
Vanaf 19 december 2009 hebben Serviërs geen visum meer nodig om te reizen naar 
de 25 lidstaten van de EU en 3 niet-lidstaten van de EU die allen deel uitmaken van 
de Schengenzone. Serviërs en Montenegrijnen, die in het bezit zijn van een 
biometrisch paspoort, kunnen vanaf dan vrij reizen naar deze landen voor korte 
verblijven van maximum 90 dagen per 6 maanden (180 dagen), voor zaken, 
studiereizen of toerisme. 
 

Naar welke landen kan u nu reizen zonder visum? 

 
De nieuwe regels gelden voor alle lidstaten van de EU uitgezonderd het VK en 
Ierland, en gelden ook voor IJsland, Noorwegen en Zwitserland. 
 

Waarom zijn het VK en Ierland uitgesloten? 

 
Het VK en Ierland maken geen deel uit van de Schengenzone, de nieuwe regels 
gelden dus niet voor deze landen. Voor informatie over toegangsvoorwaarden tot 
deze landen voor Serviërs en Montenegrijnen, gelieve contact op te nemen met de 
visabureaus van deze landen. 
 

Lijst van landen waarvoor geen visum vereist is: Oostenrijk, België, Bulgarije, 
Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 
Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en 
Zwitserland. 
 

Gelden de nieuwe regels voor inwoners van Kosovo? 

 
Aangezien de visa vrijstellingsdialoog tussen Servië en de Europese Commissie het 
territorium van Kosovo* niet omvatten zullen de nieuwe regels niet van toepassing 
zijn op houders van biometrische paspoorten uitgegeven door het “Coordination 
Directorate” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek van Servië 
in Belgrado. Houders van deze paspoorten hebben een geldig visum nodig om naar 
de Schengenzone te reizen. 
 
* Onder UNSCR 1244/99 

 

Hoe weet ik of mijn paspoort biometrisch is? 

 
Biometrische paspoorten (rode omslag) worden in Servië uitgegeven sinds juli 2008 
en in Montenegro sinds mei 2008. Kijk na of uw paspoort het volgende symbool  -o-  
op de voorzijde heeft. 
 
Indien dit het geval is dan heeft u een biometrisch paspoort en kan u visumvrij naar 
bovenstaande landen visumvrij reizen. 
 

Hoe vraag ik een biometrisch paspoort aan als ik er nog geen heb? 

 



Indien u nog geen biometrisch paspoort heeft, dient u dit aan te vragen aan de 
Servische of Montenegrijnse autoriteiten die deze paspoorten uitgeven. 
 

Kan ik nog steeds reizen met mijn oud niet-biometrisch paspoort? 

 
Niet-biometrische paspoorten (blauwe omslag) zijn niet langer geldig. 
 

Hoe lang kunnen Serviërs en Montenegrijnen volgens de nieuwe regels in de 

Schengenlanden blijven? 

 
Volgens de nieuwe regels kunnen houders van een Servisch of Montenegrijns 
paspoort voor een periode van maximum 90 dagen in de Schengenzone blijven. 
Deze periode van 90 dagen start op het moment u de Schengenzone inreist binnen 
een periode van 180 dagen (6 maanden). 
Bij voorbeeld, indien u de Schengenzone de eerste keer binnenkomt op 1 januari, 
dan begint de tweede periode van 6 maanden op 1 juli. Indien u regelmatig naar de 
Schengenzone reist, bent u verantwoordelijk het aantal dagen bij te houden die u 
nog mag verblijven in de Schengenzone in de bepaalde 6 maanden periode. 
 
U mag bijgevolg dus verschillende malen naar de Schengenzone reizen, zolang het 
totaal aantal dagen binnen een periode van 6 maanden (180 dagen) de 90 niet 
overschrijdt. 
 

Kan ik volgens de nieuwe regels wonen en werken in de Schengen zone? 

 
De nieuwe regels gelden enkel om te reizen. Zij geven noch het recht aan Serviërs 
en Montenegrijnen om langer dan 90 dagen te blijven, noch het recht om te werken 
in de landen van de Schengenzone. 
 
Indien u van plan bent om langer te blijven dan 90 dagen, te werken of studies te 
doen die langer dan 90 dagen duren, dan dient u een visum lang verblijf aan te 
vragen in de ambassade of consulaat van het land van uw bestemming, vóór u naar 
dit land reist. Werken of wonen in de Schengenzone zonder werkvergunning of 
verblijfsvergunning is illegaal. 
 

Zijn er aan andere voorwaarden te voldoen voor de toestemming tot 

binnenkomst in de Schengen zone? 

 
Er zijn geen extra financiële of administratieve voorwaarden voor houders van 
biometrische paspoorten om vrij te reizen naar de Schengen zone. Opgelet, aan de 
normale voorwaarden voor alle reizigers dienen echter wel te worden voldaan. Aan 
de grens kunnen reizigers gevraagd worden om te bewijzen of ze voldoende 
financiële middelen hebben om de kosten van hun reis en verblijf in de 
Schengenzone te dekken. Er kan aan reizigers ook gevraagd worden waar ze 
verblijven (bv: een hotelreservatie of een ander verblijfadres). 
Personen worden niet toegelaten indien ze een risico vormen voor de publieke orde, 
volksgezondheid of interne veiligheid, of indien ze internationaal geseind staan met 
het doel de toegang tot de Schengenzone te ontzeggen. 



De grensautoriteiten van de lidstaten hebben het recht toegang tot te Schengenzone 
te weigeren indien aan de voorwaarden om toegelaten te worden niet wordt voldaan 
(Artikel 5 van de Schengen overeenkomst) 
 

Raad aan reizigers. 

 
Verifieer of u in het bezit dient te zijn van een medische verzekering en onder welke 
voorwaarden.  
 
Reis met betrouwbare reisagentschappen. Indien U individueel reist, verifieer dan het 
adres van uw bestemming via internet. 
 
Bezoekers voor de Schengenzone die per wagen reizen dienen in het bezit te zijn van 
een geldig internationaal rijbewijs en een internationale autoverzekering. 
 
Het Europees noodnummer is 112 en is operationeel in alle EU – landen (voor politie, 
ziekenwagen of brandweer). 
 


