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Wijziging in de aanvraagprocedure voor
paspoorten
De Belgische Ambassade te Helsinki heeft de eer u in kennis te stellen van
een nieuwe Europese maatregel die van kracht wordt betreffende de uitgifte
van paspoorten.
Vanaf 16 september 2010 begint in deze ambassade een testfase, waarbij
een identificatieprocedure door middel van biometrie gebruikt zal worden:
de paspoortaanvragers zullen op het moment van hun aanvraag hun
vingerafdrukken (twee wijsvingers) en een paspoortfoto moeten laten
afnemen in de ambassade. Zij zullen voortaan ook de paspoortaanvraag
digitaal ondertekenen. In die eerste fase zullen uw vingerafdrukken nog niet
op de chip van het paspoort opgeslagen worden, maar gebruikt worden om
de kwaliteit van de verzending van de gegevens naar het Departement
Buitenlandse Zaken in Brussel na te gaan. Ze zullen daarna vernietigd
worden.
In een tweede fase, die van de inproductiename, die later aangekondigd zal
worden, zullen al uw biometrische gegevens (foto + vingerafdrukken) op de
chip van het paspoort opgeslagen worden.
De paspoortafdeling benadrukt dat die identificatiemethode geen
enkele andere invloed zal hebben op de aanvraag, de behandeling,

en de afgifte van paspoorten. Die procedures zullen zoals in het
verleden en op basis van dezelfde documenten gebeuren. Vanaf de
tweede

fase

van

inproductiename

zal

de

paspoortaanvrager

uiteraard wel persoonlijk moeten langskomen in de ambassade om
zijn aanvraag in te dienen.
Deze nieuwe maatregel, die opgelegd wordt door een Europese verordening
van 13.12.2004, kadert in de strijd tegen de identiteitsfraude en zal op
termijn de paspoorthouders uit de E.U. die te goeder trouw zijn, ten goede
komen

doordat

zij

zullen

kunnen

genieten

van

vereenvoudigde

grenscontroles.
Het afnemen van biometrische gegevens zal dus geleidelijk aan voor alle
paspoortaanvragen ingediend bij de autoriteiten van de E.U.-landen worden
toegepast. Voor België gaat het specifiek om de Belgische ambassades en
consulaten in het buitenland en de gemeente- en provinciebesturen in
België.
UITZONDERINGEN OP DE BIOMETRIE
Volgens de Europese reglementering is het afnemen van vingerafdrukken
verplicht voor ALLE paspoortaanvragers met uitzondering van de volgende
categorieën van personen:
1. Kinderen jonger dan 12 jaar
2. Paspoortaanvragers waarbij het afnemen van vingerafdrukken fysiek
onmogelijk is.
Vanaf de fase van inproductiename zullen alle andere personen, zonder
uitzondering, hun biometrische gegevens moeten laten afnemen. Een
weigering tot afname van die gegevens zal automatisch leiden tot het niet in
behandeling nemen van de paspoortaanvraag.

