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I. Inleiding

Dit werkdocument schetst de belangrijkste vragen en zorgen van de rapporteur betreffende het 
voorstel van de Commissie voor een verordening tot wijziging van de gemeenschappelijke 
visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van 
biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de 
inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen. 

II. Korte voorstelling en status van het voorstel

Dit voorstel is noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van het VIS en heeft twee doelstellingen. 
Enerzijds schept het de rechtsgrondslag voor de afname van biometrische gegevens en stelt het de 
normen hiervoor vast. Anderzijds biedt het een rechtskader voor de organisatie van de consulaire 
posten in de lidstaten om hen te helpen omgaan met de werklast die gepaard gaat met de afname 
van biometrische gegevens en om kosten te besparen.

De algemene herziening van de gemeenschappelijke visuminstructies (COM(2006)403, met Henrik 
Lax als rapporteur) 1 zal dit voorstel omvatten. Aangezien erkend is dat deze herziening langere tijd 
zal duren heeft de Commissie gekozen voor een afzonderlijk rechtsinstrument om sneller 
vooruitgang te kunnen boeken in de vraagstukken betreffende het VIS.

De rapporteur benadrukt het feit dat de onderhandelingen over de VIS-verordening al vergevorderd 
waren toen het huidige voorstel door de Commissie werd gedaan. Het feit dat niet gelijktijdig is 
onderhandeld over deze onderling nauw verbonden voorstellen kan problematisch zijn, aangezien 
wordt beweerd dat aspecten zoals uitzonderingen voor biometrische gegevens binnen het kader van 
het VIS zouden moeten worden geregeld in plaats van binnen het huidige voorstel.

Het zou transparanter en inderdaad praktischer zijn geweest om eerst de hele visumcode, waaronder 
de afname van biometrische gegevens, te herzien en pas dan het VIS voor te stellen, waarmee de 
regels van de visumcode ten uitvoer zouden worden gelegd. Omdat dit niet is gedaan bestaat nu het
risico dat nadat de visumcode is goedgekeurd de VIS-verordening volledig moet worden herzien 
om deze in overeenstemming met het acquis inzake het gemeenschappelijke visumbeleid te 
brengen. Dit is zeer betreurenswaardig en daarom wil de rapporteur haar steun betuigen aan de 
verzoeken van de rapporteur inzake de visumcode (Lax) om te streven naar samenhang en 
coördinatie tussen de verslagen.

III. Hoofdthema’s

De hoofdthema’s van dit voorstel zijn: 

1. Biometrische gegevens (afname, normen, leeftijdsgrenzen, gebruik, afnamefrequentie enz.); 
2. Samenwerkingsmechanismen tussen lidstaten voor de verwerking van visumaanvragen en in het 
bijzonder uitbesteding, maar ook de praktische haalbaarheid van andere vormen van samenwerking 
zoals voorgesteld door de Commissie.

  
1 Zal voortaan bekend staan onder zijn nieuwe naam ‘visumcode’.
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1. Biometrische gegevens

1a. Afname en normen

Lidstaten zullen biometrische identificatiekenmerken, bestaande uit de gezichtsafdruk en tien 
vingerafdrukken, moeten afnemen van iedere aanvrager die voor zijn eerste visumaanvraag 
persoonlijk zal moeten verschijnen. De technische voorschriften moeten in overeenstemming zijn 
met de internationale normen zoals vastgelegd door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
van de VN (ICAO) in document 9303, deel 1 (paspoorten), zesde editie. Dit document werd in het 
voorstel van de Commissie vermeld voordat het de status van definitief aangenomen document had 
en waarvan de rapporteur nog steeds geen kopie van de Commissie heeft ontvangen.

Er is ongerustheid geuit over de beslissingen van de ICAO inzake biometrische normen.1 Er kunnen 
inderdaad redelijkerwijs vragen worden gesteld over de rol van de ICAO als vastlegger van normen 
en EU-deelname, over het gebrek aan transparantie en democratische verantwoordelijkheid. Is er 
onderzoek verricht naar hoe betrouwbaar, geschikt en aangepast aan de VIS-context deze ICAO-
normen zijn? Biometrische gegevens moeten in een veilige omgeving worden afgenomen. Moeten 
er uniforme regels voor de veiligheid van gegevens en gegevensbescherming zijn die overal van 
toepassing zijn waar deze gegevens worden verzameld?

1b. Leeftijdsgrenzen en gebruik

Vingerafdrukken

De Commissie stelt voor om vingerafdrukken te nemen van kinderen vanaf zes jaar. Er wordt geen 
bovengrens voorgesteld. De Commissie is van mening dat oude personen die geen vingerafdrukken 
kunnen geven onder de categorie ‘personen van wie afname van vingerafdrukken fysiek onmogelijk 
is’ zullen vallen.

Wat betreft de leeftijdsgrens van zes jaar legt de Commissie in haar toelichting uit dat de 
vingerafdrukken van kinderen tussen zes en twaalf jaar alleen geschikt zijn voor een één-op-één-
vergelijking (d.w.z. alleen voor verificatiedoeleinden). Een dergelijke bepaling ontbreekt echter in 
de tekst. Het is niet duidelijk of het inderdaad de bedoeling van de Commissie was om het gebruik 
van vingerafdrukken van kinderen tussen zes en twaalf jaar uitsluitend voor verificatie toe te staan 
en zo ja, waarom een dergelijke bepaling niet is opgenomen in de wetstekst zelf. Bovendien is de 
rapporteur van mening dat de juiste plaats voor het regelen van het gebruik van vingerafdrukken de 
VIS-verordening is (die het gebruik betreft, terwijl deze verordening de afname betreft).

Het is in het bijzonder opvallend dat het voorstel betreffende de leeftijdsgrenzen de discussie 
weerspiegelt die de Commissie al met de lidstaten heeft gevoerd in de visumwerkgroep en het 
Strategisch Comité (Scifa) 2, wat de indruk geeft van een poging om de democratische 
betrokkenheid van het Europees Parlement middels de medebeslissingsprocedure te ontkrachten. De 
rapporteur betreurt het feit dat een zo belangrijke beslissing met een aanzienlijke invloed op de 
privacy van individuen zonder democratisch debat is genomen en hoopt dat de standpunten van het 

  
1 Zie bijvoorbeeld ‘een open brief aan de ICAO’ – een tweede verslag over ‘naar een internationale infrastructuur voor 
toezicht op beweging’, 30 maart 2004. 
2 Zie toelichting, bladzijde 9
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Europees Parlement volledig zullen worden gehoord binnen de medebeslissingsprocedure.

Er bestaan geen overtuigende deskundigenonderzoeken naar de betrouwbaarheid van 
vingerafdruktechnologie voor kinderen en ouderen. Eurodac en US-Visit-systemen lijken de enige 
ervaring te zijn met zo’n grootschalige bevolking en deze beide systemen slaan vingerafdrukken op
van personen van 14 jaar en ouder. Wat betreft de bovengrens worden in het US-Visit-programma 
personen boven 79 jaar vrijgesteld van afname van vingerafdrukken. Dit is omdat deze personen 
niet meer als risico worden beschouwd en omdat de kwaliteit van vingerafdrukken met het ouder 
worden afneemt. Het kan ook zijn dat ouderen meer moeite hebben met het laten maken van 
vingerafdrukken, omdat zij bijvoorbeeld zwak zijn of trillen.

In het voorlopige verslag van BIODEV1 werd geconcludeerd dat hoewel nog steeds onderzoeken en 
experimenten nodig zijn het in de praktijk perfect haalbaar is om vingerafdrukken te nemen van 
kinderen van zeven jaar oud en het zelfs voor kinderen jonger dan zeven jaar mogelijk zou zijn met 
een efficiënter systeem.

Het vaststellen van een nieuwe leeftijdsgrens vereist uiterst zorgvuldig onderzoek en de voorlopige 
voorkeur van de rapporteur gaat uit naar het vaststellen van de leeftijdgrenzen tussen 14 en 79 jaar 
als meest geschikt voor de doelstellingen van het VIS, hoewel ze argumenten in verband met de 
strijd tegen kinderhandel zorgvuldig zal beoordelen. Hierdoor zou het ook niet meer nodig zijn om 
de keuze tussen verificatie of identificatie te reglementeren en het zou een oplossing bieden voor de 
vraag hoe vaak kinderen tijdens het opgroeien biometrische gegevens moeten verstrekken.

Foto’s

De Commissie maakt een onderscheid tussen gescande foto’s en foto’s die op het moment van de 
aanvraag worden genomen, maar de redenen voor dit onderscheid zijn niet duidelijk.

Er is geen leeftijdsgrens voorzien voor het nemen van foto’s. Het heeft echter alleen zin om in de 
centrale database gegevens met een bepaalde kwaliteit op te slaan die tevens op een betrouwbare 
manier kunnen worden gebruikt, wat niet het geval lijkt bij foto’s van pasgeboren kinderen. 
Bovendien staat in het voorstel van de Commissie dat kinderen onder de zes jaar, die geen 
vingerafdrukken hoeven te geven, niet persoonlijk op een consulaat hoeven te verschijnen. Het is 
nutteloos voor aanvragers dat zij persoonlijk moeten verschijnen om foto’s te geven. Kan worden 
vastgelegd dat voor kinderen onder een bepaalde leeftijd alleen gescande foto’s moeten worden 
gebruikt?

Als er een leeftijdsgrens moet worden vastgesteld, welke moet deze dan zijn? Moet de 
leeftijdsgrens voor foto’s overeenkomen met de leeftijdsgrens voor vingerafdrukken?

Wat het gebruik van foto’s betreft, is tijdens de interinstitutionele onderhandelingen over de VIS-
verordening overeengekomen dat foto’s uitsluitend voor verificatiedoeleinden moeten worden 
gebruikt, aangezien deskundigenonderzoeken aantonen dat gezichtsherkenningstechnologie nog niet 
ver genoeg gevorderd is om voldoende betrouwbare resultaten op te leveren in een 
identificatieprocedure.

  
1 Biodev, 21 november 2005, ‘Rapport intermédiaire à la Commission européenne’
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1c. Conformiteit met VIS-doeleinden

Het onderwerp van de leeftijdsgrenzen voor het nemen van vingerafdrukken en foto’s is niet alleen 
een kwestie van technische haalbaarheid en betrouwbaar gebruik, maar ook een kwestie van welk 
werkelijk voordeel dit zou inhouden voor de tenuitvoerlegging van VIS-doeleinden. Bovendien 
moeten uitzonderingen op de biometrische voorschriften worden beoordeeld in het licht van deze 
doeleinden, teneinde de beginselen van noodzaak en proportionaliteit inzake gegevensbescherming 
te respecteren. Derhalve moet de politieke beslissing die in dit kader wordt genomen niet alleen 
gebaseerd zijn op technische feiten, maar ook op overwegingen betreffende inbreuk op de privacy.
Heeft de Commissie de voorgestelde leeftijdsgrens en het hele vraagstuk van de vrijstellingen van 
biometrische voorschriften in het licht van de VIS-doeleinden beoordeeld, teneinde de beginselen 
van noodzaak en proportionaliteit na te leven?

1d. Afnamefrequentie van biometrische gegevens

De Commissie heeft voorgesteld dat iedere aanvrager persoonlijk moet verschijnen om zijn eerste 
visumaanvraag in te dienen. Voor elke volgende aanvraag hoeft de aanvrager niet persoonlijk te 
verschijnen, aangezien de biometrische identificatiemiddelen uit zijn eerste aanvraag zullen worden 
gekopieerd, mits de laatste registratie niet ouder is dan 48 maanden. Dit moet worden gezien in 
verband met de vijfjarige retentieperiode zoals vastgelegd in de VIS-verordening. Er moet worden 
toegelicht wat precies het begrip ‘laatste registratie’ betekent, aangezien dit begrip niet wordt 
gebruikt in de VIS-verordening.

De rapporteur is van mening dat dit in beginsel een evenwichtige benadering is die een belangrijk 
voordeel vormt voor bonafide regelmatige reizigers. De rechten van de aanvrager zullen worden 
beschermd, in die zin dat hij persoonlijk moet verschijnen als hij slechts één keer per vier jaar een 
visum aanvraagt. Tegelijkertijd zou een lange periode waarin de biometrische gegevens kunnen 
worden gebruikt de gebruiksvriendelijkheid vergroten en de werklast van consulaten verminderen.

Er zijn echter een aantal redenen tot bezorgdheid. De biometrische identificatiekenmerken van 
kinderen veranderen snel, wat vooral van belang is gezien de lage leeftijdsgrens die de Commissie 
voorstelt voor het nemen van vingerafdrukken. De gelijkheidsnauwkeurigheid kan daardoor worden 
aangetast. Door een hogere leeftijdsgrens te kiezen zouden dergelijke problemen in principe kunnen 
worden voorkomen, aangezien de vingerafdrukken volgroeid genoeg zullen zijn. Ten tweede moet 
men voor alle andere aanvragers zorgvuldig kijken naar problemen die zich in de praktijk kunnen 
voordoen (vooral aan grenscontroleposten) als de gelijkheidsnauwkeurigheid op enige manier kan 
worden aangetast. Er moet zorgvuldig rekening worden gehouden met het geval van ‘gestolen 
identiteiten/dubbelgangers’.
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