
Binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied voor een kort verblijf 
 
 
Juridische basis:  

 

VERORDENING (EU) 2016/399 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016  

betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) 1 

 

Artikel 6 Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen  

 

1. Voor een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste 90 dagen 
binnen een periode van 180 dagen, waarbij voor iedere dag van het verblijf de 180 
voorafgaande dagen in aanmerking worden genomen2, gelden voor onderdanen van derde 
landen de volgende toegangsvoorwaarden:  

 

a) in het bezit zijn van een geldig reisdocument of van een document dat de houder recht 
geeft op grensoverschrijding3 en dat aan de volgende criteria voldoet:  

i) het is geldig tot minstens drie maanden na de voorgenomen datum van vertrek uit 
het grondgebied van de lidstaten. In gemotiveerde spoedeisende gevallen mag echter 
van deze verplichting worden afgezien;  

ii) het is afgegeven in de voorafgaande tien jaar;  

 

b) indien vereist op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad, in het bezit zijn 
van een geldig visum, behalve indien zij houder zijn van een geldige verblijfsvergunning of een 
geldig visum voor verblijf van langere duur4;  

 

c) het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven, 
alsmede beschikken over voldoende middelen van bestaan5, zowel voor de duur van het 
voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis 
naar een derde land, waar de toegang is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze middelen 
rechtmatig te verwerven; 
 

d) niet met het oog op weigering van toegang in het SIS gesignaleerd zijn;  

 

e) niet worden beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse 
veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van één van de lidstaten, en 
met name niet om dezelfde redenen met het oog op weigering van toegang gesignaleerd 
staan in de nationale databanken van de lidstaten.  

 

                                                           

1 U kan de meest recente versie van de Schengengrenscode opzoeken op de site van Euro-Lex: http://eur-

lex.europa.eu/RECH_naturel.do   

2 Nadere informatie betreffende de berekening van “ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, waarbij voor 

iedere dag van het verblijf de 180 voorafgaande dagen in aanmerking worden genomen” vindt u terug op deze site onder de 

rubriek “Informatie”, meer bepaald onder “De elektronische calculator”. 

3 Nadere informatie hieromtrent vindt u terug op deze site onder de rubriek “Documenten”.  

4 Nadere informatie hieromtrent vindt u terug op deze site onder de rubriek “Visum”. 

5 De door elk van de lidstaten vastgestelde richtbedragen worden meegedeeld aan de Commissie, u vindt hier meer informatie 

over terug op deze site onder de rubriek “Diversen – Jaarlijkse Richtbedragen”. 

De aanwezigheid van voldoende bestaansmiddelen kan worden beoordeeld aan de hand van contant geld, reischeques en 

creditcards die de onderdaan van een derde land in bezit heeft. Borgstellingen, voor zover het nationale recht daarin voorziet, 

en garantstellingsverklaringen van de gastheer/-vrouw als gedefinieerd in het nationale recht, ingeval de onderdaan van een 

derde land bij een gastheer/-vrouw verblijft, kunnen eveneens als bewijs van voldoende middelen van bestaan gelden. 



2. Voor de uitvoering van lid 1 geldt de inreisdatum als de eerste dag van verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten en de uitreisdatum als de laatste dag van verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten. Perioden van verblijf die zijn toegestaan op grond van een 
verblijfsvergunning, of een visum voor verblijf van langere duur worden bij de berekening van 
de verblijfsduur op het grondgebied van de lidstaten niet in aanmerking genomen. 


