Groenland Visa en Paspoort benodigdheden
Als u van plan bent om voor een korte termijn (tot 90 dagen) naar Groenland te gaan, moet u
een geldige visum hebben om toegang te krijgen Groenland, als u uit een land komt met een
visumplicht.
Klik hier voor informatie over landen met een visumplicht en visumvrije landen.
Als inwoner van een visumvrij land heeft u geen visum nodig om Groenland binnen te komen.
Lees hier meer over visumvrije bezoeken.
Als u een diplomatiek paspoort, dienstpaspoort, officieel paspoort of speciaal paspoort heeft,
kunt u visumvrij zijn, zelfs als u een staatsburger bent van een land met een visumplicht. Burgers
van Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden zijn vrij om Groenland binnen te
komen, er te verblijven en te werken.
Schengen Visums
Een normaal Schengen visum is niet geldig voor reizen naar Groenland. Reizigers die een visum
voor Groenland nodig hebben, moeten een Schengen visum hebben dat is afgegeven door een
Deense missie met de tekst 'Geldig voor Groenland' in het gedeelte Opmerkingen over het
visum.
Hoewel Denemarken ondertekenaar is van het Schengenakkoord van 1995, zijn alleen Schengen
visa die speciaal zijn uitgegeven voor reizen naar Groenland geldig.
Groenland is geen lid van de EU en geen partij bij het Akkoord van Schengen.
Hoewel u een visum nodig heeft om Groenland binnen te komen, u waarschijnlijk ook een
Schengenvisum nodig zult hebben, aangezien de meeste reizen naar deze twee landen door een
Schengenland gaat, zoals Denemarken.
Passagiers van wie de nationaliteit onder het Schengen-visum valt, maar in het bezit zijn van de
Europese verblijfsvergunning, moeten hoe dan ook een visum voor Groenland aanvragen bij elk
Deens consulaat / ambassade.
Aanvragen
Deens consultaat (of ambassade) om toegang te krijgen tot Groenland.
Kosten
Schengen visum kost gewoonlijk: €60/£48 (€35/£28 voor een selectie van landen; controleer de
actuele kosten bij uw lokale consulaat/ambassade).
Geldigheid
Schengen visum: Dagen binnen een periode van 6 maanden.

Werkdagen
Visum aanvragen voor Denemarken neemt gemiddeld 15 dagen in beslag, maar in sommige
gevallen kan het 30 tot 60 dagen duren.
Voldoende middelen
Voor het aanvragen van een Schengen visum dient er een bewijs van voldoende middelen
getoond te worden.
Onze visum- en paspoortinformatie worden regelmatig bijgewerkt en zijn correct op het
moment van publicatie. We raden u ten zeerste aan om vóór de reis belangrijke informatie die
uniek is voor uw reis te verifiëren bij de betreffende ambassade.
Voor een lijst met Deense ambassades klik hier.

