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BIJLAGEN 

bij het 

voorstel voor een  

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-

uitreissysteem (EES) 

 

BIJLAGE 

De bijlagen bij Verordening (EU) 2016/399 worden als volgt gewijzigd: 

1. Aan bijlage III wordt deel D toegevoegd: 

 

"DEEL D 

Deel D1: doorgangen met automatische grenscontrole voor EU/EER/CH-
burgers 

 

 

Sterren niet vereist voor Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland 
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Deel D2: doorgangen met automatische grenscontrole voor onderdanen van 
derde landen 

 

 

Sterren niet vereist voor Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland 

Deel D3: doorgangen met automatische grenscontrole voor alle paspoorten 

 

 

Sterren niet vereist voor Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland" 

 

2. Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd: 

(a) punt 1 wordt vervangen door: 

"1. Wanneer de nationale wetgeving daarin uitdrukkelijk voorziet, kan een lidstaat bij inreis 

en uitreis het reisdocument afstempelen van onderdanen van derde landen die houder zijn van 

een verblijfsvergunning die is afgegeven door die lidstaat, overeenkomstig artikel 11. Voorts 

brengen de grenswachters, overeenkomstig deel A van bijlage V, wanneer aan een onderdaan 

van een derde land de toegang wordt geweigerd overeenkomstig artikel 14, in het paspoort 

een inreisstempel aan, die met een kruis in zwarte onuitwisbare inkt wordt doorgehaald, en 

vermelden zij aan de rechterkant de redenen voor de weigering van toegang door, eveneens in 
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onuitwisbare inkt, de dienovereenkomstige letter(s) van het standaardformulier voor 

weigering van toegang als vermeld in deel B van bijlage V aan te brengen."; 

(b) het volgende punt 1 bis wordt toegevoegd: 

"Die stempels worden nader gespecificeerd in Besluit SCH/Com-ex (94) 16 herz. van het 

Uitvoerend Comité Schengen en in document SCH/Gem-Handb (93) 15 

(CONFIDENTIAL)."; 

(c) punt 3 wordt vervangen door: 

"3. In geval van weigering van toegang aan een onderdaan van een derde land die aan de 

visumplicht is onderworpen, is de algemene regel dat het stempel wordt aangebracht op de 

bladzijde tegenover de bladzijde waarop het visum is aangebracht. 

Als die bladzijde niet bruikbaar is, wordt het stempel op de volgende bladzijde aangebracht. 

Er mogen geen stempels worden aangebracht in de machineleesbare zone.". 

3. Deel A van bijlage V wordt als volgt gewijzigd: 

(a) punt 1, onder b), wordt vervangen door: 

"b) voor onderdanen van derde landen van wie de inreis voor een kort verblijf [of op basis van 

een rondreisvisum] is geweigerd, worden overeenkomstig artikel 6 bis, lid 2, van deze 

verordening en artikel 16 van [Verordening tot instelling van het inreis-uitreissysteem (EES)] 

de gegevens inzake de weigering van toegang in het EES ingevoerd. Bovendien brengt de 

grenswachter in het paspoort een inreisstempel aan, die met een kruis in zwarte onuitwisbare 

inkt wordt doorgehaald en vermeldt hij aan de rechterkant de redenen voor de weigering van 

toegang door, eveneens in onuitwisbare inkt, de dienovereenkomstige letter(s) van het 

standaardformulier voor weigering van toegang als vermeld in deel B van deze bijlage aan te 

brengen;"; 

(b) punt 1, onder d), wordt vervangen door: 

"d) voor onderdanen van derde landen van wie de weigering van toegang niet in het EES 

wordt geregistreerd, brengt de grenswachter in het paspoort een inreisstempel aan, die met een 

kruis in zwarte onuitwisbare inkt wordt doorgehaald, en vermeldt hij aan de rechterkant de 

redenen voor de weigering van toegang door, eveneens in onuitwisbare inkt, de 

dienovereenkomstige letter(s) van het standaardformulier voor weigering van toegang als 

vermeld in deel B van deze bijlage aan te brengen. Bovendien neemt de grenswachter voor 

deze categorie personen iedere weigering van toegang in een register of in een lijst op, met 

vermelding van de identiteit en de nationaliteit van de betrokken onderdaan van een derde 

land, de referenties van het grensoverschrijdingsdocument en de reden voor en de datum van 

weigering van toegang;"; 

(c) aan punt l wordt e) toegevoegd: 

"e) de praktische regelingen voor het afstempelen zijn opgenomen in bijlage IV.". 

 


