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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20017 

2500 EA  DEN HAAG 

  

 

 

 

 

Datum 15 juni 2022 

Onderwerp Antwoorden op nadere vragen inzake de uniforme registratie van 

onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen 

 

 

 

 

 

Ik wil de leden van de fracties van GroenLinks en van de PvdA danken voor de 

nadere vragen die zij hebben gesteld over de registratie van onregelmatigheden 

in verband met de Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk). Deze leden 

stellen de vraag welke data er op dit moment worden geregistreerd die een 

evaluatie mogelijk moeten maken en hoe de bescherming van deze data wordt 

gewaarborgd. Daarnaast vragen zij of hun veronderstelling klopt dat op dit 

moment alle mogelijke gegevens, ook gekoppeld aan individuen, worden 

geregistreerd met de bedoeling achteraf een keuze te maken welke gegevens 

daadwerkelijk op basis van een Data Protection Impact Assessment geregistreerd 

mogen worden. 

 

Naar aanleiding van deze vragen kan ik meedelen dat de data die als basis dienen 

voor de uiteindelijke rapportage, niet nieuw zijn en niet specifiek worden 

geregistreerd voor de evaluatie van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen. 

Die onderliggende data worden geregistreerd door ketenpartners in het kader van 

de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000, wanneer zij in contact komen met 

vreemdelingen. Deze data betreffen naamgegevens (voor- en achternaam), 

geslacht en geboortegegevens (datum, land, plaats) die relevant zijn wanneer 

een toets op biometrie een aanwijzing geeft dat er sprake is of kan zijn van een 

onregelmatigheid. 

 

De registratie en verwerking van deze gegevens geschiedt conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Het is derhalve – in antwoord op de tweede 

vraag – een onjuiste veronderstelling dat deze gegevens nu zonder 

privacybescherming worden geregistreerd om achteraf een keuze te maken welke 

gebruikt gaat worden voor de rapportage en evaluatie. 
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Op dit moment wordt bezien hoe deze bestaande gegevens van de ketenpartners 

en die uit de BVV het beste kunnen worden gebruikt om de onregelmatigheden 

die door het gebruik van biometrie naar boven zijn gekomen te detecteren en hoe 

deze het beste kunnen worden gerubriceerd, zodat ik vóór 1 oktober van dit jaar 

de eerste rapportage over onregelmatigheden naar het parlement kan sturen.  

 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,  

 

 

 

 

E. van der Burg 


