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Geachte heer Grapperhaus, 

Met betrekking tot de internetconsultatie die ziet op de wijziging van de 
Vreemdelingewet 2000 ter bestendiging van de bevoegdheid om biometrische 
gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken vraag ik uw 
aandacht voor het volgende. 

In 2014 heeft de Wet biometrie vreemdelingenketen (Wbvk) voorzien in een 
wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) om het gebruik van 
biometrische kenmerken in de Vreemdelingenketen te verbeteren. Op grond 
van artikel 115 van de Vw 2000 vervalt de bevoegdheid om biometrische 
kenmerken af te nemen en te verwerken, geregeld in artikel 106a van de Vw 
2000, zeven jaar na inwerkingtreding van de Wbvk. 

Per die datum, 1 maart 2021, dienen alle gegevens uit de 
vreemdelingenadministratie te worden vernietigd, tenzij artikel 115 van de Vw 
2000 vóór die datum wordt geschrapt. Doel van het wetsvoorstel is om het 
vervallen van de bevoegdheid om biometrische kenmerken af te nemen en te 
verwerken en de vernietiging van de in de vreemdelingeadministratie 
opgenomen biometrische kenmerken, te voorkomen. 
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Vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wbvk is de wet geëvalueerd. De Wbvk 
is van toepassing voor zo ver EU-verordeningen niet voorzien in afname en 
verwerking van gezichtsopnames en vingerafdrukken, danwel in het verifiëren 
van de authenticiteit van een vreemdelingendocument of van de identiteit van 
een vreemdeling. De vraag was of gezien de Europese ontwikkelingen de 
Wbvk niet overbodig zou zijn geworden. Uit de evaluatie blijkt van niet. Ook na 
alle (ook geplande) Europese ontwikkelingen zullen er altijd categorieën 
vreemdelingen blijven die buiten de Verordening vallen. 

Voor de politie geldt dat zij de biometrische gegevens van vreemdelingen 
afnemen op basis van al bestaande Europese verordeningen. Dat betekent 
echter niet dat de Wbvk niet van groot belang is voor de politie. Alle afname 
van biometrie bij vreemdelingen die niet vallen onder de Europese 
verordeningen, kunnen relaties hebben met al eerder afgenomen biometrie bij 
verwanten. Of van belang zijn voor checks op biometrie in de toekomst. 
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Dit is met name van belang in het kader van de nationale veiligheid. De politie 
neemt bijvoorbeeld biometrie af bij vreemdelingen bij hun asielaanvraag. Van 
familie die nareist werd voordat de Wbvk van toepassing was, geen biometrie 
afgenomen. Met alle gevolgen op het gebied van de nationale veiligheid. 
Mogelijke terroristen kunnen onder de radar blijven door eerst een familielid 
vooruit te sturen, die geen link heeft met terroristische activiteiten. 
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verificatie van de ID alsmede de authenticatie van een document. De biometrie 
bij vreemdelingen is van belang omdat van vreemdelingen over het algemeen 
geen historische gegevens in Nederland of in Europa bekend zijn. 
Dit in tegenstelling tot Nederlanders waarvan bij de geboorte al in de GBA 
gegevens worden vastgelegd en daarna in allerlei andere overheidssystemen 
steeds registratie wordt bijgehouden. 
Ook hebben vreemdelingen zoals asielzoekers of illegalen vaak geen 
authentieke, betrouwbare en "echte" identificerende documenten bij zich en is 
het vaak niet mogelijk in het land van herkomst navraag te doen. 
Registratie, identificatie en verificatie alsook onderzoek met biometrie is dan 
van essentieel belang. Omdat er geen 0-meting is gedaan, is niet vast te 
stellen of met deze wet ID-fraude daadwerkelijk is voorkomen. Maar het heeft 
wel de sterke voorkeur om deze wet te blijven handhaven. 

Toen de wet jaren geleden werd geïntroduceerd, had afname van biometrie 
een andere waarde dan nu. Ten eerste is de kwaliteit van de afname van de 
biometrische gegevens sterk verbeterd. Alle apparatuur die daarvoor is 
ontwikkeld voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen. Daarnaast is de wereld 
de afgelopen jaren sterk veranderd, in die zin dat er steeds meer aandacht is 
voor de nationale veiligheid in het kader van het afnemen van de biometrie. 
Alle afname van biometrische gegevens van ook de overige personen, die 
zonder de wet niet zouden zijn afgenomen, zijn waardevol voor de toekomst. 
Dit is belangrijk in het tegengaan van id-fraude. 

Omdat op korte termijn geen Europese verordeningen van toepassing zijn, die 
de Wbvk overbodig maken, is aanpassing van de Vreemdelingenwet daarom 
noodzakelijk. Dit om de biometrische kenmerken te kunnen blijven afnemen en 
verwerken en de bestaande biometrische gegevens te kunnen behouden. De 
politie ondersteunt hiermee het voorstel om artikel 115 Vw 2000 te schrappen 
vóór 1 maart 2021 . 
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