
Het nieuw Belgisch 
biometrisch paspoort:
De wereld aan onze vingertoppen



Sinds 2004 levert België elektronische paspoorten af die voorzien 
zijn van een computerchip met uw persoonlijke gegevens en foto.

We hebben een nieuwe kaap overschreden met de chip die  
uw vingerafdrukken bevat. 

Nieuwe veiligheidsmaatregelen

Hoe kan men ervoor zorgen dat een paspoort slechts door één enkele 
persoon, zijn officiële houder, kan worden gebruikt? Hoe kunnen wij  
u beschermen tegen misbruik van identiteit in geval van verlies of diefstal van 
uw paspoort?

Op deze vragen geeft de Europese Unie een antwoord door biometrische 
gegevens in het paspoort te verwerken.

Het betreft specifieke karakteristieken die verbonden zijn met uw persoon 
en die toelaten u onomstotelijk te onderscheiden van de anderen: 
uw vingerafdrukken en uw gelaat.

Nieuwe gewoonten

In tegenstelling tot vele andere Europese 
landen heeft België gedurende vele jaren blijk 
gegeven van een grote soepelheid door zijn 
onderdanen in het buitenland toe te laten hun 
paspoortaanvraag per post in te dienen.  Zo 
konden verplaatsingen vermeden worden.
Met de biometrie zal dit alternatief in feite 
niet meer mogelijk zijn, aangezien elke burger 
zich persoonlijk moet aanmelden om zijn 
paspoortaanvraag in te dienen.

Verder zullen enkel de beroepsposten – 
dus niet meer de ereconsulaten – gemachtigd 
zijn de paspoortaanvragen te registreren en de 
afname van de biometrische gegevens uit te 
voeren.



Een nieuwe procedure

Bij de indiening van uw aanvraag zal u 4 soorten gegevens moeten 
geven die in het paspoort zullen worden opgeslagen:

1. uw identiteit en uw nationaliteit
2. de afdruk van twee vingers, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar)
3. een foto die ter plaatse zal worden genomen (vanaf 6 jaar)
4. uw handtekening (vanaf 6 jaar)

Van kinderen jonger dan 12 jaar worden geen vingerafdrukken 
genomen, wel een foto. Kinderen vanaf 6 jaar moeten wel onder-
tekenen. Vanaf die leeftijd is hun aanwezigheid bij de indiening van de aanvraag 
daarom eveneens vereist.
Als een fysieke beperking de afname van vingerafdrukken onmogelijk maakt 
zijn er alternatieven. Uw ambassade of consulaat zal u hierover uitleg geven.  
U moet zich desondanks persoonlijk aanbieden bij de indiening van uw aanvraag 
om gefotografeerd te worden.

Om verplaatsingen te vermijden zal uw paspoort, wanneer het klaar is, op uw 
verzoek per post toegestuurd worden.

Dit is niet alles

Deze verhoogde beveiliging van onze paspoorten situeert zich in een veel  
groter kader: de strijd die Europa levert tegen fraude met het doel haar grondge-
bied beter te beschermen.

In dat opzicht is het niet enkel in de Belgische paspoorten dat de biometrie 
haar intrede doet: de andere Europese landen brengen ook biometrie in hun 
paspoorten en de aanvragers van een Schengenvisum zullen ze eveneens zien 
opduiken in hun visa. Met andere woorden, we staan werkelijk aan de vooravond 
van een nieuw tijdperk.

Een biometrisch tijdperk waar het net zich sluit rond fraude en dat ons allen 
meer veiligheid wil bieden. Een biometrisch tijdperk waar voor bona fide perso-
nen een grens oversteken gemakkelijker zal zijn dankzij de automatische con-
troleposten (e-gates).

Een biometrisch tijdperk waarin de wereld aan onze vingertoppen zal 
liggen…



Uw vragen

Waarom mag ik geen foto meebrengen?
Uw foto moet ter plaatse genomen worden om te voldoen aan internationale 
kwaliteitscriteria (helderheid, contrast, dichtheid, enz.) die strenger zijn dan 
vroeger. Om u een voorbeeld te geven: slechts 39% van de foto’s die worden 
voorgelegd voor de aanmaak van paspoorten voldoen aan deze normen. 
Het materiaal dat wij hiertoe hebben aangekocht, onderzoekt onmiddellijk 
de kwaliteit van de genomen foto. Deze foto wordt trouwens zonder enige 
bijkomende kost genomen. 

Hoelang duurt de afname van mijn biometrische gevevens?
Het proces verloopt zeer snel: minder dan twee minuten voor het nemen van 
de foto en de vingerafdrukken.

Waarom moet ik naar de ambassade of het beroepsconsulaat als er een 
ereconsulaat in de buurt is?

België – zoals een groot aantal Europese landen – heeft ervoor gekozen zijn 
ereconsulaten niet uit te rusten voor de afname van biometrische gegevens. 
Het is onze doelstelling u een paspoort te geven dat erkend wordt in alle derde 
landen en dat u toelaat gemakkelijk te reizen. De exclusiviteit van de afgifte 
aan de beroepspost geven is in dat opzicht de beste optie.

Het paspoort waarover ik beschik is nog steeds geldig. Kan ik het blijven 
gebruiken?

Ongetwijfeld. Het blijft geldig tot de vervaldatum die erop vermeld staat. 

Waar worden mijn biometrische gegevens opgeslagen?
In een eerste periode zullen deze uitsluitend op de chip van uw paspoort 
worden opgeslagen.
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