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Onderwerp: zending biometrie consul Bruno Marien – Toronto (oktober 2017) 

Beste landgenoten; 

Zoals u wellicht reeds vernomen hebt, is sedert eind 2012 uw persoonlijke 
aanmelding op het Consulaat generaal verplicht wanneer u een nieuw paspoort 
wenst aan te vragen. Dit om ons toe te laten uw biometrische gegevens op te 
nemen: vingerafdruk, foto, digitale handtekening. Deze verplichting is het gevolg 
van verschillende Europese maatregelen in verband met de beveiliging van 
Europese paspoorten.  

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel is zich bewust van de 
ongemakken die een dergelijke nieuwe maatregel met zich mee brengt en heeft 
daarom besloten om een aantal van de Ambassades en Consulaten uit te rusten 
met een “Flying Kit”. 

Ik heb dan ook het genoegen u aan te kondigen dat dhr. Bruno Marien, consul, een 
zending zal ondernemen naar: 

- TORONTO : 17 en 18 oktober 2017. 

Procedure: 

Om een optimale dienst te verzekeren en de opname van uw gegevens zo goed 
mogelijk te organiseren, zullen we u enkel op afspraak ontvangen.  

U laat ons vóór 5 oktober 2017 aan montreal@diplobel.fed.be weten dat u (en/of 
familieleden) uw biometrische gegevens wenst af te nemen 

A. Tegelijk verzendt u vóór die datum per post naar het  

Consulaat generaal van België te Montréal  
999, Boul. de Maisonneuve Ouest; suite 1600,  
Montréal, Québec,  
H3A 3L4 
 
volgende documenten: 
 



 

 

• een ingevuld en ondertekend formulier voor een paspoortaanvraag; 

• een gecertifieerde cheque of postmandaat gericht aan het Consulaat-generaal 
van België  (120 CAD voor meerderjarigen, 56 CAD voor minderjarigen); 

• een kopie van uw Canadian Citizenship Certificate long form OF een kopie 
van uw geldige Canadese verblijfskaart of visum (Work Permit - Visitor Record – 
Permanent Resident Card). Als u “landed" immigrant in Canada bent maar geen 
Permanent Resident Card bezit, moet u een Search of Canadian Citizenship 
Records doen; 

• Bewijs van huidig adres: Canadees rijbewijs of enig ander officieel document met 
uw huidig adres; 

• Een fotokopie van uw huidig Belgisch paspoort. Op de afspraak kunt u het 
origineel paspoort afgeven, dat later, na de aankomst van het nieuwe paspoort 
zal worden geannuleerd en u teruggezonden; 

• Een voldoende gefrankeerde Xpresspost national enveloppe om u uw paspoort 
terug te zenden. 

 
A. Van zodra uw dossier volledig is zullen wij u contacteren voor de concrete 

afspraak. 
 

B. De exacte plaats zal u later per mail worden bevestigd. 
 
Tijdens het bezoek van de heer Marien zullen geen formulieren noch betalingen 
in ontvangst worden genomen, enkel biometrische gegevens (vingerafdrukken, 
foto en handtekening) kunnen worden afgenomen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Hubert ROISIN 
Consul generaal 
 
 
 


