
US-VISIT, Biometrie en U
Het Amerikaanse Department of Homeland Security’s 
US-VISIT-programma levert aan Amerikaanse visumdiensten 
en ingangshavens de biometrische technologie waarmee 
de Amerikaanse regering uw identiteit kan vaststellen 
en verifiëren wanneer u de Verenigde Staten bezoekt. 
Ambtenaren van de Immigratiedienst gebruiken deze 
informatie als hulp bij het uitvaardigen van visums en 
beslissingen over toelating.

Bijkomend wordt uw biometrie – digitale vingerafdrukken 
en foto’s – verzameld om uw identiteit te helpen beschermen 
in het geval dat uw reisdocumenten gestolen worden of 
verloren raken. In tegenstelling tot namen en geboortedata, 
die kunnen gewijzigd worden, is uw biometrie uniek en 
kan het praktisch niet vervalst worden. Het verzamelen 
van biometrie helpt ook de Amerikaanse regering om te 
verhinderen dat mensen frauduleuze documenten gebruiken 
om het land illegaal binnen te komen.

Het gebruik van biometrie helpt US-VISIT om deze even 
belangrijke doelstellingen te bereiken: 

 •  Het verbeteren van de veiligheid van onze burgers  
en bezoekers

	 •  Het vergemakkelijken van legitiem reizen en handel 
drijven 

	 •  Het verzekeren van de integriteit van het 
immigratiesysteem

	 • Het beschermen van de privacy van onze bezoekers

Het beschermen van  
Uw Privacy
US-VISIT bewaakt de privacy van personen en helpt tezelfdertijd  
onze nationale grenzen en het immigratiesysteem te beschermen. 
Persoonlijke informatie verzameld door US-VISIT zal enkel 
gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het verzameld 
werd, tenzij dit specifiek toegelaten of verplicht werd door 
de wet.

Vragen betreffende persoonlijke informatie en het 
US-VISIT programma kunnen gericht worden aan het 
Inlichtingenprogramma van het Department of Homeland 
Security’s Traveler Redress (DHS TRIP) op www.dhs.gov/trip.

U mag ook gelijkaardige vragen richten aan de US-VISIT 
Privacy Ambtenaar, US-VISIT Programma, Department 
of Homeland Security, Washington, DC 20528, V.S. of op 
usvisitprivacy@dhs.gov.

www.dhs.gov/us-visit
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Een veilig Amerika met open deuren



Wat kunt u verwachten als 
u de Verenigde Staten bezoekt
De Verenigde Staten zijn een natie waar veel belang wordt 
gehecht aan diversiteit en waar mensen van over de hele 
wereld welkom zijn. De nu volgende informatie zal u 
begeleiden door de biometrische verzamelprocedure zoals 
deze gebruikt wordt in de Amerikaanse visumdiensten en 
Amerikaanse luchthavens en zeehavens.

Biometrische procedures – de verzameling van digitale vingerafdrukken en foto’s 
– gelden voor internationale reizigers met een niet-V.S. paspoort of visum. 

Bij het aanvragen van een visum
Indien u een visum nodig hebt, 
moet u  naar de dichtsbijzijnde 
Amerikaanse visumdienst gaan 
voor een gesprek als onderdeel 
van de aanvraagprocedure. Tijdens 
dit gesprek kunt u verwachten 
dat een consulaire ambtenaar van 
Department of State:

 
• uw visumaanvraag en ondersteunende documenten bekijkt 
•  uw biometrie verzamelt (tot 10 digitale vingerafdrukken  

en een digitale foto)

Voor de volledige aanvraagprocedure van het visum, bezoek 
www.UnitedStatesVisas.gov.

Op weg naar de Verenigde Staten 
via het vliegtuig of per boot

Vertegenwoordigers van 
luchtvaartmaatschappijen of 
scheepvaartlijnen zullen u een 
wit formulier (Form I-94) geven 
(indien u een visum hebt) of een 
groen formulier (Form I-94W) 
(indien u een reiziger bent 
volgens het Visa Waiver Program) 
om in te vullen alvorens u in de 
Verenigde Staten aankomt.

 

Bij aankomst

Een ambtenaar van de Douane en Grensbeveiliging 
zal u door de inspectieprocedure leiden. Houd uw 
reisdocumenten bij de hand, zoals uw paspoort 
en Form I-94 of Form I-94W.

De ambtenaar zal uw reisdocumenten bekijken en u 
vragen stellen, zoals waarom u de V.S. bezoekt en hoelang 
u zult blijven.

??

De ambtenaar zal tot 10 van uw vingerafdrukken scannen 
en uw foto nemen met een digitale camera.

De ambtenaar zal u vertellen wanneer u de procedure 
afgewerkt hebt.

Bij vertrek
  Als u het land verlaat moet 
u uw Form I-94 of Form 
I-94W teruggeven aan een 
vertegenwoordiger van de 
luchtvaartmaatschappij of 
de scheepvaartlijn. Door uw 
formulier terug te bezorgen, 
hebt u de Amerikaanse 
ingang-uitgang procedure 
afgewerkt.

 U moet momenteel 
niet uitchecken aan 
een biometrische 
uitgangskiosk omdat DHS 
het proefprogramma 
van de biometrische  
uitgangsprocedures heeft 
afgerond. Maar op een 
nader te bepalen datum zult 
u gevraagd worden om de 
biometrie te geven als u  
de Verenigde Staten verlaat.

Om meer te weten...
• Bezoek  www.dhs.gov/us-visit voor meer informatie  

over US-VISIT 

• Zend een e-mail naar  subscribeusvisit@dhs.gov om 
elektronische updates te ontvangen over US-VISIT

• Bezoek  www.cbp.gov voor meer inlichtingen over 
Amerikaanse Douane en Grensbeveiliging

• Bezoek  www.travel.state.gov voor meer informatie  
over het Amerikaanse Department of State


