
7-6-2010 en 9-9 2010 vragen van Vrijbit aan Ministerie BinZK 

 

vraag 1: 

Kan het ministerie uitleg kan verschaffen over de stelling in het advies NVVB/NVG dd 10-6 

aan de burgemeesters (inzake hoe te reageren op verzoek van vingerafdrukweigeraars hun 

bezwaar te toetsen aan het EVRM) dat de Paspoortwet voldoende getoetst is aan het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens.:  

 

Het advies is in samenwerking met het ministerie BinZK tot stand gekomen en stelt: 

De punten die Vrijbit aankaart zijn bediscussieerd in het kader van de totstandkoming van de 

wijziging van de Paspoortwet. Zowel in de memorie van toelichting (Zie de Kamerstukken, 

Tweede Kamer, 31 324, nr. 3, paragraaf 3.5 Privacybescherming) als tijdens de 

parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is beargumenteerd uiteengezet waarom de 

inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger in dit geval gerechtvaardigd is en als 

zodanig dan ook geen strijd oplevert met de Grondwet, het Europese verdrag voor de rechten 

van de mens (EVRM), het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 

de Europese Privacyrichtlijn of uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de 

Mens. 

 

Dat er gesproken is over de punten die Vrijbit aankaart klopt. 

Discussie zouden wij dat niet noemen aangezien de staatssecretaris niet verder kwam dan op 

vragen van de Eerste Kamerleden toegeven dat het CBP negatief had geoordeeld over het 

wetvoorstel ivm strijdigheid met EVRM. Op herhaalde vragen wat zij met dat advies had 

gedaan herhaalde zij meermalen 'ik heb het aangepast'. Op doorvragen wat heeft u dan 

aangepast, heeft u iets verandert kwam als mantra een herhaling met exact de zelfde woorden 

'ik heb het aangepast'. 

Waarna men over ging op het volgende onderwerp zijnde de onveiligheid (waarvan zij ook 

toegaf dat het onveilig is maar men het toch doet omdat het de veiligheid beoogt te vergroten). 

E.e.a letterlijk terug te lezen in het stenoverslag van de EK. 

 

Onze vraag in deze luidt: 

Wat heeft de minister aangepast in het wetsontwerp n.a.v. het oordeel van het CBP dat 

het wetsvoorstel wijziging Paspoortwet strijdig zou zijn met de Grondwet, het EVRM, 

en andere Internationale verdragen inzake burgerrechten en politieke rechten, de 

Europese Privacyrichtlijn en  uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de 

Mens? 

 

vraag 2: 
Uitspraak van de voorzieningenrechter te Den Haag sector bestuursrecht (AWB 10/3075 

BESLU punt 4 stelt:  De wetgever heeft het advies van het Cbp gemotiveerd naast zich neer 

gelegd en acht de inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer proportioneel 

ten opzichte van de belangen die daarmee worden gediend. 

Vraag: Welk ander motief heeft de wetgever aangevoerd om het advies van het CBP 

naast zich neer te leggen, dan het feit dat het advies geen bindende werking heeft en dus 

genegeerd kan worden? 

 

Vraag 3:  

Is er enig ander argument of onderliggende onderbouwing geleverd, van de mate waarin 

paspoortfraude voorkomt en aanwijzingen dat deze met een overheidsdatabase beter 
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bestreden zou kunnen worden dan door verwerking van biometrie in de reisdocumenten 

zelf, om aan het proportionaliteitsbeginsel recht te doen? 

 

Vraag 4: 

In het beleidsstuk n.a.v. het rapport van de commissie Brouwer stelt het kabinet dat het 

voldoen aan het doelbindingsprincipe dat het EVRM vereist vooral gebaseerd zal worden op 

een zo goed mogelijke beargumentering van de voorgestelde maatregelen. In datzelfde advies 

stelt men dat toetsing aan het proportionaliteitsbeginsel van het EVRM in de toekomst vooral 

gericht zal zijn op de mate van beveiliging van opgeslagen persoonsgegevens. In plaats dus 

van ten principale te toetsen OF gegevens wel opgeslagen dienen te worden.  

Is er enig onderzoek gedaan naar alternatieven om aan het subsidiariteitsbeginsel te 

voldoen? 
 

Vraag 5:  

Is er sprake geweest van enige onderbouwing van de genoemde doelen voor opslag van 

biometrische gegevens in een digitaal overheidregister, anders dan dat het handig zou 

zijn voor de opsporing? 

NB een doelstelling die ex minister ter Horst begin mei 2010 op het Congres bestuurskunde 

van de universiteit van Tilburg, en in Felix Merites te Amsterdam alsnog publiekelijk als enig 

onderliggend motief voor de Paspoortwet gaf. 

 

Vraag 6:  

Indien de wetgever het negatieve advies van een toezichthoudende instantie naast zich 

neer legt, is er dan automatisch sprake van toetsing? 

Zo ja, hoe moeten wij dat begrijpen? 

Zo nee, wat betekent toetsing dan wel? 

 

Vraag 7: 

Het EHRM heeft uitdrukkelijk opslag van biometrische gegevens van onschuldige burgers 

voor opsporingsdoeleinden verboden. De minister/staatssecretaris stellen dat de constructie 

van de Paspoortwet nadat de reisdocumentenadministratie centaal geregeld zal worden niet als 

opsporingsregister functioneert  ( maar enkel als methode om voor de opsporing mensen te 

kunnen identificeren) 

Wat is het verschil tussen identificatieregister t.b.v. de opsporing en een 

opsporingsregister? 

 

Vraag 8: 

Klopt het dat het huidige verstrekkingsregiem wel als opsporingsregister te gebruiken is 

door inlichtingen- en veiligheidsdiensten en door politie en justitie en dat dit bij de 

beoogde toekomstige centrale databank pas strikter geregeld gaat worden zodat enkel 

de veiligheids-inlichtingendiensten en justitie op aanvraag van de Officier van Justitie 

gebruik kunnen maken van de gegevens?  

 

Vraag 9: 

Naar aanleiding van de uitspraak van bovengenoemde voorzieningenrechter dat aanvraagster 

niet enkel een paspoort geweigerd werd omdat haar aanvraag onvolledig was, maar ook 

omdat ze geen leges had betaald.  

 

Mogen gemeentes indien aanvragers van een identiteitsbewijs niet alle vereiste gegevens 

leveren wel leges vragen? 



Zo ja, hoe kan men toestaan dat de overheid geld int voor een onvolledige aanvraag die 

men niet in behandeling neemt. 

Zo nee, hoe kan men iemand die geen volledige aanvraag kan indienen dan verwijten 

geen leges betaald te hebben? 

 

Vraag 10: 

De staatssecretaris gaf in de Tweede Kamer toe dat mensen die hun vingerafdrukken afstaan 

het recht hebben om bij uitgifte van het document te (laten) verifiëren of de gegevens correct 

zijn geregistreerd. NB statistisch kent de verwerking minstens 1% foutmarge van zo'n 150 

gevallen per dag. 

Burgers die verontrust waren toen publiekelijk bekend werd dat de staatssecretaris schriftelijk 

opdracht had gegeven aan de afdelingen Burgerzaken om niet op juistheid van de gegevens te 

controleren bij uitgifte, gingen terug naar Burgerzaken om alsnog controle hierop te eisen. 

Zij kregen te horen dat deze controle technisch niet mogelijk was aan de balie van 

Burgerzaken. 

Vraag: Zijn er gemeentes waar de afdeling Burgerzaken wel kan verifiëren bij uitgifte 

van de paspoorten/IDkaarten of de gegevens correct zijn? 

 

Vraag 11: 

In welke van de 430 gemeenten is het verifiëren van gegevens uit de reisdocumenten wel 

mogelijk en in welke niet? 

 

Vraag 12:  

Kan iedere bevoegde autoriteit in het buitenland bij uitgifte wel de juistheid van de 

gegevens controleren? 

 

Vraag 13:  

Hoeveel burgers hebben i.v.m. het voorschrift iedere 5 jaar 2 keer naar de ambassade 

/consulaat te reizen voor aanvraag en persoonlijke (wegens verificatie doeleinden) hun 

staatsburgerschap inmiddels opgezegd, of hun paspoort/ID document laten verlopen? 

 

Vraag 14: 

Zoals alle deskundige wetenschappers op gebied van beveiliging van persoonsgegevens al 

jaren aangeven: de reisdocumenten database is niet afdoende te beveiligen.  

Heeft het ministerie gegevens over hoeveel gemeentelijke reisdocumentenadministraties  

inmiddels met een aanval door hackers te maken hebben gekregen? 

 

Vraag 15: 

 Als gegevens uit de databank in handen komen van onbevoegden (van binnenuit of 

buitenaf) is de overheid dan verplicht om betrokkenen hiervan in kennis te stellen? 

 

Vraag 16:  

Geldt de notificatieplicht om burgers te informeren over het beheer van hun 

persoonsgegevens ook voor vermoedens dat gegevens uit de databank door onbevoegden 

zijn gebruikt? 

 

Vraag 17: 

 Hoe is in de huidige situatie geregeld dat slachtoffers van paspoortfraude 

/identiteitsfraude of diefstal schadeloos worden gesteld indien de oorzaak van de schade 

kan worden toegeschreven aan de lekkage/diefstal van gegevens uit de gemeentelijke 



reisdocumentenadministratie? 

 

Vraag 18:  

Kan Vrijbit een toezegging krijgen van het ministerie om voor een helder begrip over de 

technische gang van zaken een demonstratie kunnen krijgen bij het hele verloop van het 

aanvraag proces t/m uitgifte van de reisdocumenten? 

 

Vraag19:  

Klopt het dat de burgemeester ( qua functie) verantwoordelijk is voor zowel de 

aanvraag en uitgifte van documenten als voor het registreren en beheer van de  

reisdocumentenadministratie? 

 

Vraag 20: 

Draagt de burgemeester alleen-verantwoordelijkheid hiervoor of is voor enig der 

voorgenoemde taken niet uitsluitend de burgemeester maar het college van B&W 

verantwoordelijk /aansprakelijk? 

 

In geval de burgemeester juridisch alleen verantwoordelijk is, hoe is dan de juridische 

aansprakelijkheid geregeld? 

In geval B&W verantwoordelijk zijn hoe is dan de juridische aansprakelijkheid geregeld? 

 

 

 

Reactie dd. 18 juni van de persvoorlichting van het ministerie ‘de betrokken ambtenaren van 

het ministerie verwachten niet voor 15 juli antwoord te kunnen geven op alle (of een deel) van 

de vragen’. 

 


