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Geachte mevrouw Berendsen,
In uw brief dd.19 april 2011 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van
Orde - een aantal vragen omtrent de opslag van biometrische gegevens in paspoort en
databank.
De vragen luiden:
1. Hoeveel inwoners van Valkenswaard hebben sinds de invoering van de nieuwe
Paspoortwet bezwaar gemaakt tegen de opname van vingerafdrukken in hun nieuwe
paspoort/ID-bewijs?
Het antwoord op de gestelde vraag is:
Tot nu toe hebben geen inwoners bezwaar gemaald tegen opname van
vingerafdrukken in het reisdocument.
2. Hoeveel inwoners van Valkenswaard hebben sinds de invoering van de nieuwe
paspoortwet bezwaar gemaakt tegen het opnemen van hun bio-metrische gegevens
in een gemeentelijke database?
Het antwoord op de gestelde vraag is:
1 inwoner heeft schriftelijk aangegeven geen toestemming te verlenen tot centrale
opslag van zijn biometrische gegevens.
3. Hoeveel inwoners van Valkenswaard zijn in beroep gegaan naar aanleiding van de
beslissing op bezwaar.
Het antwoord op de gestelde vraag is:
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De bezwaartermijn van de onder punt 3 genoemde beslissing is nog niet verstreken.
Op dit moment (17meill) is bij ons niet bekend dat er bezwaar is aangetekend.
4. Deelt u de zorgen van D66 met betrekking tot de inbreuk op de privacy van de
inwoners van Valkenswaard? Zoja hoe bewaakt u deze, zo nee waarom niet?
Het antwoord op de gestelde vraag is:
Ja, maar tegelijkertijd hebben we te maken met vastgestelde wet- en regelgeving op
dit punt die we moeten uitvoeren. Wel is het zo dat nu na onderzoek is gebleken dat
het gebruik van de vingerafdrukken voor doeleinden van verificatie en
identiteitsvaststelling niet mogelijk is zonder een te hoog percentage waarin een
'misser' wordt aangegeven, de minister ons inziens de juiste beslissing heeft
genomen door in afwachting van verder onderzoek de opslag van vingerafdrukken
in de decentrale reisdocumentenadministratie te stoppen.
Wij zullen er op toezien dat de gedane aankondiging dat de betreffende software
binnenkort zodanigwordt aangepast dat de biometrische gegevens op het moment
dat het reisdocument wordt uitgereikt uit de decentrale database (RAAS) wordt
verwijderd daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
5. Waarom worden vingerafdrukken opgenomen in een database?
6. Voor welke andere doeleinden kunnen de gegevens in de database worden gebruikt?
7. Hebben ander instanties of overheidsdiensten toegang tot de database?
8. Zo nee, is dit in de nabije toekomst de bedoeling? Zoja welke diensten?
Voor het antwoord op de vragen 5 t/m 8 verwijs ik naar de bijlage bij deze brief.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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