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MD 141/6/04 REV 6 
(AC 141/1/05 REV 1) 

 

BIJLAGE II 

 

 

Lijst van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat 

in het kader van de Europese Unie is opgenomen 

en van de daarop voortbouwende of anderszins daarmee verband houdende rechtsbesluiten 

die voor de nieuwe lidstaten vanaf de toetreding 

bindend en toepasselijk zijn 

(bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Toetredingsakte) 

 

 

 

1. Het op 14 juni 1985 ondertekende Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de 

Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de 

geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen 1. 

 

2. De volgende bepalingen van de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst 2 

ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleide-

lijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, de bijbehorende Slotakte en 

desbetreffende gemeenschappelijke verklaringen, zoals die zijn gewijzigd bij een aantal van de 

hieronder in punt 8 vermelde rechtsbesluiten: 

 

 

                                                 
1  PB L 239 van 22.9.2000, blz. 13. 
2  PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 871/2004 van de Raad (PB L 162 van 30.4.2004, blz. 29). 
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Artikel 1, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in dit punt; de artikelen 3 tot en met 7, 

met uitzondering van artikel 5, lid 1, onder d); artikel 13; de artikelen 26 en 27; artikel 39; de 

artikelen 44 tot en met 59; de artikelen 61 tot en met 63; de artikelen 65 tot en met 69; de 

artikelen 71 tot en met 73; de artikelen 75 en 76; artikel 82; artikel 91; de artikelen 126 tot en 

met 130, voorzover zij betrekking hebben op het bepaalde in dit punt; en artikel 136; de 

gemeenschappelijke verklaringen 1 en 3 van de Slotakte. 

 

3. De volgende bepalingen van de Overeenkomsten betreffende de toetreding tot de op 

19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te 

Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 

gemeenschappelijke grenzen, de Slotakten daarvan en de desbetreffende gemeenschappelijke 

verklaringen, zoals die zijn gewijzigd bij een aantal van de hieronder in punt 8 vermelde rechts-

besluiten: 

 

a) de op 27 november 1990 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de 

Italiaanse Republiek: 

– artikel 4, 

– Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1 in Deel II van de Slotakte; 
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b) de op 25 juni 1991 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk 

Spanje: 

– artikel 4, 

– Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1 in Deel II van de Slotakte, 

– Verklaring nr. 2 in Deel III van de Slotakte; 

 

c) de op 25 juni 1991 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese 

Republiek: 

– de artikelen 4, 5 en 6, 

– Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1 in Deel II van de Slotakte; 
 

d) de op 6 november 1992 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de 

Helleense Republiek: 

– de artikelen 3, 4 en 5, 

– Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1 in Deel II van de Slotakte, 

– Verklaring nr. 2 in Deel III van de Slotakte; 

 

e) de op 28 april 1995 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek 

Oostenrijk: 

– artikel 4, 

– Gemeenschappelijke Verklaring nr.1 in Deel II van de Slotakte; 
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f) de op 19 december 1996 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van het 

Koninkrijk Denemarken: 

– de artikelen 4, 5, lid 2, en 6, 

– de Gemeenschappelijke Verklaringen 1 en 3 in Deel II van de Slotakte; 

 

g) de op 19 december 1996 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de 

Republiek Finland: 

– de artikelen 4 en 5, 

– de Gemeenschappelijke Verklaringen 1 en 3 in Deel II van de Slotakte, 

– Verklaring van de Regering van de Republiek Finland betreffende de Åland-eilanden in 

Deel III van de Slotakte; 

 

h) de op 19 december 1996 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van het 

Koninkrijk Zweden: 

– de artikelen 4 en 5, 

– de Gemeenschappelijke Verklaringen 1 en 3 in Deel II van de Slotakte. 
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4. De volgende overeenkomsten die door de Raad zijn gesloten overeenkomstig artikel 6 van het 

Schengenprotocol: 

 

– de Overeenkomst die op 18 mei 1999 is gesloten tussen de Raad van de Europese Unie, de 

Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en 

Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het 

Schengenacquis, met inbegrip van de daaraan gehechte bijlagen, slotakte, verklaringen en 

briefwisseling 1, goedgekeurd bij Besluit 1999/439/EG van de Raad 2; 

 

– de Overeenkomst die op 30 juni 1999 is gesloten door de Raad van de Europese Unie en de 

Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de vaststelling van de rechten en 

verplichtingen tussen enerzijds Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 

Noord-Ierland en anderzijds de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, op de 

gebieden van het Schengenacquis die op deze staten van toepassing zijn 3, goedgekeurd bij 

Besluit 2000/29/EG van de Raad 4; 

 

– de Overeenkomst die op 25 oktober 2004 is ondertekend door de Raad van de Europese Unie 

en de Zwitserse Federatie inzake de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het 

Schengenacquis 5. 

                                                 
1  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36. 
2  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 35. 
3  PB L 15 van 20.1.2000, blz. 2. 
4  PB L 15 van 20.1.2000, blz. 1. 
5  In zoverre deze overeenkomst, in afwachting van de sluiting ervan, voorlopig wordt 

toegepast. 
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5. Het bepaalde in de volgende besluiten van het Uitvoerend Comité dat is ingesteld bij de op 

19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te 

Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 

gemeenschappelijke grenzen, zoals die zijn gewijzigd bij een aantal van de hieronder in punt 8 

vermelde rechtsbesluiten: 

 

SCH/Com-ex (93) 10 Besluit van het Uitvoerend Comité van 14 december 1993 betreffende de 

verklaringen van de ministers en staatssecretarissen 

 

SCH/Com-ex (93) 14 Besluit van het Uitvoerend Comité van 14 december 1993 betreffende de 

verbetering van de praktijk inzake de justitiële samenwerking op het gebied van de bestrijding van 

sluikhandel in verdovende middelen 

 

SCH/Com-ex (94) 16 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 21 november 1994 betreffende 

de aanschaf van gemeenschappelijke in- en uitreisstempels 

 

SCH/Com-ex (94) 28 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 22 december 1994 betreffende 

de verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en psychotrope stoffen als 

bedoeld in artikel 75 

 

SCH/Com-ex (94) 29 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 22 december 1994 

betreffende de inwerkingstelling van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 
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SCH/Com-ex (95) 21 Besluit van het Uitvoerend Comité van 20 december 1995 betreffende de 

snelle uitwisseling tussen de Schengenstaten van statistische en concrete gegevens welke wijzen op 

een eventuele disfunctionaliteit aan de buitengrenzen 

 

SCH/Com-ex (98) 1 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 21 april 1998 betreffende de 

rapportage door de Task Force, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 dezes 

 

SCH/Com-ex (98) 26 def. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 september 1998 betreffende de 

oprichting van de Permanente Commissie Schengenuitvoeringsovereenkomst 

 

SCH/Com-ex (98) 35 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 september 1998 betref-

fende de terbeschikkingstelling van het Gemeenschappelijk Handboek aan de EU-toetredings-

kandidaten 

 

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Besluit van het Uitvoerend Comité van 27 oktober 1998 betreffende het 

actieplan ter bestrijding van illegale immigratie, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in 

punt 2 dezes 

 

SCH/Com-ex (98) 51 3e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betref-

fende de grensoverschrijdende politiële samenwerking op verzoek bij de voorkoming en opsporing 

van strafbare feiten 
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SCH/Com-ex (98) 52 Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de 

leidraad voor de grensoverschrijdende politiële samenwerking, voorzover het betrekking heeft op 

het bepaalde in punt 2 dezes 

 

SCH/Com-ex (98) 57 Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de 

invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellings-

verklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring 

 

SCH/Com-ex (98) 59 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende 

de gecoördineerde inzet van documentenadviseurs 

 

SCH/Com-ex (99) 1 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende het 

acquis inzake verdovende middelen 

 

SCH/Com-ex (99) 6 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende het 

Schengenacquis op het gebied van telecommunicatie 

 

SCH/Com-ex (99) 7 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de 

verbindingsfunctionarissen 
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SCH/Com-ex (99) 8 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de 

algemene beginselen voor betaling van informanten en vertrouwenspersonen 

 

SCH/Com-ex (99) 10 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de illegale 

vuurwapenhandel 

 

SCH/Com-ex (99) 13 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de nieuwe 

versies van het Gemeenschappelijk Handboek en van de Gemeenschappelijke Visuminstructie: 

 

– Bijlagen 1 tot en met 3, 7, 8 en 15 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie 

– Het Gemeenschappelijk Handboek, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 

dezes, met inbegrip van de Bijlagen 1, 5, 5A, 6, 10 en 13 

 

SCH/Com-ex (99) 18 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de 

verbetering van de politiële samenwerking bij de voorkoming en opsporing van strafbare feiten. 
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6. De volgende verklaringen van het Uitvoerend Comité dat is ingesteld bij de op 19 juni 1990 te 

Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen onder-

tekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappe-

lijke grenzen, voorzover zij betrekking hebben op de in bovenstaand punt 2 vermelde bepalingen: 

 

SCH/Com-ex (96) decl. 6 2e herz. Verklaring van het Uitvoerend Comité van 26 juni 1996 inzake 

de uitlevering 

 

SCH/Com-ex (97) decl. 13 2e herz. Verklaring van het Uitvoerend Comité van 9 februari 1998 

inzake de ontvoering van minderjarigen. 

 

7. De volgende besluiten van de Centrale Groep die is ingesteld bij de op 19 juni 1990 te 

Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen onder-

tekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappe-

lijke grenzen, voorzover zij betrekking hebben op de in bovenstaand punt 2 vermelde bepalingen: 

 

SCH/C (98) 117 Besluit van de Centrale Groep van 27 oktober 1998 betreffende het actieplan ter 

bestrijding van illegale immigratie 
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SCH/C (99) 25 Besluit van de Centrale Groep van 22 maart 1999 betreffende de algemene 

beginselen voor de betaling van informanten en vertrouwenspersonen. 

 

8. De volgende rechtsbesluiten die voortbouwen op het Schengenacquis of die daar anderszins 

verband mee houden: 

 

Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een 

uniform visummodel (PB L 164 van 14.7.1995, blz. 1) 

 

Beschikking 1999/307/EG van de Raad van 1 mei 1999 tot vaststelling van de wijze waarop het 

Schengensecretariaat in het secretariaat-generaal van de Raad wordt opgenomen (PB L 119 van 

7.5.1999, blz. 49) 

 

Besluit 1999/435/EG van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in overeenstemming met de 

desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslag van elk van de bepalingen of 

besluiten die het Schengenacquis vormen (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 1) 
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Besluit 1999/436/EG van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in overeenstemming met de 

desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslagen van elk van de bepalingen of 

besluiten die het Schengenacquis vormen (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 17) 

 

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de 

door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten 

overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de 

toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31) 

 

Besluit 1999/848/EG van de Raad van 13 december 1999 betreffende de volledige toepassing van 

het Schengenacquis in Griekenland (PB L 327 van 21.12.1999, blz. 58) 

 

Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de 

bepalingen van het Schengenacquis (PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43) 
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Besluit 2000/586/JBZ van de Raad van 28 september 2000 tot vaststelling van een procedure voor 

de wijziging van artikel 40, leden 4 en 5, artikel 41, lid 7, en artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst 

ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing 

van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (PB L 248 van 3.10.2000, blz. 1) 

 

Besluit 2000/751/EG van de Raad van 30 november 2000 houdende derubricering van sommige 

delen van het Gemeenschappelijk Handboek, aangenomen door het bij de Schengenuitvoerings-

overeenkomst van 14 juni 1985 ingestelde Uitvoerend Comité (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 29) 

 

Besluit 2000/777/EG van de Raad van 1 december 2000 inzake de inwerkingstelling van het 

Schengenacquis in Denemarken, Finland en Zweden, alsmede in IJsland en Noorwegen (PB L 309 

van 9.10.2000, blz. 24) 

 

Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van 

derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten 

zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrij-

gesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1) 

 

Verordening (EG) nr. 789/2001 van de Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoerings-

bevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische 

procedures voor de behandeling van visumaanvragen (PB L 116 van 26.4.2001, blz. 2) 
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Verordening (EG) nr. 790/2001 van de Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoerings-

bevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische 

procedures inzake de uitvoering van de controle en de bewaking aan de grenzen (PB L 116 van 

26.4.2001, blz. 5) 

 

Beschikking 2001/329/EG van de Raad van 24 april 2001 betreffende de bijwerking van deel VI en 

van de bijlagen 3, 6 en 13 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en van de bijlagen 5 a), 6 a) 

en 8 van het Gemeenschappelijk Handboek, voorzover zij betrekking heeft op bijlage 3 van de 

Gemeenschappelijke Visuminstructie en bijlage 5 a) van het Gemeenschappelijk Handboek 

(PB L 116 van 26.4.2001, blz. 32) 

 

Richtlijn 2001/51/EG van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 

van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 (PB L 187 

van 10.7.2001, blz. 45) 

 

Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een 

Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 1) 

 

Verordening (EG) nr. 2414/2001 van de Raad van 7 december 2001 tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij over-

schrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen 

waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (PB L 327 van 12.12.2001, blz. 1) 
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Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling 

van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, 

blz. 4) 

 

Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoering van een 

uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt 

afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt 

erkend (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 4) 

 

Verordening (EG) nr. 334/2002 van de Raad van 18 februari 2002 tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel (PB L 53 van 23.2.2002, 

blz. 7) 

 

Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te 

mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (PB L 64 van 7.3.2002, 

blz. 20) 

 

Beschikking 2002/352/EG van de Raad van 25 april 2002 betreffende de herziening van het 

Gemeenschappelijk handboek (PB L 123 van 9.5.2002, blz. 47) 

 

Besluit 2002/353/EG van de Raad van 25 april 2002 houdende derubricering van deel II van het 

Gemeenschappelijk handboek, aangenomen door het bij de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 

14 juni 1985 ingestelde Uitvoerend Comité (PB L 123 van 9.5.2002, blz. 49) 
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Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een 

uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (PB L 157 van 15.6.2002, 

blz. 1) 

 

Beschikking 2002/587/EG van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de herziening van het 

Gemeenschappelijk handboek (PB L 187 van 16.7.2002, blz. 50) 

 

Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechte-

lijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en 

illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 1) 

 

Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij 

illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17) 

 

Besluit 2003/170/JBZ van de Raad van 27 februari 2003 betreffende het gezamenlijk gebruik van 

verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten 

(PB L 67 van 12.3.2003, blz. 27) 

 

Verordening (EG) nr. 453/2003 van de Raad van 6 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding 

van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan 

de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (PB L 69 van 13.3.2003, blz. 10) 
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Besluit 2003/725/JBZ van de Raad van 2 oktober 2003 houdende wijziging van artikel 40, leden 1 

en 7, van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten Akkoord van 14 juni 1985 

betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen 

(PB L 260 van 11.10.2003, blz. 37) 

 

Richtlijn 2003/110/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de ondersteuning bij door-

geleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht (PB L 321 van 6.12.2003, 

blz. 26) 

 

Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de oprichting van een 

netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 1). 

 

Beschikking 2004/466/EG van de Raad van 29 april 2004 houdende opneming in het Gemeen-

schappelijk Handboek van een bepaling betreffende doelgerichte grenscontroles op begeleide 

minderjarigen (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 136) 

 

Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders 

om passagiersgegevens door te geven (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 24) 

 

Beschikking 2004/573/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake het organiseren van gezamenlijke 

vluchten voor de verwijdering van onderdanen van derde landen tegen wie individuele 

verwijderingsmaatregelen zijn genomen van het grondgebied van twee of meer lidstaten (PB L 261 

van 6.8.2004, blz. 28) 
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Beschikking 2004/574/EG van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van het Gemeenschappelijk 

Handboek (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 36) 

 

Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het Visum-

informatiesysteem (VIS) (PB L 213 van 15.6.2004, blz. 5) 

 

Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad van 26 oktober 2004 tot oprichting van een Europees 

agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lid-

staten van de Europese Unie (PB L 349 van 25.11.2004, blz. 1) 

 

Verordening (EG) nr. 2133/2004 van de Raad van 13 december 2004 waarbij voor de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten de verplichting wordt ingevoerd om in de reisdocumenten van onder-

danen van derde landen bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten systematisch 

een stempel aan te brengen, en waarbij de bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het 

Akkoord van Schengen en het Gemeenschappelijk Handboek daartoe worden gewijzigd (PB L 369 

van 16.12.2004, blz. 5) 

 

Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de 

veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en 

reisdocumenten (PB L 385 van 29.12.2004, blz. 1). 

 

________________________ 

 

 


