aankomstverklaring is gelijk aan 3 maanden
(of de duur van het visum) verminderd met de
duur van het verblijf in de andere staat.
Wordt afgegeven aan EU-burgers en hun
De melding van aanwezigheid is geen
9002
familieleden die kort in België verblijven en aan
verblijfsdocument en bevat zelf geen
(BIJLAGE_3TER)
familieleden van Belgen die het recht hebben zich bij geldigheidsduur, maar wel een datum van
hen te voegen.
binnenkomst. Vanaf deze datum heeft een EUburger en zijn familieleden recht op een verblijf
van maximaal drie maanden.
Dit bestaat nog voor de EU-familieleden die zich
Zes maanden geldig
9023
komen voegen bij een Roemeense of Bulgaarse
(BIJLAGE_5)
werknemer in België
Wordt afgeleverd aan onderdanen van derde landen
die vrijgesteld zijn van visumplicht en niet in het bezit
zijn van het vereiste paspoort of een geldig
identiteitsbewijs.
De bijlage 10quater wordt afgegeven aan de EUburger die het land wil binnenkomen:
- en alleen een paspoort of een identiteitskaart heeft
waarvan de geldigheidsduur is verstreken.
- en die geen paspoort of identiteitskaart kan
voorleggen, maar alleen een ander bewijs van
identiteit (vb rijbewijs).
Wordt ook afgeleverd aan een derdelands familielid
van een EU-burger die het land wil binnenkomen en
die geen geldig paspoort met visum kan voorleggen.
Deze persoon moet wel in het bezit zijn van één van
volgende documenten: geldig paspoort of
identiteitskaart, elektr. F kaart, elektr. F+ kaart.
Voorlopig verblijfsattest.
Deze bijlage wordt gegeven aan EU-burgers die
meer dan 3 maanden in België willen verblijven (als
werknemer of student) en een verklaring van
inschrijving indienen of die als familielid van een EUburger een verklaring van inschrijving indienen.
Wordt ook afgeleverd aan Zwitserse onderdanen die
een identiteitskaart voor vreemdelingen willen
bekomen.

De bijlage vermeldt het aantal dagen tijdens
welke de vreemdeling tot het grondgebied
wordt toegelaten.

9003
(BIJLAGE_10)

De bijlage 10quater heeft geen
geldigheidsduur. De afgifte van dit document
stelt wel de datum van binnenkomst vast, en
bepaalt daarmee de einddatum van het recht
op kort verblijf, namelijk drie maanden later.

9004
(BIJLAGE_10_QUAT)

Specifieke geldigheidstermijn per
verblijfsstatuut.
Er wordt geen geldigheidstermijn vermeld.
Zij kunnen hun wettig verblijf ook aantonen op
basis van het Identiteitsbewijs EU-landen.

100
(BIJLAGE_15)
9005
(BIJLAGE_19)

bijlage 19ter

Bijlage 33

Wordt afgeleverd aan onderdanen van derdelanden
die een verblijf aanvragen als familielid van een EUburger, Belg of Zwitser.
Verblijfsdocument voor studenten uit een
aangrenzend land.

Bijlage 35 bijzonder verblijfsdocument

Document dat aantoont dat iemand in een
beroepsprocedure zit.

Diplomatieke,
consulaire en
bijzondere identiteitskaarten,
afgegeven door Buitenlandse Zaken
volgens Model I, II, III of IV

Bepaalde eurocraten en diplomatiek personeel zijn
niet onderworpen aan onze verblijfswetgeving. Ze
hebben geen reguliere verblijfsdocumenten, maar
zijn in het bezit van een specifieke verblijfstitel die
wordt uitgereikt door de FOD Buitenlandse zaken.
Deze specifieke verblijftitels zijn de diplomatieke,
consulaire of bijzondere identiteitskaarten (meer
info).

Er wordt geen geldigheidstermijn vermeld

9006
(BIJLAGE_19_TER)

Tijdelijk verblijf; maximaal één jaar (tot 31
oktober van lopend academiejaar of tot 31 juli
van lopend schooljaar). Niet verlengbaar maar
wel afgifte van nieuwe bijlage 33 mogelijk
tijdens volgend school- of academiejaar.
Dit document is 3 maand geldig en wordt
maandelijks verlengd zolang de
beroepsprocedure loopt.

9007
(BIJLAGE_33)

9008
(DIPL_CON_BIJZ_ID),
9017, 94, 91, 92, 93
9018

Ook het bewijs van aangifte van verlies,
diefstal of vernietiging van een
identiteits- of vreemdelingenkaart wordt
aanvaard
Attest voor inschrijving van
asielzoekers in het
volwassenenonderwijs

Asielzoekers tonen hun wettig verblijf aan, aan de
hand van het ‘Attest voor inschrijving van
asielzoekers in het volwassenenonderwijs’ (het
vroegere ‘attest voor materiële hulp voor inschrijving
in het volwassenenonderwijs’) in combinatie met een
bijlage 25 (asielzoeker zonder
binnenkomstdocument die asielaanvraag doet) of
bijlage 26 (asielzoeker met binnenkomstdocument
die asielaanvraag doet).
Ook bijlage 26quinquies wordt aanvaard.
Overige documenten die ook in aanmerking komen voor wettig verblijf:

110
(BIJLAGE_35)

120
(BEW_VERL_ID_VR)

Het attest is twee weken geldig na datum van
opmaak. Het heeft een dubbele functie:
1/ bevestigt dat de cursist voldoet aan de
voorwaarden voor vrijstelling inschrijvingsgeld
in een CVO (art. 109, §3, 2°)
2/ toont het wettig verblijf van de cursist voor
CVO en CBE aan.

Opgelet: omwille van de finaliteit verschilt voor onderstaande de logica van wettig verblijf met de logica vrijstelling inschrijvingsgeld!
VDAB
Papieren controle via het attest ‘aanvraag vrijstelling Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de
inschrijvingsgeld’, uitgereikt door VDAB. Op dit attest inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand én
moet optie 4 (erkend traject naar werk) aangeduid
moet het geldig zijn op het moment van
zijn en het attest moet ondertekend zijn door de
inschrijving.
trajectbegeleider van VDAB.
De overige attesten van VDAB komen niet in

Bijlage 25:
9009
Bijlage 26:
9010
(ATT_INS_ASIEL_VWO)

9040

OCMW

aanmerking.
Papieren controle via het attest ‘ontvanger leefloon’,
uitgereikt door OCMW.

Digitale controle via het trajecttype
‘OB OCMW_activering’
‘OCMW_NT2’
(derde stroom)
VMSW (Sociale wooncode)

Inburgering



Digitale controle via het trajecttype
‘WC-inburgeringsbeleid’
‘WC-beleid’
(derde stroom)

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de
inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand én
moet het geldig zijn op het moment van
inschrijving.
De trajectstatus is OPEN op het moment van
inschrijving.
OF: het moment van inschrijving ligt tussen de
begindatum en de einddatum van het
trajecttype.
De trajectstatus is OPEN op het moment van
inschrijving.
OF: het moment van inschrijving ligt tussen de
begindatum en de einddatum van het
trajecttype.
Het inburgeringscontract blijft 1 jaar geldig.
De trajectstatus is OPEN op het moment van
inschrijving.
OF: het moment van inschrijving ligt tussen de
begindatum en de einddatum van het
trajecttype.

9041

9042

Papieren controle via het inburgeringscontract.
9043
Digitale controle via het trajecttype
‘Prim IB minderjarig’
‘Prim IB verplicht
‘Prim IB rechthebbend
‘Prim IB onbepaald
‘Prim IB Brussel
‘Prim IB asielzoeker
‘Prim IB VP NT2
‘Prim IB Geen DG
(derde stroom)
Gedetineerden (zoals vermeld in artikel 2, 16°bis van het decreet van 15 juni 2007) dienen hun wettig verblijf niet aan te tonen. Ze voldoen aan de bepalingen inzake
wettig verblijf gedurende de periode dat zij in detentie zitten. Deze regeling geldt niet voor personen die verblijven in gesloten asielcentra, omdat deze niet gevat zijn
door de definitie in het voornoemde artikel.

