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Geachte , 
 
De Eurodac Supervision Coordination Group (ESCG), een samenwerkingsverband van 
toezichthouders op het Eurodac-systeem waarvan het College bescherming persoonsgegevens 
(CBP) en de European Data Protection Supervisor (EDPS) deel uitmaken, heeft een onderzoek 
gedaan naar de gegevensverwerking in de lidstaten in geval van ‘onleesbare vingerafdrukken’. 
Eurodac is het Europese systeem dat vingerafdrukken van vreemdelingen vergelijkt met het oog 
op de vaststelling welke lidstaat een asielverzoek in behandeling dient te nemen. Naar aanleiding 
van de onderzoeksresultaten heeft de ESCG een rapport opgesteld, getiteld “Report on the 
Coordinated Inspection on Unreadable Fingerprints”, dat u hierbij als bijlage 1 aantreft. Het CBP 
verwijst u hiervoor naar de inhoud van dit document. 
 
In Nederland is het onderzoek door het CBP uitgevoerd. Daartoe is een vragenlijst ter 
beantwoording gezonden aan de Unit Dublin van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te 
Zevenaar en aan medewerkers van uw ministerie en van de IND. Tevens is aan de Commissie 
Meijers gevraagd een weergave van haar standpunt te geven ten aanzien van de praktijk in het 
geval van onleesbare vingerafdrukken. De ingevulde vragenlijst met toevoeging van een 
beoordeling door het CBP, alsmede een document met de visie van drie leden van de Commissie 
Meijers zijn aan het secretariaat van de ESCG te Brussel gestuurd. De vragenlijst zoals ingezonden 
en de voormelde document zijn respectievelijk als bijlage 2 en 3 bij deze brief gevoegd.  
 
In deze gecoördineerde inspectie is onderzocht hoe de procedures en de praktijk in de lidstaten 
zijn wanneer blijkt dat van een vreemdeling geen bruikbare vingerafdrukken kunnen worden 
afgenomen, of in dat geval mogelijk negatieve gevolgen voor de vreemdeling zijn te verwachten 
en of daarbij in de lidstaten problemen in de uitvoering worden ervaren.  
 
Ten aanzien van de situatie in Nederland is het CBP op grond van de beschikbare informatie van 
oordeel dat in geval van onleesbare vingerafdrukken van vreemdelingen voor opname in het 
Eurodac-systeem steeds een beoordeling per geval plaatsvindt, zonder dat de vreemdeling wordt 
uitgesloten van zijn fundamentele rechten.  
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Daarnaast geeft het CBP u in overweging om met het oog op de kwaliteit van de af te nemen 
vingerafdrukken, over te schakelen op het gebruik van live scanners, welke methode door onder 
meer het Europese IT-agentschap dat het Eurodac-systeem beheert, sterk wordt aangeraden.   
 
Het rapport geeft een aantal aanbevelingen aan de lidstaten en aan de Europese wetgever. Aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten wordt geadviseerd te zorgen voor duidelijke en bindende 
procedures over hoe om te gaan met onleesbare vingerafdrukken, terwijl deze procedures ook 
tussen de lidstaten onderling consistent zouden moeten zijn. Ook worden aanbevelingen gedaan 
over de wijze waarop in een nieuwe afname van vingerafdrukken wordt voorzien. Ik verzoek u 
aan de in het rapport opgenomen aanbevelingen, waarvoor ik u verwijs naar de bijlage onder 1, 
passende aandacht te besteden. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 
 
c.c. - Functionaris voor de gegevensbescherming; 
 - Directie Migratiebeleid; 
 - Unit Dublin IND; 
 - Commissie Meijers. 
 

 


