
Uitzonderingen op de visumplicht voor personen met een vluchtelingenstatus en staatlozen. 

Personen met een vluchtelingenstatus, staatlozen, en andere personen zonder nationaliteit zijn vrijgesteld van de visumplicht 

indien ze in het bezit zijn van een erkend reisdocument1 waarvan de geldigheidsduur nog niet verstreken is, afgeleverd door één van 

de volgende staten: 

1. BELGIË 

2. BULGARIJE  (Inzake paspoorten subsidiare 

bescherming: zie voetnoot 2)2 

3. CYPRUS 

4. DENEMARKEN 

5. DUITSLAND 

6. ESTLAND 

7. FINLAND 

8. FRANKRIJK 

9. GRIEKENLAND 

10. HONGARIJE 

11. ITALIË 

12. KROATIË 

13. LETLAND 

14. LIECHTENSTEIN 

15. LITOUWEN 

16. LUXEMBOURG 

17. MALTA 

18. NEDERLAND 

19. NOORWEGEN 

20. OOSTENRIJK 

21. POLEN 

22. PORTUGAL 

23. ROEMENIË (Inzake paspoorten subsidiare 

bescherming: zie voetnoot 3)3 

24. SLOWAKIJE 

25. SLOVENIË 

26. SPANJE 

27. TSJECHIË 

28. IJSLAND 

29. ZWEDEN 

30. ZWITSERLAND 

31. IERLAND 4 : zie voetnoot 4 

 Erkende vluchtelingen moeten reizen met een reisdocument verstrekt door één van de bovenstaande staten. Zij kunnen niet 

reizen op basis van een reisdocument verstrekt door hun herkomstland.  

Echter, personen met het statuut van subsidiaire bescherming behouden hun nationaal reisdocument van het land van herkomst, 

zij kunnen visumvrij reizen wanneer zij naast dit nationaal reisdocument ook in het bezit zijn van een verblijfskaart opgenomen op de 

rubriek “Visumvrije documenten” van deze website. 

                                                           

1 Ten einde te verifiëren of het document erkend is door een lidstaat raadpleeg de website van de Europese Unie 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm 
2  Daarentegen, houders van een reisdocument als “Subsidiaire bescherming (=Passport of Subsidiary Protection Beneficiary)” 
verstrekt door Bulgarije zijn WEL onderworpen aan de visumplicht type C voor Schengen indien betrokken een visumplichtige 
nationaliteit heeft. 
3 Daarentegen, houders van een reisdocument als “Subsidiaire bescherming (=Protection Subsidiaire = Protectie subsidiara) 
verstrekt door Roemenië zijn WEL onderworpen aan de visumplicht type C voor Schengen indien betrokkene een visumplichtige 
nationaliteit heeft. 
4 De visumvrijstelling voor België heeft enkel betrekking op vluchtelingen met een biometrisch paspoort die in Ierland verblijven. De 
visumvrijstelling geldt niet voor staatloze personen met biometrisch paspoort.  
Meer informatie over op de website van de EU https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-
policy/apply_for_a_visa_en en dan verder klikken op "National Derogations of the visa requirement", tabblad “2. Exemptions article 
6(2)”, onderdeel 2.2.4. 
Het reisdocument “Family Member of a recognised refugee 1951 UN convention” heeft eveneens geen visumvrije waarde voor 
Schengen. 


