
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres 2511 DP Den Haag 

Datum 	31 MRT 2022 
Betreft 	Beslissing Wob-verzoek tranche 2 

Geachte 

In uw brief van 23 oktober 2020 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid 
van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over kort samengevat, hoe 
Nederland zich met betrekking tot de vingerafdrukken op de <identiteitskaart In 
discussies in het Europese circuit heeft opgesteld in de periode 2010 tot heden. 

Op 13 november 2020 is met u besproken dat de documenten in twee tranches aan 
u zouden worden opgeleverd. De eerste tranche betrof de periode 2010-2018. Het 
Wob-besluit en de daarbij behorende documenten zijn op 1 juni jl. naar u 
toegezonden. Dit besluit ziet op de tweede tranche, die de periode van april 2018 
tot heden betreft. 

Naar aanleiding van het op 1 juni 2021 genomen besluit betreffende het eerste 
gedeelte van uw Wob-verzoek heeft u op 30 juni jl. telefonisch contact gehad met 
drie medewerkers van mijn ministerie. Tijdens dit telefoongesprek zijn enkele 
vragen uwerzijds over het eerste gedeelte van de openbaargemaakte documenten 
besproken. Ook is hier het verdere plan van aanpak betreffende het tweede 
gedeelte van uw Wob-verzoek besproken. Besproken is hierbij dat u op een later 
moment nog zou worden geïnformeerd over de planning voor de oplevering van het 
tweede gedeelte van de documenten. Per e-mailbericht van 30 juli 2021 is aan u 
meegedeeld dat de verwachting is dat in december 2021 de tweede tranche van 
document zal worden opgeleverd. 

Op 14 januari 2022 is per mail aan u meegedeeld dat gezien het aantal documenten 
en de zienswijzen die dienen te worden opgevraagd, de documenten in februari 
2022 aan u zullen worden toegezonden en openbaar zullen worden gemaakt. De 
afhandeling heeft helaas meer tijd gevergd dan voorzien, maar met dit besluit wordt 
op het tweede deel van uw verzoek besloten. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage I. 
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Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn er 112 documenten aangetroffen. Deze documenten 
zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage II bij dit besluit is gevoegd. 
II. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de 
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 

De tweede tranche documenten richt zich op de formalisering van de wetteksten 
van verordening (EU) 2019/1157 in de Raad in Brussel, de ambtelijke afstemming 
hieromtrent in Den Haag en de politieke behandeling hiervan in de Eerste en de 
TWeede Kamer. In de inventarisatie van de documenten is er een scheiding 
aangebracht tussen de documenten: fase 0: de documenten die betrekking hebben 
op het opstellen van het BNC-fiche; fase 1 en 2: de documenten die betrekking 
hebben op de onderhandelingen in Raad van de Europese Unie (respectievelijk in 
de Raadswerkgroep en in COREPER); fase 3: de documenten die te maken hebben 
met de trilogen die zijn gevoerd en fase 4: de documenten die betrekking hebben 
op de politieke behandeling van het voorstel in de Eerste en Tweede Kamer. In de 
nummering van de documenten is rekening gehouden met deze scheiding. De 
documenten die direct betrekking hebben op BNC-fiche starten met het nummer 
'0', de documenten met betrekking tot de onderhandelingen in de Raadswerkgroep 
starten met het nummer '1', etc. 

Zienswijze 
Voor de volgende documentennummers zijn er derde-belanghebbenden 
geïdentificeerd: 1.01; 1.04; 1.05; 1.07; 1.08; 1.09; 1.12; 1.16; 1.18; 1.19; 
1.22; 1.24; 1.25; 1.27; 1.29; 1.32; 1.33; 2.01; 2.02; 2.03; 2.07; 2.08; 
3.02; 3.03; 3.04; 3.05; 3.06; 3.07; 3.09; 3.12; 3.13; 3.19; 3.20; 3.22; 
3.29; 3.30; 3.32; 3.34; 3.35; 3.36; 3.44. Deze derde belanghebbenden zijn in 
de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven. Tevens is toen aan u 
medegedeeld dat het verkrijgen van de zienswijze meer tijd vergde dan van 
tevoren gedacht. 

Door de derde-belanghebbenden zijn enkel met betrekking tot document met 
nummer 1.09 bedenkingen geuit en mij verzocht deze niet openbaar te maken, 
omdat het hier een e-mailcorrespondentie ter uitwisseling van persoonlijke 
beleidsopvattingen betreft. Ik heb besloten om aan dit verzoek gehoor te geven en 
heb dit in mijn afwegingen meegenomen. 

Met betrekking tot document met nummers 1.16; 1.22; en 1.27 is door een derde-
belanghebbende mij verzocht te benadrukken dat het commentaar dat te lezen is 
in de kantlijn door ons is toegevoegd en niet bij de oorspronkelijke documenten 
hoort. 

Besluit 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom 
u verzocht (deels) openbaar te maken. Voor een overzicht van de documenten die 
het betreft verwijs ik u naar de inventarislijst, opgenomen in bijlage II. 
Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit. 
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Reeds openbare documenten 
Van documenten die reeds openbaar zijn treft u in de inventarislijst (zoveel 
mogelijk) de vindplaatsen aan. Het betreft de documenten met nummers 0.02; 
3.38; 4.01; 4.05; 4.06; 4.08; 4.10; 4.12; 4.18; 4.20; 4.26 zijn reeds openbaar. 

Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. eenieder 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de 
Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuur 
voering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van 
de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de 
bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging 
worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de 
gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, 
maar niet het specifieke belang van de verzoeker. Evenmin kent de Wob een 
beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de 
gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. 
Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen 
geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande 
belangenafwegingen dan ook plaats. 

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met 
internationale organisaties 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten 
en met internationale organisaties. 
Bij passages uit de documenten met nummers 0.03; 1.03; 1.05; 1.06; 1.09; 
1.10; 1.11; 1.15; 1.17; 1.20; 1.26; 1.30 1.32; 2.01; 3.01; 3.07; 3.08; 3.09; 
3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3.21; 3.22; 3.23; 3.24; 3.26; 3.27; 3.28; 3.32; 
3.33; 3.39; 4.17; 4.21; 4.22 is het belang van de betrekkingen van Nederland 
met andere staten en met de Europese Unie in het geding. Het gaat om e-
mailwisselingen tussen ambtenaren van mijn ministerie en met ambtenaren van 
andere ministeries, nota's gericht aan de minister en instructies voor en verslagen 
van de Raadswerkgroepen. Hierin staat informatie over de positie van andere 
Europese lidstaten en de organen van de Europese Unie tijdens de besprekingen 
over vingerafdrukken in de reisdocumenten in de (in)formele vergaderingen in de 
Raad van de Europese Unie. Deze onderhandelingen vonden plaats in een context 
van wederzijds vertrouwen. De betrekkingen van Nederland met andere Europese 
lidstaten en de Europese Instellingen zouden kunnen worden geschaad indien de 
hier bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt. Ik ben daarom van oordeel dat 
dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik heb daarom 
besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. 
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De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 

In de aangetroffen documenten met de nummers 0.01; 1.04; 1.09; 1.17; 1.19; 
1.25; 1.33; 2.07; 3.02 t/m 3.06; 3.09; 3.10; 3.12; 3.19; 3.22; 3.30; 3.32; 
3.34 t/m 3.36; 3.43; 3.44; 4.02 t/m 4.04; 4.07; 4.09; 4.11; 4.16; 4.17; 
4.21; 4.22; 4.24 staan persoonsgegevens. Dit betreft gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en 
telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap ben ik van oordeel dat 
ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaar. Daarbij 
is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een 
individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om 
openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. 

Bij de informatie die in de documenten in dit geval in het geding zijn, weegt naar 
mijn oordeel de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen zwaarder dan 
het algemene, publieke belang van openbaarheid van deze persoonsinformatie. Ik 
maak deze informatie dan ook niet openbaar. Voor een overzicht van welke 
documenten het betreft verwijs ik u naar de inventarislijst, opgenomen in Bijlage 
II. 

Persoonlijke beleidsopvattingen 
Uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 
beginsel ook voor documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad. Dit is het 
beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel 
binnen een kring van overheden in het kader van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip 'documenten opgesteld ten behoeve 
van intern beraad' onder meer moeten worden begrepen: nota's van ambtenaren 
aan hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de 
onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van 
stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van interne 
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Degene die de 
stukken heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat ze zouden dienen 
voor intern beraad. 

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn opgesteld ten 
behoeve van intern beraad geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke 
beleidsopvattingen. Onder 'persoonlijke beleidsopvattingen' wordt verstaan: 
ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen. Dergelijke opvattingen 
worden niet openbaar gemaakt omdat een zekere mate van veiligheid en 
vertrouwelijkheid noodzakelijk is om te kunnen komen tot een effectieve 
besluitvorming. Ambtenaren en bestuurders moeten onderling en met 
bewindspersonen kunnen brainstormen. Feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 
de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 
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overwegend objectief karakter worden door mij niet beschouwd als persoonlijke 
beleidsopvattingen. De totstandkoming van beleid en regelgeving wordt met de 
openbaarheid van dergelijke informatie inzichtelijk. 

In de aangetroffen documenten met de nummers 1.02; 1.08; 1.09; 1.13; 1.16; 
1.21; 1.23; 1.28; 1.31; 2.04; 2.05; 2.06; 3.02; 3.11; 3.25; 3.31; 3.34; 3.37; 
3.40; 3.41; 3.42; 4.02; 4.07; 4.09; 4.11; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 4.17; 4.19; 
4.21; 4.22; 4.23; 4.25; staan persoonlijke beleidsopvattingen. Het betreffen 
nota's, adviezen en e-mailberichten tussen ambtenaren van mijn ministerie en 
ambtenaren van andere ministeries. 

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
deze persoonlijke beleidsopvattingen openbaar te maken, zowel in tot op de 
persoon herleidbare als geanonimiseerde vorm. Daarom heb ik deze informatie uit 
de documenten verwijderd. 

De documenten met nummers 4.19; 4.23 en 4.25 betreffen conceptdocumenten 
waarvan de definitieve versie reeds openbaar zijn. Indien en voor zover deze 
concepten afwijken van de definitieve versie, beschouw ik de inhoud ervan als een 
voorstel gedaan door mijn ambtenaren ten behoeve van het opstellen van een 
definitief document. Door vergelijking van de conceptversie met de definitieve 
versie kan immers worden achterhaald waar de verschillen zitten. Daarmee 
beschouw ik de afwijkende passages als persoonlijke beleidsopvattingen bestemd 
voor intern beraad. Daarom maak ik deze concepten op grond van artikel 11 lid 1 
Wob niet openbaar. 

Wijze van openbaarmaking 
U treft de documenten die met dit besluit gedeeltelijk openbaar worden gemaakt 
bij dit besluit in kopie aan. Dit besluit zal in geanonimiseerde vorm, met de 
(gedeeltelijk) openbaar gemaakte stukken, binnen enkele werkdagen na 
toezending gepubliceerd worden op de website www.rijksoverheid.nl. Ik vertrouw 
erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Directie Digitale Overheid 
- Afdeling Identiteit & 
Toegang 
Directoraat-Generaal 
Overheidsorganisatie (DGOO) 

Datum 

Kenmerk 
2022-0000125876 

Hoogachtend, 

N911,295-4 stamsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

trs,44,R, Sc h ei ri n k 
Secretaris-generaal 

Pagina 5 van 6 



Bezwaar 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt 
een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn 
ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Constitutionele Zaken en 
Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Voor meer informatie hierover zie 
www.rijksoverheid.ni/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en- 
koninkrijksreiaties/contact/bezwaarschrift-indienen/formulier-bezwaarschrift-
indienen-bzk. 
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m 
Datu Omschrijving Docume 

nt nr. 
Beoordeli 
ng 

Wob-
gronde 
n 

Opmerkingen 

0.01 

NOTA BNC Fiche: 
Blometrie op ID-
kaarten 

(deels) 
openbaar 10.2.e 

0.02 

BNC Fiche: 
Biometrie op ID-
kaarten 

Reeds 
openbaar n.v.t. 

Vindplaats: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z10889&did=2018  D32 
973 

2-5- 
2018 

8-6- 
2018 

0.03 

Verslag bijeenkomst 
Juridische dienst 
van de Raad 

Integraal 
weigeren 12-6- 

2018 10.2.a 

1.01 

Instructie 
raadswerkgroep 
grenzen 

Geheel 
openbaar 

4-5- 
2018 

1.02 

mailcorrespondenti 
e m.b.t instructie 
RWG dd 04-05-2018  

Integraal 
weigeren 

3-5- 
2018 

1.03 

verslag RWG 
Grenzen dd 04-05-
2018 

Integraal 
weigeren 

4-5- 
2018 10.2.a 

1.04 

Mailcorrespondenti 
e m.b.t. instructie 
RWG Grenzen d.d. 
29-05-2018 

(deels) 
openbaar 

28-5- 
2018 10.2.e 

1.05 

Instructie RWG 
Grenzen 29 mei 
IDkaarten 0.3  

(deels) 
openbaar 

29-5- 
2018 10.2.a 

1.06 

Verslag RWG 
Grenzen 29 mei 
Idkaarten 

Integraal 
weigeren 

29-5- 
2018 10.2.a 

1.07 

Tekstvoorstellen bij 
COM(2018) 212 
Final 2018/0104 
(COD) 

Geheel 
openbaar 

17-4- 
2018 



e-
mailcorrespondenti 
e bij de 
tekstvoorstellen 

Integraal 
weigeren 1.08 11.1 

12-6- 
2018 

e- 
mailcorrespondenti 
e 

(deels) 
openbaar 

10.2.a; 
10.2.e; 
11.1 1.09 

Verslag bijeenkomst 
Juridische dienst 
van de Raad (JDR) 

Integraal 
weigeren 1.10 10.2.a 

Advies van de 
juridische dienst 
(vo. paspoorten) 

Integraal 
weigeren 10.2.a 

instructie RWG 
Grenzen 26-06-2018 
v.05 
mailcorrespondenti 
e ikv instructie RWG 
26-06-2018 

Geheel 
openbaar 

Integraal 
weigeren 

1.12 

1.13 
concept verslag 
RWG Grenzen 26 
juni 2018 

Integraal 
weigeren 1.15 10.2.a 

proposal for a 
regulation fo the EP 
and of the Council 
on strenghening the 
security of identity 
cards of Union 
citizens an of 
residence 
documents issued 
to Union citizens 
and their family 
members exercising 
their right of free 1.16 

Deels 
openbaar 

11-6- 
2018 

12-6- 
2018 

12-6- 
2018 

25-6- 
2018 

25-6- 
2018 

26-6- 
2018 

20-6- 
2018 



movement 
10317/18 
mailcorrespondenti 
e 
Instructie RWG 
Grenzen 16 juli v0.3 
mailcorrespondenti 
e 

Deels 
openbaar 
Geheel 
openbaar 
Deels 
openbaar 

10.2.a, 
10.2.e 

10.2.e 

1.18 

1.17 

1.19 
Verslag RWG 
Grenzen d.d. 16 juli 
2018 

Integraal 
weigeren 1.20 10.2.a 

mailcorrespondenti 
e met PV m.b.t. 
zoektoch vinden 
medestanders voor 
optionele 
vingerafdrukken 

Integraal 
weigeren 1.21 

Tekstvoorstel III 
biometrie op 
identiteitskaarten 
v0.3 

Geheel 
openbaar 1.22 

mailcorrespondenti 
e met JenV m.b.t. 
het tekstvoorstel 

Integraal 
weigeren 1.23 

INSTRUCTIE 
RAADSWERKGROEP 
GRENZEN, DATUM: 
26 juni 2018 
email aanbieden 
instructie 

Geheel 
openbaar 
Deels 
openbaar 

1.24 

1.25 10.2.e 
Verslag RWG 
Grenzen dd 14-09-
2018 

Integraal 
weigeren 1.26 10.2.a 

Tekstvoorstel IV : 
11888/1/18 REV1 
proposal on 

Geheel 
openbaar 1.27 

2-7- 
2018 
16-7- 
2018 
15-7- 
2018 

24-7- 
2018 

27-7- 
2018 

6-7- 
2018 

24-7- 
2018 

12-9- 
2021 
12-9- 
2021 

3-10- 
2018 

7-9- 
2018 



strengthening the 
security of identity 
cards of Union 
citizens and of 
residence 
documents issued 
to Union citizens 
and their family 
members exercising 
their right of free 
movement 

1.28 

mailcorrespondenti 
e m.b.t. 
vingerafdrukken op 
de 
identiteitskaarten  

Integraal 
weigeren 

15-9- 
2018 

1.29 

instructie RWG 
Grenzen 4 oktober 
v0.2 

Geheel 
openbaar 

4-10- 
2018 

1.30 

VERSLAG EU -
Raadswerkgroep - 
JBZ RWG Grenzen 
EGKW, 1 en 2 
oktober 2018  

Integraal 
weigeren 

1-10- 
2018 10.2.a 

1.31 

1.32 

e-
mailcorrespondenti 
e m.b.t. de rode lijn 
op verzoek van EC 

22-  instructie RWG 
10-  grenzen 22 oktober 

2018 v0.2  

Integraal 
weigeren 

Deels 
openbaar 

9-10- 
2018 

10.2.a 

1.33 

mailcorrespondenti 
22-  e om 
10-  conceptinstructie 

2018 aan te bieden  
Deels 
openbaar 10.2.e 



Instructies Coreper Deels 
openbaar 2.01 10.2.a 

7-11- 
2018 

13462/18 ADD 1 
Proposal for a 
Regulation of the 
European 
Parliament and of 
the Council on 
strengthening the 
security of identity 
cards of Union 
citizens and of 
residence 
documents issued 
to Union citizens 
and their family 
members exercising 
their right of free 
movement -
Mandate for 

30-  negotiations with 
10-  the European 

2018 Parliament 
13462/18 Proposal 
for a Regulation of 
the European 
Parliament and of 
the Council on 
strengthening the 
security of identity 
cards of Union 
citizens and of 
residence 

30-  documents issued 
10-  to Union citizens 

2018 and their family 

2.02 

2.03 

Geheel 
openbaar 

Geheel 
openbaar 



13- 
11- 

2018 

emailcorrespondent 
ie stemverklaring en 
instructie 

11- 
12- 

2018 
mailcorrespondenti 
e stemverklaring 

12- 
11- 

2018 
Nederlandse 
stemverklaring 

members exercising 
their right of free 
movement -
Mandate for 
negotiations with 
the European 
Parliament 
email correspondent 
ie om 
conceptinstrucites 
coreper aan te 
bieden 

Integraal 
weigeren 2.04 

mailcorrespondenti 
e ter voorbereiding 
op Antici-meeting 
dd 6-11-2018 

Integraal 
weigeren 2.05 

Integraal 
weigeren 2.06 

Deels 
openbaar 2.07 10.2.e 

mail met verslag 
Libe 

Geheel 
openbaar 
Integraal 
weigeren 

2.08 

3.01 10.2.a; 
mailwisseling 
optionele 
vingerafdrukken 
mailwisseling 
optionele 
vingerafdrukken 

Deels 
openbaar 

Deels 
openbaar 

10.2.e; 
11.1 

10.2.e 

3.02 

3.03 

mail van PV met 
verzoek Commissie 

Deels 
openbaar 3.04 

18- 
12- 
2018 10.2.e 

5-11- 
2018 

5-11- 
2018 

4-12- 
2018 

4-12- 
2018 



30- 
01- 
2019 311 

Integraal 
weigeren mailwisseling 

reactie opvragen EU 
mail met instructie 
(vierkolommenbest 
and) 

Deels 
openbaar 

Deels 
openbaar 

3.05 

21- 
12- 
2018 

3.06 

17- 
01- 
2019 

10.2.e 

10.2.e 
instructie 
vierkolommenbesta 
nd 
Verslag RWG 18 jan 
2019 

Geheel 
openbaar 
Integraal 
weigeren 

3.07 

14- 
01- 
2019 

3.08 10.2.a 

mailwisseling met 
reactie op vragen 

Deels 
openbaar 

10.2.a, 
10.2.e 3.09 

22- 
01- 
2019 

Nota Stass 
voortgang triloog 

Deels 
openbaar 3.10 

30- 
01- 
2019 10.2.e 

mail met instructie 
(vierkolommenbest 
and) 
instructie 
vierkolommenbesta 
nd 
mailwisseling AO 
paspoorten 

Deels 
openbaar 

Geheel 
openbaar 
Integraal 
weigeren 

3.12 

28- 
01- 
2019 

3.13 

25- 
01- 
2019 

3.14 

10.2.e 

10.2.a 
mailwisseling 
instructie 

mailwisseling triloog 

11 
mailwisseling triloog 

Mailwisseling 
vragen 

Integraal 
weigeren 
Integraal 
weigeren 
Integraal 
weigeren 
Integraal 
weigeren 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

10.2.a 

10.2.a 

10.2.a 

10.2.a 



05- 
02- 
2019 3.19 

Deels 
openbaar mailwisseling 10.2.e 

Integraal 
weigeren 3.28 10.2.a verslag 

12- 
02- 
2019 3.30 

Mailwisseling 
instructie 

Deels 
openbaar 10.2.e 

mail met 
terugkoppeling 3.31 

Integraal 
weigeren 

instructie 
Geheel 
openbaar 

verslag 5 feb 
Integraal 
weigeren 

3.20 

01- 
02- 
2019 

3.21 10.2a 

Deels 
openbaar 
Integraal 
weigeren 

10.2.a, 
10.2.e 

10.2.a 

3.22 

06- 
02- 
2022 mailwisseling 

3.23 gespreksverslag 

Mailwisseling 

mailwisseling 

Integraal 
weigeren 
Integraal 
weigeren 

3.24 

3.25 

inzet 

mail met verslag 

Integraal 
weigeren 
Integraal 
weigeren 

3.26 

3.27 

10.2.a 

10.2.a 

instructie 
vierkolommenbesta 
nd 

Geheel 
openbaar 3.29 

08- 
02- 
2019 

Deels 
openbaar 
Integraal 
weigeren 

10.2.a; 
10.2.e 

10.2.a. 

3.32 

13- 
02- 
2019 Mailwisseling flits 

3.33 verslag RWG 

10.2.a. 



19- 
02- 
2019 10.2.e 3.35 

mailwisseling 
akkoord 

Deels 
openbaar 

01- 
04- 
2019 3.40 

Integraal 
weigeren Mailwisseling 

20- 
03- 
2019 3.41 

Integraal 
weigeren mailwisseling 

06- 
06- 
2019 3.44 

Deels 
openbaar mailwisseling 10.2.e 

Mailwisseling over 
toegang 
vingerafdrukken 

Deels 
openbaar 

10.2.e; 
11.1 

18- 
02- 
2019 3.34 

Mailwisseling 
Mail met 
deelverslag Libe 

Deels 
openbaar 
Integraal 
weigeren 

25- 
02- 
2019 3.36 10.2.e 

3.37 
Vindplaats: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-01-2019-02-25-1_NL.html  25- 

02- 
2019 3.38 

3.39 10.2.a 

Reeds 
openbaar 
Integraal 
weigeren 

draft agenda 

deelverslag 

Mail met 
agendering CRP en 
JBZ 

Integraal 
weigeren 

15- 
05- 
2019 3.42 

Nota met paraaf 
Deels 
openbaar 

16- 
05- 
2019 3.43 10.2.e 

Brief van Eerste 
kamer aan Stas : 
verzoekinformatie 
over rechtgrondslag 
verordening inzake 

Vindplaats: 
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180009_voorstel_voor_een?zoekrol=vg2jp91btltw  

4.01 
Reeds 
openbaar 

9-5- 
2018 



identiteitskaarten 
en 
verblijfsdocumenten 
Nota bij brief eerste 
kamer: verzoek 
informatie over 
rechtsgrondslag 
verordening inzake 
identiteitskaarten 
en 
verblijfsdocumenten 4.02 

Deels 
openbaar 

Nota nav uw reactie 
op de brief aan de 
EK over de 
rechtsgrondslag van 
de verordening 
identiteitskaarten 4.03 

Deels 
openbaar 10.2.e 

Nota bij brieven aan 
TK en EK over BNC-
fiche 
identiteitskaarten Deels 

openbaar 4.04 10.2.e 
Kamerbrief TK 
Voortgang rond de 
verordening -
voorafgaand aan AO 
25062018 

Vindplaats: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstu  kken/brieven_regering/deta il?id=2018Z12460&did=2018 D36 
168 

4.05 

Reeds 
openbaar 

n.v.t. 
Kamerbrief EK 
Verzoek informatie 
over 
rechtsgrondslag 
verordening inzake 
identiteitskaarten 
en 
verblijfsdocumenten 

Vindplaats: 
https://www.eerstekamer.nlieu/behandeling/20180626/brief_regering_voortgang_rond_de/info  

Reeds 
openbaar 

4.06 n.v.t. 

19-6- 
2018 

10.2.e; 
11.1 

25-6- 
2018 

25-6- 
2018 

26-6- 
2018 



Nota AO BNC fiche 
verordening 
biometrie op 
identiteitskaarten 

Deels 
openbaar 

10.2.e; 
11.1 4.07 

convocatie 
algemeen overleg 
Fiche 

Vindplaats: 
https://www.tweedekamer.nlidebat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A030 
39 4.08 

Reeds 
openbaar n.v.t. 

Nota bij Kamerbrief 
voortgang rond de 
verordening 
biometrie op 
identiteitskaarte -
na AO 25062018 4.09 

10.2.e; 

Kamerbrief TK 
voortgang rond de 
verordening 
biometrie op 
identitetiskaarten -
na AO 25062018 

Vindplaats: 
https://www.tweedekamer.nlikamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018214162&did=2018D39  
809 Reeds 

openbaar 

4.10 n.v.t. 
Nota VAO 
Verordening 
Biometrie op 
Identiteitskaarten 

Deels 
openbaar 10.2.e; 

11.1 4.11 
Vindplaats: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b9a187ee-aa43-4777-a8a4-
f7bbda39189e&title=Sprekerslijst.pdf.  4.12 Sprekerslijst VAO 

Reeds 
openbaar n.v.t. 

4.13 
appreciatie motie 
de Boer VAO 

Integraal 
weigeren 

appreciaties moties 
de Boer VAO 
Factsheet 
onderhandelingen 

Integraal 
weigeren 
Integraal 
weigeren 

4.14 

4.16 
Nota VAO Nota 
Uitlezen 
vingerafdrukken 
06112018 

Deels 
openbaar 

4.16 
10.2.e; 

25-6- 
2018 

26-6- 
2018 

11-7- 
2018 

Deels 
openbaar 

16-7- 
2018 

6-9- 
2018 
13-9- 
2018 
13-9- 
2018 
13-9- 
2018 
6-9- 

2018 

6-9- 
2018 



19- 
11- 

2018 

Kamerbrief TK 
Voortgang rond de 
verordening 
biometrie op 
identiteitskaarten 

13- 
11- 

2018 

Nota bij Kamerbrief 
voortgang 
verordening 
biometrie op ID-
kaarten 

Nota bij Kamerbrief 
voortgang 
verordening 
biometrie op ID-
kaarten 
Brief TKVoortgang 
rond de verordening 
biometrie op 
identiteitskaarten 
Brief TKVoortgang 
rond de verordening 
biometrie op 
identiteitskaarten -
concept 

Vindplaats: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z17715&did=2018D47  
769 

Vindplaats: 
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof  j9vvij5epmjley0/vkscs867wsyh/f 
=/kst349668.pdf 

4.17 

N.v.t. 4.18 

4.19 

10.2.a; 
10.2.e; 
11.1 

Deels 
openbaar 

Reeds 
openbaar 
Concept, 
definitieve 
versie 
reeds 
openbaar 

Vindplaats: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018221436&did=2018D55  
170 

N.v.t. 4.20 

4.21 

Reeds 
openbaar 

Deels 
openbaar 

Nota EU 
verordening 
biometrie op 
identiteitskaarten 

Concept Kamerbrief 
Nota Aanvullend; EU 
verordening 
biometrie op 
identiteitskaarten 

03- 
04- 
2019 4.22 

4.23 

10.2.e 4.24 

Deels 
openbaar 
Definitiev 
e versie 
reeds 
openbaar 

3-10- 
2018 

4-10- 
2018 

4-10- 
2018 

11.1 
10.2.e 

10.2.e; 
11.1 

15-4- 
2019 

Vindplaats: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z08873&did=2019D18  
099 



4.25 
4.26 

30-4- 
2019 

30-4- 
2019 

concept, 
definitieve 
versie 
reeds 
openbaar, 
zie 4.26 

reeds 
openbaar N.v.t 

Concept Brief TK 
uitkomsten triloog 
verordening 
biometrie op 
identiteitskaarten -
concept 
Brief TK uitkomsten 
triloog verordening 
biometrie op 
identiteitskaarten 

https://www.tweedekamer.nlikamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019208873&did=2019018  
099 
identiteitskaarten 

https://www.tweedekamer.ni/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019208873&did=2019018  
099 
identiteitskaarten 
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