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Schengengebied sinds 19 december 2011

  EU-lidstaten die deel  
uitmaken van Schengen

  EU-lidstaten die geen  
deel uitmaken van Schengen

  Niet-EU-lidstaten die deel  
uitmaken van Schengen

AT Oostenrijk 
BE België 
BG Bulgarije 
CH Zwitserland  
CY Cyprus 
CZ Tsjechië 
DE Duitsland 
DK Denemarken 
EE Estland 
EL Griekenland 
ES Spanje 
FI Finland 
FR Frankrijk 
HU Hongarije 
IE Ierland 
IS IJsland 
IT Italië 
LI Liechtenstein 
LT Litouwen 
LU Luxemburg 
LV Letland 
MT Malta 
NL Nederland 
NO Noorwegen 
PL Polen 
PT Portugal 
RO Roemenië 
SE Zweden 
SI Slovenië 
SK Slowakije 
UK Verenigd Koninkrijk
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In 1985 is begonnen met de afschaffing van de controles aan de 
binnengrenzen in de Europese Unie. Dankzij het Schengenakkoord kunnen ruim 
400 miljoen Europeanen zonder paspoort reizen binnen het Schengengebied. 
Oorspronkelijk bestond het Schengengebied uit vijf landen, nu zijn het er 
26. We gaan jaarlijks als toerist ruim 1,25 miljard keer de grens over en we 
kunnen onze vrienden en familie in Europa bezoeken zonder bureaucratische 
rompslomp aan de binnengrenzen. Voor onze economie is het vrije verkeer de 
sleutel tot het succes van de interne markt en een belangrijke groeifactor.

Het Schengengebied is een van de meest tastbare en populaire resultaten en 
een van de grootste successen van de EU — een resultaat dat we moeten 
koesteren, beschermen en, waar mogelijk, verbeteren.

De Europese Commissie werkt aan strengere Schengenregels om deze 
samenwerking een nog degelijker basis te geven. Schengen werkt alleen als 
de EU-lidstaten elkaar vertrouwen. Ik zal alles doen om over dit wederzijdse 
vertrouwen te waken en alle beschikbare instrumenten gebruiken om het vrije 
verkeer waar wij zoveel belang aan hechten, in stand te houden.

Goede reis!

Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken 
Volg mij op Twitter: @MalmstromEU
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Het Schengengebied garandeert vrij verkeer tussen 26 landen, waar meer dan 400 miljoen burgers wonen.

Een gebied zonder binnengrenzen
Momenteel omvat het Schengengebied 26 Europese 
landen (waarvan 22 EU-lidstaten): België, Tsjechië, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, 
Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, 
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, 
Slowakije, Finland en Zweden, samen met IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Landen die deel uitmaken van het gebied zonder controles 
aan de binnengrenzen:

•	 verrichten geen grenscontroles meer aan 
hun binnengrenzen (de grens tussen twee 
Schengenlanden);

•	 verrichten verscherpte controles, die aan duidelijke 
criteria moeten voldoen, aan de buitengrenzen 
(de grens tussen een Schengenland en een niet-
Schengenland).

Zowel EU-burgers als niet-EU-onderdanen kunnen zich 
dus vrij verplaatsen binnen het Schengengebied.
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Aan de binnengrenzen…
… mogen geen grenscontroles op personen worden uitgevoerd;

… moeten de EU-lidstaten alle belemmeringen voor een 
vlotte doorstroming van het wegverkeer, zoals onnodige 
snelheidsbeperkingen, wegnemen;

… mogen wel politiecontroles worden verricht, maar alleen als er 
aanwijzingen zijn voor een mogelijke bedreiging van de openbare 
veiligheid en om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden;

… mogen wel veiligheidscontroles worden verricht in havens en 
op vliegvelden, maar alleen om iemands identiteit te controleren.

Iedereen die vindt dat hij aan een onwettige controle is 
onderworpen, kan een klacht indienen bij de Europese Commissie: 
ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_nl.htm

http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_nl.htm


Het Verenigd Koninkrijk en Ierland behoren niet tot 
het Schengengebied, maar nemen wel deel aan 
bepaalde aspecten van de Schengensamenwerking, 
zoals de politiële en justitiële samenwerking en het 
Schengeninformatiesysteem. Dit betekent dat een vlucht 
tussen Parijs en Berlijn als een binnenlandse vlucht wordt 
beschouwd (zonder grenscontrole), terwijl bij een vlucht 
tussen Parijs en Londen wel een grenscontrole plaatsvindt.

Het Schengengebied is tot stand gekomen bij het Akkoord 
van Schengen van 1985, waarin tot de geleidelijke 
afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke 
grenzen werd besloten. Na het akkoord werd in 1990 
de Schengenuitvoeringsovereenkomst gesloten, 
waarin de definitieve afschaffing van de controles 
aan de binnengrenzen werd geregeld en een reeks 
begeleidende maatregelen werd getroffen. De 
controles aan de buitengrenzen werden verscherpt, 
er kwamen procedures voor de afgifte van uniforme 
visa, het Schengeninformatiesysteem werd ingevoerd, 
de politiesamenwerking aan de binnengrenzen werd 
geïntensiveerd en het optreden tegen de drugshandel 
werd verbeterd.

Hoe kunnen landen 
zich aansluiten bij het 
Schengengebied?
Om zich te kunnen aansluiten bij het 
Schengengebied moeten landen aan een reeks 
voorwaarden voldoen. Zo moeten zij in staat zijn:

•	 de buitengrenzen van het Schengengebied 
te bewaken namens de andere 
Schengenlanden en een uniform visum voor 
kort verblijf af te geven (Schengenvisum);

•	 doetreffend samen te werken met de 
andere Schengenlanden om een hoog 
veiligheidsniveau te handhaven als de 
controles aan de binnengrenzen zijn 
afgeschaft;

•	 de Schengenregels toe te passen die 
gelden voor de controles aan de land-, 
zee- en luchtgrenzen, de afgifte van visa, 
politiële samenwerking en de bescherming 
van persoonsgegevens;

•	 zich aan te sluiten op en gebruik te maken 
van het Schengeninformatiesysteem.

Kandidaat-Schengenlanden worden 
onderworpen aan een evaluatie om na te gaan 
of zij de Schengenregels correct toepassen.
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Een veilig gebied
Om de veiligheid in het gebied zonder binnengrenzen 
te waarborgen, zijn de politiediensten van de 
Schengenlanden nauwer gaan samenwerken, 
met name op het gebied van achtervolging en 
grensoverschrijdende observatie en door middel van het 
Schengeninformatiesysteem.

„Achtervolging” houdt in dat politieagenten van een 
Schengenland die misdadigers op heterdaad betrappen op 
een ernstig misdrijf, de daders mogen achtervolgen over 
de grens en hen mogen aanhouden op het grondgebied 
van een ander Schengenland.

Het logische voortvloeisel van achtervolging is de 
„grensoverschrijdende observatie”, die politieagenten 
in staat stelt personen die worden verdacht van een 
ernstig misdrijf ook over de binnengrenzen van het 
Schengengebied te observeren.

De Schengenregels laten de mogelijkheid open voor de 
nationale autoriteiten om bij wijze van uitzondering in 
het geval van een ernstige bedreiging van de veiligheid 
tijdelijk de controles aan de binnengrenzen weer in te 
voeren.  Sinds begin 2012 zijn er besprekingen gaande 
over een hervorming van het systeem die tekortkomingen 
in het beheer van de buitengrenzen van de EU moet 
verhelpen en die ertoe moet leiden dat collectief op EU-
niveau wordt besloten wanneer er opnieuw controles aan 
de binnengrenzen moeten worden ingevoerd.

Wat is het 
Schengeninformatiesysteem 
(SIS en SIS II)?
Het Schengeninformatiesysteem (SIS) vormt 
de kern van de Schengensamenwerking. Het is 
een informatiesysteem waarmee de nationale 
grensbewakings-, douane- en politiediensten die 
belast zijn met controles in het Schengengebied 
gegevens over  gezochte of vermiste personen 
of over gestolen voertuigen en documenten 
kunnen uitwisselen. Het SIS compenseert 
dus de afschaffing van de controles aan de 
binnengrenzen en maakt het vrije verkeer van 
personen in het Schengengebied mogelijk.

Momenteel wordt gewerkt aan een 
Schengeninformatiesysteem van de tweede 
generatie (SIS II), dat het SIS moet vervangen. 
SIS II is gebaseerd op de nieuwste IT-
ontwikkelingen en biedt nieuwe en betere 
functies, waaronder de mogelijkheid om 
foto’s en biometrische gegevens zoals 
vingerafdrukken op te slaan.
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Het Schengengebied heeft 42 673 km zee- en 7 721 km landgrenzen.

Een gebied met een gemeenschappelijke buitengrens
Onderdanen van bepaalde niet-EU-lidstaten hebben 
een visum nodig om via de buitengrenzen van het 
Schengengebied een Schengenland binnen te komen.  

De Schengenregels omvatten gemeenschappelijke 
procedures en voorwaarden voor de afgifte van 
een Schengenvisum, dat geldig is voor het gehele 
Schengengebied. Wie in het bezit is van een 
Schengenvisum kan drie maanden in het Schengengebied 
verblijven binnen een periode van zes maanden.

De Schengenregels omvatten ook een regeling voor klein 
grensverkeer, die inhoudt dat niet-EU-onderdanen die 
in de grensstreek wonen, gemakkelijk de buitengrens 
van de EU kunnen oversteken. De EU-lidstaten mogen 
overeenkomsten sluiten met hun niet-EU-buurlanden 
op basis waarvan bewoners van de grensstreek die 
regelmatig de grens over moeten, niet steeds hoeven 
te worden gecontroleerd en geen Schengenvisum nodig 
hebben.

Aan de buitengrenzen…
… worden EU-onderdanen en hun familieleden 
aan een minimale controle onderworpen om 
hun identiteit te controleren aan de hand van 
hun reisdocumenten;

… moeten niet-EU-onderdanen op verzoek een 
geldig reisdocument en een visum kunnen 
tonen, alsmede documenten waaruit het doel 
van hun verblijf blijkt en waarmee zij kunnen 
aantonen dat zij gedurende hun verblijf over 
voldoende middelen van bestaan beschikken.
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Wat betekent Schengen voor reizigers?

Europeanen gaan elk jaar ruim 1,25 miljard keer als toerist de grens over binnen de Schengenruimte.

Als u EU-burger bent
Francesca is een Italiaanse studente 
die ervan droomt samen met haar 
vrienden naar Zweden te gaan. 
Zij heeft al een InterRail Pass 
gekocht, maar ze weet niet welke 
reisdocumenten ze nodig heeft en 
ook niet of er speciale wettelijke 
formaliteiten zijn waaraan ze moet 
voldoen. Als EU-burger heeft Francesca op vertoon van 
een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart 
toegang tot alle EU-lidstaten, maar zij hoeft haar 
paspoort of identiteitskaart niet te tonen zolang ze binnen 
het Schengengebied reist. Zij moet echter wel een geldig 
paspoort of een geldige identiteitskaart bij zich hebben, 
omdat de autoriteiten haar om een identiteitsbewijs 
kunnen vragen.

Peter komt uit Oostenrijk. Hij wil 
naar Noorwegen, maar vraagt 
zich af of daar dezelfde visum- en 
paspoortregels gelden als binnen de 
EU. Hoewel Noorwegen geen lid is van 
de EU, maakt het wel deel uit van de 
Europese Economische Ruimte en van 

het Schengengebied. Daarom heeft Peter alleen een geldig 
paspoort of een geldige identiteitskaart nodig voor het 
geval hem gevraagd wordt zijn identiteit te bewijzen.

Danuta is Poolse en werkt in Brussel. 
Over een maand moet zij voor 
haar werk naar een bijeenkomst 
in haar geboorteplaats Warschau, 
waar haar ouders wonen. Zij wil 
samen met haar baby Eva een 

tijdje bij haar ouders doorbrengen. Als burgers van de EU 
hebben Danuta en Eva het recht overal in de EU en het 
Schengengebied te reizen. Hun recht is niet afhankelijk 
van de omstandigheden: het doet er niet toe of zij voor 
het werk of om privéredenen reizen.  Danuta moet er 
alleen voor zorgen dat zij en Eva elk een eigen paspoort 
of identiteitskaart hebben.

Angel is Spaans. Hij vliegt elke maand 
naar Bulgarije, naar zijn vriendin. 
Hoewel Bulgarije lid is van de EU, 
maakt het nog geen deel uit van 
het Schengengebied — evenmin als 
de vier andere EU-lidstaten Ierland, 

Cyprus, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent 
dat Angel bij aankomst in of vertrek uit Bulgarije zijn 
paspoort zal moeten laten zien en dat hij aan de normale 
minimumgrenscontrole voor EU-burgers zal worden 
onderworpen.

Wist u dat…
… op Your Europe praktische informatie  
is te vinden over reizen in Europa?:  
ec.europa.eu/youreurope

... je telefonisch (00 800 6 7 8 9 10 11) en via 
e-mail (europa.eu/europedirect) vragen kunt 
stellen aan het Europe Direct-contactbureau?

©
 iStockphoto/Y. Arcurs

©
 iStockphoto/L. Turay

©
 iStockphoto/D

N
Y59

©
 iStockphoto/E: Elm

est

http://ec.europa.eu/youreurope
http://europa.eu/europedirect


10

In 2010 werden meer dan 11 miljoen Schengenvisa verstrekt aan niet-EU-burgers die naar het 
Schengengebied reisden.

Als u geen EU-burger bent
Martine is een Canadese studente die 
een beurs heeft gekregen waarmee ze 
twee maanden aan de Sorbonne in Parijs 
onderzoek kan doen voor haar scriptie.  
Voor ze teruggaat naar Canada, wil ze  
graag drie weken door Griekenland, Spanje 
en Italië trekken. Als niet-EU-burger mag 

Martine maximaal drie maanden rondreizen door de landen 
die de Schengenbepalingen volledig toepassen (zoals de 
landen die zij wil bezoeken), zolang zij voldoet aan bepaalde 
toegangsvoorwaarden. Allereerst heeft zij een geldig paspoort 
nodig. Verder moet zij het doel van haar reis kunnen aantonen, 
kunnen bewijzen dat zij over voldoende middelen beschikt om 
drie maanden in Europa te verblijven en kunnen aantonen dat zij 
een retourticket heeft gekocht (of genoeg geld heeft om er een 
te kopen). Als Canadese hoeft Martine geen visum te hebben 
voor kort verblijf.

Punjit komt uit India. Hij is van plan om 
tijdens zijn vakantie diverse Schengenlanden 
te bezoeken: Griekenland, Spanje, Frankrijk 
en Italië. Hij blijft een maand in Europa. 
Punjit heeft een visum voor kort verblijf 
nodig omdat India op de lijst staat van 
derde landen waarvan de onderdanen bij 

overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een visum. Omdat Punjit geen hoofdbestemming heeft, moet 
hij een visum aanvragen bij de ambassade of het consulaat 
van de EU-lidstaat waar hij het langst zal blijven of van de 

lidstaat die voor hem het eerste punt van binnenkomst is in 
het Schengengebied. Met dat visum kan hij door het gehele 
Schengengebied reizen.

Hisham is een Tunesiër die in Duitsland 
woont. Hij brengt zijn vakantie door bij 
zijn ouders in Tunesië. Op de terugweg wil 
hij graag zijn broer in Portugal bezoeken. 
Hij heeft een geldige verblijfsvergunning, 
die is afgegeven door Duitsland, dat deel 
uitmaakt van het Schengengebied. Met 

deze verblijfsvergunning en een reisdocument hoeft hij geen 
Schengenvisum aan te vragen. Als niet-EU-burger kan Hisham 
Portugal, dat ook deel uitmaakt van het Schengengebied, 
zonder visum binnenkomen op vertoon van zijn paspoort  en zijn 
Duitse verblijfsvergunning. Als Hisham een door Ierland of het 
Verenigd Koninkrijk afgegeven verblijfsvergunning had, zou hij 
geen toegang hebben tot de Schengenlanden, omdat deze twee 
landen niet tot het Schengengebied behoren. Hij zou dan een 
vsium voor kort verblijf nodig hebben om naar Portugal te gaan.

Solinas komt uit Bolivia. Zij wil graag naar 
Spanje verhuizen omdat ze een baan heeft 
gevonden in Madrid. Aangezien Solinas van 
plan is om langer dan drie maanden in Madrid 
te blijven, heeft ze een visum voor verblijf van 
langere duur of een verblijfsvergunning nodig. 
Elk Schengenland moet zijn eigen voorwaarden 
vaststellen voor het afgeven van een visum 
voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning.

Wist u dat…
… de lijst van landen waarvan de onderdanen een visum nodig hebben om het Schengengebied binnen te komen, 
op de website van DG Binnenlandse Zaken staat en regelmatig wordt bijgewerkt?: ec.europa.eu/home-affairs/
doc_centre/borders/borders_visa_en.htm

… een Schengenvisum moet worden aangevraagd op het consulaat van de EU-lidstaat van bestemming? Daar 
kunt u ook nadere informatie vragen over de aanvraagprocedure.

… op het EU-immigratieportaal praktische informatie is te vinden?: ec.europa.eu/immigration
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Belangrijke data

Het Schengenakkoord dankt zijn naam aan een dorpje in Luxemburg dat precies op de 
grens tussen Luxemburg, Duitsland en Frankrijk ligt. De Schengensamenwerking was 
aanvankelijk een intergouvernementeel initiatief, maar is later opgenomen in de EU-
wetgeving en -regels.

14 juni 1985
Akkoord betreffende de 
geleidelijke afschaffing 
van de controles aan 
de gemeenschappelijke 
grenzen, ondertekend door 
België, Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg, en Nederland.

19 juni 1990
Overeenkomst ter uitvoering 
van het Schengenakkoord, 
ondertekend door dezelfde 
landen, waarmee de 
regelingen en waarborgen voor 
vrij verkeer werden bevestigd. 
Deze overeenkomst is in 1995 
in werking getreden.
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17 juni 1984
Om de Europese integratie 
te stimuleren, kwamen 
België, Duitsland, 
Frankrijk, Luxemburg en 
Nederland bijeen om de 
voorwaarden te scheppen 
voor echt vrij verkeer 
voor de burgers; hieruit 
is het Schengenakkoord 
voortgevloeid.



1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Meer informatie…
… over de Schengenvoorschriften en -regels is te vinden op de website van DG 
Binnenlandse Zaken:  
ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/borders_schengen_en.htm

26 maart 1995

Afschaffing van de grenscontroles 
tussen België, Duitsland, Spanje,  
Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
en Portugal.

26 oktober en  
1 december 1997

Eerste aanzet tot uitbreiding 
van het Schengengebied: 
begin van de geleidelijke 
afschaffing van de 
grenscontroles door Italië en 
Oostenrijk. Dit proces was in 
1998 voltooid.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1 mei 1999

Integratie van de 
Schengensamenwerking in 
het juridisch kader van de EU, 
na de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Amsterdam.

29 mei 2000

Besluit van de Raad van de 
EU over deelname van het 
Verenigd Koninkrijk aan een 
aantal Schengenbepalingen. 
Het Verenigd Koninkrijk behoort 
niet tot het Schengengebied, 
maar neemt wel deel aan 
bepaalde aspecten van de 
Schengenregels die in de loop 
van de tijd zijn ontwikkeld, 
voornamelijk op het gebied 
van de politiële en justitiële 
samenwerking. De deelname 
van het Verenigd Koninkrijk 
aan de samenwerking op de 
goedgekeurde gebieden werd 
formeel op 1 januari 2005 van 
kracht.

28 februari 2002

Besluit van de Raad over het 
verzoek van Ierland om aan 
bepaalde aspecten van de 
Schengensamenwerking deel 
te nemen.

1 januari 2000

Tweede aanzet tot 
uitbreiding van de 
Schengenruimte: begin 
van de geleidelijke 
afschaffing van de 
grenscontroles door 
Griekenland. Dit proces 
was in maart 2000 
voltooid.
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25 maart 2001

Afschaffing van controles aan 
de grenzen met Denemarken, 
Finland, IJsland, Noorwegen 
en Zweden.



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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21 december 2007

Ingrijpende uitbreiding van 
het Schengengebied door de 
afschaffing van de controles 
aan de land- en zeegrenzen 
met Tsjechië, Estland, 
Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Slovenië en 
Slowakije. De grenscontroles 
op luchthavens bij vluchten 
binnen het Schengengebied 
zijn in 2008 afgeschaft.

19 december 2011

Afschaffing van de 
controles aan de grens met 
Liechtenstein.
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12 december 2008

Afschaffing van de 
grenscontrole aan de  
landsgrenzen met Zwitserland. 
De grenscontroles op 
luchthavens bij vluchten 
binnen het Schengengebied 
zijn in 2009 afgeschaft.



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En nu?
In 2011 heeft de Europese Commissie 
voorstellen gedaan voor een versterking van het 
Schengengebied. De voorstellen moeten leiden 
tot een degelijker systeem op EU-niveau voor het 
toetsen van de toepassing van de Schengenregels 
door de EU-lidstaten en voor het nemen van 
besluiten over de tijdelijke herinvoering van de 
controles aan de binnengrenzen in geval van een 
ernstige bedreiging van de openbare orde of de 
interne veiligheid. Daarnaast heeft de Commissie 
halfjaarlijkse debatten ingevoerd met het Europees 
Parlement en de Raad over het politieke bestuur 
van het Schengengebied.
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