
 

               

Verzoek tot preregistratie van 
biometrische gegevens  

 

Indien u dit wenst, kunt u ter gelegenheid van een bezoek aan een Belgische vertegenwoordiging 

uw vingerafdrukken, foto en handtekening gratis vooraf laten registreren, zelfs indien u nog geen 

paspoort nodig hebt.  

U beschikt dan over een periode van één jaar om een nieuw paspoort aan te vragen met gebruik 

van die gepreregistreerde gegevens, met andere woorden zonder u te hoeven verplaatsen. 

 

Kinderen tussen 5 en 11 jaar kunnen hun foto en handtekening laten preregistreren. Vanaf 11 jaar 

kunnen ze hun foto, hun handtekening en hun vingerafdrukken laten preregistreren. 

 

Om een preregistratie van uw gegevens aan te vragen moet u dit formulier invullen in 

HOOFDLETTERS en terugsturen naar de post waar u ingeschreven bent. 

 

1. Mijn persoonsgegevens of die van het kind: 

1. Naam (meisjesnaam voor de gehuwde vrouw): 
 

2. Voornaam (voornamen): 

 

3. Adellijke titel: 

 

4. Geboortedatum: 

 
5. Geslacht :      M           V 

6. Geboorteplaats (en -land): 

 

7. Nationaliteit(en): Belgische 

    Andere :  

8.Burgerlijke staat: 

 Ongehuwdi          Gehuwd 

 Gescheiden         Weduwnaar/Weduwe 

9. Adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land): 

 

 

 

10. Telefoonnummer: 

 

11. E-mailadres: 

 

 

2. Informatie over de duur van de bewaring van de gepreregistreerde gegevens: 

Door deze aanvraag tot preregistratie in te dienen, geef ik uitdrukkelijk toestemming aan de FOD 

Buitenlandse Zaken om mijn persoonsgegevens of die van het kind gedurende maximum 1 jaar te 

bewaren, vanaf de datum van preregistratie, in zijn gegevensbank “ preregistratie “ met het oog op 

een eventuele latere paspoortaanvraag. Na afloop van die periode worden ze definitief vernietigd. 

 

In het geval dat ik in die periode effectief een paspoort aanvraag, worden mijn persoonsgegevens of 

die van het kind gebruikt voor de productie van het paspoort en vervolgens verwijderd uit de 

gegevensbank “preregistratie”  

 

De FOD Buitenlandse Zaken is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Hij verklaart dat alle persoonsgegevens die in het kader van een paspoortaanvraag worden 

geregistreerd, verwerkt worden overeenkomstig die wet. 

 



Overeenkomstig de wet betreffende de persoonlijke levenssfeer heb ik recht op toegang tot mijn 

persoonsgegevens of die van het kind en recht op verbetering. Ik kan dus op verzoek kennis nemen 

van mijn/zijn persoonsgegevens en eventuele onjuiste gegevens laten verbeteren. Ik heb ook het 

recht te vragen dat die gegevens definitief gewist worden.Als ik van die rechten gebruik wens te 

maken, richt ik mij tot de FOD Buitenlandse Zaken, Directie Reis- en identiteitsdocumenten (C2), 

Karmelietenstraat 15 te 1000 Brussel. 

  

 

3. Mijn keuze: 

Ik wens mijn gegevens of die van het kind te laten preregistreren: 

 

 Bij de post waar ik ingeschreven ben of waar het kind ingeschreven is 

 

 In een andere post:  

 

Plaats (stad+ land): ……………………………………………………………………… 

 

Wacht steeds op het akkoord van uw post van inschrijving en maak steeds een afspraak 

voordat u naar een andere consulaire post gaat om uw biometrische gegevens te laten 

preregistreren. 
 

 

Datum:  
 

 

 Handtekening van de aanvrager: 

 

 

 

Voor de minderjarige, handtekening van een/de ouder(s)*, de voogd(en) of de wettelijke 

vertegenwoordiger: 

    Naam(namen)                   Band met de minderjarige                         Handtekening(en) 

 
 
    ……………………………………………………………………         ……………………………………………………………………………………… 

 
    ……………………………………………………………………         ……………………………………………………………………………………… 

* in functie van de wetgeving die van kracht is in het land van verblijf van de minderjarige. 

 


