
US-VISITvormt een aansluitend geheel van veiligheidsmaatregelen dat in het buitenland aanvangt, op de visadi-
enst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en voortloopt bij aankomst en vertrek uit de Verenigde Staten van Amerika.
Gebruikmakend van biometrie zoals digitale, inktloze vingerscans en digitale foto’s wordt de identiteit van bezoekers, die een
visum nodig hebben om naar de Vereinigde Staten te reizen, nu in elke fase vergeleken om te garanderen dat de persoon die
onze grens overschrijdt dezelfde persoon is die het visum ontvangen heeft. Het helpt ons ook te weten wanneer bezoekers
langer blijven dan de toelatingsvoorwaarden veroorloven.Ten laatste helpt biometrie de identiteit van bezoekers te beveiligen
ingeval dat hun reisdocumenten verloren of gestolen werden.

US-VISIT-procedures zijn van toepassing op alle bezoekers in het bezit van een buitenlands paspoort of visa..

De procedure is vlug en eenvoudig voor alle reizigers.

De doelstelling van US-VISIT is erop gericht:
★ De veiligheid van onze burgers en bezoekers te verhogen
★ Legitiem reizen en handel te bevortderen  
★ De integriteit van het immigratiesysteem te garanderen
★ De persoonlijke privacy van onze bezoekers te vrijwaren

De US-VISIT procedure omvat het verzamelen van reisgegevens en "biometrische identificatiemiddelen" (zoals digitale vinger-
scans waarvoor een eenvoudig, inktloos toestel gebruikt wordt) van bezoekers om de Consulaire Officier van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse Douane- en Grensbeveiligingsofficier te helpen bij het maken van toelatingsbes
lissingen.

De identiteit van bezoekers die naar de Verenigde Staten reizen zal bij hun aankomst en vertrek vergeleken worden. Deze
aankomst- en vertrekprocedures beantwoorden aan onze kritische nood voor strengere veiligheid en onze voortdurende toezeg-
ging om het reizen te vergemakkelijken voor miljoenen legitieme bezoekers die we elk jaar verwelkomen met het oog op han-
delvoeren, studeren, familiebezoeken of om in ons land te reizen. Door "biometrische gegevens" van bezoekers via een inktloze
digitale vingerscanner vast te leggen is het ons moge;ijk om deze vergelijkingsprocedure sneller en met grotere zekerheid uit te
voeren dan wanneer we databestanden aan de hand van enkel een naam doorzoeken.

Bij het aanvragen een visum
Bezoekers die een visum moeten aanvragen om naar de Verenigde Staten te reizen moeten een persoonlijk interview op een
visumdienst ondergaan. Deze procedure omvat registratie in US-VISIT – het scannen van twee wijsvingers door middel van een
inktloos toestel en het nemen van een digitale foto. Deze gegevens helpen de Consulaire Officier van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken bij het nemen van beslissingen in verband met het afgeven van een visum.

Bij Aankomst
De aankomstprocedure blijft voor het grootste gedeelte onveranderd en ziet er vertrouwd uit voor internationale bezoekers. Op
een lucht- of zeehaven zullen reisdocumenten zoals een paspoort en een visum gecontroleerd worden en een Amerikaanse
Douane- en Grensbeveiligingsofficier zal specifieke vragen stellen aangaande het verblijf van bezoekers in de Verenigde Staten.

Als een gedeelte van de verhoogde procedures zullen de twee
wijsvingers van bezoekers met een inktloos toestel gescand worden
en wordt ook een digitale foto genomen. Deze inlichtingen worden
gebruikt om de Amerikaanse Douane- en Grensbeveiligingsofficier
te helpen bij het bepalen of de bezoeker al dan niet toegelaten
wordt. Deze verhoogde procedures nemen alleen maar een paar
seconden van de totale behandelingsduur voor iedere bezoeker in
beslag. Bezoekers die zich op de visadienst in US-VISIT laten registr-

eren zullen de procedure van het scannen van hun twee wijsvingers en het nemen van een foto herhalen om
te garanderen dat de persoon die het land binnenkomt dezelfde persoon is aan wie het visum afgeleverd
werd.

pagina 1

Amerikas Deuren Openhouden en Ons Land
Beveiligen

 



WELCOME
TO THE U.S.

Lucht- en Zeehaven US-VISIT 
Aankomst- procedure voor Bezoekers 

pagina 2



Bij het Vertrek
De meest opvallende verandering voor internationale bezoekers zal de nieuwe vertrek procedures zijn.

Als onderdeel van US-VISIT zullen bezoekers eventueel hun vertrek moeten laten controleren. Het US-VISIT
systeem is ontworpen om deze check-out procedure gemakkelijk te maken, en omvat een proef op een geau-
tomatiseerd zelfbedieningsbalie en andere alternatieve mogelijkheden in de internationale vertrekzones van
lucht- en zeehavens. Door residocumenten te scannen en vingerscans vast te leggen op hetzelfde inktloos
toestel, zal het systeem de identiteit van bezoekers vergelijken, het vertrek controleren, en naleving van het
Amerikaanse immigratiebeleid bevestigen. Naleving van deze nieuwe veiligheidsprocedures is uiterst belan-
grijk omdat de vertrekinformatie ook aan de reisgegevens van bezoekers zullen toegevoegd worden om hun
status voor toekomstige bezoeken aan de Verenigde Staten te documenteren.

Aangaande Privacy
US-VISIT salvaguardará los datos personales recopilados en forma responsable y respetuosa de las preocupaciones acerca de la
US-VISIT zal de verzamelde persoonlijke gegevens beschermen op een manier die verantwoordelijk is en de privacybelangen
eerbiedigt. Gegevens verkregen van bezoekers wordt op veilige wijze opgeslagen en worden op een ‘need-to-know’basis
terbeschikkinggesteld van uitsluitend daartoe bevoegde ambtenaren. US-VISIT schikt zich naar alle van toepassingzijnde
Amerikaanse privacywetten. Een US-VISIT privacy- officier staat ter beschikking om vragen of zorgen te beantwoorden en kan
gecontacteerd worden op www.dhs.gov/us-visit, door een e-mail te richten aan usvisitprivacy@dhs.gov, of door te schrijven naar
the Privacy Officer, Department of Homeland Security, US-VISIT, 425 Eye Street, NW,Washington DC 20536.

US-VISITverhoogt de veiligheid van de Verenigde Staten terwijl legitiem reizen
en handel bevorderd worden. De Verenigde Staten zijn nog steeds een land waar diversiteit
geprezen wordt en mensen uit de hele wereld welkom zijn.Vandaag werken we– zoals de
meeste andere landen– om onze grenzen te beveiligen terwijl we de vrijheid handhaven om
ideeën uit te wisselen, handelsactiviteiten laten bloeien, en we levens dooruit de hele wereld
verrijken.

US-VISIT helpt onze grenzen te beveiligen, de aankomst- en vertrekprocedures te vergemakkelijken, en de
integriteit van ons immigratiesysteem te garanderen terwijl omgeving en privacy van onze bezoekers gere-
specteerd wordt.”

www.dhs.gov/us-visit
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