
DT\661526NL.doc PE 386.717v01-00

Externe vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2.4.2007

WERKDOCUMENT
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad 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. 
(COM(2006)0269)

DEEL II

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur voor advies: Sarah Ludford



PE 386.717v01-00 2/5 DT\661526NL.doc

NL

2. Samenwerkingsmechanismen tussen de lidstaten

De invoering van biometrische identificatiemiddelen zal zowel effect hebben op de consulaire 
posten van de lidstaten als op de visumaanvragers zelf. Lidstaten zullen extra middelen nodig 
hebben, zoals gebouwen, personeel, apparatuur enz. De aanvragers zullen ten minste hun eerste 
aanvraag persoonlijk moeten indienen en dit kan problematisch zijn, vooral indien lidstaten geen 
consulaire posten in het derde land in kwestie hebben en/of aanvragers lang moeten reizen om bij 
een consulaire post te komen. Versterkte samenwerking tussen lidstaten is nodig om aan de 
uitdaging die de invoering van biometrische identificatiemiddelen vormt, te kunnen voldoen.

Om deze problemen op te lossen heeft de Commissie verschillende samenwerkingsmechanismen
tussen lidstaten voorgesteld: beperkte vertegenwoordiging; gedeelde locatie; gemeenschappelijke 
aanvraagcentra of, in laatste instantie, uitbesteding aan een externe dienstverlener. Met het oog op 
de tenuitvoerlegging van het VIS zullen lidstaten op elke locatie ofwel hun eigen consulaire posten 
inrichten om biometrische kenmerken af te nemen, een van bovenstaande 
samenwerkingsmechanismen toepassen, of de dienst uitbesteden.

2a. Beperkte vertegenwoordiging

Onder deze nieuwe vorm van vertegenwoordiging zouden lidstaten uitsluitend voor de 
ontvangstneming van aanvragen en de afname van biometrische identificatiekenmerken elkaar 
kunnen vertegenwoordigen. Welke voordelen zou dit hebben? Zou deze beperkte 
vertegenwoordiging vanuit het perspectief van de aanvrager niet indruisen tegen het één-loket-
principe, aangezien hij/zij naar het ene consulaat zou moeten om zijn vingerafdrukken te laten 
afnemen en waarschijnlijk naar een ander consulaat voor een persoonlijk vraaggesprek enz? Wie 
zou de precieze regels voor de vertegenwoordiging vastleggen, zoals het innen en bijhouden van de 
leges?

2b. Gedeelde locatie

Gedeelde locatie betekent dat personeel van de diplomatieke en consulaire beroepsposten van één 
of meerdere lidstaten de aanvraag (met de biometrische kenmerken) op de diplomatieke en 
consulaire beroepspost van een andere lidstaat ontvangt en de apparatuur van die lidstaat deelt. Het 
kader voor deze samenwerking moet door de deelnemende lidstaten onderling worden geregeld.

Een dergelijke vorm van samenwerking is bedoeld om lidstaten te helpen de financiële last te delen. 
Aangezien alle handelingen in een onder diplomatieke status beschermde plaats gebeuren, zouden 
er geen specifieke extra problemen met de gegevensbescherming zijn. In de praktijk vereist een
gedeelde locatie dat lidstaten grote gebouwen hebben. Zijn lidstaten bereid een dergelijke vorm van 
samenwerking aan te gaan en wat zijn de belemmeringen indien dat niet het geval is?

2c. Gemeenschappelijke aanvraagcentra

Voor deze vorm van samenwerking werkt consulair personeel van één of meerdere lidstaten samen 
in één ‘neutraal’ gebouw (dat niet van de lidstaten is), om de visumaanvragen en de biometrische 
kenmerken te ontvangen. Zoals in het geval van een gedeelde locatie moet het kader voor de 
samenwerking door de deelnemende lidstaten onderling worden geregeld.
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Het voordeel van de gemeenschappelijke aanvraagcentra is de versterking van de plaatselijke 
consulaire samenwerking en de kostenbesparing voor de lidstaten, aangezien middelen kunnen 
worden samengevoegd en gedeeld1. De gemeenschappelijke aanvraagcentra zouden ook een 
belangrijke vereenvoudiging vormen voor de aanvragers in landen waar de aanvrager ver moet 
reizen naar het consulaat of waar niet alle lidstaten aanwezig zijn. Bovendien wordt beweerd dat 
gemeenschappelijke aanvraagcentra het eenvoudiger maken om vast te stellen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de aanvraag.

Zoals echter in het geval van uitbesteding (zie onder) zullen consulaire activiteiten in principe 
gebeuren op plaatsen die niet onder diplomatieke bescherming staan en deze situatie leidt tot 
ernstige problemen inzake gegevensbescherming, zoals hoe een lidstaat de bescherming van 
dergelijke gegevens kan garanderen tegen een mogelijke interventie (zoals zoeken en 
inbeslagneming) door de overheidsinstanties van het land van de aanvrager? Bovendien bestaat het 
probleem van de bescherming van het vervoer van biometrische gegevens naar de 
verantwoordelijke visuminstantie. Sommige lidstaten twijfelen blijkbaar aan de werkelijke
meerwaarde van de gemeenschappelijke aanvraagcentra en vinden het idee onrealistisch. Het is 
inderdaad niet duidelijk wie de functioneringsregels van gemeenschappelijke aanvraagcentra opstelt 
en wat de status ervan zou zijn. Heeft de Commissie deze kwestie al bestudeerd?

Er is een proefproject gaande voor het opzetten en leiden van een gemeenschappelijk 
aanvraagcentrum in Chisinau (Moldavië), een land dat is gekozen omdat niet veel lidstaten hier 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Welke lessen kunnen uit dit experiment worden getrokken?

2d. Uitbesteding aan een externe dienstverlener

Tot slot en als laatste hulpmiddel (als het om redenen betreffende de plaatselijke situatie niet 
geëigend is om de consulaire post uit te rusten voor de afname/het in ontvangst nemen van 
biometrische identiteitskenmerken of om een locatie te delen of een gemeenschappelijk 
aanvraagcentrum op te zetten), kan de ontvangstneming van het visumaanvraagformulier en het 
verzamelen van biometrische identiteitskenmerken door een externe dienstverlener worden 
uitgevoerd.

De rapporteur is verbaasd over het feit dat uitbesteding is sommige lidstaten blijkbaar al plaats 
vindt, maar zonder een gemeenschappelijk rechtskader2. De uitbesteding betreft hier blijkbaar de 
afsprakensystemen en het in ontvangst nemen van aanvragen, maar in de toekomst zou uitbesteding 
van VIS ook de biometrische gegevens kunnen betreffen. De rapporteur vraagt zich af of de huidige 
praktijk in de lidstaten met het ontbreken van gemeenschappelijke regels wel legaal is. Biedt het 
voorstel van de Commissie alleen maar een rechtskader voor een situatie die de facto al bestaat?

De Commissie stelt twee vormen van uitbesteding voor:
1. uitbesteding aan een telefonisch informatiecentrum van alleen de algemene 
informatieverstrekking over de voorschriften voor het aanvragen van een visum en van het 
afsprakensysteem (artikel 1B1a) en

  
1 Merk op dat de invoering van het VIS is aangehaald als rechtvaardiging voor de verhoging van de leges naar 60 euro.
2 Dit geldt vooral voor Italië, dat het eerste Schengenland lijkt te zijn dat sommige aspecten van de procedure voor de 
afgifte van visa uitbesteedt aan een extern bureau in India (VSF). Italië werd blijkbaar gevolgd door andere 
Schengenlanden (Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, Nederland en Portugal) en uitbesteding trekt de aandacht van 
steeds meer lidstaten. 
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2. uitbesteding van zowel de informatieverstrekking als het in ontvangst nemen van aanvragen en 
leges, bewijsstukken en biometrische gegevens. De externe dienstverlener stuurt dan de volledige 
dossiers en gegevens naar de diplomatieke of consulaire post van de lidstaat die bevoegd is voor de 
behandeling van de aanvraag (artikel 1B1b).

Terwijl de eerste manier van uitbesteden kan worden onthaald als praktische vereenvoudiging die 
geen enkel negatief effect heeft op de gegevensbescherming en veiligheid van gegevens, leidt de 
tweede manier tot problemen aangaande deze kwesties. Hoewel het de visumaanvrager inderdaad 
een aantal voordelen kan opleveren doordat hij geen tijdrovende en dure reizen hoeft te maken en 
de consulaire posten doordat de bekende rijen bij het consulaat worden voorkomen en tijd vrijkomt 
voor de behandeling van aanvragen, zijn er ernstige bezwaren aangaande de gegevensbescherming 
en de veiligheid van gegevens die reeds ter sprake zijn gebracht door instanties voor 
gegevensbescherming1. Er bestaat een risico van visumshopping als een bepaald systeem alleen 
door een of verschillende Schengenlanden wordt gebruikt en uitbesteding kan de visumkosten voor 
visumaanvragers verhogen. Het voorstel van de Commissie geeft duidelijk aan dat het totaalbedrag 
dat de aanvrager betaalt niet hoger mag zijn dan de kosten voor de behandeling van de aanvraag; 
sommige lidstaten maken hier blijkbaar echter bezwaar tegen en zijn van mening dat als er een extra 
dienst is, de extra kosten hiervan aan de aanvrager in rekening moeten worden gebracht.

In sommige gevallen zullen de externe dienstverleners belangrijke beslissingen moeten nemen over 
de biometrische kenmerken, zoals of ze betrouwbaar genoeg zijn om in het systeem te worden 
opgeslagen, maar dergelijke beslissingen moeten een overheidsfunctie zijn en de dienstverleners 
mogen geen beslissingsmarge hebben.

Naast de specifieke kwestie van biometrische kenmerken is het ook een terechte vraag of alle 
andere taken die onder de tweede vorm van uitbesteding worden opgesomd rechtmatig door een 
externe dienstverlener kunnen worden uitgevoerd. Zo lijkt het in ontvangst nemen van 
bewijsstukken op het eerste gezicht duidelijk, maar in de praktijk kunnen problemen opduiken. Het 
is de taak van het consulaat om te beslissen of een bepaald bewijsstuk al dan niet correct is en of 
andere documenten vereist zijn. Het gebruik van een externe dienstverlener kan de zaken voor de 
visumaanvrager veel ingewikkelder maken. Bovendien bevat het ingevulde visumformulier veel 
gegevens, zoals de bewijsstukken, wat problematisch is met betrekking tot de vertrouwelijkheid en 
veiligheid van documenten. Ook moet worden besproken in welke mate uitbesteding kan worden 
toegepast in landen met veel corruptie. Bestaat dan niet het risico dat de verhoogde veiligheid door 
gebruik van het VIS in gevaar wordt gebracht door uitbesteding?

Er zijn verschillende opties voor deze tweede vorm van uitbesteding waarvan de voor- en nadelen 
zorgvuldig moeten worden bestudeerd: helemaal geen uitbesteding; alleen uitbesteding van de 
informatieverstrekking e.d. maar zonder biometrische gegevens; uitbesteding van zowel de 
informatieverstrekking e.d. als de biometrische gegevens waarbij de externe dienstverlener op een 
plaats werkt die onder diplomatieke bescherming valt; uitbesteding van zowel de 
informatieverstrekking e.d. als de biometrische gegevens, maar onder het strikte toezicht van een 
consulair medewerker.

De rapporteur hoopt dat de juiste juridische oplossing wordt gevonden die garandeert dat het 

  
1 Zie bijvoorbeeld het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, EDPS, die het uitbesteden 
van de behandeling aan externe dienstverleners sterk afraadt, tenzij dit wordt gedaan in een plaats die diplomatieke 
bescherming geniet.
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systeem zowel efficiënt als veilig is en ook rekening houdt met de behoeften van de aanvrager.

Conclusie:

Gezien de belangrijke kwesties in dit voorstel is de rapporteur van mening dat de Commissie een 
specifieke, uitvoerige effectbeoordeling had moeten uitvoeren en niet alleen moet vertrouwen op de 
effectbeoordeling van het VIS uit 2004.

Aangezien een dergelijke, uitvoerige effectbeoordeling ontbreekt, dienen nu alle betrokken 
instellingen dit grondig te bestuderen en de rapporteur is van mening dat het seminar van 
deskundigen dat op 27 maart plaatsvond een goed begin is.


