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Nieuwsbrief    5 maart 2012 

 

 

Planning verwijdering vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie (RAAS) 

 

Op 22 februari 2012 heeft de Burgerrechtenvereniging Vrijbit een brief gestuurd naar onder meer 

alle gemeentenraden. Sindsdien heeft het ministerie van BZK van meerdere gemeenten dezelfde 

vraag gekregen, te weten:  

Wat is de stand van zaken van de verwijdering van de vingerafdrukken uit de 

reisdocumentenadministratie. 

 

Het antwoord op die vraag is als volgt: 

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer in 

2011 met brieven en antwoorden op kamervragen geïnformeerd over de wijze waarop de 

vingerafdrukken zullen worden verwijderd uit de decentrale reisdocumentenadministraties (RAAS-

en). De brieven die daarover aan de Tweede Kamer zijn gestuurd, zijn als bijlage bij deze 

nieuwsbrief gevoegd. De brief d.d. 22 september 2011 en de antwoorden op kamervragen van het 

TK-lid Schouw (D66) geven de tentatieve planning aan voor de verwijdering van de 

aanvraaggegevens waaronder de vingerafdrukken. Die tentatieve planning is nog steeds actueel. 

Dat wil zeggen dat: 

 de vingerafdrukken van aanvragen van reisdocumenten die na 31 juli 2011 zijn 

geregistreerd als uitgereikt of vervallen, in RAAS niet meer raadpleegbaar zijn; 

 het bedrijf Fox-it onderzoek heeft uitgevoerd naar de opslag van (residu sporen van) 

gegevens in RAAS. Dit onderzoek is afgerond in september 2011. Tevens is door Fox-it 

geadviseerd met welke methode gegevens verwijderd kunnen worden, namelijk een 

systeem-update waardoor in RAAS de vingerafdrukken, waarvan de bewaartermijn is 

verstreken, uit de database worden verwijderd; 

 in 2011 de wijze waarop de verwijdering moet gaan plaatsvinden door Morpho (het bedrijf 

dat in opdracht van BZK het onderhoud uitvoert op RAAS) is ontwikkeld; 

 momenteel de update van het RAAS, waarmee de verwijdering gaat worden uitgevoerd, 

wordt getest; 

 de planning erop gericht is dat in het voorjaar van 2012 de verwijdering van de 

vingerafdrukken uit de database van het RAAS uitgevoerd kan worden; 

 de verwijdering van de residusporen van de vingerafdrukken op de harde schijven van de 

RAAS-en alsmede een andere back-up systematiek voor een volgende fase is voorzien. 

 


