
doelgroep type document type verblijf kosten benodigdheden aanvraag geldigheid 

document

EU aankomstverklaring bijlage 3 ter kort verblijf van max 3 mnd gratis

1 pasfoto                                             

paspoort of identiteitskaart          

tewerkstellingsdocumenten

3 maand

EU bijlage 19 6 mnd gratis

1 pasfoto                                           

paspoort of identiteitskaart

document naargelang het statuut                       

6 maand

EU
EU-kaart: verklaring van inschrijving 

vreemdelingenregister
onbeperkt

17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                                

bijlage 19
5 jaar

EU EU+-kaart: inschrijving bevolkingsregister onbeperkt
17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                                       

EU-kaart
5 jaar

EU <12jaar : papieren identiteitsbewijs / 2 euro
1 pasfoto

(eventueel) oud identiteitsbewijs

2 jaar

OF tot 12 jaar

niet-EU <12jaar : papieren identiteitsbewijs / 2 euro
1 pasfoto

(eventueel) oud identiteitsbewijs

2 jaar

OF tot 12 jaar

niet-EU aankomstverklaring bijlage 3 kort verblijf van max 3 mnd gratis
1 pasfoto                                               

paspoort of identiteitskaart
max 3 maand

niet-EU
attest van immatriculatie                                   

(AI of oranje verblijfkaart)
> 3 mnd 1 euro

1 pasfoto                                                        

paspoort of identiteitskaart                   

documenten naargelang statuut

Afhankelijk van de 

procedure

niet-EU bijlage 19 ter 6 mnd gratis
1 pasfoto                                            

paspoort of identiteitskaart                     
6 maand

niet-EU
A-kaart: bewijs inschrijving 

vreemdelingenregister
> 3 mnd

17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                            

paspoort of identiteitskaart                         

documenten naargelang statuut

Afhankelijk van de 

procedure

niet-EU
B-kaart: bewijs inschrijving 

vreemdelingenregister
onbeperkt

17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                          

paspoort of identiteitskaart                         

documenten naargelang statuut

5 jaar

niet-EU
C-kaart: identiteitskaart vreemdeling met 

inschrijving bevolkingsregister
onbeperkt

17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                                       

B-kaart
5 jaar

niet-EU

D-kaart: verblijfskaart voor EG-langdurige 

ingezetene (inschrijving 

bevolkingsregister)

onbeperkt
17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                               

paspoort of identiteitskaart
5 jaar

niet-EU

F-kaart: verblijfskaart voor een familielid 

EU-burger met inschrijving 

vreemdelingenregister

onbeperkt
17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                                 

bijlage 19 ter
5 jaar

niet-EU

F+-kaart: Duurzaam verblijfskaart voor 

derdelands familielid van Unieburger of 

Belg - inschrijving bevolkingsregister

onbeperkt
17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                               

F-kaart
5 jaar

niet-EU

H-kaart: Europese blauwe kaart voor 

hoogopgeleide werknemers - inschrijving 

vreemdelingenregister

beperkt
17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                               

paspoort of identiteitskaart
13 maanden

niet-EU

M-kaart: Verblijfskaart voor begunstigden 

van het terugtrekkingsakkoord (Britten) - 

inschrijving vreemdelingenregister

onbeperkt
17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                               

paspoort of identiteitskaart
5 jaar

niet-EU

M+-kaart: Duurzame verblijfskaart voor 

begunstigden van het 

terugtrekkingsakkoord (Britten) - 

inschrijving bevolkingsregister

onbeperkt
17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                               

paspoort of identiteitskaart
10 jaar

niet-EU

N-kaart: kaart voor klein grensverkeer 

voor begunstigden van het 

terugtrekkkingsakkoord (Britten) - 

inschrijving wachtregister

beperkt
17 euro

(Spoed: 100 euro)

1 pasfoto                                               

paspoort of identiteitskaart
5 jaar
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