
         OVERIGE ID BEWIJZEN

PERSOONSGEGEVENS MEDEWERKER

Achternaam Voornamen

Roepnaam Voorletters

Geslacht Man Vrouw NationaliteitGeslacht Man Vrouw Nationaliteit

TYPE IDENTITEITSDOCUMENT

Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst 2001/2002:
type I (verblijfsdocument bepaalde tijd regulier)

type II (verblijfsdocument onbepaalde tijd regulier)

type III (verblijfsdocument bepaalde tijd asiel)

type IV (verblijfsdocument (onbepaalde tijd asiel)

type EU/EER (verblijfsdocument gemeenschapsonderdaan)

Nationaal paspoort land lid van Europese Economische Ruimte

Nationaal paspoort niet lid Europese Economische Ruimte

Vreemdelingenpaspoort

Vluchtelingenpaspoort

W-document (eventueel electronisch document):
W-document 1997

W-document 2001/2002

Dienstpaspoort

Diplomatiek paspoort

Geprivilegieerden document
document model 1997

document model 2002

AANLEVEREN KOPIEЁN DOOR MEDEWERKER

De werknemer dient een kopie van aangegeven identiteitsdocument bij te voegen. Let op: zowel kopie van voor- als achterzijde
document. Kopie/Kopieën dient/dienen tevens van een handtekening te worden voorzien. 

ONDERTEKENING MEDEWERKER

Datum
De mederwerker verklaart dit formulier duidelijk en naar waarheid te hebben ingevuld.  

                                Denk aan het meesturen van alle benodigde kopieën! Naam

Handtekening
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Uitleg ‘Overige ID bewijzen’ 
 

1. Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst 
 

• Type I (verblijfsdocument bepaalde tijd regulier) 
Tijdelijke vergunning tot verblijf, vergunning wordt altijd verleend onder beperking 
(gezinshereniging, studie). Arbeid niet toegestaan. 

 
• Type II (verblijfsdocument onbepaalde tijd regulier) 

Wordt verleend voor onbepaalde verblijfsduur in Nederland. Arbeid is vrij toegestaan 
(TeWerkstellingsVergunning niet vereist).  
 

• Type III (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel) 
Verblijf in Nederland wordt, op asielgronden, voor bepaalde tijd toegestaan. Arbeid is vrij 
toegestaan (TeWerkstellingsVergunning niet vereist). 
 

• Type IV (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel) 
Wordt verstrekt indien betrokkene na drie jaar verblijfsvergunning (bepaalde tijd asiel) nog 
steeds bescherming in Nederland nodig heeft. Arbeid is vrij toegestaan 
(TeWerkstellingsVergunning niet vereist). 
 

• Type EU/EER (verblijfskaart voor gemeenschapsonderdaan) 
Wordt verstrekt aan vreemdelingen uit landen van de Europese Unie of de Europese 
Economische Ruimte die voor langere tijd op basis van gemeenschapsrecht in Nederland 
verblijven. Er zijn EU/EER-nationaliteiten waarbij een arbeidsbeperking van kracht is. 
 

2. Nationaal paspoort EER-land 
Voor werknemers afkomstig uit de EER (Europese Economische Ruimte) geldt een 
zogenaamd ‘vrij verkeer van werknemers’. De EER bestaat uit de landen van de Europese 
Unie, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Uitzonderingen vormen Bulgarije 
en Roemenië; voor werknemers uit deze landen blijft een TeWerkstellingsVergunning nodig. 
 

3. Nationaal paspoort niet EER-land 
Personen uit alle andere landen mogen in Nederland werken als: 

• ofwel ze beschikken over geldig verblijfsdocument inclusief aantekening: ‘Arbeid 
vrij toegestaan’. 

• ofwel ze beschikken over een paspoort met een officiële sticker voor 
verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening ‘Arbeid vrij toegestaan’.  

• ofwel de werkgever beschikt over een TeWerkstellingsVergunning voor de 
desbetreffende persoon/personen.  
 

4. Vreemdelingenpaspoort 
Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de 
Nederlandse nationaliteit bezitten. Om in bezit komen van dit paspoort, moet men kunnen 
aantonen dat aanvrager in land van herkomst geen paspoort verkrijgen kan. Arbeid is vrij 
toegestaan, wel is een TeWerkstellingsVergunning vereist. 
 

5. Vluchtelingenpaspoort 
Zie bovenstaand. Het verschil tussen een vluchtelingenpaspoort en een 
vreemdelingenpaspoort is, dat men voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort een 
vluchtelingenstatus moet hebben.  

  



 
6. W-document 

Document voor asielzoekers, degenen die om gezondheidsredenen niet kunnen reizen en 
degenen aan wie uitstel van vertrek is verleend. W-document toont identiteit en reden van 
verblijf in Nederland aan. Specifieke arbeid is toegestaan, een TeWerkstellingsVergunning is 
vereist. Andere arbeid in geheel niet toegestaan. 

• W-document model 2002 
 Vanaf half mei 2002 is deze uitvoering van het W-document in gebruik genomen. 

• W-document model 2006 
 Vanaf half januari 2002 is deze uitvoering van het W-document in gebruik genomen. 
 

7. Dienstpaspoort 
Officieel Nederlands identiteitsbewijs, arbeid is vrij toegestaan. 
  

8. Diplomatiek paspoort 
Officieel Nederlands identiteitsbewijs, arbeid is vrij toegestaan. 
 

9. Geprivilegieerden document 
Document voor vreemdelingen welke werkzaam zijn voor een buitenlandse autoriteit, bij 
een ambassade, consulaire post of voor een in Nederland gevestigde internationale 
organisatie. Het document is tevens bestemd voor familieleden van deze vreemdelingen. Dit 
document wordt uitgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Arbeid is vrij 
toegestaan (houders van dit document zijn vrijwel altijd werkzaam, anders verkrijgt men 
namelijk niet een dergelijk document). 
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