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§inds 201.4 werd bínnen Voorne-Putten Werkt BV (VPW BV) de aanwezigheid op de locaties
Voorweg, lorentzweg en Laanw*g vastgelegd met trehulp van een vingerscanner. ln de media heeft u
wellicht Selezen dat, sinds de ínvoering van nieuwe Europese privacywetgeving, het gebruik van
vingerafdrukken niet mag voor aanwezigheidsregistratie. Met deze brief willen we u bijpraten.

De gemeente Nissewaard en VPW BV hebben als taak u te begeleiden binnen de kaders van de
Participatiewet. Veranderingen in de regelgeving worden scherp in de gaten gehouden en de
werkwijze wordt aangepast als dat nodig is,

VPW BV heeft daarom een onafhankelijk bedrijf laten öfiderzoeken of de vingerscanner gebruikt
mocht blijven worden na invoering van nieuwe Europese prívacywetgeving. Het bedrijf heeft VPW BV
niet geadviseerd te stoppen met het gebruik van de vingerscanner. Technisch gezien gebruikt de
vingerscanner geen vingerafdruk, maar een code die is afgeleid van een vingerafdruk. Daarnaast is de
software van de vlngerscanner aangepast om te voldsen aan de nieuwe privacywetgevíng. Op basis
hiervan heeft VPW BV hetgebruik van de vingerscannervoortgezet.

De Autoríteit Persoonsgegevens ïs gevraagd te onderzoeken of dit systeem ís toegestaan. Dit
onderzoek kan maanden duren.

Omdat wij u niet maanden in onzekerheid willen laten, hebben we direct op 16 juli besloten de
vingerscanner niet meer te gebruiken. De gegevens, die waren opgeslagen in een beveiligde
omgeving, zijn vernietigd. We betreuren de ontstane ophef en onduidelijkheid en bieden u hiervoor
onze excuses aan.
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VPW BV wilook in de toekomst de aanwezigheidregistratie zo eenvoudig mogelijk regelen en gaat
daarom werken rr'tet een andere methodiek hiervoor. Zodra wordt gestart met de nieuwe methodiek,
krijgt u hierover meer uitleg.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gerneente Nissewaard,
Namens deze,
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