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Wie kan een reisdocument voor 

vreemdelingen aanvragen ? 

 

Deze vragenlijst is geen aanvraagformulier.  Dus niet opsturen aan de FOD Buitenlandse Zaken. 

Deze vragenlijst is een hulp die je toelaat te weten of  je voldoet aan de voorwaarden en welke 

documenten je nodig hebt voor de aanvraag van een reisdocument voor vreemdelingen.   Als je ja 

antwoordt op de 3 vragen, is je aanvraag al ontvankelijk, maar dat garandeert nog geen positieve 

beslissing van Buitenlandse Zaken over uw aanvraag. 

1. Mijn identiteit en mijn nationaliteit zijn definitief vastgesteld JA/ NEEN 

Mijn Belgische verblijfskaart: 

 Bevat niet de vermelding “(Decl.)” in het vak “ NAAM “ 

 Bevat niet de vermelding “onbepaald, “nog niet definitief vastgesteld" of “verklaarde 
nationaliteit (of gelijkwaardig) in het vak "NATIONALITEIT”. Uitzonderingen : Tibetanen 
en in een ander land erkende vluchtelingen (zie categorieën hieronder).  

2. Ik heb recht op een verblijf van onbeperkte duur in België JA/ NEEN 

 Ik ben in het bezit van een elektronische verblijfskaart “B”, “C”, “D” of ‘’F(+)’’  

 Ik ben in het bezit van een elektronische vreemdelingenkaart “A” met de vermelding “tijdelijk 
verblijf”, maar met subsidiaire bescherming. 

 De aanvraag heeft betrekking op een kind jonger dan 12 jaar dat in het bezit is van een 
identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar van wie een van de  ouders in het bezit is van 
een verblijfskaart “B”, “C”, “D” of ‘’F(+)’’. 

3. Ik behoor tot een van de volgende categorieën …   JA/ NEEN 

 In een ander land erkende vluchteling (nationaliteit in het Rijksregister = “onbepaald"). 

Vereist document bij mijn aanvraag: attest (maximaal 1 maand oud) van het CGVS waarin 

wordt bevestigd dat ik de overdracht van het statuut van vluchteling naar België heb 

aangevraagd. 

 Tibetaan (nationaliteit op mijn verblijfskaart = “onbepaald", "nog niet definitief vastgesteld" of 

“verklaarde  nationaliteit”). Vereist document bij mijn aanvraag: kopie van de 

reisdocumenten waarmee ik in België ben aangekomen. 

 Van Palestijnse origine (nationaliteit op mijn verblijfskaart = "van Palestijnse oorsprong”).  

 Subsidiair beschermde. Vereist document bij mijn aanvraag : attest (maximaal 1 maand 
oud) van het CGVS waarin wordt bevestigd dat ik 1) subsidiaire bescherming geniet en 2) geen 

nationaal paspoort kan verkrijgen. Dit attest moet ik bij het CGVS aanvragen per mail  (CGRA-
CGVS.Sub-Protection@ibz.fgov.be) of per brief (CGRA, Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel). 

 Minderjarig kind 

o ofwel in België geboren en van wie beide ouders tot een van de bovenstaande 

categorieën behoren ; 

o ofwel niet begeleide minderjarig kind. Vereist document bij de aanvraag: attest 

(maximaal 1 maand oud) van de dienst Voogdij van de FOD  Binnenlandse Zaken ter 

staving van de voogdij.  

o ofwel (bij een pleeggezin of in een pleeginstelling) geplaatst kind met een niet EU-

nationaliteit. De aanvraag moet door het  ondersteuningscentrum jeugdzorg of 

jeugdrechter/sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp zijn 

ondertekend/goedgekeurd (maximaal 1 maand oud).  
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Je antwoord op de drie vragen was "JA" ? 

Dan kun je de toestemming voor de afgifte van een reisdocument voor een vreemdeling aanvragen 

per mail aan passeport@diplobel.fed.be (met als onderwerp : "Aanvraag van een reisdocument 

voor vreemdelingen») of per brief (FOD Buitenlandse Zaken, Directie Reis- en 

identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 

15, 1000 Brussel) met vermelding van de volgende gegevens : 

 Je naam en voornamen 

 Je geboorteplaats 

 Je nationaliteit 

 Een kopie van je verblijfskaart  

 Eventueel een kopie van andere documenten betreffende je situatie. 

 

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd. 

Opgelet :  

 Zelfs als je de basisvoorwaarden hierboven vervult, is dit geen garantie om een akkoord 

voor afgifte van het reisdocument te krijgen. 

 Er gebeuren bijkomende controles, onder andere van je strafregister, en dat kan tot 6 

weken duren.  Je ontvangt de eindbeslissing in maximaal 6 weken. 

 Bij een positieve beslissing worden zowel jezelf als je gemeente ingelicht, en moet je 

binnen de 2 weken bij de gemeente uw aanvraag voor een reisdocument voor 

vreemdelingen indienen. 

 

 

Je antwoord op een of meerdere vragen was "NEEN" ? 

Je geen reisdocument voor een vreemdeling aanvragen, omdat je niet aan de voorwaarden voldoet.  

mailto:passeport@diplobel.fed.be

