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Schengen: een gids over de Europese grensvrije 
zone

Auto's die wachten bij een grenscontrole

Het paspoortvrije reisgebied van de EU, ook bekend als het Schengengebied, is een van 
de meest tastbare resultaten van de Europese integratie. Kom meer te weten  in onze 
gids.

Wat is Schengen?
Het Schengengebied is een van de pijlers van het Europese project. Sinds de oprichting in 
1995, toen paspoortcontroles binnen deze zone werden afgeschaft, kwam het recht op vrij 
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verkeer in de EU voor de EU-burgers in het gedrang. Dit betekent dat EU-burgers overal in de 
EU kunnen wonen, studeren, werken en met pensioen gaan. Toeristen en bedrijven profiteren 
ook van deze rechten.

Bekijk welke invloed Covid-19 op de bewegingsvrijheid in de EU heeft.

Schengenlanden
Schengen omvat 27 landen: 23 van de EU en vier niet-EU-landen: IJsland, Noorwegen, 
Zwitserland en Liechtenstein.

Vier EU-landen maken geen deel uit van Schengen. Hieronder valt Ierland, dat opt-outs 
handhaaft, evenals Bulgarije, Cyprus en Roemenië, die geacht worden toe te treden tot 
Schengen.

Kroatië is op 1 januari 2023 toegetreden tot het Schengengebied.

Bekijk hoe Covid-19 bewegingsvrijheid in de EU beïnvloedt.

Het doel en de voordelen van Schengen
Elke dag reizen er miljoenen mensen over een interne EU-grens. Vrij verkeer kan in de praktijk 
verschillende rechten met zich meebrengen voor verschillende categorieën mensen, van 
toeristen tot gezinnen.

 
Alle EU-burgers kunnen als toerist maximaal drie maanden in een ander EU-land verblijven met 
een geldig paspoort of identiteitskaart. Ook kunnen zij in een ander EU-land wonen voor werk, 
met het recht op dezelfde behandeling te worden behandeld als burgers van dat land.

 
Ondernemers hebben profijt van de vrijheid van vestiging. Studenten hebben het recht om in elk 
EU-land te studeren.

 
Het sluiten van de binnengrenzen van de EU zou kunnen leiden tot hoge kosten en zou 
grensoverschrijdend pendelen belemmeren voor 1,7 miljoen mensen.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20200506STO78514/covid-19-de-schengen-grenzen-heropenen-wat-kan-de-eu-doen
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20200506STO78514
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621815
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_EN.pdf


Het Schengengebied 

Zorgen voor veiligheid binnen het Schengen-gebied
De Schengenregels schaffen de interne grenscontroles af en harmoniseren en versterken de 
bescherming van de buitengrenzen van het gebied. Eenmaal binnen het Schengengebied 
kunnen mensen van het ene EU-land naar het andere reizen zonder onderworpen te zijn aan 
grenscontroles, wat geldt als algemene regel. Bevoegde nationale autoriteiten kunnen personen 
controleren bij de binnengrenzen, bijvoorbeeld op verzoek van de politie om het toezicht tijdelijk 
op te voeren.

 
Schengen omvat ook een gemeenschappelijk visumbeleid voor kort verblijf door niet-EU-
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burgers. Ook helpt het deelnemende landen hun krachten te bundelen in de strijd tegen 
criminaliteit met behulp van politiële en justitiële samenwerking. Het Schengen-
informatiesysteem is versterkt om EU-burgers meer veiligheid te bieden. Ontdek de 
verbeteringen in onze infografieken.

Meer lezen: Europol beter uitgerust om misdaad en terrorisme te bestrijden

Externe en interne grenzen
De toename van migratiestromen naar de EU, die geregistreerd werd in 2015, verhoogde 
veiligheidsproblemen en terroristische en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit. Dit had 
gevolgen voor de werking van het Schengengebied gezien het in sommige EU-landen leidde tot 
de herinvoering van grenscontroles.De uitbraak van COVID-19 in 2020 dwong verschillende 
staten er ook toe om de controles aan de binnengrenzen terug te brengen, in een poging de 
verspreiding van het virus tegen te gaan.

 
Het Parlement heeft herhaaldelijk kritiek geuit opde voortzetting van de controles aan de 
binnengrenzen in het Schengengebied en wil deze alleen toestaan als laatste redmiddel. In een
resolutie op 17 april 2020 over gecoördineerde EU-actie om de pandemie te bestrijden, drong 
het Parlement er bij de lidstaten op aan om alleen noodzakelijke en evenredige maatregelen te 
nemen bij de invoering en verlenging van controles aan de binnengrenzen', waarbij de 
noodzaak werd benadrukt om terug te keren naar een volledig functionerend Schengengebied.

In december 2021 stelde de Europese Commissie een herziening van de regels voor het 
Schengengebied voor, om ervoor te zorgen dat herinvoering van controles aan de 
binnengrenzen een laatste redmiddel blijft en om in plaats daarvan het gebruik van alternatieve 
maatregelen, zoals gerichte politiecontroles en versterkte politiesamenwerking, te bevorderen.

Het Europees Parlement werkt momenteel aan het voorstel. De EP-leden hebben herhaaldelijk 
gepleit tegen de frequente herinvoering van controles, die het vrije verkeer van personen in de 
EU belemmeren.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/156/police-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen/20181011STO15882
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen/20181011STO15882
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20220602STO32046/europol-beter-uitgerust-om-misdaad-en-terrorisme-te-bestrijden
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen/20180525STO04311
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen/20180525STO04311
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20181116STO19210/schengen-suspension-how-long-should-internal-border-checks-last
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20181116STO19210/schengen-suspension-how-long-should-internal-border-checks-last


©AP Images/European Union-EP

Uitdagingen en de aanpak van de EU
Het beheer van migratie en beveiliging van de buitengrenzen is een uitdaging voor Europa. In 
2015 werden tot 1,83 miljoen illegale kruisingen aan de buitengrenzen van de EU ontdekt. In 
2021 daalde dit cijfer tot 200.000. De EU streeft naar versterking van controles aan de 
buitengrenzen en een efficiëntere omgang met asielaanvragen.

 
Deze uitdagingen hebben geleid tot aanzienlijke ontwikkelingen in het grensbeheerbeleid. 
Voorbeelden hiervan zijn de creatie van instrumenten en agentschappen zoals het Schengen 
Informatiesysteem, het Visa informatiesysteem, het Europees grens- en kustwachtagentschap 
genaamd Frontex, of het inreis- en uitreisregistratiesysteem in de Schengen-zone.

In een in juli 2021 aangenomen resolutie heeft het Parlement de vernieuwde begroting voor het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) voor 2021-2027 goedgekeurd, die werd 
verhoogd tot 9,88 miljard euro. Het fondsdraagt bij tot de versterking van het 
gemeenschappelijk asielbeleid, de ontwikkeling van legale migratie overeenkomstig met de 
behoeften van de lidstaten, de ondersteuning van de integratie van mensen uit derde landen en 
de bestrijding van illegale migratie. Het moet ook de lidstaten ertoe aanzetten om de 
verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers eerlijker te verdelen.
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen/20170627STO78419
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen/20170627STO78419
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/153/management-of-the-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/153/management-of-the-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681#:~:text=As%20part%20of%20the%202021,flows%20in%20the%20European%20Union


Het fonds werkt nauw samen met hetnieuwe Fonds voor Interne Veiligheid (ISF), dat zich richt 
op de aanpak van grensoverschrijdende dreigingen, zoals terrorisme, georganiseerde misdaad 
en cybercriminaliteit. Het ISF werd in juli 2021 ook goedgekeurd door het parlement met een 
budget van 1,9 miljard euro.

 
Om criminelen, terroristen of ieder ander die een risico vormt te detecteren, worden reizigers die 
normaalgesproken geen visum benutten toch gescreened voordat ze de EU binnenreizen. Dit 
gebeurt met behulp van het Europese Reisinformatie- en Autorisatiesysteem (Etias). Deze 
controles zouden al in 2023 kunnen beginnen.

 
Daarnaast hebben Parlementsleden plannen goedgekeurd om het Europees grens- en 
kustwachtagentschap tegen 2027 een permanent korps van 10.000 grenswachten te bieden om 
de veiligheid van Europa te vergroten.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in juni 2019 en voor het laatst bijgewerkt in januari 
2023.
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690688
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/terrorismebestrijding/20180703STO07127
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen/20180628STO06868
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen/20190404STO35073
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen/20190404STO35073
mailto:webmaster@europarl.eu

