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Inleiding
In deze werkinstructie wordt uiteengezet hoe aanvragen krachtens artikel 29 lid 4
Verordening (EU) nr. 603/2013 (hierna: Eurodac Verordening) moeten worden behandeld.
Juridische context
Naar aanleiding van artikel 29 lid 4 Eurodac Verordening mag elke vreemdeling van 14 jaar
of ouder (hierna: betrokkene) met het oog op de in artikel 1, lid 1, van deze Verordening
vastgelegde doeleinden in elke lidstaat overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van die staat, de rechten uitoefenen waarin artikel 12 van Richtlijn 95/46/EG,
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, voorziet.
Onverminderd de verplichting om overeenkomstig artikel 12, onder a), van Richtlijn
95/46/EG andere informatie te verstrekken, heeft betrokkene recht op mededeling van de
over hem in het centraal systeem (Eurodac) vastgelegde gegevens en van de lidstaat die
deze gegevens aan het centraal systeem heeft toegezonden. Deze toegang tot gegevens kan
slechts door één lidstaat worden verleend. Op grond van artikel 29 lid 5 Eurodac Verordening
kan vervolgens worden verzocht om rechtzetting van feitelijk onjuiste gegevens of om
verwijdering van onrechtmatig opgeslagen gegevens.
Toelichting
Wanneer betrokkene in Nederland een aanvraag om internationale bescherming indient,
worden de vingerafdrukken in Eurodac geregistreerd onder categorie 1. Daarbij ontvangt
betrokkene een (Europese) brochure waarin wordt uitgelegd dat de vingerafdrukken in
Eurodac worden geregistreerd, 10 jaar worden bewaard en daarna automatisch worden
verwijderd uit Eurodac. Daarnaast wordt uitgelegd dat de vingerafdrukken uit Eurodac
worden verwijderd wanneer betrokkene een burger van een lidstaat wordt en dat alleen de
vingerafdrukken en het geslacht van betrokkene worden opgenomen in Eurodac en niet zijn
of haar naam, foto, geboortedatum en nationaliteit.
Wanneer betrokkene in Nederland wordt aangehouden door de Koninklijke Marechaussee
(KMar) of zeehavenpolitie (ZHP) in verband met het illegaal overschrijden van de
buitengrens, worden de vingerafdrukken in Eurodac geregistreerd onder categorie 2. Daarbij
ontvangt betrokkene een (Europese) brochure waarin wordt uitgelegd dat de
vingerafdrukken in Eurodac worden geregistreerd en 18 maanden worden bewaard en
daarna automatisch worden verwijderd uit Eurodac. Daarnaast wordt uitgelegd dat de
vingerafdrukken uit Eurodac worden verwijderd wanneer betrokkene een burger van een
lidstaat wordt en dat alleen de vingerafdrukken en het geslacht van betrokkene worden
opgenomen in Eurodac en niet zijn of haar naam, foto, geboortedatum en nationaliteit.
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Betrokkene wordt in de brochures eveneens geïnformeerd dat de mogelijkheid bestaat om op
elk moment de persoonlijke gegevens die in Eurodac zijn opgeslagen op te vragen bij de
lidstaat die deze heeft geregistreerd in Eurodac.
Wanneer er indicaties zijn dat een andere lidstaat mogelijk verantwoordelijk is voor de
inhoudelijke behandeling van de aanvraag om internationale bescherming op grond van
Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin Verordening), ontvangt betrokkene een aanvullende
(Europese) brochure. Hierin wordt nogmaals uitgelegd dat betrokkene de in Eurodac
opgeslagen gegevens mag opvragen.
IND Unit Dublin is in Nederland de bevoegde autoriteit om vingerdrukken op grond van
artikel 29 lid 4 Eurodac Verordening (categorie 9) in Eurodac te verifiëren.
In alle (Europese) brochures zijn de contactgegevens van de IND, de nationale politie en de
nationale toezichthoudende autoriteiten opgenomen.
Hoe te handelen
Betrokkene of de gemachtigde kan een aanvraag voor het opvragen van gegevens uit
Eurodac op grond van artikel 29 lid 4 Eurodac Verordening indienen bij de IND Unit Dublin of
de nationale politie (zie Europese brochure). Wanneer betrokkene de aanvraag bij de
nationale politie indient, zal deze de aanvraag doorsturen aan IND Unit Dublin via het
mailadres: EDT.Eurodac.Registratie@ind.minvenj.nl.
Om de gegevens van betrokkene in Eurodac te kunnen verifiëren, zal betrokkene ter
identificatie vingerafdrukken moeten afgeven op grond van artikel 29 lid 9 Eurodac
Verordening. De Unit Dublin zal in overleg met AVIM de locatie voor afname van de
vingerafdrukken van betrokkene bepalen. Vervolgens informeert IND Unit Dublin betrokkene
of de gemachtigde waar betrokkene zich moet melden voor het laten afnemen van
vingerafdrukken. Na afname worden deze door AVIM naar Unit Dublin gestuurd. Unit Dublin
zal de vingerafdrukken in Eurodac verifiëren op grond van categorie 9. Het resultaat van de
in Eurodac geregistreerde gegevens, zal door de unit Dublin per brief aan betrokkene of de
gemachtigde worden meegedeeld, waarmee wordt voldaan aan de verplichting conform
artikel 29 lid 4 Eurodac Verordening. De vingerafdrukken van betrokkene zullen onmiddellijk
na de verificatie op grond van categorie 9 worden verwijderd uit Eurodac op grond van
artikel 29 lid 9 Eurodac Verordening.
Op grond van artikel 29 lid 11 Eurodac Verordening legt de IND Unit Dublin de ontvangen
aanvraag vast samen met de wijze waarop het verzoek is ingediend, en stelt zij dit document
onverwijld ter beschikking van nationale toezichthoudende autoriteiten (in Nederland; de
autoriteiten persoonsgegevens).
Deze werkinstructie is afgestemd met A&B, het centrum voor biometrie van de nationale
politie, privacy officer IND en de autoriteiten persoonsgegevens.
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