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Geachte mevrouw Albayrak, 

 

De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft in haar vergadering van dinsdag 13 oktober 2009 

gesproken over een voorstel van de Europese Commissie voor een besluit betreffende verzoe-

ken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijking met Eurodac-

gegevens ten behoeve van rechtshandhaving.1 Indien dit besluit wordt aangenomen en ook de 

Eurodac-verordening wordt gewijzigd2, kunnen de aangewezen politiële en justitiële autoriteiten 

van de lidstaten en Europol verzoeken doen om vingerafdrukgegevens te vergelijken met in het 

Eurodac-systeem opgeslagen gegevens met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoe-

ken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten. De commissie wil u laten 

weten dat zij, ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van de Commissie en de strikte voor-

waarden die in het ontwerpbesluit zijn neergelegd, kritisch is over het voorstel. Zij wijst in dit 
verband ook op een Opinie van de European Data Protection Supervisor (EDPS) van 7 oktober 

jl., waarin deze toezichthouder ernstige twijfels uitspreekt over de legitimiteit, noodzakelijkheid 

en proportionaliteit van het voorstel.3 

 

De EDPS wijst erop dat het voorstel een kwetsbare groep mensen betreft, te weten vluchtelin-

gen, en dat het risico van stigmatisering niet denkbeeldig is. Voorts wijst hij op de tendens om 

de justitiële autoriteiten steeds vaker toegang te verlenen tot voor geheel andere doelen ve r-

zamelde gegevens van personen die bovendien op geen enkele wijze ve rdacht worden van enig 

misdrijf. De EDPS vestigt verder de aandacht op de noodzaak om eerst de bestaande EU-

instrumenten te evalueren die lidstaten toestaan vingerafdrukken en andere gegevens te raad-

plegen die in andere lidstaten in databanken opgeslagen zijn.  

 

In het licht van het voorgaande verneemt de commissie graag het standpunt van de Nederland-

se regering over het voorstel van de Europese Commissie. Zij verzoekt u vriendelijk daarbij 

expliciet aandacht te besteden aan de hiervoor genoemde opme rkingen van de EDPS. 
 

                                                 
1 COM(2009)344; Dossier 2.1.37 op www.europapoort.nl.  
2 COM(2008)825; Dossier 2.1.30 op www.europapoort.nl.  
3 Te raadplegen op http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.  
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Hoogachtend, 

 

 

 
 

M.J.M. Kox 

Voorzitter van de vaste commissie voor de JBZ-Raad 


