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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een 
taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de 
betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad 
betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van 
informatie op het gebied van visa voor kort verblijf
(COM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie bij het Europees Parlement en bij de Raad 
(COM(2004)0835)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikelen 62 punt (2) (b) (ii) en 66 van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan de Commissie het voorstel bij het Parlement heeft ingediend 
(C6-0004/2005), 

– gelet op artikel 51 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. roept de Commissie op de kwestie opnieuw aan het Parlement voor te leggen wanneer zij 
de bedoeling heeft het voorstel op beduidende wijze te veranderen of te vervangen door 
een andere tekst;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Tekst voorgesteld door de Commissie Suggesties van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) Het opzetten van het 
visuminformatiesysteem (VIS) in 
aansluiting op de conclusies van de Raad 
van 20 september 2001 en de conclusies 
van de Europese Raad van Laken van 14 
en 15 december 2001, van Sevilla van 21 
en 22 juni 2002, van Thessaloniki van 19 
en 20 juni 2003 en van Brussel van 25 en 

Schrappen

  
1 nog niet gepubliceerd in het PB
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26 maart 2004, vormt een van de 
belangrijkste initiatieven in het kader van 
het beleid van de Europese Unie ter 
bevordering van de stabiliteit en de 
veiligheid.

Motivering

Er is geen reden waarom een overweging in een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad zou verwijzen naar een aantal besluiten van de Europese Raad en de Raad die geen 
juridische waarde hebben.

Amendement 2
Overweging 3

(3) Teneinde de behandeling van 
visumaanvragen en de daarmee 
samenhangende beslissingen te 
vergemakkelijken, is het thans nodig de 
Commissie te machtigen om, rekening 
houdend met de richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van het VIS die door de 
Raad op 19 februari 2004 zijn 
goedgekeurd, dit systeem op te zetten en 
bij te houden, het doel en de functies van 
het VIS alsmede de verantwoordelijkheden 
met betrekking tot het systeem te 
omschrijven en de voorwaarden en 
procedures voor de uitwisseling van 
informatie op het gebied van visa tussen de 
lidstaten vast te stellen.

(3) Teneinde de behandeling van 
visumaanvragen en de daarmee 
samenhangende beslissingen te 
vergemakkelijken, is het thans nodig de 
Commissie te machtigen om dit systeem op 
te zetten en bij te houden, het doel en de 
functies van het VIS alsmede de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
het systeem te omschrijven en de 
voorwaarden en procedures voor de 
uitwisseling van informatie op het gebied 
van visa tussen de lidstaten vast te stellen.

Motivering

Zie de motivering voor het amendement op overweging 1.

Amendement 3
Overweging 4

(4) Het visuminformatiesysteem moet het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visumbeleid, de consulaire samenwerking 

(4) Het visuminformatiesysteem moet als 
doel hebben het beheer van het 
gemeenschappelijk visumbeleid, de 
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en de raadpleging van centrale autoriteiten 
die bevoegd zijn voor consulaire zaken 
verbeteren doordat het gemakkelijker 
wordt gegevens betreffende aanvragen en 
de daarmee samenhangende beslissingen 
uit te wisselen, waardoor bedreigingen 
van de interne veiligheid in de lidstaten en
"visumshopping" kunnen worden 
voorkomen en fraudebestrijding en 
controles aan de buitengrenzen en op het 
grondgebied van de lidstaten
gemakkelijker worden. Het VIS moet ook 
de identificatie en terugkeer van illegale 
immigranten alsmede de toepassing van 
Verordening (EG) nr. 343/2003 van de 
Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling 
van de criteria en instrumenten om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van een asielverzoek 
dat door een onderdaan van een derde land 
bij een van de lidstaten wordt ingediend, 
vergemakkelijken.

consulaire samenwerking en de 
raadpleging van centrale autoriteiten die 
bevoegd zijn voor consulaire zaken te 
verbeteren doordat het gemakkelijker 
wordt gegevens betreffende aanvragen en 
de daarmee samenhangende beslissingen 
uit te wisselen. Het moet zodoende 
bijdragen tot de vergemakkelijking en de 
versnelling van de procedure voor 
visumaanvragen, de voorkoming van 
“visumshopping” en de vergemakkelijking 
van de fraudebestrijding. Het VIS moet als 
bijkomend voordeel hebben dat het 
bijdraagt tot de vergemakkelijking van de 
visumcontrole aan buitengrenzen, dat het 
een hulpmiddel is voor de identificatie van 
illegale immigranten en voor de 
vaststelling van de lidstaat die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
het onderzoek van een asielaanvraag 
volgens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
343/2003 van de Raad van 18 februari 
2003 tot vaststelling van de criteria en 
instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielverzoek dat door een 
onderdaan van een derde land bij een van 
de lidstaten wordt ingediend en evenals 
voor de voorkoming van bedreigingen 
voor de interne veiligheid in een van de 
lidstaten.

Motivering

Het VIS moet worden beperkt tot de specifieke doelstelling van een samenhangend 
visumbeleid en er moet een uitdrukkelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
hoofddoelstellingen en bijkomende voordelen. De in deze overweging aangebrachte 
wijzigingen worden verklaard in de motiveringen voor de amendementen op artikel 1, lid 2, 
artikel 1(bis)(nieuw) en artikel 1(ter)(nieuw).

Amendement 4
Overweging 9

(9) Teneinde een accurate verificatie en (9) Teneinde een verificatie en identificatie 
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identificatie van visumaanvragers mogelijk 
te maken, dienen biometrische gegevens in 
het VIS te worden verwerkt.

van visumaanvragers mogelijk te maken, 
dienen biometrische gegevens in het VIS te 
worden verwerkt.

Motivering

Zoals uiteengezet door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) en 
door diverse studies over biometrica, zijn biometrische verificatie en identificatie nooit 
absoluut. Zo is bijv. een foutenmarge van 0,5 tot 1 % normaal. Controles aan buitengrenzen 
zullen dan ook een foutieve afwijzing van 0,5 tot 0 % hebben. Aangezien er altijd fouten zullen 
zijn, is het overdreven om te stellen dat biometrische gegevens een accurate verificatie en 
identificatie van visumaanvragers mogelijk zullen maken.

Amendement 5
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Het is noodzakelijk om gepaste 
vangnetprocedures te voorzien als 
wezenlijke beschermende maatregelen bij 
de invoering van biometrica, aangezien 
biometrische gegevens niet toegankelijk 
zijn voor iedereen noch voor 100 % 
accuraat zijn. 

Motivering

Voor fouten of voor mensen van wie de vingerafdrukken niet kunnen worden gebruikt, moeten 
speciale procedures worden ingesteld. Zie ook de motiveringen voor de amendementen op 
artikel 6, lid 1(bis)(nieuw) en 6, lid 1(ter) nieuw.

Amendement 6
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) De toegang tot VIS-gegevens door 
voor de interne veiligheid bevoegde 
overheden moet worden geregeld in een 
afzonderlijk derdepijlerinstrument om 
ongeoorloofde toegang te vermijden. 
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Motivering

Om bedreigingen van de interne veiligheid van lidstaten te voorkomen, kan een regeling voor 
de toegang tot VIS-gegevens door voor de interne veiligheid bevoegde overheden 
noodzakelijk zijn. Zelfs wanneer deze toegang wordt geregeld door een afzonderlijk 
instrument gebaseerd op titel VI van het EU-Verdrag, is de rapporteur van oordeel dat het 
noodzakelijk is om in het huidige voorstel de basisparameters op te nemen voor de 
beschikbaarheid van VIS-gegevens voor wetshandhavingsdoeleinden. Zie ook de motivering 
voor het amendement op artikel 1(quater)(nieuw).

Amendement 7
Overweging 11

De in het VIS opgeslagen persoonsgegeven 
mogen niet langer worden bewaard dan 
voor de doelstellingen van het VIS nodig 
is. Het is aangewezen de gegevens 
gedurende een periode van vijf jaar te 
bewaren, zodat voor de beoordeling van 
visumaanvragen en van de goede trouw 
van de aanvragers, alsmede voor de 
registratie van illegale immigranten die op 
enig moment een visum zouden hebben 
aangevraagd, rekening kan worden 
gehouden met in eerdere aanvragen 
verstrekte gegevens. Een kortere periode 
zou voor deze doelstellingen niet 
toereikend zijn. De gegevens moeten na 
afloop van de periode van vijf jaar worden 
verwijderd, tenzij er gronden zijn om dat 
eerder te doen.

De in het VIS opgeslagen persoonsgegeven 
mogen niet langer worden bewaard dan 
voor de doelstellingen van het VIS nodig 
is. Het is aangewezen de gegevens 
gedurende ten hoogste vijf jaar te bewaren, 
zodat voor de beoordeling van 
visumaanvragen en van de goede trouw 
van de aanvragers, alsmede voor de 
registratie van illegale immigranten die op 
enig moment een visum zouden hebben 
aangevraagd, rekening kan worden 
gehouden met in eerdere aanvragen 
verstrekte gegevens. Specifieke 
bewaringsperiodes moeten worden 
vastgelegd, rekening houdend met de 
verschillende in de praktijk voorkomende 
gevallen en de verschillende types visa die 
kunnen worden afgegeven. De gegevens 
moeten na afloop van de bewaringsperiode
worden verwijderd, tenzij er gronden zijn 
om dat eerder te doen.

Motivering

Er moet uitdrukkelijk worden gesteld dat het voorstel een maximale bewaringsperiode van vijf 
jaar voorziet. 

Het belang van de bepaling van verschillende bewaringstermijnen werd onderlijnd in het 
advies van de artikel 29-Groep. De belangrijkste doelstelling is de verzekering van de 
evenredigheid bij het behoud van de gegevens voor bepaalde periodes.
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Amendement 8
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis) De Commissie moet er, in 
overeenstemming met artikel 211 van het 
Verdrag, voor zorgen dat deze 
verordening op correcte wijze door de 
lidstaten wordt uitgevoerd.

Motivering

De belangrijke rol van de Commissie in dit verband moet worden verduidelijkt, niet het minst 
om de Commissie aan te moedigen te procederen tegen de lidstaten wanneer zij deze 
verordening niet op correcte wijze toepassen. 

Amendement 9
Overweging 16 bis (nieuw)

(16 bis) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en de nationale 
toezichthoudende autoriteiten moeten 
actief met elkaar samenwerken. 

Motivering

Zoals de EGTB in zijn advies onderstreept, moeten de toezichthoudende activiteiten van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten en de EGTB worden gecoördineerd om een 
voldoende niveau van samenhang en algemene doeltreffendheid te bereiken. 

Amendement 10
Overweging 19

De voor de uitvoering van deze 
verordening noodzakelijke maatregelen 

Schrappen
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dienen te worden aangenomen 
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van 
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden1,

Motivering

Zie de motivering voor amendementen op artikel 39.

Amendement 11
Artikel 1, paragraaf 2

2. Het VIS moet het beheer van het 
gemeenschappelijk visumbeleid, de 
consulaire samenwerking en het overleg 
tussen de centrale autoriteiten die bevoegd 
zijn voor consulaire zaken verbeteren 
door de uitwisseling van gegevens tussen 
de lidstaten betreffende aanvragen en de 
daartoe genomen beslissingen te 
vergemakkelijken, met het doel:.

Schrappen

(a) bedreigingen van de interne veiligheid 
van de lidstaten te voorkomen;
(b) te voorkomen dat de criteria om vast te 
stellen welke lidstaat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van de aanvraag 
worden omzeild;
(c) fraudebestrijding te vergemakkelijken;
(d) controles aan de buitengrenzen en op 
het grondgebied van de lidstaten te 
vergemakkelijken;
(e) bij te dragen tot de identificatie en de 
terugkeer van illegale immigranten;
(f) de toepassing van Verordening (EG) 
nr. 343/2003 te vergemakkelijken.

  
1 PB L 184 van 17.07.99, blz. 23.
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Motivering

De tweede paragraaf van artikel 1 wordt geschrapt en zijn inhoud wordt opgenomen in de 
volgende nieuwe artikelen “Doelstelling” en “Bijkomende voordelen” Hiermee wordt 
onderstreept dat het van cruciaal belang is om duidelijkheid te scheppen over de met dit 
systeem te verwezenlijken doelstellingen. Het beginsel aangaande het doel is overheersend in 
het licht van zowel artikel 8 van de EHRM als van het algemene gegevensbeschermingsbestel. 
In de ogen van zowel de EGTB als de artikel 29-Groep zal alleen aan de hand van duidelijk 
omschreven doeleinden precies uit te maken zijn of de verwerking van persoonsgegevens 
evenredig en toereikend is. 

Amendement 12
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
Doelstelling

Het VIS moet als doel hebben het beheer 
van het gemeenschappelijk visumbeleid, 
de consulaire samenwerking en de 
raadpleging van centrale autoriteiten die 
bevoegd zijn voor consulaire zaken te 
verbeteren doordat het gemakkelijker 
wordt gegevens betreffende aanvragen en 
de daarmee samenhangende beslissingen 
uit te wisselen. Zodoende zal het bijdragen 
tot:
(a)  de vergemakkelijking en versnelling 

van de procedure voor 
visumaanvragen;

(b) de garantie dat de criteria om vast te 
stellen welke lidstaat verantwoordelijk 
is voor de behandeling van de 
aanvraag op correcte wijze worden 
toegepast;

(c) de vergemakkelijking van 
fraudebestrijding;

Motivering

Het nieuwe artikel over de doelstelling neemt de bepalingen van de vroegere tweede 
paragraaf van artikel 1 over, die met de volgende aanpassingen rechtstreeks aan het 
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visumbeleid worden gekoppeld:
- er wordt een onderscheid gemaakt tussen de primaire doestellingen en bijkomende 
voordelen; 
- de vergemakkelijking van het gemeenschappelijk visumbeleid moet de kern vormen van het 
VIS. Dit wordt benadrukt in het eerste deel van het nieuwe artikel. De vergemakkelijking en 
versnelling van aanvragen wordt als doelstelling toegevoegd aangezien de grote meerderheid 
van aan ingezetenen van derde landen verstrekte Schengenvisa legitieme reizigers zijn. 

Amendement 13
Artikel 1 ter (nieuw)

Artikel 1 ter
Bijkomende voordelen

Het VIS houdt als bijkomende voordelen 
in dat het zal bijdragen tot:
(a) de vergemakkelijking van 
visumcontroles aan de buitengrenzen;
(e) hulpmiddelen bij de identificatie en de 
terugkeer van illegale immigranten;
(c) hulpmiddelen voor de vaststelling van 
de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van het onderzoek van een 
asielaanvraag volgens artikel 9 van 
Verordening (EG) nr. 343/2003
(d) de voorkoming van bedreigingen van 
de interne veiligheid van de lidstaten. 

Motivering

Dit nieuwe artikel neemt de bepalingen van de vroegere tweede paragraaf van artikel 1 over 
die niet kunnen worden beschouwd als zelfstandige doelstellingen maar enkel als een
positieve uitwerking van het VIS met de volgende aanpassingen:

- de verwijzing naar controles “op het grondgebied van de lidstaten” wordt geschrapt uit 
artikel 16 (visumcontroles) omdat deze kwestie wordt geregeld door artikel 17 (identificatie 
van illegale immigranten);
- het VIS mag niet worden gebruikt ter vergemakkelijking van de terugkeer van illegale 
immigranten (enkel hun identificatie), aangezien deze kwestie eerst moet worden beslist in de 
zopas voorgestelde Terugkeerrichtlijn; 
- het VIS mag niet worden gebruikt voor het onderzoek van een asielaanvraag aangezien dit 
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onevenredig zou zijn;
- de volgorde van de bijkomende voordelen wordt aangepast: de voorkoming van 
bedreigingen van de interne veiligheid wordt net als in de besluiten van de Raad van februari 
2004 naar het einde van de lijst verschoven. De rapporteur is van oordeel dat een goed 
visumbeleid automatisch een bijdrage levert tot de interne veiligheid. 

Amendement 14
Artikel 1 quater (nieuw)

Artikel 1 quater
Overbruggingsclausule

Om bedreigingen van de interne 
veiligheid van een van de lidstaten te 
voorkomen, krijgen de voor de interne 
veiligheid bevoegde overheden toegang tot 
het VIS op een wijze die wordt bepaald in 
een afzonderlijk instrument dat rekening 
houdt met ten minste de volgende 
beginselen:
(a) de toegang blijft een uitzondering die 
per afzonderlijk geval wordt toegestaan; 
de toegang mag geen routinezaak worden; 
(b) de toegang mag enkel worden 
aangevraagd met betrekking tot een 
lopend onderzoek van een ernstig 
misdrijf; 
(c) het VIS mag uitsluitend worden 
geraadpleegd op een enkel nationaal 
toegangspunt; 
(d) er moet een lijst worden gepubliceerd 
van de voor de interne veiligheid bevoegde 
overheden van elke lidstaat die toegang 
tot het VIS mogen aanvragen;
(e) hoofdstukken IV, V en VI van het 
voorstel van de Commissie “betreffende 
het visuminformatiesysteem (VIS) en de 
uitwisseling tussen de lidstaten van 
informatie op het gebied van visa voor 
kort verblijf” (COM(2004)835) moet 
mutatis mutandis worden opgenomen in 
het derdepijlerinstrument;
(f) onder geen beding mogen gegevens 
worden overgemaakt aan derde landen. 
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Motivering

Op verzoek van de Raad (besluiten van 7 maart 2005) werken de diensten van de Commissie 
momenteel aan een ontwerp van een derdepijlerinstrument dat veiligheidsdiensten toegang 
verleent tot het VIS. De rapporteur is van oordeel dat een dergelijke toegang beter zou zijn 
dan een ongeregelde verdoken toegang wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 
In het bijzonder kan een dergelijke toegang enkel worden verleend in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden, aangezien de VIS-gegevens in de eerste plaats worden verzameld ter 
vergemakkelijking van het visumbeleid. 

De overbruggingsclausule werd opgesteld, ervan uitgaande dat op het ogenblik van de 
goedkeuring van de VIS-verordening het besluit over het algemene 
gegevensbeschermingsbestel in de derde pijler zal zijn goedgekeurd en dat de 
gegevensbeschermingsexperten op een gepaste manier zullen zijn betrokken in alle fases van 
de het derdepijlerinstrument over interne veiligheid met inbegrip van het ontwerp van de 
technische bijzonderheden. 

Amendement 15
Artikel 2, punt 3

(3) "visumautoriteiten": de autoriteiten van 
elke lidstaat die verantwoordelijk zijn voor 
de behandeling van visumaanvragen en 
voor de in dat verband genomen 
beslissingen of voor beslissingen tot 
nietigverklaring, intrekking of verlenging 
van visa;

(3) "visumautoriteiten": de autoriteiten van 
elke lidstaat die verantwoordelijk zijn voor 
de behandeling van visumaanvragen en 
voor de in dat verband genomen 
beslissingen of voor beslissingen tot 
nietigverklaring, intrekking of verlenging 
van visa, zoals daarnaar wordt verwezen 
in deel II, punt 4 en bijlage VI van de 
Gemeenschappelijke visuminstructies en 
in Verordening (EG) 415/2003. 

Motivering

Het voorstel van de Commissie is gebaseerd op een functionele opvatting van autoriteit (bijv. 
een grenswacht die een visum uitreikt is op dat ogenblik geen grensbeambte maar een 
visumbeambte). Deze opvatting is gesteund op de redenering dat, volgens de Commissie, het 
onmogelijk is om uit te maken welke autoriteit in een lidstaat instaat voor wat. Een dergelijke 
opvatting is problematisch omdat zij de lidstaten veel ruimte laat voor interpretatie (de politie 
als immigratieautoriteit) en onmogelijk te controleren (consulteert de politieagent het VIS nu 
omdat hij een illegale immigrant identificeert of in het kader van een andere bezigheid?). 
Daarom stelt de rapporteur een reeks duidelijke definities van “autoriteiten” voor. 
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De definitie van “visumautoriteiten” wordt ontleend aan het Gemeenschapsrecht. 

Amendement 16
Artikel 2, punt 3 bis (nieuw)

(3 bis) “grenscontroleautoriteiten”: de 
nationale diensten die bevoegd zijn voor 
de grenscontrole waarnaar wordt 
verwezen in artikel 15, lid 2 van 
Verordening (EG) nr. .../2005 van het 
Europees Parlement en de Raad van ...
[tot vaststelling van een communautaire 
code betreffende de overschrijding van de 
grenzen door personen 
(Schengengrenzencode)

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 2, lid 3.

De definitie van “grenscontroleautoriteiten” wordt ontleend aan het Gemeenschapsrecht. 

Amendement 17
Artikel 2, punt 3 ter (nieuw)

(3ter) “asielautoriteiten”: de autoriteiten 
van elke lidstaat waarvan de Commissie 
volgens artikel 22 van Verordening (EG) 
nr. 343/2003 op de hoogte is gesteld.

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 2, lid 3.

De definitie van “asielautoriteiten” wordt ontleend aan het Gemeenschapsrecht. 

Amendement 18
Artikel 2, punt 3 quater (nieuw)
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(3quater) “immigratieautoriteiten”: de 
administratieve autoriteiten van elke 
lidstaat die bevoegd zijn voor de uitreiking 
van verblijfsvergunningen en de controle 
van de geldigheid van alle dergelijke 
vergunningen; 

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 2, lid 3. De definitie van 
“immigratieautoriteiten” identificeert duidelijk de autoriteiten die toegang moeten krijgen tot 
het VIS-gegevensbestand om illegale immigranten te identificeren, en sluiten politie en andere 
autoriteiten die instaan voor de interne veiligheid van de lidstaten uit. De toegang van deze 
laatste autoriteiten zal afzonderlijk worden geregeld in een derdepijlervoorstel. 

Amendement 19
Artikel 2, punt 5

(5) "aanvrager": een onderdaan van een 
derde land die een visumaanvraag heeft 
ingediend;

(5) "aanvrager": elk persoon die volgens 
Verordening (EG) nr. 539/2001 
onderhevig is aan de visumplicht en die 
een visumaanvraag heeft ingediend;

Motivering

Door het schrappen van de term “onderdaan van een derde land” in deze definitie kan de 
definitie van “derde land” worden weggelaten. Zie hierna bij artikel 2, lid 6.

Amendement 20
Artikel 2, punt 5 bis (nieuw)

(5 bis) “statusinformatie”: de informatie 
of een visum werd aangevraagd, 
afgegeven, geweigerd, nietig verklaard, 
ingetrokken of verlengd, of de informatie 
dat het onderzoek van een aanvraag werd 
geweigerd;
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Motivering

Omdat het begrip “statusinformatie” frequent in het voorstel voorkomt, acht de rapporteur 
het nodig dit te definiëren. De definitie is gebaseerd op informatie gehaald uit artikelen 6, 8, 
9, 10, 11 en 12.

Amendement 21
Artikel 2, punt 6

(6) "onderdaan van een derde land": 
eenieder die geen burger van de Europese 
Unie is in de zin van artikel 17, lid 1, van 
het EG-Verdrag;

Schrappen

Motivering

De uitdrukking “onderdaan van een derde land” komt in de tekst slechts twee keer voor: eerst 
in overweging 4, waar het deel uitmaakt van een verwijzing, en daarna in artikel 2, lid 5, 
waar het een element is van de definitie van “aanvrager”. Met de gewijzigde definitie van 
“aanvrager” is de definitie van “onderdaan van een derde land” overbodig geworden.

Amendement 2
Artikel 2, punt 7

(7) "leden van de groep": andere
aanvragers met wie de aanvrager samen 
reist, daaronder begrepen de 
echtgenoot/echtgenote en de kinderen die 
de aanvrager vergezellen;

(7) “groep”: aanvragers die door de wet 
worden verplicht het grondgebied van de 
lidstaten samen te betreden en te verlaten; 

Motivering

Zowel de EGTB als de artikel 29-Groep onderstreepten dat de definitie van “leden van de 
groep” moet worden verduidelijkt en worden gebaseerd op precieze, objectieve criteria 
omdat de huidige formulering ertoe zou kunnen leiden dat personen met onderling slechts vrij 
beperkte relaties (collega’s, klanten,...) worden beschouwd als “leden van een groep”. De 
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gevolgen hiervan zijn belangrijk omdat het aanvraagbestand van een aanvrager zal worden 
gekoppeld aan de aanvraagbestanden van de overige leden van de groep (in 
overeenstemming met artikel 5). Het amendement wil de definitie van “groep” beperken tot 
de situaties waar er in hoofde van de aanvragers een wettelijke verplichting bestaat om het 
grondgebied van de lidstaten samen te betreden en te verlaten, bijvoorbeeld in 
overeenstemming met deel I.2.1.4. van de Gemeenschappelijke visuminstructies
(“groepsvisum”) of met een goedgekeurde reisbestemming (Approved Destination Status, 
ADS) (zie bijvoorbeeld de overeenkomst met China; PB L 83, 20.3.2004, blz. 14-21). Voor de 
duidelijkheid wordt de verwijzing naar de familieleden van de aanvrager hier geschrapt maar 
ingevoerd in artikel 5, lid 4.

Amendement 23
Artikel 2, punt 11 bis (nieuw)

(11 bis) “verwerking”: verwerking zoals 
gedefinieerd in artikel 2, onder b) van 
Richtlijn 95/46/EG;

Motivering

Deze definitie is afkomstig uit de SIS II-voorstellen (COM(2005)236; voorgesteld artikel 3, lid 
2). Het is belangrijk om ze ook in deze tekst op te nemen.

Amendement 24
Artikel 2, punt 11 ter (nieuw)

(11ter) “gevaar voor de volksgezondheid”: 
een ziekte met epidemisch potentieel zoals 
gedefinieerd door de internationale 
gezondheidsregeling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en andere 
infectieziekten of besmettelijke parasitaire 
ziektes wanneer zij het voorwerp vormen 
van beschermingsmaatregelen van 
toepassing op burgers van de lidstaten.

Motivering

Deze definitie komt uit het compromis dat is bereikt tussen het Parlement en de Raad over de 
Schengengrenzencode (Verslag Cashman, A6-0188/2005; artikel 2, lid 19).
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Amendement 25
Artikel 3, paragraaf 1 punt (d)

(d) links naar andere toepassingen. (d) links naar andere toepassingen zoals 
bedoeld in artikel 5, lid 3 en 4. 

Motivering

Er zijn slechts twee mogelijke links tussen toepassingen. Voor de duidelijkheid wordt hiernaar 
verwezen. 

Amendement 26
Artikel 4, paragraaf 3

3. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteiten aan waarvan de 
personeelsleden toegang hebben tot het 
VIS om gegevens in te voeren, te wijzigen, 
te verwijderen of te raadplegen. Elke 
lidstaat verstrekt de Commissie een lijst 
van die autoriteiten.

3. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteiten aan waarvan de 
personeelsleden toegang hebben tot het 
VIS om gegevens in te voeren, te wijzigen, 
te verwijderen of te raadplegen. Elke 
lidstaat verstrekt de Commissie 
onmiddellijk een lijst van die autoriteiten, 
en eventuele wijzigingen hieraan. Deze 
lijst zal vermelden voor welke doelstelling 
of voor welk bijkomend voordeel elke 
autoriteit gegevens in het VIS kan 
verwerken. 

De Commissie maakt deze lijst bekend in 
het Publicatieblad van de Europese Unie .

Binnen dertig dagen na de 
inwerkingtreding van deze verordening
maakt de Commissie in het Publicatieblad 
van de Europese Unie een lijst bekend die 
alle bevoegde autoriteiten vermeldt die in 
overeenstemming met de eerste paragraaf 
werden aangewezen. Wanneer daaraan 
wijzigingen worden aangebracht, maakt 
de Commissie eens per jaar in het 
Publicatieblad van de Europese Unie een 
geactualiseerde geconsolideerde lijst 
bekend. Zij publiceert op haar website een 
constant geactualiseerde elektronische 
versie van de lijst. 
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Motivering

De bekendmaking van geactualiseerde geconsolideerde lijsten op regelmatige basis is een 
onmisbaar hulpmiddel voor de supervisie en controle op zowel Europees als nationaal en 
internationaal vlak. Met het oog op een doelmatiger controle moet de lijst specificeren voor 
welk doel de autoriteit gegevens in het VIS kan verwerken. Deze bepaling is afkomstig uit 
artikel 101 van de Schengenovereenkomst. 

Amendement 27
Artikel 5, paragraaf 2

2. Bij het aanmaken van het 
aanvraagdossier gaat de visumautoriteit in 
het VIS na of door een van de lidstaten een 
eerdere aanvraag van de betrokken 
aanvrager in het VIS is geregistreerd.

2. Bij het aanmaken van het 
aanvraagdossier gaat de visumautoriteit in 
het VIS na of door een van de lidstaten 
conform artikel 13 een eerdere aanvraag 
van de betrokken aanvrager in het VIS is 
geregistreerd .

Motivering

Waar artikel 5 de algemene procedure beschrijft, verstrekt artikel 13 details hierover. Om elk 
misverstand te vermijden, wordt dit verduidelijkt door de inlassing van deze verwijzing.

Amendement 28
Artikel 5, paragraaf 4

4. Indien de aanvrager in een groep met 
andere aanvragers reist, maakt de 
visumautoriteit een aanvraagdossier aan 
voor elke aanvrager en worden de 
aanvraagdossiers van de leden van de 
groep aan elkaar gekoppeld.

4. Indien de aanvrager in een groep of met 
zijn echtgeno(o)t(e) en kinderen reist, 
maakt de visumautoriteit een 
aanvraagdossier aan voor elke aanvrager en 
worden de aanvraagdossiers van deze 
personen aan elkaar gekoppeld.

Motivering

Om de samenhang met de terminologie zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 7, te garanderen. 
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Amendement 29
Artikel 6, punt 4, punt (b)

(b) huidige nationaliteit en nationaliteit bij 
de geboorte;

(b) huidige nationaliteit;

Motivering

Deze informatie is van geen belang voor de uitvoering van het gemeenschappelijk 
visumbeleid en kan in feite aanleiding vormen voor onwettige discriminatie tussen aanvragers 
die burgers zijn van hetzelfde derde land (advies van de artikel 29-Groep, blz. 11).

Amendement 30
Artikel 6, punt 4, punt (f)

(f) gegevens over de persoon die de 
uitnodiging heeft gedaan of die verplicht 
is de kosten van levensonderhoud te 
betalen tijdens het verblijf, namelijk:

Schrappen

(i) ingeval het gaat om een natuurlijke 
persoon: achternaam, voornaam en adres 
van die persoon;
(ii) ingeval het gaat om een bedrijf: de 
naam van het bedrijf en de achternaam en 
voornaam van de contactpersoon bij dat 
bedrijf;

Motivering

Zoals gesteld door de artikel 29-Groep (blz. 15 van zijn advies), kan het gebruik van 
dergelijke gegevenscategorieën nuttig of noodzakelijk zijn wanneer een precies onderzoek 
wordt gestart met betrekking tot specifieke personen over concrete schendingen van wettelijke 
bepalingen. De verwerking ervan zou echter buitensporig en onevenredig zijn voor de 
routinematige tenuitvoerlegging van het visumbeleid. Er wordt voorgesteld om deze gegevens 
op te nemen in artikel 7 aangezien kan worden verondersteld dat in het algemeen aanvragen 
die het voorwerp uitmaken van overleg met andere lidstaten een groter risico vormen dan 
“normale aanvragen”. Wanneer een probleem zou rijzen en wanneer geen overleg met een 
andere lidstaat noodzakelijk zou zijn, zouden de gegevens nog steeds plaatselijk beschikbaar 
zijn in het consulaat aangezien zij moeten worden vermeld op de visumaanvraag. Bovendien 
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vereisen de huidige Gemeenschappelijke visuminstructies niet uitdrukkelijk in elk geval een 
uitnodiging (zie deel III.2 van de Gemeenschappelijke visuminstructies).

Amendement 31 
Artikel 6, punt 6

(6) de vingerafdrukken van de aanvrager, 
overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van de Gemeenschappelijke 
visuminstructies.

(6) de vingerafdrukken van aanvragers 
van minstens 12 jaar oud en jonger dan 
80.

Motivering

De rapporteur werpt deze kwesties op in de huidige wettelijke tekst, wetende dat de 
Commissie ze wenst te regelen in een afzonderlijk juridisch instrument als amendement aan 
de Gemeenschappelijke visuminstructies. Omdat dit voorstel echter nog niet werd 
goedgekeurd, moeten deze belangrijke kwesties hier worden ingevoerd. Tot nog toe bestaat er 
geen geschikte technologie voor vingerafdrukken van kinderen. Daarom bewaart Eurodac 
enkel vingerafdrukken van personen van minstens 14 jaar. Omdat de technologie werd 
verfijnd, stelt de rapporteur een leeftijdsgrens van 12 jaar voor. Wat senioren betreft, vindt de 
rapporteur het niet opportuun om vingerafdrukken te nemen van personen van 80 jaar of 
ouder. Deze personen worden niet meer als een risico beschouwd. Zelfs in het kader van het 
US-VISIT-programma worden personen van ouder dan 79 vrijgesteld van het laten nemen 
van vingerafdrukken. 

Amendement 32 
Artikel 6, paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. Wanneer de vingerafdrukken van 
een aanvrager niet kunnen worden 
gebruikt, moet daarvan melding worden 
gemaakt in de sectie opmerkingen van het 
uniform visummodel van Verordening 
(EG) 1683/95 en in het VIS. In dat geval 
mogen uitsluitend de achternaam, 
achternaam bij de geboorte (vroeger 
gebruikte familienaam en/of -namen), 
voornamen, geslacht en datum, plaats en 
land van geboorte van de aanvrager 
worden gebruikt als zoekcriteria. De 
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waardigheid en de integriteit van de 
persoon moet ten volle worden 
gerespecteerd. 

Motivering

Volgens diverse studies wordt geschat dat tot 5 % van de bevolking niet in aanmerking komt 
voor inschrijving (omdat zij geen leesbare of helemaal geen vingerafdrukken hebben). Voor 
2005 wordt uitgegaan van om en nabij de 20 miljoen visumaanvragen, wat wil zeggen dat tot 
1 miljoen mensen niet in aanmerking komt voor het normale inschrijvingsproces. Daarom 
moeten aangepaste vangnetprocedures worden voorzien. Volgens de EGTB mogen deze 
procedures noch het veiligheidsniveau van het visumbeleid verminderen, noch individuen met 
onleesbare vingerafdrukken stigmatiseren. De rapporteur is van oordeel dat de achternaam, 
achternaam bij de geboorte (vroeger gebruikte familienaam en/of -namen), en voornamen 
samen met geslacht en datum, plaats en land van geboorte aan deze vereisten tegemoetkomen.

Amendement 33 
Artikel 6, paragraaf 1 ter (nieuw)

1ter. De lidstaten werken een procedure 
uit voor het geval dat een persoon beweert 
verkeerdelijk te zijn afgewezen. In 
dergelijke gevallen mogen uitsluitend de 
achternaam, achternaam bij de geboorte 
(vroeger gebruikte familienaam en/of 
-namen), voornamen, geslacht en datum, 
plaats en land van geboorte van de 
persoon worden gebruikt als zoekcriteria. 
De waardigheid en de integriteit van de 
persoon moet ten volle worden 
gerespecteerd. 

Motivering

Zoals beklemtoond door de EGTB en diverse studies over biometrica, moeten voor 
vergissingen vangnetprocedures worden voorzien. Zie ook de motiveringen voor de 
amendementen op artikel 6, lid 1(bis)(nieuw) en overweging 9 bis (nieuw).

Amendement 34
Artikel 7, punt 7 bis (nieuw)

(7 bis) gegevens over de persoon die de 
uitnodiging heeft gedaan of die verplicht 
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is de kosten van levensonderhoud te 
betalen tijdens het verblijf, namelijk:
(i) ingeval het gaat om een natuurlijke 
persoon: achternaam, voornaam en adres 
van die persoon;
(ii) ingeval het gaat om een bedrijf: de 
naam van het bedrijf en de achternaam en 
voornaam van de contactpersoon bij dat 
bedrijf;

Motivering

Zie de motivering voor het amendement op artikel 6, lid 4 (septies).

Amendement 35
Artikel 9, punt 2

(2) de autoriteit die heeft geweigerd de 
aanvraag te behandelen, met vermelding of 
deze beslissing namens een andere 
lidstaat is genomen;

(2) de autoriteit die heeft geweigerd de 
aanvraag te behandelen;

Motivering

Volgens de Gemeenschappelijke visuminstructies, deel II, 1.2 (blz. 15-17) mag de 
vertegenwoordiging enkel gelden voor de uitreiking van visa. Dat wil zeggen dat de 
vertegenwoordigende lidstaat niet namens de vertegenwoordigde lidstaat mag weigeren om 
de aanvraag te behandelen. De voor deze beslissing bevoegde lidstaat is de 
vertegenwoordigde lidstaat. 

Amendement 36
Artikel 10, paragraaf 1, punt (b)

(b) de autoriteit die het visum heeft 
geweigerd, met vermelding of deze 
beslissing namens een andere lidstaat is 
genomen;

(b) de autoriteit die het visum heeft 
geweigerd;
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Motivering

Volgens de Gemeenschappelijke visuminstructies, deel II, 1.2 (blz. 15-17) mag de 
vertegenwoordiging enkel gelden voor de uitreiking van visa. Dat wil zeggen dat de 
vertegenwoordigende lidstaat niet namens de vertegenwoordigde lidstaat een visum mag 
weigeren. De voor deze beslissing bevoegde lidstaat is de vertegenwoordigde lidstaat. 

Amendement 37
Artikel 10, paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. De in paragraaf 2 vermelde redenen 
voor weigering moeten voor elke nieuwe 
visumaanvraag worden heroverwogen en 
zullen derhalve een nieuwe beslissing niet 
beïnvloeden. 

Motivering

De geldigheidsduur voor redenen voor weigering van een visum moet beperkt zijn. Daarom 
moeten zij worden heroverwogen. 

Amendement 38
Artikel 11, paragraaf 1, punt (b)

(b) de autoriteit die het visum nietig heeft 
verklaard of heeft ingetrokken, met 
vermelding of de beslissing namens een 
andere lidstaat is genomen;

(b) de autoriteit die het visum nietig heeft 
verklaard of heeft ingetrokken;

Motivering

Volgens de Gemeenschappelijke visuminstructies, deel II, 1.2 (blz. 15-17) mag de
vertegenwoordiging enkel gelden voor de uitreiking van visa. Dat wil zeggen dat de 
vertegenwoordigende lidstaat niet namens de vertegenwoordigde lidstaat een visum nietig
mag verklaren of intrekken. De voor deze beslissingen bevoegde lidstaat is de 
vertegenwoordigde lidstaat. 

Amendement 39
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Artikel 12, paragraaf 1, punt (b)

(b) de autoriteit die het visum heeft 
verlengd, met vermelding of deze 
beslissing namens een andere lidstaat is 
genomen;

(b) de autoriteit die het visum heeft 
verlengd;

Motivering

Volgens de Gemeenschappelijke visuminstructies, deel II, 1.2 (blz. 15-17) mag de 
vertegenwoordiging enkel gelden voor de uitreiking van visa. Dat wil zeggen dat de 
vertegenwoordigende lidstaat niet namens de vertegenwoordigde lidstaat een visum mag 
verlengen. De voor deze beslissing bevoegde lidstaat is de vertegenwoordigde lidstaat. 

Amendement 40
Artikel 13, paragraaf 2, inleiding

2. De bevoegde visumautoriteit krijgt voor 
de in lid 1 genoemde doelstellingen 
toegang voor het verrichten van een 
onderzoek aan de hand van een of meer 
van de volgende gegevens

2. De bevoegde visumautoriteit krijgt voor 
de in lid 1 genoemde doelstellingen 
toegang voor het verrichten van een 
onderzoek aan de hand van het nummer 
van de visumsticker van eventuele vroeger 
afgegeven visa. 

Motivering

De rapporteur is van oordeel dat de belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord met 
betrekking tot het gebruik van het VIS voor de vermelde doelstellingen (artikel 13, artikel 16, 
artikel 17 en artikel 18) de volgende zijn: Welke is in elk specifiek geval de “sleutel” om de 
database te openen, en tot welke gegevens moeten de bevoegde autoriteiten dan toegang 
krijgen? Bij de beantwoording van deze vragen trachtte de rapporteur in elk specifiek geval 
het aantal sleutels en gegevens te verminderen om de toegang te beperken tot wat werkelijk 
noodzakelijk en evenredig is. 

In het geval van artikel 13 maakt de rapporteur een onderscheid tussen de gevallen waar de 
aanvrager de visumsticker van een eerder afgegeven visum kan voorleggen en de gevallen 
waar hij (zij) dat niet kan. Voor het eerste geval werd het nummer van de visumsticker 
beschouwd als de adequate en voldoende sleutel om het systeem te openen en te zien of de 
visumaanvrager al dan niet is opgenomen in het VIS. 

Wanneer een aanvrager geen visumsticker van een eerder afgegeven visum kan voorleggen 
(artikel 13, lid 2(bis)(nieuw)), is de rapporteur van oordeel dat vingerafdrukken, geslacht en 
datum, plaats en land van geboorte adequate en voldoende middelen zijn om te controleren of 
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een visumaanvrager al dan niet is opgenomen in het VIS. Voor personen die niet in 
aanmerking komen voor inschrijving, is de procedure van artikel 6, lid 1 (bis)(nieuw) van 
toepassing. Het gebruik van alle andere gegevens (achternaam, achternaam bij de geboorte 
(vroegere achternaam en/of achternamen), voornamen, type en nummer van het 
reisdocument, de autoriteit die het uitreikte en de datum van afgifte en van verstrijken; de 
naam van de persoon of het bedrijf dat een uitnodiging heeft gestuurd of die verplicht is de 
kosten van levensonderhoud te betalen tijdens het verblijf; foto’s) zouden noodzakelijk noch 
evenredig zijn. 

Amendement 41
Artikel 13, paragraaf 2, punt (a)

(a) het nummer van de aanvraag; Schrappen

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 13, lid 2 en 13, lid 2 (ter)(nieuw).

Amendement 42
Artikel 13, paragraaf 2, punt (b)

(b) de gegevens bedoeld in artikel 6, lid 4, 
onder a);

Schrappen

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 13, lid 2. Het gebruik van achternaam, 
achternaam bij de geboorte (vroegere achternaam en/of achternamen en voornamen is niet 
enkel onnodig maar kan ook de deur openen voor allerhande “visexpedities”, gewoon omdat 
een naam gemakkelijk beschikbaar is (en een visumnummer niet). De overige gegevens 
voorzien in artikel 6, lid 4 (bis) (geslacht en datum, plaats en land van geboorte) mogen enkel 
worden gebruikt wanneer de aanvrager de visumsticker van een eerder afgegeven visum niet
kan voorleggen (zie artikel 13, lid 2 (bis)(nieuw). 

Amendement 43
Artikel 13, paragraaf 2, punt (c)

(c) de in artikel 6, lid 4, onder c), bedoelde Schrappen
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gegevens over het reisdocument;

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 13, lid 2. Het gebruik van het type en het 
nummer van het reisdocument, de autoriteit die het uitreikte en de datum van afgifte en van 
verstrijken is niet noodzakelijk voor de opening van het systeem aangezien het nummer van de 
visumsticker als voldoende wordt beoordeeld. 

Amendement 44
Artikel 13, paragraaf 2 punt (d)

(d) de naam van de persoon of het bedrijf 
bedoeld in artikel 6, lid 4, onder f);

Schrappen

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 13, lid 2. Het gebruik van deze gegevens is 
sterk onevenredig met het doel om te zien of de persoon eerder een visum heeft aangevraagd 
en er is geen directe link tussen beide. 

Amendement 45
Artikel 13, paragraaf 2, punt (e)

e) foto’s; Schrappen

Motivering

Zowel de EGTB in zijn advies (blz. 12) als de studie over biometrica die werd besteld door de 
Commissie LIBE (“Biometrics at the Frontiers: Assessing the Impact on Society”, IPTS, blz. 
106-111) kwamen tot het besluit dat de gezichtsherkenningstechnologie nog niet voldoende is 
ontwikkeld en dat daarom foto’s niet kunnen worden gebruikt voor identificatiedoeleinden 
(een-op-veel) in een grootschalig gegevensbestand; zij leveren geen betrouwbare resultaten 
op. Daarom worden foto’s systematisch geschrapt als zoekcriterium voor identificatie. Er 
blijft evenwel gebruik van worden gemaakt bij de identiteitscontrole (een-op-een). 

Eens de gezichtsherkenningstechnologie verder is geëvolueerd, wordt de Commissie 
uitgenodigd om een voorstel tot amendement van deze verordening te formuleren. 
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Amendement 46
Artikel 13, paragraaf 2, punt (f)

(f) vingerafdrukken; Schrappen

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 13, lid 2. Er is geen rechtvaardiging voor 
het gebruik van vingerafdrukken aangezien het nummer op de visumsticker volstaat. 
Vingerafdrukken zullen enkel worden gebruikt als zoekcriterium wanneer de aanvrager de 
visumsticker van een eerder afgegeven visum niet kan voorleggen (zie artikel 13, lid 2 
(bis)(nieuw)).

Amendement 47
Artikel 13, paragraaf 2, punt (g)

(g) het nummer van de visumsticker van 
een eerder afgegeven visum.

Schrappen

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 13, lid 2. Deze tekst werd ingevoerd in het 
midden van artikel 13, lid 2. 

Amendement 48
Artikel 13, paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer een aanvrager geen 
visumsticker van een eerder afgegeven 
visum kan voorleggen, heeft de bevoegde 
visumautoriteit het recht om, voor de 
doelstellingen waarnaar wordt verwezen 
in paragraaf 1, in het VIS te zoeken met 
de volgende gegevens:
(a) de vingerafdrukken, geslacht en 
datum, plaats en land van geboorte van de 
aanvrager;
(b) de achternaam, achternaam bij de 
geboorte (vroeger gebruikte familienaam 
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en/of -namen), en voornamen samen met 
zijn of haar geslacht en datum, plaats en 
land van geboorte in overeenstemming 
met artikel 6 (1bis).

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 13, lid 2.

Amendement 49
Artikel 13, paragraaf 2 ter (nieuw)

2ter. In de loop van een onderzoek van 
een visumaanvraag heeft de bevoegde 
visumautoriteit het recht om in het VIS te 
zoeken met het aanvraagnummer. 

Motivering

Wanneer een aanvrager verschillende keren naar het consulaat moet komen (bijvoorbeeld om 
bijkomende gevraagde documenten te brengen), moet het mogelijk zijn om toegang te krijgen 
tot het VIS aan de hand van het aanvraagnummer.

Amendement 50
Artikel 13, paragraaf 2 quater (nieuw)

2quater. Wanneer een aanvrager beweert 
verkeerdelijk te zijn afgewezen, is de 
procedure van artikel 6 (1ter) van 
toepassing.

Motivering

Zie de motivering voor het amendement op artikel 6, lid 1 (ter)(nieuw).
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Amendement 51
Artikel 13, paragraaf 3

3. Indien bij het onderzoek aan de hand van 
een of meer van de in lid 2 genoemde 
gegevens blijkt dat in het VIS gegevens 
betreffende de aanvrager zijn opgeslagen, 
krijgt de visumautoriteit uitsluitend voor de 
in lid 1 genoemde doelstellingen toegang 
tot het aanvraagdossier en de daaraan 
gekoppelde aanvraagdossiers.

3. Indien bij het onderzoek aan de hand van 
de in lid 2, 2 bis, 2 ter of 2 quater
genoemde gegevens blijkt dat in het VIS 
gegevens betreffende de aanvrager zijn 
opgeslagen, krijgt de visumautoriteit 
uitsluitend voor de in lid 1 genoemde 
doelstellingen toegang tot het 
aanvraagdossier en de daaraan gekoppelde 
aanvraagdossiers in overeenstemming met 
artikel 5, lid 3 en 4.

Motivering

Voor het eerste deel: de veranderingen zijn noodzakelijk voor de samenhang met de overige 
amendementen op artikel 13.

Voor het tweede deel: zie de motivering voor het amendement op artikel 3, lid 1 (quinquies).

Amendement 52
Artikel 15, paragraaf 1bis (nieuw)

1 bis. Voor rapportering en statistieken 
mogen uitsluitend gegevens worden 
gebruikt die geen identificatie van 
aanvragers mogelijk maken. 

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de aard van de gegevens, gebruikt voor rapportering 
en statistieken geen identificatie van individuele aanvrager mogelijk mogen maken. 

Amendement 53
Artikel 15, punt 2

(2) de bevoegde autoriteiten; (2) de bevoegde autoriteit bij dewelke de 
visumaanvraag werd ingediend en haar 
locatie; 
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Motivering

De term “bevoegde autoriteiten” is te vaag met het oog op rapportering en statistieken. Er
moet duidelijk worden gesteld dat het gaat om de bevoegde autoriteit bij dewelke de 
visumaanvraag werd ingediend (bijv. welk consulaat?) en de fysische plaats, die belangrijk 
zijn voor rapportering en statistieken. 

Amendement 54
Artikel 15, punt 9

(9) de bevoegde autoriteit en de datum van 
de beslissing waarbij een eerdere 
visumaanvraag is afgewezen.

(9) de bevoegde autoriteit, en haar locatie, 
die de visumaanvraag afwees en de datum 
van afwijzing.

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 15, lid 2. Het woord “eerdere” werd 
geschrapt omdat het overbodig is. 

Amendement 55
Artikel 16, titel

Gebruik van gegevens voor de controle van 
visa

Gebruik van gegevens voor de controle van 
visa aan de buitengrenzen.

Motivering

De rapporteur is van oordeel dat artikel 16 enkel van toepassing moet zijn wanneer de VIS-
gegevens kunnen worden gebruikt voor de controle van visa aan de buitengrenzen en dat 
moet worden uitgesloten dat controles worden uitgevoerd binnen het grondgebied van de 
lidstaten. Deze laatste activiteit wordt voorzien door artikel 17. Dit wordt gedaan om 
duidelijk te identificeren welke autoriteiten toegang hebben tot het VIS en voor welk doel. Zie 
ook de motivering voor het amendement op artikel 16 quater, lid 1.

Amendement 56
Artikel 16, paragraaf 1

1. De autoriteiten die bevoegd zijn 1. De bevoegde grenscontroleautoriteiten
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controles aan de buitengrenzen en op het 
grondgebied van de lidstaat te verrichten, 
kunnen uitsluitend met het oog op de 
verificatie van de identiteit van de persoon 
en/of de echtheid van het visum 
nasporingen verrichten aan de hand van 
de volgende gegevens:

(a) de gegevens bedoeld in artikel 6, lid 4, 
onder a);
(b) de in artikel 6, lid 4, onder c), bedoelde 
gegevens over het reisdocument;
(c) foto’s;
(d) vingerafdrukken;
(e) het nummer van de visumsticker.

die instaan voor de uitvoering van 
controles op visa aan de buitengrenzen 
krijgen uitsluitend met het oog op de 
verificatie van de identiteit van de persoon 
en/of de echtheid van het visum toegang tot 
de gegevens van gezichtsopname en 
vingerafdrukken die zijn bewaard op het 
opslagmedium voorzien in Verordening 
2005/XX/EG (tot wijziging van 
Verordening (EG) 1683/95 betreffende de 
invoering van een uniform visummodel)

Motivering
In het specifieke geval van grenscontrole bestaat de taak van de grenswachter uit de controle 
of een reiziger die is onderworpen aan de visumplicht, over een visum beschikt en of dit visum 
authentiek is (d.w.z. op correcte wijze aan de persoon werd afgegeven). Dit proces wordt 
“verificatie” genoemd (zie de definitie in artikel 2, lid 10): is de persoon die voor de 
grenswachter diegene die, aan wie het visum werd afgegeven? Daar is geen toegang tot de 
centrale databank voor nodig. Het is voldoende wanneer de voor de verificatie vereiste 
gegevens decentraal op een microchip worden opgeslagen (op het visum zelf of op een 
afzonderlijke smartcard). De toepassing van het evenredigheidsbeginsel laat ons kiezen voor 
de minst opdringerige optie. Deze oplossing wordt ook voorgesteld door de artikel 29-Groep
in zijn advies over het VIS (blz. 16) en door de EGTB in diens advies (blz. 11). Hetzelfde 
concept om gegevens voor de verificatie bij voorkeur decentraal op te slaan, wordt verdedigd 
door de Raad van Europa in het “Progress Report on the Application of the Principles of 
Convention 108 to the Collection and processing of Biometric Data”; blz. 26). 
Bijkomende voordelen van deze oplossing zouden zijn dat het aantal gebruikers en 
toegangspunten tot het VIS wordt beperkt en dat daardoor kosten, opleidingsvereisten van 
medewerkers en risico tot misbruik waarschijnlijk worden verminderd. 
Deze oplossing werd voor het eerst voorgesteld door de Commissie (COM(2003)558). Op dit 
ogenblik is de procedure evenwel geblokkeerd omdat klaarblijkelijk op technische problemen 
werd gestuit (in het bijzonder conflicten tussen meerdere visa in hetzelfde paspoort). Er wordt 
ook geargumenteerd dat de gedecentraliseerde oplossing bijkomende kosten zou veroorzaken 
(voor de chip) en meer tijd zou vergen bij de grenscontrole dan het terugvinden van gegevens 
in een centraal gegevensbestand dat in ieder geval nodig is als back-up. Daar staat tegenover 
dat het, wanneer de noodzakelijke wil aan de dag wordt gelegd, mogelijk moet zijn om de 
technische problemen te overwinnen. De kost van een chip is een peulenschil vergeleken met 
de uitrustingskosten voor consulaten, grensdoorlaatposten en alle andere autoriteiten. 
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Bovendien zullen er besparingen zijn omdat niet alle grenscontroleposten moeten worden 
uitgerust met een toegang tot het centrale VIS. 
Voorts werd de verwijzing naar “controles op het grondgebied van de lidstaten” geschrapt. 
Dat zal de verantwoordelijkheid zijn van de immigratieautoriteiten. 

Amendement 57
Artikel 16, paragraaf 2

2. Indien uit de nasporingen aan de hand 
van een of meer van de in lid 1 genoemde 
gegevens blijkt dat in het VIS gegevens 
betreffende de aanvrager zijn opgeslagen, 
wordt de bevoegde autoriteit uitsluitend 
om de in lid 1 vermelde reden toegang 
verleend voor het raadplegen van de 
volgende gegevens in het aanvraagdossier 
en de daaraan gekoppelde 
aanvraagdossiers van leden van de groep:
(a) de statusinformatie en de uit het 
aanvraagformulier overgenomen 
gegevens bedoeld in artikel 6, leden 2 en 
4, en artikel 7;
(b) foto’s;
(c) vingerafdrukken;
(d) in verband met eerder afgegeven, 
nietig verklaarde, ingetrokken of 
verlengde visa ingevoerde gegevens.

2. De bevoegde grenscontroleautoriteiten 
moeten bij twijfel de vingerafdrukken van 
de aanvrager gebruiken om een meer 
betrouwbaar verband te leggen tussen de 
houder van het visum en het visum

Motivering
Het is verkieselijk te bepalen dat de biometrische gegevens op het ogenblik van de 
grenscontrole niet moeten worden gebruikt in elk individueel geval (wat te veel tijd zou 
vergen), maar enkel bij twijfel. 

Amendement 58
Artikel 16, paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten zullen een 
toegangspunt tot het VIS oprichten op alle 
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aangewezen grensdoorlaatposten zoals 
door de lidstaten dat aan de Commissie 
hebben gemeld in overeenstemming met 
artikel 34, lid 1 (b) van Verordening [... 
grenzencode], uitsluitend met het oog op 
de verificatie van de identiteit van de 
persoon en/of de echtheid van het visum 
wanneer het opslagmedium voorzien door 
Verordening 2005/XX/EG (tot wijziging 
van Verordening (EG) 1683/95 
betreffende de invoering van een uniform 
visummodel niet kan worden gebruikt. 
Een beperkt aantal speciaal opgeleide 
grenswachters zal beschikken over het 
recht om in het VIS te zoeken met het 
nummer van de visumsticker. 

Motivering
Het is nodig om op alle grensdoorlaatposten te beschikken over een enkele toegang tot het 
VIS voor wanneer een chip of smartcard het niet zouden doen. In dat geval volstaat het 
nummer van de visumsticker als sleutel om toegang te krijgen tot het gegevensbestand. 

Amendement 59
Artikel 16, paragraaf 2 ter (nieuw)

2 ter. Wanneer uit de in paragraaf 2 bis 
beschreven opzoeking blijkt dat de 
aanvrager in het VIS is opgenomen, 
hebben de bevoegde 
grenscontroleautoriteiten enkel voor het 
in paragraaf 2 bis vermelde doel het recht 
om de gegevens waarnaar wordt verwezen 
in artikel 6, lid 5, en 6, lid 6, te 
consulteren. 

Motivering
In de tweede stap moeten de grenscontroleautoriteiten beschikken over de mogelijkheid om 
toegang te verkrijgen tot dezelfde gegevens als opgeslagen op het opslagmedium. 
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Amendement 60
Artikel 17, titel

Gebruik van gegevens voor de identificatie 
en terugkeer van illegale immigranten

Gebruik van gegevens voor de identificatie 
van illegale immigranten

Motivering

De terugkeer van illegale immigranten mag geen doelstelling zijn van het VIS (enkel hun 
identificatie). Deze kwestie moet worden opgelost in de Terugkeerrichtlijn.

Amendement 61
Artikel 17, paragraaf 1

1. De bevoegde immigratieautoriteiten 
kunnen uitsluitend met het oog op de 
identificatie en de terugkeer van illegale 
immigranten nasporingen verrichten aan de 
hand van de volgende gegevens:

(a) de gegevens bedoeld in artikel 6, lid 4, 
onder a);

(b) foto’s;
(c) vingerafdrukken. 

1. De bevoegde immigratieautoriteiten 
kunnen uitsluitend met het oog op de 
identificatie van illegale immigranten 
nasporingen verrichten aan de hand van de 
volgende gegevens:

(a) wanneer de persoon houder is van een 
visum: het nummer van de visumsticker;

(b) wanneer de persoon geen houder is 
van een visum:

(i) zijn of haar vingerafdrukken, 
geslacht en datum, plaats en land 
van geboorte;
(ii) zijn of haar achternaam, 
achternaam bij de geboorte 
(vroeger gebruikte familienaam 
en/of -namen), en voornamen 
samen met zijn of haar geslacht en 
datum, plaats en land van geboorte 
in overeenstemming met artikel 6, 
lid 1 bis.

Wanneer de aanvrager beweert 
verkeerdelijk te zijn afgewezen, is de 
procedure van artikel 6 (1 ter) van 
toepassing.
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Motivering

De terugkeer van illegale immigranten mag geen doelstelling zijn van het VIS (enkel hun 
identificatie).

Zoals voor de overige amendementen op dit artikel, is de rapporteur van oordeel dat niet mag 
worden uitgesloten dat de persoon die de bevoegde autoriteiten wensen te identificeren 
beschikt over een reisdocument met een visum. Daarom moet een duidelijk onderscheid 
worden gemaakt tussen deze situatie en het geval dat de persoon niet beschikt over een 
reisdocument met een visum. 

In het eerste geval werd het nummer van de visumsticker beschouwd als de adequate en 
voldoende sleutel om het systeem te openen. Wanneer een persoon niet beschikt over een 
reisdocument is de rapporteur van oordeel dat vingerafdrukken, geslacht en datum, plaats en 
land van geboorte voldoende middelen zijn om te controleren of de persoon al dan niet in het 
VIS is geregistreerd (en voor de persoon die niet kan worden ingeschreven, is de procedure 
voorzien in artikel 6, lid 1(bis)(nieuw) van toepassing). De overige gegevens bedoeld in 
artikel 6, lid 4, onder a) zijn in geen van deze gevallen vereist. Foto’s worden systematisch 
geschrapt als een zoekcriterium voor identificatie. Er blijft evenwel gebruik van worden 
gemaakt bij de identiteitscontrole (een-op-een) (zie ook het amendement op artikel 
(13)(2)(sexies)). 

Voor de nieuwe procedure ingevoerd in punt (iii), zie de motivering voor het amendement op 
artikel 6, lid 1(ter)(nieuw).

Amendement 62
Artikel 17, paragraaf 2, inleiding

2. Indien uit de nasporingen aan de hand 
van een of meer van de in lid 1 genoemde 
gegevens blijkt dat in het VIS gegevens 
betreffende de aanvrager zijn opgeslagen, 
wordt de bevoegde autoriteit uitsluitend 
met het oog op de in lid 1 genoemde 
doelstellingen toegang verleend voor het 
raadplegen van de volgende gegevens in 
het aanvraagdossier en het/de daaraan 
gekoppelde aanvraagdossier(s):

2. Indien uit de nasporingen aan de hand 
van de in lid 1 genoemde gegevens blijkt 
dat in het VIS gegevens betreffende de 
aanvrager zijn opgeslagen, wordt de 
bevoegde immigratieautoriteit uitsluitend 
met het oog op de in lid 1 genoemde 
doelstelling toegang verleend voor het 
raadplegen van de volgende gegevens in 
het aanvraagdossier en het/de daaraan 
gekoppelde aanvraagdossier(s) in 
overeenstemming met artikel 5, leden 3 en 
4:
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Motivering

Om de samenhang met de amendementen op artikel 17(bis) en artikel 3, lid 1(quinquies) te 
waarborgen. Zie de motiveringen aldaar.

Amendement 63
Artikel 17, paragraaf 2, punt (b)

(b) de uit het aanvraagformulier 
overgenomen gegevens bedoeld in artikel 
6, lid 4, en artikel 7;

(b) de uit het aanvraagformulier 
overgenomen gegevens bedoeld in artikel 
6, lid 4;

Motivering

Het is niet nodig om toegang te hebben tot gegevens vermeld in artikel 7 omdat de 
statusinformatie, de gegevens bedoeld in artikel 6, lid 4, en de foto’s adequate en voldoende 
middelen zijn om een persoon te identificeren. 

Amendement 64
Artikel 17, paragraaf 2 punt (d)

(d) in verband met eerder afgegeven, 
nietig verklaarde, ingetrokken of 
verlengde visa ingevoerde gegevens

Schrappen

Motivering

Het bijkomende voordeel van het VIS zoals gedefinieerd in artikel 1(ter)(nieuw) mag geen 
vergemakkelijkte terugkeer inhouden. De gegevens van deze subparagraaf zouden enkel in 
een dergelijk geval noodzakelijk zijn. Deze kwestie moet worden opgelost in de 
Terugkeerrichtlijn.

Amendement 65
Artikel 18, paragraaf 1, punt (a)

(a) de gegevens bedoeld in artikel 6, lid 4, 
onder a);

(a) de vingerafdrukken, geslacht en datum, 
plaats en land van geboorte van de 
aanvrager;
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Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 13, lid 2.

In het geval van artikel 18 is de rapporteur van oordeel dat de “sleutels” tot het 
gegevensbestand de vingerafdrukken, geslacht en datum, plaats en land van geboorte moeten 
zijn. Het gebruik van de overige gegevens waarnaar in artikel 6, lid 4 (bis) wordt verwezen is 
niet enkel onnodig maar kan in bepaalde gevallen ook de deur openen voor allerhande 
“visexpedities”, gewoonweg omdat bijvoorbeeld een naam gemakkelijk beschikbaar is (en 
vingerafdrukken niet). De rapporteur is van oordeel dat slechts een zeer beperkt “hit-no-hit”-
systeem (zoals bij het Eurodac-systeem ter bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is 
voor een asielaanvraag) adequaat en evenredig kan zijn. 

Amendement 66
Artikel 18, paragraaf 1, punt (b)

(b) foto’s; (b) de achternaam, achternaam bij de 
geboorte (vroeger gebruikte familienaam 
en/of -namen), en voornamen samen met 
zijn of haar geslacht en datum, plaats en 
land van geboorte, in overeenstemming 
met artikel 6, lid 1 bis.

Motivering

Foto’s worden systematisch geschrapt als zoekcriterium voor identificatie (zie ook de 
motivering voor het amendement op artikel 13, lid 2 (sexies)). In het geval van artikel 18 
worden zij ook geschrapt als hulpmiddel voor de controle van iemands identiteit (zie de 
motivering voor het amendement op artikel 18, lid 2 (sexies)). 

Voor personen die niet in aanmerking komen voor inschrijving, is de procedure van artikel 6, 
lid 1,(bis)(nieuw) van toepassing. Zie ook de motivering voor het amendement op artikel 18, 
lid 1 (bis).

Amendement 67
Artikel 18, paragraaf 1, punt (c)

(c) vingerafdrukken Wanneer de aanvrager beweert 
verkeerdelijk te zijn afgewezen, is de 
procedure van artikel 6 (1 ter) van 
toepassing.
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Motivering

De verwijzing naar vingerafdrukken is opgenomen in artikel 18, lid 1 (bis). 

Zie de motivering voor het amendement op artikel 6, lid 1 (ter)(nieuw).

Amendement 68
Artikel 18, paragraaf 2

2. Indien uit de nasporingen aan de hand 
van een of meer van de in lid 1 genoemde 
gegevens blijkt dat een visum waarvan de 
geldigheidsduur niet meer dan zes 
maanden vóór de datum van de 
asielaanvraag verstrijkt en/of waarvan de 
geldigheidsduur is verlengd tot niet meer 
dan zes maanden vóór de datum van de 
asielaanvraag in het VIS is geregistreerd, 
wordt de bevoegde autoriteit uitsluitend 
voor het in lid 1 genoemde doel toegang 
verleend om de volgende gegevens over 
dergelijke visa te raadplegen:

2. Indien uit de nasporingen aan de hand 
van de in lid 1 genoemde gegevens blijkt 
dat een visum waarvan de geldigheidsduur 
niet meer dan zes maanden vóór de datum 
van de asielaanvraag verstrijkt en/of 
waarvan de geldigheidsduur is verlengd tot 
niet meer dan zes maanden vóór de datum 
van de asielaanvraag in het VIS is 
geregistreerd, wordt de bevoegde 
asielautoriteit uitsluitend voor het in lid 1 
genoemde doel toegang verleend om de 
volgende gegevens over dergelijke visa te 
raadplegen:

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 18, lid 1.

Amendement 69
Artikel 18, paragraaf 2, punt (a)

(b) de autoriteit die het visum heeft 
afgegeven of verlengd;

(b) de lidstaat die het visum heeft 
afgegeven of verlengd, met vermelding of 
de beslissing om het visum af te geven 
namens een andere lidstaat is genomen;

Motivering

Er moet duidelijk worden gesteld dat het de lidstaat is die het visum heeft afgegeven of 
verlengd, die voor artikel 18 belangrijk is, en niet zomaar de autoriteit. Tegelijk is het hier 
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essentieel om te weten of het visum was afgegeven namens een andere lidstaat (die in dit 
geval verantwoordelijk wordt voor het onderzoek van de asielaanvraag). Deze amendementen 
zijn in overeenstemming met de Gemeenschappelijke visuminstructies, deel II, 1.2 (blz. 17) en 
eveneens met artikel 9, lid 2 van Verordening Dublin II. 

Amendement 70
Artikel 18, paragraaf 2, punt (e)

e) foto’s Schrappen

Motivering

Foto’s zijn niet nodig voor de tenuitvoerlegging van Verordening Dublin II, zoals wel het 
geval is voor de gegevens bij (a), (b), (c) en (d). Zie ook de motivering voor het amendement 
op artikel 18, lid 1 (ter).

Amendement 71
Artikel 19

Artikel 19
Gebruik van gegevens voor de 

behandeling van asielaanvragen

Schrappen

1. De bevoegde asielautoriteiten kunnen 
uitsluitend met het oog op de behandeling 
van een asielaanvraag overeenkomstig 
verordening (EG) nr. 343/2003 
nasporingen verrichten aan de hand van 
de volgende gegevens:
(a) de gegevens bedoeld in artikel 6, lid 4, 
onder a);
(b) foto’s;
(c) vingerafdrukken. 
2. Indien uit het onderzoek aan de hand 
van een of meer van de in lid 1 genoemde 
gegevens blijkt dat in het VIS gegevens 
betreffende de aanvrager zijn opgeslagen, 
wordt de bevoegde autoriteit toegang 
verleend om uitsluitend met het oog op het 
in lid 1 genoemde doel de volgende in het 
aanvraagdossier en de daaraan 
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gekoppelde aanvraagdossiers de volgende 
gegevens te raadplegen:
(a) de statusinformatie en de autoriteit 
waarbij het verzoek is ingediend;
(b) de uit het aanvraagformulier 
overgenomen gegevens bedoeld in artikel 
6, lid 4, en in artikel 7;
(c) foto’s;
(d) gegevens die zijn ingevoerd in verband 
met eerder afgegeven, geweigerde, nietig 
verklaarde, ingetrokken of verlengde visa 
of in verband met de weigering de 
aanvraag te behandelen

Motivering

Visumgegevens kunnen in bepaalde gevallen inderdaad nuttig zijn om de geloofwaardigheid 
van een aanvrager te controleren. Toch moet deze mogelijkheid worden geschrapt, voor twee 
hoofdredenen. 1) Een asielaanvraag moet worden onderzocht om zich ervan te vergewissen of 
de persoon in een bepaald land wordt vervolgd. Het gebeurt soms dat asielzoekers op het 
ogenblik van de asielaanvraag foute of misleidende informatie verstrekken wanneer dit voor 
hen de enige mogelijkheid betekent om hun land van oorsprong te verlaten en weg te reizen 
om asiel te vragen. De UNHCR is van oordeel dat valse verklaringen op zich geen reden zijn 
om iemand de status van vluchteling te ontzeggen en dat het de verantwoordelijkheid is van 
de onderzoeker om dergelijke verklaringen te beoordelen in het licht van alle omstandigheden 
van de zaak (zie het UNHCR-handboek inzake procedures en criteria ter bepaling van de 
status van vluchtelingen, paragraaf 199). Toegang tot het VIS kan de asielautoriteiten ertoe 
leiden om bij het onderzoek van de asielaanvraag aan deze gegevens te veel aandacht te 
besteden. Er bestaat een gevaar dat deze een overweldigend criterium gaan vormen om 
asielzoekers af te wijzen. Daarom beval de UNCHR in een brief van 8 november 2005 zelf 
aan om het gebruik van de VIS-gegevens te beperken tot de vaststelling van de lidstaat die 
verantwoordelijk is voor het onderzoek van een asielaanvraag (artikel 18). 

2) Het is niet nodig om toegang te krijgen tot het VIS omdat de lidstaten al beschikken over 
een procedure die de elektronische uitwisseling van visumgegevens mogelijk maakt via 
DubliNET (Verordening 343/2003 (Dublin II); artikel 21, lid 1, onder b) en 21, lid 2, onder 
e); 21(3); Verordening 1560/2003; artikel 18). Bovendien zou toegang tot het VIS voor het 
doel vermeld in artikel 18 de identificatie mogelijk maken van de lidstaat die verantwoordelijk 
is voor het onderzoek van een asielaanvraag. Dit zou de bevoegde autoriteiten in staat stellen 
om zich tot die lidstaat te richten om informatie hierover te krijgen. Er is geen overtuigend 
argument om te stellen dat dit onvoldoende zou zijn. Er is geen specifieke behoefte om deze 
informatie in de loop van een onderzoek van een asielaanvraag bij hoogdringendheid te 
verkrijgen, en de DubliNET- procedure is evenmin te moeizaam. Bijgevolg zou toegang tot het 
VIS voor dit doel niet evenredig zijn. 
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Amendement 72
Artikel 19 bis (nieuw)

Artikel 19 bis
Misbruik van gegevens

Elk gebruik van gegevens dat niet in 
overeenstemming is met de artikelen 13 
tot 18 wordt volgens de wetgeving van de 
lidstaten als een misbruik beschouwd.

Motivering

Volgens overweging 14 is de Richtlijn Gegevensbescherming van de EU van toepassing.
Artikel 13 van die richtlijn voorziet in de mogelijkheid voor lidstaten om juridische 
maatregelen te treffen om de omvang van de hen toegewezen rechten en verplichtingen te 
beperken, wanneer een dergelijke beperking een noodzakelijke maatregel is om andere 
belangrijke belangen (bijv. nationale veiligheid, defensie, openbare veiligheid) te vrijwaren. 
Dat moet in dit geval worden uitgesloten. 

Amendement 73
Artikel 20, paragraaf 1, subparagraaf 1

1. Onverminderd de verwijdering van 
gegevens zoals bedoeld in de artikelen 21 
en 22 en de registratie van gegevens zoals 
bedoeld in artikel 28, worden de 
aanvraagdossiers gedurende vijf jaar in het 
VIS opgeslagen.

1. Onverminderd de verwijdering van 
gegevens zoals bedoeld in de artikelen 21 
en 22, de registratie van gegevens zoals 
bedoeld in artikel 28 en de specifieke 
bewaringstermijnen vermeld in 
paragrafen 1 bis en 1 ter, worden de 
aanvraagdossiers gedurende ten hoogste
vijf jaar in het VIS opgeslagen.

Motivering

Gegevens vijf jaar lang behouden moet een maximum zijn. 

Het belang van de bepaling van selectievere bewaringstermijnen werd onderlijnd in het 
advies van de artikel 29-Groep. Dit is nodig om rekening te houden met de verschillende 
situaties die in de praktijk kunnen voorkomen en de verschillende visumtypes die kunnen 
worden afgegeven. De belangrijkste doelstelling is de verzekering van de evenredigheid bij 
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het behoud van de gegevens voor bepaalde periodes.

Amendement 74
Artikel 20, paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. De volgende specifieke 
bewaringstermijnen zijn van toepassing:
a) wanneer een visum werd afgegeven: 
één jaar
b) wanneer een visum werd geweigerd op 
grond van de redenen vermeld in artikel 
10, lid 2, onder a), b) of d): vijf jaar;
c) wanneer een visum werd geweigerd op 
grond van de reden vermeld in artikel 10, 
lid 2, onder c): drie jaar;
d) voor een doorreisvisum of een 
luchthaventransitvisum: zes maanden

Motivering

De periodes van één en vijf jaar maken deel uit van het bestaande acquis. Zij komen overeen 
met de Gemeenschappelijke visuminstructies (deel VII. 2). 

De bewaringstermijn voor gegevens over een weigering van een visum gebaseerd op een 
signalering in SIS moet gelijkvormig worden gemaakt met de maximale bewaringstermijn van 
een signalering in het SIS zelf (drie jaar voor niet-toelaatbare vreemdelingen). Deze SIS-
gegevens langer aanhouden in het VIS zou een ontwijking betekenen van de bepalingen over 
de heroverweging en schrapping van het SIS (zie het advies van de artikel 29-Groep, blz. 19). 

Voor transitvisa komt het onevenredig over om gegevens langer aan te houden dan zes 
maanden. 

Amendement 75
Artikel 20, paragraaf 1 ter (nieuw)

1 ter. Frequente aanvragers kunnen erom 
verzoeken dat hun gegevens langer dan 
vijf jaar worden bewaard. 
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Motivering

Zoals onderstreept door de artikel 29-Groep, kan een specifiek criterium worden voorzien 
voor veelreizigers om de aanvraagprocedure te versnellen. 

Amendement 76
Artikel 20, paragraaf 2

Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde 
termijn worden het aanvraagdossier en de 
links naar dit dossier automatisch uit het 
VIS verwijderd.

Na het verstrijken van de in lid 1, 1 bis en 
1 ter bedoelde termijnen worden het 
aanvraagdossier en de links naar dit dossier 
zoals bedoeld in artikel 5, leden 3 en 4
automatisch uit het VIS verwijderd.

Motivering

Om de samenhang met de amendementen op artikel 20, lid 1 en artikel 3, lid 1, onder e), te 
garanderen. 

Amendement 77
Artikel 21, paragraaf 2

2. Indien een lidstaat over aanwijzingen 
beschikt dat in het VIS verwerkte gegevens 
onjuist zijn of dat gegevens in strijd met 
deze verordening in het VIS zijn verwerkt, 
stelt die lidstaat de bevoegde lidstaat 
daarvan onmiddellijk in kennis. Een 
dergelijke kennisgeving kan via de 
infrastructuur van het VIS worden 
toegezonden.

2. Indien een lidstaat over aanwijzingen 
beschikt dat in het VIS verwerkte gegevens 
onjuist zijn of dat gegevens in strijd met 
deze verordening in het VIS zijn verwerkt, 
stelt die lidstaat de bevoegde lidstaat 
daarvan onmiddellijk in kennis via de VIS-
infrastructuur en verzoekt hij hem om 
deze gegevens te corrigeren. .

Motivering

Dit zal de lidstaten aanmoedigen een actievere rol te spelen in de controle van het systeem. 
Tegelijk kan er, wanneer er een verplichting is om de VIS-infrastructuur te gebruiken in de 
plaats van te telefoneren, e-mails te zenden, enz., op zijn minst van worden uitgegaan dat de 
informatie niet verloren gaat. 
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Amendement 78
Artikel 22, paragraaf 1

1. Aanvraagdossiers en de links 
betreffende een aanvrager die vóór het 
verstrijken van de in artikel 20, lid 1,
bedoelde termijn de nationaliteit van een 
lidstaat heeft verworven worden 
onmiddellijk uit het VIS verwijderd, 
wanneer de bevoegde lidstaat verneemt dat 
de aanvrager deze nationaliteit heeft 
verkregen.

1. Wanneer een aanvrager, vóór het 
verstrijken van de termijnen bedoeld in 
artikel 20, leden 1, 1 bis en 1 ter de 
nationaliteit van een lidstaat heeft 
verworven, of wanneer zijn of haar status 
anders werd geregulariseerd zodat het niet 
langer nodig is om gegevens over hem bij
te houden in het VIS, worden de 
aanvraagbestanden en links waarnaar 
wordt verwezen in artikel 5, leden 3 en 4
met betrekking tot hem of haar
onmiddellijk uit het VIS verwijderd, 
wanneer de bevoegde lidstaat verneemt dat 
de aanvrager deze nationaliteit heeft 
verkregen of dat zijn of haar status anders
werd geregulariseerd. 

Motivering

Zoals onderstreept door de EGTB (blz. 11) en door de artikel 29-Groep, moet de verwijdering 
van gegevens worden verzekerd wanneer de gegevens niet langer accuraat zijn. Dit kan het 
geval zijn, niet enkel voor personen die de nationaliteit van een lidstaat verkrijgen, maar ook 
voor personen van wie de status wordt geregulariseerd zodat zij niet langer in het systeem 
opgenomen moeten blijven. 

De overige amendementen worden voorgesteld om de samenhang met de amendementen op 
artikel 20, lid1, en artikel 3, lid 1, onder d) te garanderen. 

Amendement 79
Artikel 22, paragraaf 2

2. Indien een aanvrager de nationaliteit van 
een lidstaat heeft verkregen, stelt die 
lidstaat de bevoegde lidstaat onmiddellijk 
daarvan in kennis.

2. Indien een aanvrager de nationaliteit van 
een lidstaat heeft verkregen of wanneer 
zijn of haar status anders werd 
geregulariseerd zodat het niet langer 
nodig is om gegevens over hem aan te 
houden in het VIS, stelt die lidstaat de 
bevoegde lidstaat onmiddellijk daarvan in 
kennis via de infrastructuur van het VIS. 
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Motivering

Zie de motivering voor de amendementen op artikel 22, lid 1 en artikel 21, lid 2.

Amendement 80
Artikel 23, paragraaf 1

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het opzetten en beheren van het centrale 
visuminformatiesysteem en van de 
communicatie-infrastructuur tussen het 
centrale visuminformatiesysteem en de 
nationale interfaces.

1. De Commissie is te allen tijde
verantwoordelijk voor het opzetten en 
beheren van het centrale 
visuminformatiesysteem en van de 
communicatie-infrastructuur tussen het 
centrale visuminformatiesysteem en de 
nationale interfaces. Zij is in het bijzonder 
verantwoordelijk voor het onderhoud en 
de technische ontwikkelingen die nodig 
zijn voor een rimpelloze werking van het 
systeem. 

Motivering
Het lijkt noodzakelijk om meer in detail te specificeren wat operationeel beheer precies 
inhoudt.

Amendement 81
Artikel 23, paragraaf 2

2. De gegevens worden namens de 
lidstaten in het VIS verwerkt.

Schrappen

Motivering

De formulering van deze paragraaf is zeer onduidelijk. Daarom moet hij worden geschrapt. 
Het basisconcept is vervat in de verbeterde rol van de Commissie. De schrapping van deze 
paragraaf wordt eveneens aanbevolen door de EGTB in diens advies over het VIS (blz. 13). 

Amendement 82
Artikel 25, paragraaf 1 punt c bis (nieuw)
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(c bis) erop toe te zien dat alleen naar 
behoren gemachtigde personeelsleden 
toegang tot de in het VIS verwerkte 
gegevens hebben voor de uitvoering van 
de taken overeenkomstig deze 
verordening; 

Motivering

Het is niet te rechtvaardigen dat een dergelijke bepaling enkel zou gelden voor de Commissie 
en niet voor de lidstaten.

Amendement 83
Artikel 25, paragraaf 2 punt b bis (nieuw)

(b bis) erop te letten dat deze verordening 
op correcte wijze door de lidstaten wordt 
uitgevoerd. 

Motivering

De belangrijke rol van de Commissie in dit verband moet worden verduidelijkt, niet het minst 
om de Commissie aan te moedigen om te procederen tegen de lidstaten wanneer zij deze 
verordening niet op correcte wijze toepassen. 

Amendement 84
Artikel 25, paragraaf 2 punt b ter (nieuw)

(b ter) erop te letten dat op elk ogenblik de 
best beschikbare technologie voor het VIS 
wordt gebruikt. 

Motivering

Volgens Besluit 2004/512/EG is de Commissie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 
systeem. Eens opgesteld, moet het echter continu worden bijgewerkt. Uit dit amendement 
moet duidelijk blijken dat dit een verantwoordelijkheid is van de Commissie. Wanneer, bij 
wijze van voorbeeld, een nieuw element van het gekozen biometrisch systeem zoals een 
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efficiënter algoritme voor het automatisch vingerafdrukidentificatiesysteem met kleinere 
foutenmarges beschikbaar wordt, moet deze technologie ten uitvoer worden gelegd. 

Amendement 85
Artikel 26, paragraaf 2 punt a bis (nieuw)

(a bis) de gegevens fysisch te beveiligen, 
o.a. door de opstelling van noodplannen 
voor de beveiliging van kritieke 
infrastructuur 

Motivering

Dit wordt beschouwd als een belangrijke maatregel voor de behandeling van potentiële 
risico’s met betrekking tot de infrastructuur van het systeem en voor de garantie van een 
optimaal beveiligingsniveau voor het VIS. 

Amendement 86
Artikel 26, paragraaf 2, punt (c)

(c) te waarborgen dat het mogelijk is na te 
gaan en vast te stellen welke gegevens 
wanneer en door wie in het VIS zijn 
verwerkt (controle op de opslag van 
gegevens);

(c) te waarborgen dat het mogelijk is na te 
gaan en vast te stellen welke gegevens 
wanneer, door wie en met welk doel in het 
VIS zijn verwerkt (controle op de opslag 
van gegevens);

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat ook het doel van de gegevenswerking kan worden 
gecontroleerd. 

Amendement 87
Artikel 26, paragraaf 2 punt c bis (nieuw)

(c bis) te waarborgen dat enkel toegang 
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tot het VIS kan worden verkregen met 
individuele en unieke 
gebruikersidentificaties en vertrouwelijke 
wachtwoorden;

Motivering

Deze maatregelen worden aanbevolen door zowel de arikel 29-Groep als de EGTB en zijn 
bedoeld voor de verhoging van de veiligheid van het systeem. 

Amendement 88
Artikel 26, paragraaf 2 punt c ter (nieuw)

(c ter) te waarborgen dat alle autoriteiten 
met een toegangsrecht tot het VIS 
gebruikersprofielen definiëren en een 
actueel overzicht bijhouden van 
gebruikersidentificaties, die ter 
beschikking worden gesteld van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
bedoeld in artikel 34; 

Motivering

Zowel de EGTB (blz. 14 van zijn advies) als de artikel 29-Groep (blz. 20 van zijn advies) 
beklemtoonden de noodzaak om gebruikersprofielen en een volledig up-to-date overzicht van 
gebruikersidentificaties te creëren, die voor controledoeleinden ter beschikking moeten 
worden gesteld van de nationale toezichthoudende autoriteiten. 

Amendement 89
Artikel 26, paragraaf 2, punt (g)

(g) te voorkomen dat gegevens 
onrechtmatig worden gelezen, gekopieerd, 
gewijzigd of verwijderd tijdens de 
verzending van gegevens naar en van het 
VIS (controle op het transport).

(g) te voorkomen dat gegevens 
onrechtmatig worden gelezen, gekopieerd, 
gewijzigd of verwijderd tijdens de 
verzending van gegevens naar en van het 
VIS, in het bijzonder gebruik makend van 
geschikte versleutelingstechnieken
(controle op het transport).
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Motivering

De gegevens, bedoeld om via het VIS-systeem te worden verzonden, moeten worden 
versleuteld zodat er geen toegang toe kan worden verkregen door onbevoegde derden. Dit 
werd opgeworpen door de artikel 29-Groep in zijn adviezen (Advies nr. 7/2004 en het advies 
goedgekeurd op 23 juni 2005)

Amendement 90
Artikel 26, paragraaf 2 punt g bis (nieuw)

(g bis) de doeltreffendheid te controleren 
van de beveiligingsmaatregelen waarnaar 
in deze paragraaf wordt verwezen 
(zelfcontrole) in overeenstemming met 
artikel 28 bis. 

Motivering

De noodzaak om de beveiligingsmaatregelen aan te vullen met bepalingen over een 
systematische zelfcontrole van de beveiligingsmaatregelen wordt door de EGTB in zijn opinie 
(blz. 14) geformuleerd. Merk ook op dat het SIS II-voorstel dezelfde bepaling inhoudt. 

Amendement 91
Artikel 26, paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. De maatregelen waarnaar wordt 
verwezen in paragrafen 2 en 3 moeten in 
overeenstemming zijn met de norm voor 
de beveiliging van elektronische gegevens 
bedoeld in artikel 36, lid 2, onder b)

Motivering

Zoals gesteld door de EGTB moeten voldoende beveiligingsmaatregelen worden getroffen 
tegen potentiële risico’s voor de infrastructuur van het systeem en de ermee betrokken 
personen. Dergelijke beveiligingsmaatregelen moeten constant worden bijgewerkt om in 
overeenstemming te zijn met recente technologische ontwikkelingen. De rapporteur is daarom 
van oordeel dat naast de verbeteringen die zijn aangebracht in artikel 26, lid 2, een duidelijke 
internationale-Europese norm met betrekking tot elektronische gegevensbeveiliging moet 
worden geïdentificeerd via de comitéprocedure. Het voordeel hiervan is dat de referentie 
flexibel is: telkens de norm wordt bijgewerkt (wegens nieuwe ontwikkelingen) zou ook de door 
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artikel 26 gewaarborgde norm van gegevensbeveiliging stijgen. 

Amendement 92
Artikel 28, paragraaf 2

2. Deze registratie mag uitsluitend worden 
gebruikt voor het toezicht op de 
toelaatbaarheid van de 
gegevensverwerking vanuit een oogpunt 
van gegevensbescherming. De registratie 
moet met passende maatregelen tegen 
ongeoorloofde toegang worden beschermd 
en één jaar na het verstrijken van de in 
artikel 20, lid 1, bedoelde 
bewaringstermijn worden verwijderd, 
indien zij niet voor reeds aangevangen 
controleprocedures nodig is.

2. Deze registratie mag uitsluitend worden 
gebruikt voor het toezicht op de 
toelaatbaarheid van de 
gegevensverwerking vanuit een oogpunt 
van gegevensbescherming, en voor de 
uitvoering van de zelfcontrole in
overeenstemming met artikel 28 bis. De 
registratie moet met passende maatregelen 
tegen ongeoorloofde toegang worden 
beschermd en één jaar na het verstrijken 
van de in artikel 20, lid 1, 1 bis en 1 ter
bedoelde bewaringstermijn worden 
verwijderd, indien zij niet voor reeds 
aangevangen controleprocedures nodig is.

Motivering

Deze gegevens moeten niet enkel worden opgeslagen voor het toezicht op de toelaatbaarheid 
van de gegevensverwerking en vanuit een oogpunt van gegevensbescherming, maar ook met 
het oog op een doeltreffende regelmatige zelfcontrole van het VIS. Daarop werd ook gewezen 
door de EGTB op blz. 14 van zijn advies over het VIS. 

De overige veranderingen zijn noodzakelijk voor de samenhang met de overige 
amendementen op artikel 20, lid 1.

Amendement 93
Artikel 28 bis (nieuw)

Artikel 28 bis
Zelfcontrole

Elke autoriteit die beschikt over een 
toegangsrecht tot het VIS voert een 
interne controleafdeling die instaat voor 
de naleving van deze verordening en die 
rechtstreeks rapporteert aan de directie.
Elke autoriteit stelt regelmatig een verslag 
op voor de in artikel 34 bedoelde
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nationale toezichthoudende autoriteiten 
en werkt ermee samen. 

Motivering

Zoals de EGTB in zijn opinie over het VIS (blz. 14) heeft gesteld, zijn de verslagen over de 
zelfcontrole niet het minst belangrijk wegens hun bijdrage aan de doeltreffende uitvoering 
van de taken van de nationale toezichthoudende autoriteiten die in staat zullen zijn om 
problemen te identificeren en om zich erop te concentreren bij hun eigen controleprocedure. 
In feite wordt hier hetzelfde concept gehanteerd als bij financiële controles. 

Amendement 94
Artikel 29, titel

Sancties Strafbare feiten en sancties

Motivering

Het vonnis in zaak C-176/03 biedt de communautaire wetgever de mogelijkheid om 
maatregelen te treffen met betrekking tot het strafrecht van de lidstaten om te garanderen dat 
de regels die hij uitvaardigt hun volle uitwerking hebben. Hier is dat van bijzonder belang. 

Amendement 95
Artikel 29

De lidstaten stellen de sanctieregeling vast 
die van toepassing is op schendingen van 
de bepalingen van deze verordening in 
verband met gegevensbescherming en 
treffen alle nodige maatregelen om de 
uitvoering ervan te waarborgen. De aldus 
vastgestelde sancties moetendoeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 
de datum van de in artikel 37, lid 1, 
bedoelde kennisgeving van deze regeling 
in kennis en delenhaar alle latere 
wijzigingen daarvan onverwijld mede.

De lidstaten stellen de sanctieregeling vast 
die van toepassing is op schendingen van 
de bepalingen van deze verordening in 
verband met gegevensveiligheid en 
-bescherming en treffen alle nodige 
maatregelen om de uitvoering ervan te 
waarborgen. Ernstige inbreuken worden 
beschouwd als een strafbaar feit. De aldus 
vastgestelde sancties moetendoeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 
de datum van de in artikel 37, lid 1, 
bedoelde kennisgeving van deze regeling 
in kennis en delenhaar alle latere 
wijzigingen daarvan onverwijld mede.
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Motivering

Zoals uiteengezet in de bijlage aan het voorstel COM(2004)835, blz. 37, creëert artikel 29 
met gepaste sancties de verplichting voor elke lidstaat om te zorgen voor de correcte 
verwerking en het juiste gebruik van de gegevens, als een wezenlijke component niet enkel 
van de bepalingen over de gegevensbescherming maar ook van de bepalingen over de 
veiligheid. Dit moet duidelijk worden gesteld in artikel 29 zelf. Zie ook de motivering voor het 
amendement op artikel 29, titel.

Amendement 96
Artikel 30, paragraaf 1, inleiding

1. De aanvragers en de personen bedoeld in 
artikel 6, lid 4, onder f), worden door de 
bevoegde lidstaat ingelicht over:

1. De aanvragers en de personen bedoeld in 
artikel 7, lid 7 bis worden door de 
bevoegde lidstaat ingelicht over:

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk met het oog op de samenhang met het amendement op artikel 
6, lid 4, onder f).

Amendement 97
Artikel 30, paragraaf 1, punt (a)

(a) de identiteit van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bedoeld in artikel 23, lid 
3, en, in voorkomend geval, van degene 
die hem of haar vertegenwoordigt;

(a) de identiteit van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bedoeld in artikel 23, lid 
3, met inbegrip van zijn contactgegevens;

Motivering

Het is overbodig om de identiteit op te nemen van de vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke op te nemen, aangezien deze verantwoordelijke altijd binnen 
het grondgebied van de Europese Unie is gevestigd (advies van de EGTB over het VIS, blz. 
14). Om de doeltreffendheid van de rechten van de betrokkene te waarborgen, is het 
noodzakelijk dat de aanvrager niet enkel de identiteit van de voor de verwerking 
verantwoordelijke kent, maar ook zijn contactgegevens. 



PE 360.332v01-00 56/75 PR\575255NL.doc

NL

Amendement 98
Artikel 30, paragraaf 1 punt c bis (nieuw)

(c bis) bewaringstermijn van de gegevens

Motivering

Zoals gesteld door zowel de EGTB als de artikel 29-Groep moet de informatie over de
bewaringstermijn van de gegevens worden beschouwd als een wettelijk recht van de 
betrokkene om zijn houding ernaar te kunnen richten. 

Amendement 99
Artikel 30, paragraaf 1, punt (e)

(e) het recht van toegang tot de hem of haar 
betreffende gegevens en van het recht om 
deze te corrigeren.

(e) het recht van toegang tot de hem of haar 
betreffende gegevens, en het recht om te 
verzoeken dat onjuiste gegevens over hem 
of haar worden gecorrigeerd of dat op 
onwettige wijze verwerkte gegevens 
worden verwijderd, met inbegrip van de 
procedures om deze rechten uit te oefenen 
en de verantwoordelijkheden en 
contactgegevens van de in artikel 34 
bedoelde nationale toezichthoudende 
autoriteiten. 

Motivering

De amendementen in het eerste deel van de paragraaf zijn noodzakelijk voor de 
nauwkeurigheid en ook voor de samenhang met artikel 31, lid 2. 

De betrokkenen moeten ook op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid om een 
beroep te doen op advies of bijstand bij de betrokken toezichthoudende autoriteiten. Dit werd 
aanbevolen door de EGTB. 

Amendement 100
Artikel 30, paragraaf 2

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
aan de aanvrager meegedeeld bij het 
opnemen van de gegevens van het 
aanvraagformulier, de foto en de 

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
door de in artikel 23, lid 3 bedoelde 
autoriteit aan de aanvrager meegedeeld bij 
het opnemen van de gegevens van het 
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vingerafdrukgegevens zoals bedoeld in 
artikel 6, leden 4, 5en 6, en artikel 7.

aanvraagformulier, de foto en de 
vingerafdrukgegevens zoals bedoeld in 
artikel 6, leden 4, 5en 6, en artikel 7.

Motivering

Zoals aanbevolen door de arikel 29-Groep, moet deze bepaling duidelijker specificeren dat 
het de voor de verwerking verantwoordelijke is die de aanvrager op het ogenblik van de 
gegevensverzameling de informatie moet verstrekken, zoals uiteengezet in artikel 30. 

Amendement 101
Artikel 30, paragraaf 3

3. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
aan de in artikel 6, lid 4, onder f),
bedoelde personen meegedeeld in de door 
die personen te ondertekenen formulieren 
ter staving van een uitnodiging, een 
garantstellingsverklaring (-toezegging) of 
huisvestingsverklaring.

3. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
aan de in artikel 7, lid 7, onder a),
bedoelde personen meegedeeld in de door 
die personen te ondertekenen formulieren 
ter staving van een uitnodiging, een 
garantstellingsverklaring (-toezegging) of 
huisvestingsverklaring.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk met het oog op de samenhang met het amendement op artikel 
6, lid 4, onder f).

Amendement 102
Artikel 31, paragraaf 1

1. Eenieder heeft, onverminderd de 
verplichting tot het verstrekken van andere 
informatie zoals bedoeld in artikel 12, punt 
a), van Richtlijn 95/46/EG, het recht te 
vernemen welke gegevens over hem in het 
VIS zijn opgeslagen en welke lidstaat deze 
gegevens aan het VIS heeft toegezonden.
Deze toegang tot gegevens kan enkel door 
een lidstaat worden verleend.

1. Eenieder heeft, onverminderd de 
verplichting tot het verstrekken van andere 
informatie zoals bedoeld in artikel 12, punt 
a) van Richtlijn 95/46/EG, het recht van 
een autoriteit zoals bedoeld in artikel 23, 
lid 3 te vernemen welke gegevens over 
hem in het VIS zijn opgeslagen en welke 
lidstaat deze gegevens aan het VIS heeft 
toegezonden. Te allen tijde wanneer een 
persoon gegevens over hem of haar 
opvraagt, zal die autoriteit een kopie van 
dit verzoek overmaken aan de nationale 
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toezichthoudende autoriteit zoals voorzien 
in artikel 34 voor opname in het 
hoofdstuk over de betrokken lidstaat 
voorzien in artikel 40, lid 2. 

Motivering

Het moet duidelijk worden gesteld dat dergelijke mededelingen kunnen worden opgevraagd in 
elke lidstaat en dat de bevoegde autoriteiten terzake de voor de verwerking 
verantwoordelijken zijn (zie EGTB (blz. 15) en de artikel 29-Groep (blz. 19-20). 

Zowel het eerste (SEC(2004)557, blz. 15) als het tweede (SEC(2005)839, blz. 14) jaarverslag 
van Eurodac vermeldde dat er een groot aantal “speciale opzoekingen” werden uitgevoerd 
zonder dat de nationale toezichthoudende autoriteiten konden bevestigen dat dit inderdaad 
gevallen waren waarin personen naar hun eigen gegevens vroegen. Om onverklaarde 
speciale opzoekingen in de toekomst te vermijden, moeten zij beter worden gedocumenteerd. 

Amendement 103
Artikel 31, paragraaf 2

2. Eenieder kan verzoeken dat onjuiste 
gegevens worden rechtgezet of
onrechtmatig opgeslagen gegevens worden 
verwijderd. De rechtzetting en de 
verwijdering worden door de lidstaat die de 
gegevens heeft toegezonden onverwijld 
overeenkomstig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van die 
lidstaat uitgevoerd.

2. Eenieder kan verzoeken dat onjuiste 
gegevens worden rechtgezet en
onrechtmatig opgeslagen gegevens worden
verwijderd. De rechtzetting en de 
verwijdering worden door de autoriteit 
vermeld in artikel 23, lid 3 van de lidstaat 
die de gegevens heeft toegezonden 
onverwijld overeenkomstig de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen van die 
lidstaat uitgevoerd.

Motivering

De verwijdering van onrechtmatig opgeslagen gegevens moet voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken een verplichting zijn, geen optie. Anders zou deze bepaling in strijd zijn
met de beginselen van artikel 6 van Richtlijn 95/45 en niet in overeenstemming met artikel 31, 
lid 4 van de verordening. Deze verwijdering wordt ook aanbevolen door de arikel 29-Groep.
Het moet ook duidelijk worden gesteld dat de autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
verbetering en de verwijdering van de gegevens de voor de verwerking verantwoordelijke is. 

Amendement 104



PR\575255NL.doc 59/75 PE 360.332v01-00

NL

Artikel 31, paragraaf 3

3. Indien het verzoek door een andere dan 
de bevoegde lidstaat wordt ingediend, 
nemen de autoriteiten van de lidstaat 
waarbij het verzoek is ingediend contact op 
met de autoriteiten van de bevoegde 
lidstaat. De bevoegde lidstaat controleert 
de juistheid van de gegevens en de 
rechtmatigheid van de verwerking ervan in 
het VIS.

3. Indien het verzoek zoals voorzien in
artikel 31, lid 2, door een andere dan de 
bevoegde lidstaat wordt ingediend, nemen 
de autoriteiten van de lidstaat waarbij het 
verzoek is ingediend contact op met de 
autoriteiten van de bevoegde lidstaat. De 
bevoegde lidstaat controleert de juistheid 
van de gegevens en de rechtmatigheid van 
de verwerking ervan in het VIS.

Motivering

Het moet precies worden verduidelijkt over welke gevallen het gaat, omdat volgens artikel 31, 
lid 1 geen samenwerking tussen autoriteiten nodig is en daarom niet wordt voorzien. Dit werd 
door de EGTB gesuggereerd in zijn advies over het VIS, blz. 15, voetnoot 19. 

Amendement 105
Artikel 31, paragraaf 6

6. De bevoegde lidstaat licht de betrokkene 
ook in over de stappen die deze kan 
ondernemen indien hij geen genoegen 
neemt met de verstrekte uitleg. Dit houdt 
mede in dat de betrokkene wordt ingelicht 
over de wijze waarop hij een 
rechtsvordering kan instellen, een klacht 
kan indienen bij de bevoegde autoriteiten 
of bij de rechter van die lidstaat, alsmede 
over de financiële en andere bijstand die 
hem overeenkomstig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van die 
lidstaat kan worden verleend.

6. De bevoegde lidstaat licht de betrokkene 
ook in over de stappen die deze kan 
ondernemen indien hij geen genoegen 
neemt met de verstrekte uitleg. Dit houdt 
mede in dat de betrokkene wordt ingelicht 
over de wijze waarop hij een 
rechtsvordering kan instellen, een klacht 
kan indienen bij de bevoegde autoriteiten 
of bij de rechter van die lidstaat, alsmede 
over de financiële en andere bijstand, met 
inbegrip van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten waarnaar 
in artikel 34 wordt verwezen, die hem 
overeenkomstig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van die 
lidstaat kan worden verleend.

Motivering

Deze toevoeging wordt gesuggereerd door de artikel 29-Groep in zijn advies over het VIS, 
blz. 20. 
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Amendement 106
Artikel 32, paragraaf 1

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten werken er actief aan mee dat de in 
artikel 31, leden 2, 3 en 4, genoemde 
rechten kunnen worden uitgeoefend

1. De bevoegde autoriteiten, waar in 
artikel 23, lid 2 naar wordt verwezen, van 
de lidstaten werken er actief aan mee dat 
de in artikel 31, leden 2, 3 en 4, genoemde 
rechten correct kunnen worden 
uitgeoefend

Motivering

De bevoegde autoriteiten waar het hier om gaat moeten duidelijk worden geïdentificeerd. 

Amendement 107
Artikel 34, titel

Nationale toezichthoudende autoriteit Nationale onafhankelijke
toezichthoudende autoriteit

Motivering

In overeenstemming met artikel 28, lid 1 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement 
en van de Raad, moet de nationale toezichthoudende autoriteit voor de uitvoering van de haar 
toevertrouwde functies handelen in volledige onafhankelijkheid. Het is belangrijk dit duidelijk 
te verwoorden. 

Amendement 108
Artikel 34

Elke lidstaat legt de overeenkomstig artikel 
28, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG ingestelde 
nationale toezichthoudende autoriteit of 
autoriteiten de verplichting op om 
overeenkomstig zijn nationale wetgeving 
onafhankelijk toezicht te houden op de 
rechtmatigheid van de verwerking door de 

Elke lidstaat legt de overeenkomstig artikel 
28, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG ingestelde 
nationale toezichthoudende autoriteit of 
autoriteiten de verplichting op om 
overeenkomstig zijn nationale wetgeving 
onafhankelijk toezicht te houden op de 
rechtmatigheid van de verwerking door de 
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betrokken lidstaat, overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening, van 
persoonsgegevens, met inbegrip van de 
verzending van deze gegevens naar en van 
het VIS.

betrokken lidstaat, overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening, van 
persoonsgegevens, met inbegrip van de 
verzending van deze gegevens naar en van 
de nationale interfaces van het VIS. Met 
dat doel zullen in artikel 23, lid 3 bedoelde 
autoriteiten elke informatie verstrekken 
die door de nationale toezichthoudende 
autoriteit wordt gevraagd en zullen deze, 
in het bijzonder, elke informatie geven 
over de activiteiten uitgevoerd in 
overeenstemming met artikelen 24 en 25, 
lid 1, hen toegang verstrekken tot de in 
artikel 28 bedoelde registraties, en hen te 
allen tijde toegang toestaan tot hun 
volledige infrastructuur.

Motivering

Er moet duidelijk worden gesteld dat de nationale toezichthoudende autoriteiten de 
wettelijkheid van de overdracht van persoonsgegevens naar en van de nationale interfaces 
van het VIS opvolgen, aangezien de EGTB de wettelijkheid opvolgt van de overdracht van 
gegevens tussen de nationale interfaces en het centrale VIS (zie EGTB, blz. 15). 

Net als voor wat betreft de verplichting van de voor de verwerking verantwoordelijken om 
elke informatie door te geven die wordt gevraagd door de nationale toezichthoudende 
autoriteit, is er geen enkele reden waarom een dergelijke verplichting alleen zou bestaan voor
de Commissie (artikel 35, lid 3) en niet evenzeer voor de lidstaten.

Amendement 109
Artikel 35, paragraaf 2

2. De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming wordt bij de 
uitoefening van zijn taken, indien nodig, 
actief bijgestaan door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten.

2. De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en de nationale 
toezichthoudende autoriteiten werken 
actief met elkaar samen. De Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming organiseert 
minstens twee vergaderingen per jaar met 
de nationale toezichthoudende 
autoriteiten om de toepassing van deze 
verordening te bespreken. De kosten van 
deze vergaderingen worden gedragen 
door de Europese Toezichthouder voor 
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gegevensbescherming

Motivering

De samenwerking tussen de EGTB en de nationale toezichthoudende autoriteiten moet 
worden gestructureerd en verbeterd om de algemene doeltreffendheid van de in deze 
verordening opgerichte controlerende activiteiten te verbeteren. Dit werd ook door de EGTB 
aanbevolen in zijn advies over het VIS, blz. 15. 

Amendement 110
Artikel 35, paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming verzoekt elke vier 
jaar een onafhankelijke deskundige een 
audit van het VIS uit te voeren in 
overeenstemming met internationale 
standaarden voor controle voor 
informatiesystemen. Het rapport van de 
auditor wordt gezonden naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de controleorganen waar in 
artikelen 34 en 35 naar wordt verwezen. 
De kosten hiervoor worden gedragen door 
de algemene begroting van de Europese 
Unie.

Motivering

De rapporteur is van oordeel dat een externe systematische audit van het VIS zeer belangrijk 
is voor de vrijwaring van de goede werking van het systeem. 

Amendement 111
Artikel 35 bis (nieuw)

Artikel 35 bis
Opleiding van personeel 
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Vooraleer toegelaten te worden tot de 
verwerking van de in het VIS opgeslagen 
gegevens, moet het personeel van de 
autoriteiten met een toegangsrecht tot het 
VIS een aangepaste opleiding krijgen over 
gegevensbescherming en -beveiliging en 
moet het worden geïnformeerd over de in 
artikel 29 beschreven strafbare feiten en 
sancties. 

Motivering

De rapporteur vindt het belangrijk om uitdrukkelijk te vermelden dat al deze autoriteiten 
volledig moeten worden opgeleid met betrekking tot beveiliging en bescherming van 
gegevens, en dat zij op de hoogte moeten zijn van de in artikel 29 beschreven strafbare feiten 
en sancties. 

Amendement 112
Artikel 36, paragraaf 2

2. De technische maatregelen die nodig 
zijn voor de invoering van de in lid 1 
bedoelde functies worden overeenkomstig 
de in artikel 39, lid 2, bedoelde procedure 
goedgekeurd.

2. De volgende technische maatregelen 
worden overeenkomstig de in artikel 39 
bedoelde procedure goedgekeurd:

Motivering

In zijn huidige vorm laat het voorstel geen duidelijke identificatie toe van de maatregelen die 
zullen worden goedgekeurd bij middel van de comitéprocedure en daarom moet dit op deze 
plaats worden gedaan, niet het minst voor de transparantie. 

De rapporteur is van mening dat de comitéprocedure niet toepasbaar kan zijn voor de 
kwesties die een impact kunnen hebben op de fundamentele rechten en de bescherming van de 
persoonsgegevens. Zoals onderstreept door zowel de EGTB (blz. 16) als de artikel 29-Groep 
(blz. 22), moeten deze gevoelige kwesties worden goedgekeurd door middel van een 
verordening, in overeenstemming met de medebeslissingsprocedure. 

Amendement 113
Artikel 36, paragraaf 2 punt (a) (nieuw)
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(a) procedures voor: de ingave, de 
koppeling van toepassingen, de toegang 
tot, de wijziging, de verwijdering, de 
verwijdering in de toekomst, het behoud 
en de toegang tot de gegevens;

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 36, lid 2. De technische regelingen om de 
in deze paragraaf aangekondigde maatregelen ten uitvoer te leggen moeten worden beslist 
door de comitéprocedure. 

Amendement 114
Artikel 36, paragraaf 2 punt (b) (nieuw)

(b) de invoering van regels voor 
gegevensbeveiliging, met inbegrip van de 
identificatie van een norm voor de 
beveiliging van elektronische gegevens; 

Motivering

Zie de motivering voor het amendement op artikel 36, lid 2 en artikel 26, lid 3bis (nieuw).

Amendement 115
Artikel 36, paragraaf 2 punt (c) (nieuw)

c) de invoering van de in artikel 14 
voorziene procedures. 

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 36, lid 2. Om de technische functionaliteit 
van het overleg tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met 
artikel 17, lid 2 van de Schengenovereenkomst (het huidige VISION-netwerk) te integreren in 
het VIS en om het VIS aan te wenden voor andere berichten in het kader van de consulaire 
samenwerking alsmede voor de aanvraag van documenten, zijn technische maatregelen 
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noodzakelijk. Daarover moet worden beslist door middel van de comitéprocedure. 

Amendement 116
Artikel 38, paragraaf - 1 (nieuw)

Het VIS start zijn werking pas na de 
succesvolle voltooiing van een 
allesomvattende driemaandelijkse test van 
het systeem, uit te voeren door de 
Commissie samen met de lidstaten. De 
Commissie stelt het Europees Parlement 
ten volle in kennis van de resultaten 
hiervan.

Motivering

De rapporteur is van mening dat een dergelijke allesomvattende driemaandelijkse test een 
wezenlijke waarborg is om de correcte werking van het VIS-systeem te garanderen. Het hoeft 
geen betoog dat het VIS niet operationeel kan worden, wanneer tijdens deze test ernstige 
problemen opduiken. 

Amendement 117
Artikel 39, paragraaf 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 2424/2001 ingestelde comité.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité, hierna het “Comité” genoemd. 
Het wordt samengesteld door de 
vertegenwoordigers van de lidstaten en 
voorgezeten door de vertegenwoordiger 
van de Commissie.

Motivering

Het recht van de Raad, als wetgever, om zijn uitvoeringsbevoegdheden ten dele te delegeren 
aan de Commissie, wordt sinds 1970 (besluit Koster 25/70) erkend. Het vonnis van het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen vereiste ook dat een dergelijke delegatie de 
principes en de voorwaarden voor de uitoefening zou specificeren (zoals de samenstelling van 
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comités van vertegenwoordigers van lidstaten om de Commissie bij te staan) en uiteindelijk 
de mogelijkheid om de delegatie te herroepen. 

Deze principes werden vervat in artikel 202 VEU. De Raad “vergat” evenwel bij de invoering 
van artikel 202 (in de regelgevingsprocedure van Besluit 1999/468/EG) hetzelfde 
herroepingsrecht te erkennen in rechtsstukken waarover het Europese Parlement via beslist 
door medebeslissing heeft beslist.

Om over dit recht te kunnen beschikken, zou het Europees Parlement het moeten opnemen in 
de initiële beslissing die de delegatie van uitvoeringsbevoegdheden voorziet. Dit is de 
bedoeling van de amendementen aan artikel 39. Eerder dan te verwijzen naar de artikelen 
van Besluit 1999/468/EG, reproduceren de amendementen hun inhoud voor wat betreft de rol 
van de Raad, en stellen voor het Europees Parlement gelijkaardige voorrechten voor (met 
inbegrip van de mogelijkheid tot herroeping). 

Amendement 118
Artikel 39, paragraaf 2

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt 
twee maanden.

2. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 39, lid 1.

Amendement 119
Artikel 39, paragraaf 3

3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

3. Op plaatsen waar deze verordening 
procedurele vereisten stelt aan de 
goedkeuring van invoeringsmaatregelen, 
stelt de vertegenwoordiger van de 
Commissie een ontwerptekst hiervan op 
voor het Comité en het Europees 
Parlement.
Het Comité deelt zijn advies over het 
ontwerp mee binnen een door de 
voorzitter op grond van de dringendheid 
van de kwestie te bepalen termijn die niet 
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minder bedraagt dan één maand. Dit 
advies wordt uitgesproken met de 
meerderheid van stemmen die in artikel 
205, lid 2 van het Verdrag is 
voorgeschreven. De stemmen van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
worden gewogen in overeenstemming met 
de in dat artikel beschreven wijze. De 
voorzitter neemt niet aan de stemming 
deel. 
4. De Commissie keurt de voorziene 
maatregelen goed wanneer zij in 
overeenstemming zijn met het advies van 
het Comité en wanneer intussen geen 
bezwaar werd geformuleerd door het 
bevoegde comité van het Europees 
Parlement.
5. Wanneer de voorziene maatregelen niet 
in overeenstemming zijn met het advies 
van het Comité, of wanneer geen advies 
werd afgeleverd, of nog wanneer een 
bezwaar werd geformuleerd door het 
bevoegde comité van het Europees 
Parlement, zal de Commissie onverwijld 
aan de Raad en aan het Europees 
Parlement een voorstel met betrekking tot 
de te treffen maatregelen voorleggen. 
6. Wanneer binnen een termijn die niet 
langer mag zijn dan drie maanden vanaf 
het ogenblik van de verwijzing, het 
voorstel niet werd verworpen door ofwel 
het Europees Parlement, bij absolute 
meerderheid van zijn leden, of door de 
Raad, handelend met gekwalificeerde 
meerderheid, zal het door de Commissie 
worden goedgekeurd. In het andere geval 
zal de Commissie een aangepast voorstel 
voorleggen, of een wetgevingsvoorstel 
formuleren op basis van het Verdrag. 
7. Zonder afbreuk te doen aan eventuele 
reeds goedgekeurde 
invoeringsmaatregelen, houdt de 
toepassing van de bepalingen van deze 
verordening die voorzien in de 
goedkeuring van technische maatregelen 
en beslissingen op te bestaan, vier jaar na 
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de inwerkingtreding van deze 
verordening. Op voorstel van de 
Commissie kunnen het Europees 
Parlement en de Raad de 
geldigheidsperiode van de betrokken 
bepalingen verlengen, in 
overeenstemming met de procedure 
bepaald in artikel 251 van het Verdrag, 
en, met dit doel voor ogen, deze 
bepalingen herzien vóór het verstrijken 
van de periode van vier jaar. 

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 39, lid 1.

Amendement 120
Artikel 39, paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. De in artikelen 34 en 35 bedoelde 
autoriteiten nemen deel aan het Comité. 

Motivering

De rapporteur is van oordeel dat de nationale toezichthoudende autoriteiten en de EGTB de 
mogelijkheid moeten krijgen een advies uit te spreken over de door dit Comité gemaakte 
keuzes om te erop te letten dat zij in overeenstemming zijn met de principes van de 
gegevensbescherming. 

Amendement 121
Artikel 40, paragraaf 1

1. De Commissie draagt zorg ervoor dat er 
systemen beschikbaar zijn om de 
resultaten, de kosteneffectiviteit en de 
kwaliteit van de dienstverlening van het 
VIS te toetsen aan de doelstellingen.

1. De Commissie draagt ervoor zorg dat er 
systemen beschikbaar zijn om de 
wettelijkheid van de werking en de 
resultaten, de kosteneffectiviteit en de 
kwaliteit van de dienstverlening van het 
VIS te toetsen aan de doelstellingen.
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Motivering

Zoals door de EGTB tot uitdrukking werd gebracht in zijn advies over het VIS (blz. 14), moet 
de controle en de beoordeling niet enkel betrekking hebben op de aspecten van output, 
doeltreffendheid en kwaliteit van de dienstverlening, maar ook op de naleving van de 
wettelijke voorwaarden, in het bijzonder op het vlak van de gegevensbescherming. De 
draagwijdte van artikel 40 wordt daarom uitgebreid om ook dit aspect te beslaan. 

Amendement 122
Artikel 40, paragraaf 2

2. Twee jaar na de ingebruikneming van 
het VIS, en vervolgens om de twee jaar, 
legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de technische werking van het VIS. 
Daarin worden de resultaten van het VIS 
afgezet tegen vooraf door de Commissie 
vastgestelde kwantitatieve indicatoren.

2. Twee jaar na de ingebruikneming van 
het VIS, en vervolgens om de twee jaar, 
legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de wettelijkheid van de werking en de 
technische werking van het VIS. Daarin 
wordt een hoofdstuk opgenomen over elke 
lidstaat, voorbereid door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten waar in 
artikel 34 naar wordt verwezen en een 
hoofdstuk, voorbereid door de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, waarnaar wordt 
verwezen in artikel 35. Deze hoofdstukken 
bevatten een beoordeling van de 
registratie, beschreven in artikel 28. Dit 
verslag omvat eveneens informatie over de 
resultaten van het VIS, afgezet tegen 
vooraf door de Commissie vastgestelde 
kwantitatieve indicatoren Het wordt 
onderzocht door het Europees Parlement 
en de Raad. De lidstaten beantwoorden 
alle eventuele vragen die in dat verband 
door de instellingen worden gesteld. 

Motivering

Het verslag moet hoofdstukken bevatten die worden voorbereid door 
gegevensbeschermingsexperten, omdat dit een meer gestructureerde en verbeterde 
samenwerking tussen de in het systeem betrokken entiteiten zal waarborgen. De verschillende 
autoriteiten worden aangemoedigd om samen te werken en dit zal een positieve invloed 
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hebben op de algemene werking van het systeem. Tevens moet worden onderstreept dat in 
elke fase gegevens van de nationale beschermingsautoriteiten naar andere betrokken partijen 
worden gezonden. Dit kan een goede gelegenheid zijn om verslagen over te maken aan 
anderen. Zie ook de motivering voor het amendement op artikel 40, lid 1.

Amendement 123
Artikel 40, paragraaf 3

3. Vier jaar na de ingebruikneming van het 
VIS, en vervolgens om de vier jaar, stelt de 
Commissie een algemene evaluatie van het 
VIS op waarin de bereikte resultaten 
worden afgezet tegen de doelstellingen en 
waarin wordt nagegaan of de 
uitgangspunten nog gelden en welke 
gevolgen een en ander voor toekomstige 
werkzaamheden heeft. De Commissie legt 
de verslagen over deze evaluaties voor aan 
het Europees Parlement en de Raad.

3. Vier jaar na de ingebruikneming van het 
VIS, en vervolgens om de vier jaar, stelt de 
Commissie een algemene evaluatie van het 
VIS op waarin de bereikte resultaten 
worden afgezet tegen de doelstellingen en 
de wettelijkheid van de werking en waarin 
wordt nagegaan of de uitgangspunten nog 
gelden en welke gevolgen een en ander 
voor toekomstige werkzaamheden heeft.
De Commissie legt de verslagen over deze 
evaluaties voor aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Motivering

Zie de motivering voor een amendement op artikel 40, lid 1.
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TOELICHTING

Het VIS is een ambitieus en verstrekkend project. Om er vertrouwen in te kunnen stellen, 
moet worden gegarandeerd dat het zodanig wordt ontworpen en opgebouwd dat het tegemoet 
komt aan de rechtmatige doelstellingen en dat de naleving van zijn regels op doeltreffende 
wijze kan worden verzekerd. 

I. Het juiste systeem opbouwen

1. Doelstelling en toegang

De rapporteur is van oordeel dat de verbetering van het gemeenschappelijk visumsysteem de 
kern moet uitmaken van het systeem, zoals wordt aangetoond in de keuze van de wettelijke 
basissen voor het voorstel: artikel 66 VEU (administratieve samenwerking) en artikel 62.2bii 
VEU (regels voor procedures en voorwaarden voor de afgifte van visa voor kort verblijf). 

Er bestaat een risico dat de gegevens die met dit doel worden opgeslagen ook “nuttig” worden 
geacht voor andere doeleinden, maar volgens de rechtspraak1 over gegevensbescherming is
een “dwingende maatschappelijke behoefte” vereist. 

De rapporteur heeft derhalve een onderscheid ingevoerd tussen de doelstelling van het VIS, 
met name de verbetering van het gemeenschappelijk visumbeleid, en overige “bijkomende 
voordelen”. Dit onderscheid vermijdt dat in het systeem gegevens worden ingevoerd die niet 
voor dit doel vereist zijn, en garandeert dat enkel autoriteiten die het systeem werkelijk nodig 
hebben er toegang toe krijgen. 

Met betrekking tot de aanstelling van de autoriteiten met toegang tot het VIS, stelt de 
rapporteur voor om deze duidelijk te definiëren door waar mogelijk te verwijzen naar het 
Gemeenschapsrecht en hun toegang tot het VIS te beperken tot uitsluitend deze situaties waar 
het noodzakelijk en evenredig is. 

Met betrekking tot de toegang tot het VIS door grenscontroleautoriteiten (artikel 16), is de 
rapporteur van oordeel dat zij niet in elk geval behoefte hebben aan een toegang tot het 
centrale gegevensbestand. Om de identiteit van de persoon en/of de authenticiteit van het 
visum te controleren, is slechts een beperkt aantal gegevens nodig. Deze kunnen worden 
opgeslagen op de chip van het visum2. Toegang tot het centrale gegevensbestand zou enkel 
noodzakelijk zijn wanneer het gedecentraliseerde systeem ontoereikend is. De rapporteur is 
tevens van oordeel dat grenscontroleautoriteiten enkel toegang tot de gegevens moeten krijgen 
voor visumcontroles aan de buitengrenzen, omdat controles op het grondgebied zelf de 
verantwoordelijkheid zijn van de immigratieautoriteiten (artikel 17). 

  
1 zie hiervoor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; Gillow vs. UK; serie A nr. 109, in het bijzonder 
paragraaf 55
2 Zie het advies van de EGTB, blz. 11 en het advies van de Groep artikel 29, blz. 16. 
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Met betrekking tot de toegang tot het VIS door asielautoriteiten, is de rapporteur van oordeel 
dat deze enkel moet worden toegestaan om te bepalen welke lidstaat bevoegd is voor het 
onderzoek van een asielaanvraag. Het gebruik van het VIS voor het onderzoek van een 
asielaanvraag (artikel 19) zou nodig noch evenredig zijn. 

De rapporteur stelt voor om immigratieautoriteiten duidelijk te definiëren en om het gebruik 
van het VIS uit te sluiten voor de terugkeer van immigranten (artikel 17) omdat er tot nu toe 
geen communautaire rechtsgrond bestaat voor de terugkeer. 

De rapporteur is zich bewust van politieke bedoelingen om autoriteiten, verantwoordelijk 
voor interne veiligheid, toegang te verlenen (en ook dat dit patroon zal worden herhaald in 
SIS II, waarschijnlijk ook in Eurodac). Zij aanvaardt dat het minstens verkieselijk is om hun 
toegang te regelen in een juridisch instrument van de Unie, liever dan deze kwestie volledig 
over te laten aan nationale wetten en praktijken. Zij stelt evenwel voor dat de belangrijkste 
punten die de verwachte derdepijlermaatregel zou omvatten, bij middel van een 
overbruggingsclausule in het huidige voorstel zouden worden opgenomen. Dit doet geen 
afbreuk aan het algemene politieke en juridische debat dat grondiger moet worden gevoerd 
over gegevensverzameling en -deling. De rapporteur benadrukt dat het gebruik voor 
veiligheidsdoeleinden van gelijk welk Gemeenschapsinstrument de uitdrukkelijke steun van 
het Parlement vereist. 

2. Verzameling en opslag van gegevens

De in het VIS op te nemen gegevens worden in hoofdzaak verkregen uit de uniforme 
visumaanvraag (bijlage 16 van de GVI1) die de aanvragers moeten invullen. Bepaalde 
gegevens worden opgeslagen voor elke toepassing (artikel 6) en andere enkel in het geval van 
een centrale raadpleging (artikel 7)2. 

De rapporteur oordeelt dat het buitensporig en onevenredig is om de gegevens van personen 
die uitnodigingen uitgeven, voor elke toepassing op te slaan; deze gegevens zouden enkel 
noodzakelijk kunnen zijn in het geval van een centrale raadpleging. Daarom worden deze van 
artikel 6 naar artikel 7 verplaatst. 

Ook het opslaan van biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto’s) is stof voor discussie. 
Volgens de Commissie wordt het VIS het grootste biometrische gegevensbestand ter wereld3. 
De methode om de biometrische gegevens te verzamelen moet nog worden vastgesteld door 
een voorstel van de Commissie ter wijziging van het GVI. Een belangrijke kwestie is, wie zal 
worden vrijgesteld van de verplichting tot het afleveren van vingerafdrukken: de rapporteur 
vindt dat kinderen (onder 12) en senioren (79-plus) moeten worden vrijgesteld. 

Het gebruik van biometrische gegevens op dergelijke nooit geziene schaal vergt bijkomende 
beveiligingen. De rapporteur stelt twee procedures voor waar de vingerafdrukken van een 
persoon niet kunnen worden gebruikt (artikel 6.1. a) en waar een persoon beweert 

  
1 Gemeenschappelijke visuminstructies
2 Er bestaat een procedure waarbij een lidstaat een andere lidstaat moet raadplegen alvorens een visum af te 
geven aan aanvragers met bepaalde nationaliteiten. Deze lijst van derde landen van wie de burgers aan deze 
procedures onderhevig zijn, is een vertrouwelijk document. 
3 eGovernment News, 10.1.2005, http://europa.eu.int/idabc/en/document/3762/330
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verkeerdelijk door het systeem te zijn afgewezen (artikel 6.1.b). Het startpunt moet zijn dat de 
aanvrager te goeder trouw is. 

De rapporteur stelt meer genuanceerde bewaringstermijnen voor om te reageren op 
verschillende omstandigheden die in de praktijk kunnen voorkomen, of op verschillende types 
afgegeven visa, om zo het evenredigheidsbeginsel te eerbiedigen (artikel 20). De rechten van 
de personen van wie de gegevens in het VIS zijn opgenomen met betrekking tot, bijvoorbeeld, 
het informatierecht (artikel 30), worden uitgebreid. 

II. Een betrouwbaar systeem 

Respect voor de regels vereist duidelijke en verstaanbare concepten en een strikte controle die 
zowel intern (in het systeem ingebouwd) als extern (controle van buiten uit) is. 

1. Duidelijke regels

Een reeks verduidelijkende amendementen wordt ingevoerd, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de definities over de autoriteiten met toegang, “aanvrager”, “groep”, “statusinformatie, 
“verwerking” en “gevaar voor de volksgezondheid”. Onder deze noemer vallen ook de 
amendementen die, om dubbelzinnigheden te vermijden, kruisreferenties invoeren. 
Verschillende amendementen zijn gericht op de verduidelijking van verantwoordelijkheden 
(bijvoorbeeld voor de artikelen 23.1, 30.2, 31.2, 32.1, 34.1 en procedures (artikelen 5.2, 21.2, 
22.2). De rapporteur onderstreept de behoefte aan een duidelijke identificatie van de 
draagwijdte van de comitéprocedure (procedure herschreven in artikel 39) en stelt in artikel 
36.2 een exhaustieve lijst van maatregelen voor. Duidelijke en gedetailleerde regels worden 
ingevoerd voor gegevensbeveiliging (artikel 26), die moeten worden goedgekeurd door
middel van de comitéprocedure. 

2. “Interne controle”

Een centraal element van de amendementen die zijn gericht op de beveiliging tegen misbruik 
is de beperking van het aantal “sleutels” tot het gegevensbestand. De rapporteur stelt 
“sleutels” voor, voor alle praktische situaties waarin het VIS zal worden gebruikt 
(visumaanvraag in een consulaat, identificatie van illegale immigranten, asielautoriteiten) of 
kan worden gebruikt (grenscontrole). Gemakkelijk beschikbare “sleutels”, zoals de naam van 
een persoon, werden geschrapt. In het geval van een grenscontrole, waar toegang tot het 
centrale gegevensbestand enkel nodig is wanneer een chip of een smartcard het niet doet, is de 
rapporteur van oordeel dat de enige sleutel die nodig is om het gegevensbestand te raadplegen 
het nummer van het visum is. 

Duidelijke verantwoordelijkheden zijn van kritiek belang. Voor bepaalde spelers werden 
zekere taken toegevoegd (artikel 25, artikel 34.1). De Commissie wordt verzocht erop te 
letten dat op elk ogenblik de best beschikbare technologie voor het VIS wordt gebruikt. Een 
betere technologie die de foutenmarges voor biometrische gegevens verkleint, zou 
bijvoorbeeld onmiddellijk na haar beschikbaarstelling moeten worden ten uitvoer gelegd. 

Het is van essentieel belang om te beschikken over unieke gebruikersidentificaties en 
vertrouwelijke wachtwoorden (om te vermijden dat dezelfde login zou worden gebruikt door 
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het hele personeel van een autoriteit) en gebruikersprofielen. Ook van belang zijn de 
opleiding van het personeel, de behandeling van ernstige inbreuken als een strafbaar feit, en 
een aan de invoering van het VIS voorafgaande test. De lijst van autoriteiten met toegang 
moet vermelden voor welk doel toegang wordt verstrekt, en permanent moeten bijgewerkte
geconsolideerde lijsten worden gepubliceerd. In artikel 31.1 wordt de vereiste ingevoerd om 
bij te houden in welke gevallen betrokkenen vragen welke gegevens over hen worden 
opgeslagen, om te garanderen dat van deze mogelijkheid geen misbruik wordt gemaakt door 
een autoriteit van een lidstaat om zichzelf op onrechtmatige wijze toegang te verschaffen 
(zoals het geval zou kunnen zijn bij Eurodac). Ten slotte wordt het concept van interne 
controle ingevoerd, zoals dit wordt gebruikt voor financiële controles (artikel 28 bis). 

3. “Externe controle”

Er wordt voorgesteld om de rechten van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EGTB) en de nationale toezichthoudende autoriteiten te vergroten, 
zoals met het recht om informatie op te vragen, het recht om toegang te verkrijgen tot de 
infrastructuur (artikel 34.1), het recht om deel te nemen aan comitéprocedures (artikel 39.5). 
Samenwerking tussen alle “controlerende autoriteiten” is eveneens cruciaal, en er wordt 
voorgesteld om de samenwerking tussen de EGTB en de nationale toezichthoudende 
autoriteiten te versterken (vergaderingen, artikel 35.2), verslaggeving, artikel 40.2) en tussen 
de nationale toezichthoudende autoriteiten en interne controllers (nieuw artikel 28 bis). 

Een om de vier jaar door een onafhankelijk deskundig auditor van informatiesystemen uit te 
voeren externe audit wordt voorgesteld (nieuw artikel 35.3 bis). 

De rapporteur onderstreept echter dat de Commissie als hoedster van het Verdrag de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt om ervoor in te staan dat de lidstaten de VIS-
verordening correct toepassen. Hoewel de Commissie geen toegang tot de in het VIS 
opgenomen gegevens zal, noch mag, hebben, moet zij actief alle zaken onderzoeken die onder 
haar aandacht worden gebracht door statistieken en verslagen, klachten van individuen of 
controleautoriteiten, en mag zij niet aarzelen om inbreukprocedures in te leiden tegen lidstaten 
die deze verordening niet respecteren. 

III. Nog ontbrekende elementen

De rapporteur kijkt uit naar het voorstel van de Commissie over de verzameling van 
biometrische identificatoren (ter herziening van de GVI) en het voorstel voor een “derde 
pijler” die moet gaan over de toegang door autoriteiten, verantwoordelijk voor de interne 
veiligheid. Bovendien kijkt de rapporteur uit naar de mededeling van de Commissie over 
interoperabiliteit, hoewel zij verwacht dat de Commissie geen bijkomende toegangen tot het 
VIS of koppelingen met andere gegevensbestanden zal voorstellen. 

Ten slotte kijkt de rapporteur uit naar het evaluatieverslag over de werking van Verordening 
Dublin II1, een belangrijk element voor het goed begrip van de noodzakelijkheid en de 
evenredigheid van de maatregelen vervat in het huidige voorstel, dat verband houdt met die 

  
1 Zie artikel 28 van Verordening Dublin II, (EG) 343/2003, 18 februari 2003. 
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verordening. 


