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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de versterking van de 
beveiliging van identiteitskaarten van 
burgers van de Unie en van 
verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers 
van de Unie en hun familieleden die hun 
recht van vrij verkeer uitoefenen

betreffende identiteitskaarten van burgers 
van de Unie en verblijfsdocumenten 
afgegeven aan burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht van vrij verkeer 
uitoefenen

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)



PE637.678/ 2

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Er bestaan aanzienlijke 
verschillen tussen de beveiligingsniveaus 
van door de lidstaten afgegeven nationale 
identiteitskaarten en 
verblijfsvergunningen voor in een andere 
lidstaat woonachtige EU-onderdanen en 
hun familieleden, waardoor het risico op 
vervalsing en documentfraude toeneemt 
en er praktische moeilijkheden ontstaan 
voor burgers wanneer zij hun recht op vrij 
verkeer willen uitoefenen. Uit cijfers van 
het European Document Fraud Risk 
Analysis Network (EDF-RAN) blijkt dat 
het aantal incidenten met betrekking tot 
frauduleuze Europese identiteitskaarten 
in de loop der tijd is toegenomen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In haar mededeling getiteld 
"Versterking van de veiligheid in een 
door mobiliteit gekenmerkte wereld door 
betere informatie-uitwisseling in de strijd 
tegen terrorisme en door sterkere 
buitengrenzen" benadrukt de Commissie 
het cruciale belang van beveiligde reis- en 
identiteitsdocumenten wanneer de 
identiteit van een persoon zonder twijfel 
moet worden vastgesteld, en kondigt zij 
aan een actieplan te zullen presenteren 
voor de bestrijding van 
reisdocumentfraude. Voor de 
totstandbrenging van een betere aanpak 
zijn robuuste systemen nodig waarmee 
misbruik van en bedreigingen voor de 
interne veiligheid als gevolg van 
tekortkomingen in de beveiliging van 
documenten kan worden voorkomen.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Driekwart van de frauduleuze 
documenten die aan de buitengrenzen en 
in de EU worden ontdekt, zijn imitaties 
van identiteitsdocumenten die zijn 
afgegeven door lidstaten en geassocieerde 
Schengenlanden. Het vaakst worden van 
nationale identiteitskaarten met een lager 
beveiligingsniveau frauduleuze 
exemplaren opgespoord. Volgens Frontex 
zijn tussen 2013 en 2018 binnen het 
European Document Fraud Risk Analysis 
Network (EDF-RAN) 40 682 frauduleuze 
Europese identiteitskaarten en 13 512 
frauduleuze EU-verblijfsvergunningen 
(van alle typen) opgespoord en gemeld. 
Deze cijfers betreffen zowel aan de 
buitengrenzen van de EU opgespoorde 
frauduleuze documenten als via 
secundaire bewegingen binnen de EU/het 
Schengengebied opgespoorde 
documenten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) Om identiteitsfraude 
tegen te gaan, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat de vervalsing en namaak van 
identiteitsdocumenten en het gebruik van 
dergelijke vervalste of nagemaakte 
documenten op passende wijze wordt 
bestraft krachtens de nationale wetgeving.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In het actieplan werd verder 
opgemerkt dat steeds vaker authentieke 
documenten worden verkregen op basis 
van valse onderliggende documenten 
(geboorte-, huwelijks- of overlijdensakten) 
en dat dit nog altijd een van de grootste 
veiligheidsdreigingen in de Europese 
Unie is, aangezien deze praktijk zeer lastig 
is op te sporen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De lidstaten wordt in deze 
verordening verzocht met de steun van de 
Commissie verder te werken aan het 
vinden van de beste manieren om ervoor 
te zorgen dat brondocumenten minder 
fraudegevoelig zijn. Dit doen zij met name 
op basis van het handboek van Europol 
voor de opsporing van valse 
brondocumenten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De opslag van een 
gezichtsopname en twee vingerafdrukken 
(hierna "biometrische gegevens" 
genoemd) op identiteitsdocumenten, 
waarin reeds wordt voorzien bij 
biometrische paspoorten en 
verblijfsvergunningen voor onderdanen 
van derde landen, vormt een passende 
combinatie van betrouwbare identificatie 
en authenticatie met een lagere 
fraudegevoeligheid, waarmee 
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identiteitsdocumenten beter kunnen 
worden beveiligd. Daarnaast besloot het 
Europees Hof van Justitie in de zaak 
"Michael Schwarz tegen Stadt Bochum" 
van 2013 betreffende biometrische 
paspoorten dat "de cumulatie van deze 
twee op persoonsidentificatie gerichte 
handelingen (…) op zichzelf niet a priori 
[kan] worden geacht een meer ingrijpende 
aantasting mee te brengen van de in de 
artikelen 7 en 8 van het Handvest erkende 
rechten, dan wanneer deze twee 
handelingen afzonderlijk in aanmerking 
zouden worden genomen". 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) In deze verordening wordt 
voorzien in de verzameling van 
biometrische kenmerken, uitsluitend door 
gekwalificeerd en naar behoren 
gemachtigd personeel van de nationale 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de afgifte van identiteitskaarten en/of 
verblijfsvergunningen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) In onderhavige verordening 
mag geen rechtsgrondslag worden 
vastgesteld voor het opzetten van een 
databank op nationaal niveau, aangezien 
dit nog altijd onder de exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten valt. In de 
verordening mag evenmin een 
rechtsgrondslag worden vastgesteld voor 
het opzetten van een centrale databank op 
Unieniveau. De biometrische gegevens die 
voor de toepassing van deze verordening 



PE637.678/ 6

NL

worden verzameld, mogen uitsluitend 
worden gebruikt door gekwalificeerd en 
naar behoren gemachtigd personeel van 
de bevoegde nationale autoriteiten en EU-
instanties voor het verifiëren van de 
authenticiteit van een document en van de 
identiteit van de houder ervan, aan de 
hand van direct beschikbare en 
vergelijkbare kenmerken wanneer de 
afgifte van een identiteitskaart of 
verblijfsvergunning wettelijk vereist is.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quinquies) Biometrische kenmerken 
die zich niet op het opslagmedium 
bevinden, moeten op zeer veilige wijze 
worden opgeslagen en mogen slechts 
gedurende de tijd die nodig is voor de 
afgifte van de nationale identiteitskaart of 
verblijfsvergunning en in geen geval 
langer dan één maand na de datum van 
verzameling worden opgeslagen. Zodra de 
kenmerken op het opslagmedium zijn 
opgeslagen, moeten deze onmiddellijk 
worden gewist.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze 
verordening dient rekening te worden 
gehouden met de specificaties van 
document 9303 van de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 
(zevende uitgave, 2015) betreffende 
machineleesbare documenten die mondiale 
interoperabiliteit garanderen onder meer 
voor machineleesbaarheid en met gebruik 
van visuele inspectie.

(10) Bij de vaststelling van aanvullende 
technische specificaties dient de 
Commissie rekening te houden met de 
specificaties van document 9303 van de 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
(ICAO) (zevende uitgave, 2015) 
betreffende machineleesbare documenten 
die mondiale interoperabiliteit garanderen, 
onder meer voor machineleesbaarheid, en 
met gebruik van visuele inspectie.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Indien een lidstaat besluit in 
zijn documenten de categorie "gender" op 
te nemen, moeten daarbij als 
keuzemogelijkheden <V>, <M> en <X> 
worden geboden, overeenkomstig de 
richtsnoeren van de ICAO.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Om ervoor te zorgen dat de 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van de aanvullende technische 
specificaties uniform zijn, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad1 bis.
__________________
1 bis Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij de procedure voor het afnemen 
van vingerafdrukken en een 
gezichtsopname dient rekening te worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
kinderen en deze procedure dient te 
worden toegepast overeenkomstig de 
garanties die verankerd zijn in artikel 24 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, in het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden en in 
het VN-verdrag inzake de rechten van het 
kind.

(11) Bij de procedure voor het afnemen 
van vingerafdrukken en een 
gezichtsopname dient een strikt beperkte 
doelstelling te worden nagestreefd, dient 
rekening te worden gehouden met de 
specifieke behoeften van kinderen en 
kwetsbare personen, dient de procedure 
onder regelmatig toezicht van de 
Commissie en van een toezichthoudende 
autoriteit te worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel, en dient de 
procedure te worden toegepast 
overeenkomstig de garanties die verankerd 
zijn in artikel 24 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, in het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en in het VN-verdrag inzake de 
rechten van het kind. Gekwalificeerd 
personeel dat verantwoordelijk is voor de 
verzameling van biometrische kenmerken 
moet specifiek worden opgeleid.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het is zaak ervoor te zorgen 
dat de verzameling van biometrische 
gegevens dusdanig plaatsvindt dat de 
waardigheid van de betrokken persoon 
niet wordt aangetast. Derhalve dient 
rekening te worden gehouden met 
specifieke overwegingen in verband met 
gender, alsook met de specifieke 
behoeften van kinderen en kwetsbare 
personen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De invoering van minimumnormen 
voor de beveiliging en het model van 
identiteitskaarten dienen lidstaten in staat 
te stellen op de authenticiteit van die 
documenten te vertrouwen wanneer EU-
burgers hun rechten van vrij verkeer 
uitoefenen. Hoewel de mogelijkheid om 
aanvullende nationale kenmerken op te 
nemen behouden blijft, dient ervoor te 
worden gezorgd dat die kenmerken geen 
afbreuk doen aan de doeltreffendheid van 
de gemeenschappelijke 
beveiligingskenmerken of ongunstig 
uitwerken op de grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van de identiteitskaarten, 
zoals de mogelijkheid dat de 
identiteitskaarten kunnen worden gelezen 
door machines die in gebruik zijn in andere 
lidstaten dan die van afgifte.

(12) De invoering van minimumnormen 
voor de beveiliging en het model van 
identiteitskaarten dient lidstaten in staat te 
stellen op de authenticiteit van die 
documenten te vertrouwen wanneer EU-
burgers hun rechten van vrij verkeer 
uitoefenen. Deze verordening zorgt ervoor 
dat door de lidstaten afgegeven 
identiteitskaarten niet alleen wederzijds 
als identiteitsdocumenten worden erkend, 
maar ook als reisdocumenten. Hoewel de 
mogelijkheid om aanvullende nationale 
kenmerken op te nemen behouden blijft, 
dient ervoor te worden gezorgd dat die 
kenmerken geen afbreuk doen aan de 
doeltreffendheid van de 
gemeenschappelijke 
beveiligingskenmerken of ongunstig 
uitwerken op de grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van de identiteitskaarten, 
zoals de mogelijkheid dat de 
identiteitskaarten kunnen worden gelezen 
door machines die in gebruik zijn in andere 
lidstaten dan die van afgifte.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het gebruik van hologrammen 
en/of watermerken helpt vervalsing van 
documenten te voorkomen en zorgt ervoor 
dat de authenticiteit van identiteitskaarten 
of verblijfsdocumenten kan worden 
geverifieerd. De praktijk kan derhalve 
bijdragen aan de vermindering van de 
hoeveelheid benodigde gegevens.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
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Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Om de erkenning van de 
beveiligingskenmerken van nationale 
identiteitskaarten in alle lidstaten te 
bevorderen, moeten de lidstaten onderling 
de digitale certificaten uitwisselen die 
nodig zijn voor het bewijzen van de 
authenticiteit van en het verifiëren en 
lezen van de op het veilige opslagmedium 
opgeslagen informatie. Het formaat dat 
voor dit opslagmedium wordt gebruikt, 
moet interoperabel zijn en moet ook 
bruikbaar zijn bij geautomatiseerde 
grensdoorlaatposten.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De wederzijdse erkenning van 
identiteitsdocumenten is van essentieel 
belang voor de mobiliteit van de burgers 
van de Unie. De voorlopige documenten 
die in geval van verlies, diefstal of 
verlenging door de lidstaten worden 
afgegeven, worden niet erkend en vormen 
daarmee een belemmering voor deze 
mobiliteit. De lidstaten moeten daarom, in 
samenwerking met de Commissie, werken 
aan een betere erkenning van deze 
documenten.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De verordening dient de 
verplichtingen in acht te nemen die zijn 

(13) Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening dienen de lidstaten met name 
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verankerd in het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen met 
een handicap, dat door alle lidstaten en 
door de Unie is geratificeerd37. Bijgevolg 
dient de integratie van aanvullende 
kenmerken die identiteitskaarten 
toegankelijker en gebruiksvriendelijker 
maken voor mensen met een handicap, 
zoals mensen met een visuele beperking, te 
worden aangemoedigd.

de verplichtingen in acht te nemen die zijn 
verankerd in de artikelen 25 en 26 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en in het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap dat door alle 
lidstaten en de Unie is geratificeerd37. 
Bijgevolg dient de integratie van 
aanvullende kenmerken die 
identiteitskaarten toegankelijker en 
gebruiksvriendelijker maken voor mensen 
met een handicap, zoals mensen met een 
visuele beperking, te worden 
aangemoedigd.

__________________ __________________
37 PB L 23 van 26.11.2009, blz. 1. 37 PB L 23 van 26.11.2009, blz. 1.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Identiteitskaarten, maar ook 
verblijfskaarten van een familielid van een 
burger van de Unie met onvoldoende 
beveiligingsnormen dienen te worden 
uitgefaseerd, rekening houdende met zowel 
het veiligheidsrisico als de kosten die 
lidstaten moeten maken. Algemeen 
genomen dient een periode van vijf jaar 
voldoende te zijn om een evenwicht te 
vinden tussen de frequentie waarmee 
documenten doorgaans worden vervangen, 
en de noodzaak om de bestaande 
beveiligingslacune in de Europese Unie te 
dichten. Voor kaarten die belangrijke 
kenmerken, met name 
machineleesbaarheid, niet hebben, is een 
kortere periode van twee jaar om 
veiligheidsredenen noodzakelijk.

(17) Identiteitskaarten, maar ook 
verblijfsvergunningen van familieleden van 
burgers van de Unie met onvoldoende 
beveiligingsnormen dienen te worden 
uitgefaseerd, rekening houdend met zowel 
het veiligheidsrisico als de kosten die 
lidstaten moeten dragen. Algemeen 
genomen dient een periode van acht jaar 
voor identiteitskaarten voldoende te zijn 
om een evenwicht te vinden tussen de 
frequentie waarmee documenten doorgaans 
worden vervangen, en de noodzaak om de 
bestaande beveiligingslacune in de 
Europese Unie te dichten. Voor kaarten die 
belangrijke kenmerken, met name 
machineleesbaarheid, niet hebben, is een 
kortere periode van vijf jaar om 
veiligheidsredenen noodzakelijk.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
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Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Wat betreft de in het kader van de 
toepassing van deze verordening te 
verwerken persoonsgegevens geldt 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming)40. Voorts dienen 
nadere garanties te worden bepaald die 
gelden voor de verwerkte 
persoonsgegevens. De betrokkenen dienen 
goed te worden geattendeerd op het feit dat 
hun documenten een opslagmedium met 
hun biometrische gegevens bevatten, die 
ook contactloos toegankelijk zijn, alsmede 
op alle gevallen waarin de gegevens vervat 
in hun identiteitskaarten en 
verblijfsdocumenten worden gebruikt. Hoe 
dan ook dienen de betrokkenen toegang te 
hebben tot persoonsgegevens die in hun 
identiteitskaarten en verblijfsdocumenten 
zijn verwerkt en dienen zij deze te kunnen 
laten rectificeren.

(18) Wat betreft de in het kader van de 
toepassing van deze verordening te 
verwerken persoonsgegevens geldt 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming)40. Voorts dienen 
nadere garanties te worden bepaald die 
gelden voor de verwerkte 
persoonsgegevens, en in het bijzonder 
voor gevoelige gegevens, zoals 
biometrische kenmerken. De betrokkenen 
dienen goed te worden geattendeerd op het 
feit dat hun documenten een opslagmedium 
met hun biometrische gegevens bevatten, 
die ook contactloos toegankelijk zijn, 
alsmede op alle gevallen waarin de 
gegevens vervat in hun identiteitskaarten 
en verblijfsdocumenten worden gebruikt. 
Hoe dan ook dienen de betrokkenen 
toegang te hebben tot persoonsgegevens 
die in hun identiteitskaarten en 
verblijfsdocumenten zijn verwerkt en 
dienen zij deze te kunnen laten rectificeren. 
Het opslagmedium dient aan de hoogste 
veiligheidseisen te voldoen en dient de 
erop opgeslagen persoonsgegevens tegen 
ongeoorloofde toegang te beschermen.

__________________ __________________
40 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1. 40 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten moeten, 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679, verantwoordelijk zijn voor de 
correcte verwerking van biometrische 
gegevens, vanaf de verzameling tot aan de 
opname van de gegevens op het 
opslagmedium dat aan de hoogste 
veiligheidseisen voldoet.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Indien lidstaten bij de 
uitvoering van taken in verband met 
identiteitsdocumenten samenwerken met 
een externe contractant, moeten de 
lidstaten nauwlettend toezien op de 
werkzaamheden van die contractant om 
de naleving van alle bepalingen van deze 
verordening, en met name de bepalingen 
betreffende beveiliging, vertrouwelijkheid 
en gegevensbescherming, te waarborgen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In deze verordening dient de 
grondslag voor het verzamelen en het 
opslaan van gegevens op het 
opslagmedium van identiteitskaarten en 
verblijfsdocumenten nader te worden 
vermeld. In overeenstemming met hun 
nationale wetgeving of het Unierecht 
mogen lidstaten andere gegevens opslaan 
op een opslagmedium voor elektronische 
diensten of voor andere doeleinden met 
betrekking tot de identiteitskaart of het 

(19) In deze verordening dient de 
grondslag voor het verzamelen en het 
opslaan van gegevens op het 
opslagmedium van identiteitskaarten en 
verblijfsdocumenten nader te worden 
vermeld. In overeenstemming met hun 
nationale wetgeving of het Unierecht 
mogen lidstaten andere gegevens opslaan 
op een opslagmedium voor elektronische 
diensten of voor andere doeleinden met 
betrekking tot de identiteitskaart of het 
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verblijfsdocument. De verwerking van 
dergelijke gegevens, met inbegrip van het 
verzamelen ervan, en de doelstellingen 
waarvoor deze kunnen worden gebruikt, 
dienen te worden toegestaan door het 
nationale recht of het Unierecht. Alle 
nationale gegevens dienen fysiek of logisch 
gescheiden te worden van de in deze 
verordening bedoelde biometrische 
gegevens.

verblijfsdocument. De verwerking van 
dergelijke gegevens, met inbegrip van het 
verzamelen ervan, en de doelstellingen 
waarvoor deze kunnen worden gebruikt, 
dienen te worden toegestaan door het 
nationale recht of het Unierecht. Alle 
nationale gegevens dienen fysiek of logisch 
gescheiden te worden van de in deze 
verordening bedoelde biometrische 
gegevens. Wanneer lidstaten in 
overeenstemming met hun nationale 
wetgeving of het Unierecht aanvullende 
gegevens invoeren en opslaan, dienen zij 
een grondige effectbeoordeling met 
betrekking tot gegevensbescherming te 
hebben uitgevoerd, met speciale aandacht 
voor de verwerking van bepaalde 
categorieën van persoonsgegevens. De 
lidstaten dienen de aanvragers van 
documenten uitdrukkelijk en in 
schriftelijke vorm, alsook aan de hand 
van een uitputtende lijst, op de hoogte te 
stellen van alle aanvullende gegevens die 
mogelijk worden opgeslagen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In deze verordening dient de 
grondslag voor het verzamelen en het 
opslaan van gegevens op het 
opslagmedium van identiteitskaarten en 
verblijfsdocumenten nader te worden 
vermeld. In overeenstemming met hun 
nationale wetgeving of het Unierecht 
mogen lidstaten andere gegevens opslaan 
op een opslagmedium voor elektronische 
diensten of voor andere doeleinden met 
betrekking tot de identiteitskaart of het 
verblijfsdocument. De verwerking van 
dergelijke gegevens, met inbegrip van het 
verzamelen ervan, en de doelstellingen 
waarvoor deze kunnen worden gebruikt, 
dienen te worden toegestaan door het 
nationale recht of het Unierecht. Alle 

(19) In deze verordening dient de 
grondslag voor het verzamelen en het 
opslaan van gegevens op het 
opslagmedium van identiteitskaarten en 
verblijfsdocumenten nader te worden 
vermeld. In overeenstemming met hun 
nationale wetgeving of het Unierecht en 
met inachtneming van de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid mogen 
de lidstaten uitsluitend gegevens die 
essentieel zijn voor de identificatie van de 
houder opslaan op een opslagmedium voor 
elektronische diensten of voor andere 
doeleinden met betrekking tot de 
identiteitskaart of het verblijfsdocument. 
De verwerking van dergelijke gegevens, 
met inbegrip van het verzamelen ervan, en 
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nationale gegevens dienen fysiek of logisch 
gescheiden te worden van de in deze 
verordening bedoelde biometrische 
gegevens.

de doelstellingen waarvoor deze kunnen 
worden gebruikt, dienen te worden 
toegestaan door het nationale recht of het 
Unierecht. Alle nationale gegevens dienen 
fysiek of logisch gescheiden te worden van 
de in deze verordening bedoelde 
biometrische gegevens.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De Commissie dient drie jaar na de 
toepassingsdatum van deze verordening 
verslag te doen over de tenuitvoerlegging 
ervan, onder meer over de vraag of het 
beveiligingsniveau passend is. 
Overeenkomstig de punten 22 en 23 van 
het interinstitutioneel akkoord over beter 
wetgeven41 dient de Commissie voor deze 
verordening een evaluatie uit te voeren op 
basis van via specifieke 
monitoringregelingen verzamelde 
informatie om de daadwerkelijke effecten 
van de verordening en de behoefte aan 
verdere acties na te gaan.

(21) De Commissie dient respectievelijk 
drie en vijf jaar na de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt, verslag 
te doen over de tenuitvoerlegging ervan, 
onder meer over de vragen of het 
beveiligingsniveau passend is, of de 
verordening gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten en of de tenuitvoerlegging 
in overeenstemming is met de doeleinden 
van de gegevensverzameling. 
Overeenkomstig de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven41 dient de Commissie zes jaar na 
de datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt, een evaluatie van de 
verordening uit te voeren op basis van via 
specifieke monitoringregelingen 
verzamelde informatie om de 
daadwerkelijke effecten van de 
verordening en de behoefte aan verdere 
acties na te gaan, en dient zij de 
verordening tien jaar na de datum waarop 
deze van toepassing wordt, verder te 
evalueren om rekening te houden met de 
uitfaseringsperiode. Deze evaluaties 
dienen met name gericht te zijn op de 
gevolgen van de verordening voor de 
grondrechten, alsook voor de efficiëntie 
en de verbetering van de mobiliteit van de 
burgers van de Unie en voor het 
beveiligingsniveau.

__________________ __________________
41 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 41 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
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Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
over beter wetgeven van 13 april 2016 
(PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1-14).

Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
over beter wetgeven van 13 april 2016 
(PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, waaronder de eerbiediging 
van het privé-leven en het familie- en 
gezinsleven, het recht op de bescherming 
van persoonsgegevens, het recht op vrij 
verkeer en het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte,

(23) Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening dienen de lidstaten de 
grondrechten te eerbiedigen en de 
beginselen in acht te nemen die met name 
zijn erkend in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, 
waaronder de menselijke waardigheid, de 
eerbiediging van het recht op menselijke 
integriteit, het verbod op onmenselijke of 
vernederende behandeling, het recht op 
gelijkheid voor de wet, non-discriminatie, 
de rechten van kinderen en ouderen, de 
eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven, het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op vrij verkeer en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten is 
geraadpleegd.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) De Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming is 
geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, 
lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 45/20011 bis en heeft op … advies 
uitgebracht,
__________________________
1 bis Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening versterkt de 
beveiligingsnormen die gelden voor 
identiteitskaarten die lidstaten aan hun 
onderdanen afgeven, en voor 
verblijfsdocumenten die lidstaten afgeven 
aan burgers van de Unie en hun 
familieleden wanneer deze(n) hun recht op 
vrij verkeer uitoefenen.

Deze verordening versterkt de 
beveiligingsnormen die gelden voor 
identiteitskaarten die lidstaten aan hun 
onderdanen afgeven, en voor 
verblijfsdocumenten die lidstaten afgeven 
aan burgers van de Unie en hun 
familieleden, om de uitoefening van hun 
recht op vrijheid van verkeer binnen de 
Europese Unie te vergemakkelijken.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Door de lidstaten aan burgers van 
de Unie afgegeven nationale 
identiteitskaarten worden door alle 
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lidstaten als zodanig erkend. Deze kaarten 
zijn zowel identiteits- als reisdocumenten 
en worden door alle lidstaten als zodanig 
erkend.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Identiteitskaarten die lidstaten 
afgeven, worden geproduceerd in het ID-1-
model en voldoen aan de 
minimumbeveiligingsnormen van ICAO-
document 9303 (zevende uitgave, 2015).

(1) Wanneer lidstaten identiteitskaarten 
met een geldigheidsduur van meer dan 
drie maanden afgeven, worden deze 
geproduceerd volgens het ID-1-model, 
bevatten ze een functionele 
machineleesbare zone (MRZ) en voldoen 
ze aan de minimumnormen die zijn 
vastgelegd in het in bijlage I bij deze 
verordening opgenomen model. 
Aanvullende technische specificaties 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met internationale normen, en in het 
bijzonder met de aanbevelingen van de 
Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De kaart wordt volledig 
gemaakt van polycarbonaat of een 
gelijkwaardige synthetische polymeer met 
een blauwe achtergrondkleur.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In afwijking van lid 1 is het 
genderveld geen minimumnorm.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3  punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De identiteitskaart bevat een 
onderscheidingsteken van de lidstaat 
waardoor het document wordt afgegeven, 
negatief afgedrukt in een door twaalf gele 
sterren omringde blauwe rechthoek.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De identiteitskaart bevat een 
opslagmedium dat aan de hoogste 
veiligheidseisen voldoet en dat een 
gezichtsopname en twee 
vingerafdrukbeelden van de houder van de 
kaart bevat, in een interoperabel formaat.

(3) De identiteitskaart bevat een 
opslagmedium dat aan de hoogste 
veiligheidseisen voldoet en een 
gezichtsopname van de kaarthouder bevat 
die persoonlijk door de bevoegde autoriteit 
in de betrokken lidstaat is gemaakt, 
alsook, indien de lidstaat daartoe besluit, 
een aantal kenmerken van twee vlak 
afgenomen vingerafdrukken, in de vorm 
van details of patronen, in een 
interoperabel formaat, uitsluitend voor de 
in artikel 10, lid 3, van deze verordening 
genoemde doeleinden.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het opslagmedium heeft voldoende 
capaciteit en is voldoende geschikt om de 
integriteit, de authenticiteit en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens te 
garanderen. De gegevens zijn contactloos 
toegankelijk en zijn beveiligd zoals 
bepaald in de overeenkomstig artikel 2 
van Verordening (EG) nr. 1030/2002 
vastgestelde uitvoeringsbesluiten van de 
Commissie.

Schrappen

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Indien een lidstaat besluit 
vingerafdrukken af te nemen, kunnen 
kinderen onder de twaalf jaar worden 
vrijgesteld van de verplichting om 
vingerafdrukken te laten afnemen.
Kinderen onder de zes jaar zijn hoe dan 
ook vrijgesteld van de verplichting om 
vingerafdrukken te laten afnemen.
Personen bij wie het afnemen van 
vingerafdrukken fysiek onmogelijk is, 
worden vrijgesteld van de verplichting om 
vingerafdrukken te laten afnemen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De volgende personen zijn 
vrijgesteld van de verplichte afname van 
vingerafdrukken:

Schrappen

a) kinderen jonger dan twaalf jaar;
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b) personen bij wie het nemen van 
vingerafdrukken fysiek onmogelijk is.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het opslagmedium heeft 
voldoende capaciteit en is voldoende 
geschikt om de integriteit, beveiliging, 
authenticiteit en vertrouwelijkheid van de 
gegevens te garanderen. De gegevens zijn 
contactloos toegankelijk en zijn beveiligd 
zoals bepaald in de overeenkomstig 
artikel 2 van Verordening (EG) 
nr. 1030/2002 vastgestelde 
uitvoeringsbesluiten van de Commissie. 
De lidstaten wisselen onderling de digitale 
certificaten uit die nodig zijn voor het 
bewijzen van de authenticiteit van en het 
verifiëren en lezen van de op het veilige 
opslagmedium opgeslagen informatie. Het 
formaat dat voor dit opslagmedium wordt 
gebruikt, is interoperabel en is ook 
bruikbaar bij geautomatiseerde 
grensdoorlaatposten.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De lidstaten kunnen bijzonderheden 
en opmerkingen opnemen voor nationaal 
gebruik zoals vereist in verband met hun 
nationale bepalingen.

(6) Indien dit noodzakelijk is voor en in 
verhouding staat tot het nagestreefde doel 
kunnen de lidstaten bijzonderheden en 
opmerkingen opnemen voor nationaal 
gebruik, zoals vereist in verband met hun 
nationale bepalingen. De doeltreffendheid 
van de minimumbeveiligingsnormen en 
de grensoverschrijdende interoperabiliteit 
van de identiteitskaarten worden hierdoor 
niet aangetast.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wanneer de lidstaten aanvullende 
beveiligingskenmerken opnemen in de 
identiteitskaarten, neemt de 
grensoverschrijdende interoperabiliteit van 
de identiteitskaarten en de efficiëntie van 
de minimumbeveiligingsnormen niet af.

(9) Wanneer de lidstaten aanvullende 
beveiligingskenmerken opnemen in de 
identiteitskaarten, neemt de 
grensoverschrijdende interoperabiliteit van 
de identiteitskaarten en de efficiëntie van 
de minimumbeveiligingsnormen niet af.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Commissie stelt 
overeenkomstig de in artikel 12 ter 
bedoelde onderzoeksprocedure 
uitvoeringshandelingen vast om de in de 
leden 1, 1 bis en 2 bis bedoelde technische 
specificaties vast te leggen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Identiteitskaarten hebben een 
maximale geldigheidsduur van tien jaar. 
Afwijkingen mogen worden toegestaan 
voor specifieke leeftijdsgroepen.

Schrappen

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Geldigheidsduur

1. Identiteitskaarten hebben een 
geldigheidsduur van tien jaar.
2. Indien een lidstaat besluit 
vingerafdrukken af te nemen, zijn aan 
minderjarigen afgegeven 
identiteitskaarten zonder vingerafdrukken 
maximaal zes maanden nadat de leeftijd is 
bereikt waarop verplicht vingerafdrukken 
moeten worden afgenomen, geldig. 
3. Aan minderjarigen afgegeven 
identiteitskaarten kunnen een 
geldigheidsduur van vijf jaar hebben.
4. Wanneer het tijdelijk onmogelijk is 
vingerafdrukken of een gezichtsopname 
af te nemen, hebben identiteitskaarten een 
maximale geldigheidsduur van 
drie maanden.
5. De lidstaten kunnen identiteitskaarten 
met een geldigheidsduur van meer dan 
tien jaar afgeven aan personen van 
76 jaar of ouder.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Identiteitskaarten die niet aan de vereisten 
van artikel 3 voldoen, zijn niet langer 
geldig bij de einddatum geldigheid of, 
wanneer dit vroeger valt, vijf jaar na [the 
date of application of the Regulation]. 
Identiteitskaarten die echter geen 
functionele machineleesbare zone (MRZ) 
bevatten die voldoet aan ICAO-document 
9303 deel 3 (zevende uitgave, 2015), zijn 
niet langer geldig bij de einddatum 
geldigheid of, wanneer dit vroeger valt, 
twee jaar na [the date of application of the 

Identiteitskaarten die niet aan de vereisten 
van artikel 3 voldoen, zijn niet langer 
geldig bij de einddatum geldigheid of, 
wanneer dit vroeger valt, acht jaar na [de 
datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt]. Identiteitskaarten die 
echter geen functionele machineleesbare 
zone (MRZ) bevatten die voldoet aan 
ICAO-document 9303 deel 3 (zevende 
uitgave, 2015), zijn niet langer geldig bij 
de einddatum geldigheid of, wanneer dit 
vroeger valt, vijf jaar na [de datum waarop 
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Regulation]. deze verordening van toepassing wordt].

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verblijfsdocumenten die lidstaten 
afgeven aan burgers van de Unie is ten 
minste het volgende aangegeven:

De verblijfsdocumenten die lidstaten 
afgeven aan burgers van de Unie zijn 
blauw van kleur en bevatten, in de 
volgorde zoals vastgelegd in de bijlage bij 
deze verordening, ten minste het volgende:

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de titel van het document in de 
officiële talen of talen van de betrokken 
lidstaat en in ten minste één andere 
officiële taal van de instellingen van de 
Unie;

a) de titel van het document, "EU-
burger", ook vertaald naar de officiële 
taal of talen van de betrokken lidstaat;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een duidelijke vermelding dat het 
document is afgegeven in 
overeenstemming met Richtlijn 
2004/38/EG;

b) een duidelijke verklaring dat het 
document is afgegeven in 
overeenstemming met Richtlijn 
2004/38/EG;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis)een onderscheidingsteken van de 
lidstaat waardoor het document wordt 
afgegeven, negatief afgedrukt in een door 
twaalf gele sterren omringde blauwe 
rechthoek. De Commissie is bevoegd om 
een uitvoeringshandeling vast te stellen 
om de technische specificaties te 
definiëren.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lidstaat besluit 
vingerafdrukken af te nemen, kunnen 
kinderen onder de twaalf jaar worden 
vrijgesteld van de verplichting om 
vingerafdrukken te laten afnemen. 
Kinderen onder de zes jaar zijn vrijgesteld 
van de verplichting om vingerafdrukken 
te laten afnemen. Personen bij wie het 
afnemen van vingerafdrukken fysiek 
onmogelijk is, worden vrijgesteld van de 
verplichting om vingerafdrukken te laten 
afnemen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van Richtlijn 
2004/38/EG worden nieuwe 
verblijfsvergunningen van familieleden 
van burgers van de Unie die niet de 
nationaliteit van een lidstaat bezitten, 
door alle lidstaten als zodanig erkend. 
Deze vergunningen zijn zowel identiteits- 
als reisdocumenten en worden door alle 
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lidstaten als zodanig erkend.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Verzameling van biometrische kenmerken
1. De biometrische kenmerken worden 
uitsluitend verzameld door gekwalificeerd 
en naar behoren gemachtigd personeel 
dat daartoe door de nationale autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de afgifte 
van identiteitskaarten en/of 
verblijfsvergunningen is aangewezen, 
enkel met het oog op de opname van de 
gegevens op het in artikel 3, punt 3, 
bedoelde opslagmedium dat aan de 
hoogste veiligheidseisen voldoet.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
en doeltreffende procedures voor de 
verzameling van biometrische kenmerken 
zijn vastgesteld die stroken met de rechten 
en beginselen zoals verankerd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden en het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
belangen van kinderen tijdens de 
verzamelingsprocedure te allen tijde 
voorop staan. Daartoe krijgt het in punt 1 
bedoelde gekwalificeerde personeel een 
passende opleiding op het gebied van 
kindvriendelijke methoden voor de 
verzameling van biometrische kenmerken.
4. Om het risico op een verkeerde match 
te voorkomen, wordt elke match die 
betrekking heeft op kinderen onder de 
14 jaar of personen van 76 jaar of ouder 
en die tot stand is gebracht met behulp 
van biometrische kenmerken die meer dan 
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vijf jaar voor de totstandbrenging van de 
match zijn afgenomen en de authenticiteit 
van het document of de identiteit van de 
houder ervan niet bevestigt, onderworpen 
aan een verplichte handmatige controle 
door een dactyloscopisch deskundige.
5. Biometrische kenmerken die zich niet 
op het in artikel 3, punt 3, bedoelde 
opslagmedium bevinden, worden op zeer 
veilige wijze opgeslagen en worden slechts 
gedurende de tijd die nodig is voor de 
afgifte van de nationale identiteitskaart of 
verblijfsvergunning en in geen geval 
langer dan één maand na de datum van 
verzameling opgeslagen. Zodra de 
kenmerken op het opslagmedium zijn 
opgeslagen, worden deze onmiddellijk 
gewist en vernietigd.
6. De verordening vormt geen 
rechtsgrondslag voor het opzetten van een 
centrale databank op nationaal of 
Unieniveau.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Artikel 10

Bescherming van persoonsgegevens Grondrechten en bescherming van 
persoonsgegevens

1. Onverminderd de toepassing van 
Verordening (EU) 2016/679 hebben de 
personen aan wie een identiteitskaart of 
verblijfsdocument wordt afgegeven, het 
recht de in die documenten vermelde 
persoonsgegevens te verifiëren en zo 
nodig te verzoeken dat deze worden 
gerectificeerd dan wel geschrapt.

1 bis. Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening eerbiedigen de lidstaten de 
grondrechten en houden zij zich aan de 
beginselen die met name zijn vastgelegd 
in het Handvest van de grondrechten van 
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de Europese Unie.
1 ter. Verordening (EU) 2016/679 is van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening.
1 quater. Tijdens de verzameling van 
persoonsgegevens verstrekt de 
verantwoordelijke autoriteit de betrokken 
persoon de op grond van de artikelen 12, 
13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 
vereiste informatie, op de volgens die 
bepalingen vereiste wijze.
1 quinquies. Het recht van de 
personen wier gegevens in de documenten 
zijn opgenomen op toegang tot en 
rectificatie, aanvulling, schrapping en 
beperking van de verwerking, wordt 
overeenkomstig hoofdstuk III van 
Verordening (EU) 2016/679 uitgeoefend 
ten aanzien van de nationale autoriteit die 
verantwoordelijk is voor de afgifte van de 
documenten. De personen aan wie een 
identiteitskaart of verblijfsvergunning 
wordt afgegeven, hebben het recht de 
daarin vermelde persoonsgegevens te 
verifiëren en in voorkomend geval om 
rectificatie of schrapping van onjuiste 
gegevens te verzoeken en een nieuw 
document te ontvangen. De lidstaten 
stellen specifieke procedures vast om de 
uitoefening van deze rechten te 
vergemakkelijken.

2. Informatie in machineleesbaar 
formaat wordt alleen in een identiteitskaart 
of verblijfsdocument opgenomen in 
overeenstemming met deze verordening of 
de nationale wetgeving van de afgevende 
lidstaat.

2. Informatie in machineleesbaar 
formaat wordt alleen in een identiteitskaart 
of verblijfsdocument opgenomen in 
overeenstemming met deze verordening of 
de nationale wetgeving van de afgevende 
lidstaat.

3. Biometrische gegevens die worden 
verzameld en opgeslagen op het 
opslagmedium van identiteitskaarten en 
verblijfsdocumenten worden, in 
overeenstemming met Unierecht en 
nationaal recht, alleen gebruikt voor het 
verifiëren van:

3. Biometrische gegevens die worden 
opgeslagen op het opslagmedium van 
identiteitskaarten en verblijfsdocumenten 
worden, in overeenstemming met het Unie- 
en nationaal recht, uitsluitend gebruikt 
door naar behoren gemachtigd personeel 
van de bevoegde nationale autoriteiten en 
EU-instanties, en alleen voor het 
verifiëren van:



PE637.678/ 29

NL

a) de authenticiteit van de 
identiteitskaart of het verblijfsdocument;

a) de authenticiteit van de 
identiteitskaart of het verblijfsdocument;

b) de identiteit van de houder door 
middel van direct beschikbare 
vergelijkbare kenmerken wanneer het 
overleggen van een identiteitskaart of 
verblijfsdocument wettelijk vereist is.

b) de identiteit van de houder door 
middel van direct beschikbare en 
vergelijkbare kenmerken wanneer het 
overleggen van een identiteitskaart of 
verblijfsdocument wettelijk vereist is.

3 bis. De lidstaten houden een 
register bij van de bevoegde autoriteiten 
die toegang hebben tot de biometrische 
gegevens die zijn opgeslagen op het in 
artikel 3, punt 3, bedoelde opslagmedium 
(chip) en stellen de Commissie, die een 
onlineregister bijhoudt en jaarlijks een 
verzameling van nationale registers 
publiceert, van dit register in kennis.
3 ter. De vaststelling van 
beveiligingsnormen voor 
identiteitskaarten en voor 
verblijfsvergunningen van familieleden 
die niet de nationaliteit van een lidstaat 
bezitten, leidt niet tot onnodige stijging 
van de kosten voor EU-burgers en/of 
onderdanen van derde landen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Aansprakelijkheid, beveiligingsnormen en 

toezicht
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen afgegeven kaarten en titels 
overeenstemmen met de 
beveiligingsnormen, het model en de 
specificaties als beschreven in de 
artikelen 3, 6 en 7.
2. De lidstaten dragen zorg voor de 
beveiliging, integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de voor de 
toepassing van deze verordening 
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verzamelde en opgeslagen gegevens.
3. De lidstaten werken samen met de 
Commissie aan de integratie van 
aanvullende kenmerken waarmee 
identiteitskaarten toegankelijker en 
gebruiksvriendelijker kunnen worden 
gemaakt voor mensen met een handicap.
4. De lidstaten bieden de in artikel 51, 
lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 
bedoelde toezichthoudende autoriteiten 
inzage in hun logbestanden en verlenen 
hun te allen tijde toegang tot alle 
gebouwen en terreinen die voor 
interoperabiliteitsdoeleinden worden 
gebruikt.
5. De lidstaten zijn aansprakelijk voor de 
niet-naleving van die verplichtingen. 
Iedere persoon die materiële of 
immateriële schade heeft geleden als 
gevolg van een actie die met deze 
verordening in strijd is, heeft het recht om 
van de lidstaat van afgifte een 
schadevergoeding te ontvangen voor de 
geleden schade.

Amendement 58

Compromisamendement ter vervanging van de amendementen: 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 ter
Brondocumenten en voorlopige 

documenten
1. De lidstaten werken met de Commissie 
samen om beste praktijken uit te wisselen 
over de brondocumenten die worden 
gebruikt bij de aanvraag of verlenging 
van een document.
2. De lidstaten werken met de Commissie 
samen op het gebied van de minimale 
beveiligingskenmerken die nodig zijn voor 
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de wederzijdse erkenning van voorlopige 
documenten die worden afgegeven in 
geval van diefstal, verlies of verlenging 
van een identiteitsdocument, of in geval 
het tijdelijk onmogelijk is 
vingerafdrukken of een gezichtsopname 
af te nemen.
3. Uiterlijk [PB: twee jaar na de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt] stelt de Commissie richtsnoeren 
voor met betrekking tot brondocumenten 
en gemeenschappelijke kenmerken voor 
voorlopige documenten, en legt zij de 
Raad en het Europees Parlement een 
verslag voor over de noodzaak om 
gemeenschappelijke kenmerken voor 
voorlopige identiteitsdocumenten in te 
voeren.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie een gedetailleerd 
programma op voor de monitoring van de 
outputs, resultaten en effecten van deze 
verordening.

Uiterlijk twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie een gedetailleerd 
programma op voor de monitoring van de 
outputs, resultaten en effecten van deze 
verordening, met inbegrip van de gevolgen 
van de verordening voor de grondrechten.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vier jaar na de datum van toepassing 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een verslag 
in over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening.

1. De Commissie brengt drie jaar na de 
datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt, en vervolgens om de 
vijf jaar, verslag uit bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité over de 
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tenuitvoerlegging van deze verordening, 
en met name over de vraag of deze strookt 
met de grondrechten en de in artikel 10, 
leden 2 en 3, genoemde doeleinden van de 
gegevensverzameling, alsook over de 
geschiktheid van het beveiligingsniveau. 
Vier jaar na de datum van toepassing dient 
de Commissie bij het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een verslag in over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten vroegste zes jaar na de datum 
van toepassing van deze verordening voert 
de Commissie een evaluatie van deze 
verordening uit en doet zij over de 
belangrijkste bevindingen verslag aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité. 
De evaluatie wordt verricht conform de 
Commissierichtsnoeren voor betere 
regelgeving.

2. De Commissie voert respectievelijk 
zes en tien jaar na de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt, een 
evaluatie van de verordening uit en brengt 
over de belangrijkste bevindingen, en met 
name over de gevolgen ervan voor de 
grondrechten, alsook voor de efficiëntie 
en de verbetering van de mobiliteit van de 
burgers van de Unie en voor het 
beveiligingsniveau, verslag uit bij het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité. 
De evaluatie wordt verricht conform de 
richtsnoeren van de Commissie voor betere 
regelgeving.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verstrekken de 
Commissie de informatie die nodig is om 
de verslagen op te stellen.

3. De lidstaten en de EU-instanties die 
op dit gebied actief zijn, verstrekken de 
Commissie de informatie die nodig is om 
de verslagen op te stellen.
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Aanvullende technische specificaties

Om er in voorkomend geval voor te 
zorgen dat de in artikel 1 bedoelde 
identiteitskaarten en verblijfsdocumenten 
overeenstemmen met de toekomstige 
minimumbeveiligingsnormen die zijn 
vastgesteld op grond van Verordening 
(EG) nr. 1030/2002 van de Raad, zoals ten 
uitvoer gelegd bij Besluit C(2002)3069 
van de Commissie, laatstelijk gewijzigd bij 
Besluit C(2013)6178 van de Commissie, 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen aanvullende 
technische specificaties vast met 
betrekking tot het volgende:
a) aanvullende beveiligingskenmerken en 
-vereisten, met inbegrip van strengere 
normen ter voorkoming van vervalsing en 
namaak;
b) technische specificaties voor het 
opslagmedium waarop de biometrische 
kenmerken worden opgeslagen en voor de 
beveiliging daarvan, waaronder ter 
voorkoming van ongeoorloofde toegang 
en gefaciliteerde validatie;
c) kwaliteitseisen en gemeenschappelijke 
technische normen met betrekking tot de 
gezichtsopname en vingerafdrukken.
Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 12 ter 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld. Het bij artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 1683/95 ingestelde 
comité kan volgens bovengenoemde 
procedure besluiten de in dit artikel 
bedoelde specificaties geheim te houden 
en niet bekend te maken. Indien hiertoe 
wordt besloten, worden de specificaties 
enkel ter beschikking gesteld aan het in 
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artikel 9, lid 1, bedoelde contactpunt.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het bij artikel 6 van Verordening (EG) 
nr. 1683/95 ingestelde comité. Dit comité 
is een comité in de zin van Verordening 
(EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit punt wordt verwezen, 
is artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

BIJLAGE I
MODEL VOOR NATIONALE IDENTITEITSKAARTEN*

VOORZIJDE:
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In zone I op de voorzijde van het machineleesbare officiële reisdocument (Machine 
Readable Official Travel Document, MROTD) worden de staat of organisatie van afgifte en 
het type document weergegeven.
De gegevenselementen worden in een standaardvolgorde weergegeven in de zones II en III. 
De zones II en III bevatten elk een veld waarin facultatieve gegevenselementen kunnen 
worden opgenomen. Het facultatieve veld in zone II wordt gebruikt voor persoonsgegevens 
en het facultatieve veld in zone III voor documentgerelateerde gegevens. Indien een staat of 
organisatie van afgifte de facultatieve velden in de zones II en III niet gebruikt, is het niet 
nodig de ruimte voor deze velden op reisdocument 1 (TD1) te reserveren.
Zone IV bevat de handtekening of paraaf van de houder. De staat of organisatie van afgifte 
besluit of de paraaf van de houder al dan niet aanvaardbaar is.
Zone V bevat de persoonlijke identificatiekenmerken, waaronder een pasfoto waarop 
uitsluitend de houder te zien is. Naar goeddunken van de staat of organisatie van afgifte 
mogen de naamvelden in zone II en de handtekening of paraaf van de houder in zone IV, 
zone V overlappen, mits de gegevens in de drie zones leesbaar blijven.
ACHTERZIJDE:
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__________________
* Uittreksel uit ICAO-document 9303, deel 5 (zevende uitgave, 2015).


