Asielzoekers en migranten die bij de buitengrens worden
aangehouden zijn verplicht hun vingerafdrukken af te staan.
Personen bij wie vingerafdrukken worden afgenomen hebben het
recht te weten wie hun persoonsgegevens verwerkt en waarom
dit nodig is. Ze hebben het recht te weten welke gegevens worden
opgeslagen en hoe lang. Ook moeten ze weten hoe ze de gegevens
kunnen inzien en bij wie ze moeten aankloppen om fouten te
herstellen of gegevens te laten wissen.
In de praktijk vinden de ambtenaren het vaak lastig om tijdens het
afnemen van vingerafdrukken informatie te geven over alle aspecten
van de gegevensverwerking. Personen bij wie vingerafdrukken
worden afgenomen weten vaak niet waarom dat nodig is en wat er
met de vingerafdrukken gebeurt.
Geldende Europese wetgeving
inzake het recht op informatie bij
het verwerken van biometrische
gegevens voor Eurodac

Recht op informatie
(Artikel 29 Eurodac;
artikel 12 AVG)

Recht op inzage
(Artikel 8(2) Handvest;
artikel 29 Eurodac;
artikel 15 AVG)

Handvest: Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

Recht op rectificatie en
verwijdering
(Artikel 8(2) Handvest;
artikel 29 Eurodac;
artikelen 16 en 17 AVG)

PRAKTISCHE GIDS

Recht op informatie ―
Leidraad voor autoriteiten
bij het nemen van vingerafdrukken
voor EURODAC

Deze folder is
bedoeld om
ambtenaren
en autoriteiten
te helpen om
asielzoekers en
migranten op
een begrijpelijke
manier uit te
leggen hoe hun
vingerafdrukken
in Eurodac worden
verwerkt.

Recht op goed
bestuur
(Algemeen beginsel
Europees recht)

Wat is
Eurodac?

Hoe kan informatie het beste
worden verstrekt?

Eurodac staat voor European
Asylum Dactyloscopy - het is
een systeem voor de opslag,
verwerking en vergelijking
van de vingerafdrukken van
asielzoekers en migranten die
bij de Europese buitengrens
worden aangehouden.

Informatie moet:
→ worden gegeven op het moment waarop de
vingerafdrukken worden afgenomen;
→ beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk
toegankelijk zijn;
→ geschreven zijn in heldere bewoordingen en indien nodig
worden aangepast aan de behoeften van kwetsbare
personen, zoals kinderen;
→ indien nodig mondeling worden gegeven;
→ beschikbaar zijn in een taal die de persoon begrijpt.

Het systeem maakt het
mogelijk vast te stellen welke
EU-lidstaat een asielaanvraag
moet onderzoeken. In de
toekomst worden naast
vingerafdrukken ook de naam,
een gezichtsopname en andere
persoonsgegevens opgeslagen.

Bron: Eurodac-verordening 603/2013 (artikel 29),
Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (artikel 12).

Wat kunt u doen?
→ Stel de Voorlichtingsfolder van de Europese Commissie over
de Dublin-procedure beschikbaar in de relevante talen.

→ Ontwikkel gemakkelijk te begrijpen materiaal
(bv. folders, video’s, posters).

→ Zorg ervoor dat de informatie digitaal beschikbaar is

en op een prominente plaats op de website van de
verwerkingsverantwoordelijke staat.
→ Herhaal de informatie, bijvoorbeeld tijdens
groepsinformatiebijeenkomsten.
→ Geef de belangrijkste informatie mondeling in duidelijke
bewoordingen (bijvoorbeeld de informatie voorzien van het
luidsprekersymbool
).

Volgens het FRA is het geven van informatie aan asielzoekers
het effectiefst wanneer:

→ Informatie zowel schriftelijk als mondeling wordt gegeven.
→ Er een tolk aanwezig is (of gemakkelijk te bereiken is) wanneer er
vragen zijn.

→ Er een kopie wordt verstrekt van de verzamelde

persoonsgegevens. Hierdoor kan het recht op inzage en het
recht op het verwijderen en rectificeren van gegevens
gemakkelijker worden uitgeoefend.

Welke informatie moet
u verstrekken?

Schriftelijke informatie
Mondelinge informatie

Volgens EU-wetgeving moet de volgende informatie worden verstrekt:

010101
010101 010101
010101
010101 010101

Leg uit dat het verplicht is
dat vingerafdrukken
worden afgestaan door elke
asielzoeker en migrant die 14
jaar of ouder is. Deze worden
opgeslagen in een Europese
database voor vingerafdrukken
(Eurodac).

010101
010101

Geef aan dat de
bevoegde asiel- en
immigratieautoriteiten
inzage in de gegevens
hebben.

010101
010101

Leg uit waarom
vingerafdrukken worden
afgenomen.

Leg uit wat er wordt opgeslagen Bijvoorbeeld “we nemen uw
Tien digitale vingerafdrukken,
het geslacht, het land waar
de vingerafdrukken worden
afgenomen, de plaats en datum
van de asielaanvraag (indien
van toepassing). Er worden
geen andere persoonsgegevens
opgeslagen. In het geval dat er
voor nationale toepassingen
meer persoonsgegevens door de
autoriteiten worden verzameld,
bijvoorbeeld naam of leeftijd, moet
010101
de migranten verteld
010101 worden dat
het belangrijk is de juiste gegevens
te verstrekken.

vingerafdrukken om te kijken welk
EU-land verantwoordelijk is voor
de beslissing of u het recht heeft
om te blijven of niet. Als u zonder
toestemming naar een ander EU-land
vertrekt, dan loopt u het risico dat u
wordt teruggestuurd naar het land waar
u zich het eerst heeft geregistreerd.”

Vertel dat de
vingerafdrukken 10 jaar
worden bewaard

Geef aan dat de politie en het
Agentschap van de Europese
Unie voor samenwerking op het
gebied van rechtshandhaving
(Europol) onder strikte
voorwaarden inzage kunnen
krijgen in de gegevens.

(voor asielzoekers) of 18
maanden (voor een irreguliere
migrant). Daarna worden de
gegevens automatisch door
Eurodac gewist.

Dit is om terroristische en andere
ernstige misdrijven te voorkomen,
op te sporen en te onderzoeken.
Het land van oorsprong heeft geen
toegang tot de gegevens.

Verstrek informatie over het
recht van de persoon:
― op inzage in en een kopie van
de gegevens en het recht deze
te corrigeren en te wissen indien
er fouten zijn
Geef informatie over de te
volgen procedure:
met wie en hoe contact kan
worden opgenomen en de
tijdslijn van een antwoord.
De verwerkingsverantwoordelijke is hiervoor
verantwoordelijk.

― om een klacht in te dienen.
Geef informatie over de te
volgen procedure:
geef hiertoe de
contactgegevens van de
nationale toezichthoudende
autoriteit die verantwoordelijk is
voor de gegevensbescherming.

Kinderen
Kinderen bevinden zich in een bijzonder kwetsbare situatie en
moeten speciale aandacht krijgen. Wettelijk gezien mogen alleen
de vingerafdrukken van kinderen van 14 jaar of ouder worden
verzameld voor opslag in Eurodac. Kinderen hebben dezelfde
rechten als volwassenen wat betreft hun persoonsgegevens.
Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar hebben het recht op een
kindvriendelijke manier te worden geïnformeerd. U moet dus:

→ Glimlachen en vriendelijk, beleefd, empathisch en oplettend
zijn.

→ Uw benadering en taalgebruik aanpassen aan de
leeftijd van het kind.

→ Duidelijk praten zodat kinderen u goed kunnen
verstaan.

→ Gebruikmaken van visuele hulpmiddelen zoals video’s
of folders die speciaal voor kinderen zijn geschreven.

→ Controleren of kinderen de informatie ook echt
hebben begrepen.

→ Ervoor zorgen dat een ouder, voogd en/of
vertrouwenspersoon het kind begeleidt.

Onmogelijkheid
of weigering
vingerafdrukken te
geven
Asielzoekers en migranten met een
lichamelijke beperking zijn mogelijk
niet in staat om hun vingerafdrukken
te geven. Anderen weigeren
misschien hun medewerking. Indien
personen geen vingerafdrukken
willen afstaan, dan kan het
herhalen van de informatie en
effectieve begeleiding helpen bij het
voorkomen van dwangmiddelen.
Zie in deze context: FRA (2015),
Fundamental rights implications of
the obligation to provide fingerprints
for Eurodac (Gevolgen voor de
grondrechten van de verplichting
vingerafdrukken af te staan voor
Eurodac).

Bronnen
 erordening (EU) nr. 603/2013 van 26 juni 2013 betreffende de instelling van Eurodac (herschikking), PB 2013 L
― V
180/1 (Eurodac-verordening).
― Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG, PB 2016 L 119/71 (algemene verordening gegevensbescherming).
― Uitvoeringsverordening nr. 118/2014 van de Commissie van 30 januari 2014 tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1560/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot vaststelling
van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een
asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bĳ een van de lidstaten wordt ingediend, PB 2014 L 39/1,
Bijlagen X tot en met XII (door de Commissie gepubliceerde voorlichtingsfolders over Eurodac).
― FRA-EDPS-CoE-ECtHR (2018), Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving, uitgave 2018.
― FRA (2015), Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac (Gevolgen voor de
grondrechten van de verplichting vingerafdrukken af te staan voor Eurodac).
― Werkdocument van de diensten van de Commissie inzake de tenuitvoerlegging van de Eurodac-verordening met
betrekking tot de verplichting om vingerafdrukken af te nemen, WDC(2015) 150 definitief, Brussel, van 27.5.2015.
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