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MODELBRIEF GEMEENTEGARANTIE  
VOOR NIEUW PASPOORT MET VINGERAFDRUKKEN 

 
 
AANTEKENEN 

Gemeente [naam van uw gemeente] 

T.a.v. [naam van de burgemeester of tekenbevoegde vertegenwoordiger 

van de gemeente] 

[Adres gemeentehuis] 

[Postcode] [Plaats] 

  

[Uw woonplaats], [Datum] 

  

Geachte heer/mevrouw [naam van de burgemeester], 

  

U of uw ambtenaar heeft aangegeven dat het op grond van de nieuwe 

paspoortwet niet mogelijk is voor mij een paspoort en/of identiteitskaart 

aan te vragen zonder dat ik vier vingerafdrukken verstrek. Twee van deze 

vingerafdrukken zullen worden opgeslagen in een chip op het paspoort of 

de identiteitskaart. Op termijn zullen deze vier vingerafdrukken in een 

landelijke, centrale databank worden opgenomen. 

  

Hierbij deel ik u mee bezwaar te maken tegen de afname van mijn 

vingerafdrukken en de opslag daarvan in een digitale overheidsdatabank. 

Bovendien maak ik bezwaar tegen het verstrekkingsregime dat zal gaan 

gelden ten aanzien van mijn vingerafdrukken.  

  

Nut en noodzaak van deze maatregelen zijn niet aangetoond. De 

maatregelen gaan veel verder dan het doel dat de nieuwe paspoortwet 

nastreeft, namelijk het bestrijden van paspoortfraude. Vingerafdrukken 

zijn biometrische gegevens waaruit allerhande persoonlijke en 

vertrouwelijke informatie kan worden afgeleid. Voorheen werden alleen 

vingerafdrukken afgenomen van verdachten. Nu worden de 

vingerafdrukken van alle Nederlanders vanaf 12 jaar decentraal  
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opgeslagen. Deze opslag leidt in feite tot een opsporingsregister, waaruit 

naar hartelust kan worden geput. 

  

Deze gang van zaken vormt een ongeoorloofde beperking van mijn recht 

op bescherming van mijn persoonlijke levenssfeer. Meer specifiek zijn 

deze maatregelen in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens, de Europese Privacyrichtlijn 95/46 en artikel 16 van 

het Verdrag betreffende het Functioneren van de Europese Unie. Naar 

mijn overtuiging is de nieuwe Paspoortwet in strijd met deze regelgeving. 

  

Mijn vingerafdrukken verstrek ik dan ook onder protest daartoe gehouden 

te zijn. 

  

Bovendien wijs ik u er hierbij op dat alle handelingen die door de 

gemeente ten aanzien van mijn vingerafdrukken worden verricht, moeten 

voldoen aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens 

(“Wbp”).  

  

Hierbij verzoek ik u door ondertekening van de deze brief te verklaren dat 

de gemeente kennis heeft genomen van mijn bezwaren en mijn 

vingerafdrukken alleen in overeenstemming met de Wbp zal verwerken. 

Dit houdt onder meer in dat de gemeente mijn vingerafdrukken: 

1. Op behoorlijke en zorgvuldige wijze zal verwerken;  

2. Niet verder zal verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de 

doeleinden waarvoor de vingerafdrukken zijn verkregen (te weten het 

verstrekken van een paspoort en/of identiteitskaart);  

3. Niet aan derde partijen zal verstrekken zonder mijn uitdrukkelijke 

toestemming; 

4. Niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking 

van de doeleinden waarvoor de vingerafdrukken worden verzameld of 

verwerkt (te weten het verstrekken van een paspoort en/of 

identiteitskaart); en 
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5. Beveiligt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking 

door middel van passende technische en organisatorische 

maatregelen. 

  

Graag ontvang ik de ondertekende brief uiterlijk vijf dagen na heden op 

het onderstaande adres.  

  

Niets in deze brief mag verondersteld worden al een erkenning te zijn van 

het recht van de gemeente tot het verrichten van de hierboven 

beschreven handelingen met mijn vingerafdrukken. De inhoud van deze 

brief doet geen afbreuk aan mijn rechten, die alle worden voorbehouden. 

Graag wijs ik u er voorts op dat indien de gemeente mijn vingerafdrukken 

in strijd met de Wbp of anderszins onrechtmatig zal verwerken, de 

gemeente gehouden is eventuele schade die ik hierdoor lijd, te 

vergoeden.  

  

Hoogachtend,   Voor akkoord ondertekend 

namens de gemeente, 

      

  
Naam: 

    
Naam: 

Adres: 
 
 

  Functie: 

Datum:   Datum: 
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