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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3203
Vragen van het lid Koekkoek (Volt) aan de Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid over privacy schending door het COA (ingezonden 27 mei 2021).
Mededeling van Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid)
(ontvangen 17 juni 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met de reactie van een medewerker het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) op een bericht van een bewoner van het
asielzoekerscentrum (azc) Echt op Indymedia.nl1?
Vraag 2
Klopt het dat u het COA informeert omtrent beslissingen in de asielprocedure
door het toesturen van integrale beslissingen op de asielaanvraag?
Vraag 3
Worden ook voornemens tot afwijzing door u met het COA integraal gedeeld?
Vraag 4
Klopt het dat in de beslissingen is gemotiveerd op grond van welke feiten en
omstandigheden een vreemdeling wel of niet wordt toegelaten?
Vraag 5
Beschouwt u de inhoudelijke asielmotieven als bijzondere persoonsgegevens
in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
Vraag 6
Moeten deze bijzondere persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld?
Vraag 7
Wat is de grondslag van het delen van integrale beslissingen?
Vraag 8
Waarom ontvangt het COA integrale beslissingen in plaats van slechts de
verblijfsrechtelijke informatie (wel of geen rechtmatig verblijf, evt. grondslag
van het verblijfsrecht, vertrektermijn of vertrekplicht of uitstel van vertrek?)
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Vraag 9
Wat vindt u van het feit dat een COA-medewerker in sociale media inhoudelijke informatie over een asielzoeker heeft gedeeld?
Vraag 10
Kan deze COA-medewerker de betreffende informatie hebben ontleend aan
de uitwisseling van gegevens/toezending van integrale besluiten door u aan
het COA?
Vraag 11
Kunt u stoppen met het toesturen van integrale besluiten en/of voornemens
aan het COA? Zo nee, wat doet u eraan om dit soort incidenten te voorkomen
en wat zijn mogelijke alternatieven voor integrale besluiten?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Koekkoek (Volt),
van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over privacy
schending door het COA (ingezonden 27 mei 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde
informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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