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Sluiten dossier

Geachte,
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft u bij brief van 26 maart 2013 verzocht om
inlichtingen betreffende de verwerking van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministraties
van gemeenten.
Dit verzoek heeft betrekking op de vraag of de vingerafdrukken die worden of zijn afgenomen bij
het indienen van een aanvraag voor een reisdocument, niet langer in de
reisdocumentenadministraties van gemeenten worden bewaard dan noodzakelijk conform
artikel 10, eerste lid, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) j° artikel 72, vijfde lid,
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) en artikel III Regeling van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2011, nr. CZW/WBI 2011-2000223491
(hierna: de Regeling).1
Bij brief van 8 april 2013 heeft u op dit verzoek gereageerd.
Het CBP heeft u bij brief van 2 mei 2013 om nadere inlichtingen verzocht. U heeft deze
inlichtingen bij brief van 15 mei 2013 verstrekt.
Oordeel CBP
In uw voornoemde reacties op de inlichtingenverzoeken alsmede in uw brief van 21 december
2012 aan de burgemeester2 heeft u aangegeven dat er updates zijn geïnstalleerd op de
programmatuur van de reisdocumentenadministraties van alle gemeenten ter verwijdering van
de vingerafdrukken. Tevens heeft u aangegeven dat de back-uptapes en apparatuur met
eventuele restsporen van vingerafdrukken dit jaar zullen worden vervangen. U heeft toegezegd
het CBP hiervan op de hoogte te houden.

Houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en de Paspoortuitvoeringsregeling
Buitenland 2001 in verband met het wijzigen van de bewaartermijn van vingerafdrukken in de
reisdocumentenadministratie.
2 Brief met bijlage van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de burgemeester:
Verwijderen vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie, 21 december 2012, kenmerk.
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Deze door u gegeven informatie geeft het CBP geen aanleiding om te veronderstellen dat de
vingerafdrukken in de reisdocumentenadministraties van gemeenten langer worden bewaard dan
noodzakelijk als bedoeld in de eerdergenoemde artikelen 10, eerste lid, Wbp j° 72, vijfde lid, PUN
en III van de Regeling. Het CBP zal het dossier daarom sluiten. Nieuwe informatie over de
verwerking van vingerafdrukken kan ertoe leiden dat het CBP nadere inlichtingen bij u opvraagt
of een onderzoek opent.
Openbaarmaking
Het CBP is voornemens om deze brief openbaar te maken. U kunt tot 17 juni 2013 schriftelijk en
gemotiveerd aan het CBP mededelen of deze brief, en zo ja welke onderdelen daarvan, volgens u
vertrouwelijke informatie bevat als bedoeld in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur.
Een afschrift van deze en bijgevoegde brief zendt het CBP aan de functionaris voor de
gegevensbescherming van uw ministerie.
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van de bovengenoemde
contactpersonen.

Hoogachtend,
Namens het College bescherming persoonsgegevens,

Mr. A.B. Commandeur
Hoofd afdeling Toezicht sector Publiek
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