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Dossierbeheerder:

Geachte Mevrouw, Mijnheer,
In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken – Dienst Grensinspectie en
conform de Schengen reglementering ziet de federale politie toe op de correcte naleving van
het betreden of verlaten van het Schengen grondgebied.
EG Verordening Nr 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad, Titel II Buitengrenzen,
Hoofdstuk1 ‘Overschrijden van de buitengrenzen en toegangsvoorwaarden’ stelt duidelijk in
art 4 dat de Schengen buitengrenzen van ons land slechts mogen overschreden worden via
de officiële grensdoorlaatposten en dit gedurende de vastgestelde openingstijden !
Voor de luchtvaart in België betekent dit concreet dat rechtstreekse vluchten naar of van
bijvb het Verenigd Koninkrijk, Ierland, enz…slechts via één van de zes erkende luchtSchengen-grensdoorlaatposten kunnen gebeuren. Deze zes luchthavens zijn EBBR, EBCI,
EBLG, EBAW, EBOS en EBKT. Er bestaan géén uitzonderingen op deze regel! Deze
grenscontrole staat los van eventuele douaneformaliteiten.
De ervaring leert evenwel dat deze regelgeving niet steeds even strikt wordt nageleefd. Met
dit schrijven willen wij uw aandacht vestigen op een correcte uitvoering van de
bovenstaande regelgeving.

Wij wijzen u tevens op de Aeronautical Information Circulaire Belgium and GD Luxembourg
nr 06/2010 van 18 november 2010 welke bindende kracht heeft !
In de nabije toekomst mag u verwachten dat de vluchtenregisters en/of de reisdagboeken
en/of het persoonlijke vliegboek hierop door de politie zullen worden gecontroleerd.
Overtredingen zullen vanaf heden het voorwerp uitmaken van administratieve geldboetes
en/of een verslag gericht aan het Directoraat Generaal van de Luchtvaart.
In bijlage vindt u een overzicht van de deelnemende landen aan de Schengen akkoorden
zoals op 19-12-2011 van toepassing is.
Hoogachtend,
Alain Remy
Commissaris

Eddy Schallier
Hoofdinspecteur

Patrick Janssens
Inspecteur

DEELNEMENDE LANDEN – SCHENGEN LIDSTATEN

BELGIE – NEDERLAND – LUXEMBURG - DUITSLAND – FRANKRIJK – SPANJE
PORTUGAL - ITALIE - OOSTENRIJK - GRIEKENLAND - DENEMARKEN – IJSLAND
FINLAND – NOORWEGEN – ZWEDEN - ESTLAND – LETLAND – LITOUWEN – POLEN
HONGARIJE – SLOVENIE - TSJECHIE – MALTA - SLOVAKIJE - ZWITSERLAND
- LICHTENSTEIN
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