Visie op biometrie in de identiteitsketen publieke sector
Een zienswijze van de Nederlandse overheid op het mogelijke gebruik van biometrie nu en in
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1 Inleiding
De visie op biometrie in de identiteitsketen publieke sector is opgesteld vanuit het
gelijknamige programma “Versterking Identiteitsketen Publieke Sector” (VIPS).
Het programma VIPS werkt aan een samenhangend pakket van maatregelen, te ontwikkelen
en uit te voeren om:
• fraude met identiteiten beter te voorkómen en bestrijden;
• fouten met identiteiten beter te voorkómen en herstellen;
Eén van de maatregelen of instrumenten is het toepassen van biometrie waarvoor in dit
document een visie wordt neergelegd.
Biometrie1 krijgt meer en meer toepassingen zowel in de private sector als in de publieke
sector. Ook de (rijks)overheid maakt gebruik van biometrische kenmerken om personen te
identificeren en te verifiëren. Vele biometrische ontwikkelingen komen op de overheid af,
vanuit Europa als wetgeving, vanuit de commerciële wereld als aanbod en vanuit de
wetenschap als toekomstige mogelijkheden.
De overheid zal in de identiteitsketen publieke sector niet alleen passief en volgend moeten
zijn doch ook een beeld moeten vormen van de positie die biometrie kan innemen en dient in
te nemen. Vandaar dit visiedocument dat aangeeft waar de Nederlandse overheid naar toe wil
met biometrie de komende tien jaren.
De ontwikkeling van de visie gebeurt vanuit de doelstelling van het project Biometrie, te
weten:
In lijn met de doelstelling van het programma VIPS het coördineren, initiëren, stimuleren en
faciliteren dat ketenpartners binnen de (publieke) identiteitsketen zodanig samenwerken, dat
biometrie op een zorgvuldige wijze wordt ingezet binnen de (publieke) identiteitsketen en
mankementen, omissies etc. m.b.t. de inzet van biometrie worden gedetecteerd en opgelost.
Daarbij kan biometrie mogelijk helpen om een integer persoonsbeeld te verkrijgen (met een
grote mate van zekerheid weten wie er voor je staat).
De visie is een duidelijk beeld van de wijze waarop de publieke sector wil dat biometrie in de
toekomst wordt toegepast in de identiteitsketen publieke sector. De publieke sector probeert
op dat toekomstbeeld te anticiperen en de toekomst te beïnvloeden voor zover dat in haar
vermogen ligt.
De visie op biometrie heeft als functies:
• Richting geven: alle neuzen dezelfde kant op, wat zijn de doelen die de overheid wil
bereiken met de inzet van biometrie in de publieke sector.
• Inspireren: de doelen geven een creatieve spanning en vormen een uitdaging
• Zich onderscheiden van anderen (private sector en buitenlandse overheden): in plaats van
te volgen, neemt de publieke sector het roer in handen.
• Winnen en overleven; wil de publieke sector identiteitsfraude voorkomen en bestrijden
dan heeft zij een visie nodig.

1

Het begrip biometrie wordt in deze notitie kort toegelicht en alleen waar nodig uitgewerkt. Zie ook Bijlage 2.
Inleiding over biometrie. Dit rapport bouwt voort op het rapport “Verkenning: Op weg naar een visie op
biometrie”, opgesteld door Fons Knopjes mei 2009 t.b.v. het Programma VIPS.
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De visie op biometrie dient een goede balans te vormen tussen de voordelen van biometrie
(kenmerken zijn vanaf een bepaalde levensfase onveranderlijk en uniek, kunnen daardoor een
bijdrage leveren aan dienstverlening, administratieve lastenverlichting, privacy beschermen,
veiligheid verbeteren, verhogen integriteit identiteitsketen) enerzijds en de nadelen en risico’s
anderzijds (bedreigen privacy, ontbreken doelbinding, onvervangbaarheid van een kenmerk).
De afweging van voor- en nadelen kan anders uitpakken voor elk van de belanghebbende in
de maatschappij, te weten: de overheid, de burger, het bedrijfsleven en de politiek.
Deze visie geeft ook aan hoe de samenwerking op het terrein van biometrie binnen de
rijksoverheid effectiever kan plaatsvinden.

2 Achtergrond inzake biometrie
In het kader van deze visie wordt onder biometrie2 verstaan:
Het geautomatiseerd (her)kennen van een persoon aan de hand van één (of meerdere)
uniek(e) lichamelijke kenmerken of gedragingen.
In de reeks van zekerheden voor het aantonen van je authenticiteit staat biometrie bovenaan
(wie ben je), naast een card of token (wat heb je) en wachtwoord of code (wat weet je).
Meer achtergrondinformatie is opgenomen in Bijlage 2. Inleiding over biometrie. In de visie
zelf wordt gelet op de snelle technologische ontwikkelingen zo min mogelijk ingegaan op de
diverse vormen van biometrie en wordt geconcentreerd op de werking van biometrie ongeacht
de specifieke vorm.

3 Reikwijdte van de visie op biometrie
De visie op biometrie zou idealiter gebaseerd zijn op een bredere visie t.a.v.
identiteitsmanagement in de publieke sector hetgeen echter (nog) niet is beschreven en
vastgesteld. Pas als de grootte van de problemen als identiteitsfouten en identiteitsfraude
bekend is, kan de noodzaak en de proportionaliteit van een maatregel als biometrie worden
onderbouwd. Hoewel de paraplu van identiteitsmanagement ontbreekt, is deze visie toch een
eerste stap tot een gezamenlijk beeld van het gebruik van biometrie in de publieke sector.
Biometrie valt naast de administraties van persoonsgegevens en (identiteits/bron)
documenten/tokens onder identiteitsmanagement als geheel. De visie gaat nog niet in op het
gebruik op afstand van biometrie (digitale identiteit) doch alleen op het ter plekke gebruik
van biometrie.

2

Het woord biometrie is samengesteld uit de woorden bio = leven en metrie = meten. Biometrie is dus
simpelweg het meten van leven. Het gebruik van biometrie is gebaseerd op de aanname dat de natuur zichzelf
niet herhaalt. Met andere woorden, er bestaan niet twee dezelfde personen (een eeneiige tweeling heeft andere
vingerafdrukken doch hetzelfde DNA).
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De visie maakt een onderscheid tussen:
• de publieke sector (waar de overheid een identiteit verstrekt aan een natuurlijk persoon in
zijn hoedanigheid als burger en de private sector deze identiteit voor verificatie kan
gebruiken) en
• de private sector (waar de niet-overheid een identiteit verstrekt aan een natuurlijk
persoon als werknemer, bezoeker, klant, etc. en deze identiteit voor verificatie kan
gebruiken).
Voorliggende visie heeft primair betrekking op de identiteitsketen van de publieke sector.
Publieke sector
Biometrie wordt al lange tijd in de opsporing van criminele zaken toegepast zoals
vingerafdrukken die zijn gevonden op een plaats delict en worden vergeleken met
vingerafdrukken die van verdachten en veroordeelden zijn genomen. Dat gebruik van
biometrie is al zeer oud maar door de verbeterde en versnelde afnametechniek is biometrie
ook de afgelopen decennia goed bruikbaar geworden voor een ander doel en wel om vast te
stellen wie een persoon is in het maatschappelijke verkeer. Zo worden van vreemdelingen al
in het buitenland vingerafdrukken genomen als zij een visum willen verkrijgen voor de komst
naar Nederland. Ook worden in steeds meer Europese landen vingerafdrukken genomen van
een ieder die een Europees paspoort aanvraagt.
Functionarissen met een publiekrechtelijke taak als notarissen en private instellingen als
banken zijn conform de Wet op de Identificatieplicht verplicht om de identiteit van een klant
te verifiëren aan de hand van de door de publieke sector uitgegeven identiteitsdocumenten.
In welke mate zij daarbij de biometrische kenmerken op (of in de chip van) het identiteitsdocument zoals foto, lichaamslengte, vingerafdrukken,etc. kunnen en mogen gebruiken, komt
verderop aan de orde.
Private sector
Bedrijven en private organisaties brengen ook in toenemende mate eigen biometrietoepassingen op de markt waar de overheid een toezichthoudende rol vervult ter bescherming
van de staat en de burger. Daarbij spelen vragen een rol als: “Mag een werkgever zonder meer
eisen dat een (toekomstig) medewerker biometrische kenmerken afstaat ? Idem voor de
school of de sportclub ?” en “Zou de overheid een keurmerk biometrie moeten ontwikkelen
en toepassen ?” In hoofdstuk 12 Biometrie in de private sector en de rol van de overheid
wordt daar nader op ingegaan.
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4 Aanbevelingen voor de publieke sector
Op een aantal plaatsen in dit document zijn standpunten verwoord en aanbevelingen gedaan,
welke op deze plek zijn samengevat:
nr Tekst
Hfdst
a. Biometrie is in het algemeen gezien, binnen zekere toleranties, beter in staat
5.3
dan de mens om te verifiëren of iemand echt de houder is van het aangeboden
identiteitsdocument.
b. De biometrische identiteit dient op zijn laatst te worden vastgesteld vóór het
5.5
moment dat een identiteitsdocument wordt verstrekt. De vaststelling moet
gebruik maken van een kenmerk dat stabiel blijft gedurende lange tijd en
eenduidig gekoppeld worden aan de administratieve identiteit. De overheid
moet garanderen dat afname van een biometrisch kenmerk uitsluitend voor
identificatiedoeleinden wordt toegepast.
c. Als gebruik van een overdraagbare bevoegdheid voorop staat, speelt de
6
controle van de identiteit van de betrokken persoon niet of in mindere mate en
heeft een minder zwaar middel dan biometrie de voorkeur.
7
d. Op langere termijn leeft het ideaal van één identiteitsdocument met als
primaire functie het vaststellen van de identiteit van een persoon. Biometrie kan
dan op een eenduidige wijze aan deze functie worden verbonden. Nevenfuncties
kunnen dan zijn: toestemming tot verblijf in Nederland, reizen naar andere
landen en besturen van een motorvoertuig. De geldigheid van de nevenfuncties
/bevoegdheden kan dan on-line worden getoetst en behoeft niet langer op het
document te staan. Om het aantal typen (identiteits)documentennu al te
verminderen is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheid van opgaan van
het rijbewijs en de identiteitskaart in één identiteitsdocument rekening houdend
met Europese beperkingen.
e. De biometrie welke op onderscheiden identiteitsdocumenten kan worden
7
gebruikt, dient voor alle identiteitsdocumenten aan dezelfde uitgangspunten te
voldoen; per saldo vormt de biometrie op de chip van het paspoort het
vertrekpunt mits de standaard ook voor andere doelen toereikend is.
f. Biometrische gegevens dienen versleuteld te worden opgeslagen met een goede 9
toegangsregeling zodat de privacy gewaarborgd is en fraude wordt bemoeilijkt.
g. Communiceer nauwer met de burger over voorgenomen biometrische
9
toepassingen bij de overheid om meer draagvlak te creëren en probeer heldere
verwachtingen te scheppen.
h. Er is coördinatie, sturing en een rijksbreed beleid nodig vanuit één standpunt
11
inzake de toepassing van biometrie over partijen heen.
i. Het is nodig dat de overheid richtlijnen opstelt voor gebruik van biometrie in de 12
private sector zodat zowel de burger als de private sector weten wat kan, moet
en mag waarbij zij expliciet communiceert over de consequenties van
biometrische technieken.
In vervolg op deze visie zal in een actieplan de strategie worden beschreven met de impact,
het mogelijke tijdspad en de betrokken ketenpartners waarmee de aanbevelingen kunnen
worden gerealiseerd. Onderkend wordt dat niet alle aanbevelingen, in de periode van tien jaar
die de visie voorziet, gerealiseerd kunnen worden door internationale en Europese afspraken
waarbij Nederland niet solistisch kan optreden.
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5 Ontstaan en eindigen van een (biometrische) identiteit
In het kort wordt geschetst hoe thans een identiteit ontstaat en eindigt in de Nederlandse
samenleving zodat een idee wordt verkregen van de wijze waarop biometrie nu wordt ingezet
en in de toekomst kan worden ingezet3.
In de identiteitsketen publieke sector zijn de volgende stappen te onderkennen:
1. Ontstaan van de identiteit
2. Gebruik van de identiteit
3. Controle van de identiteit
4. Einde van de identiteit
Schematisch ziet dit er als volgt uit:

5.1 Ontstaan van een identiteit (biometrisch en administratief)

Een persoon is iemand van vlees en bloed oftewel een biometrische identiteit.
Een biometrische identiteit ontstaat in de maatschappij als (zelfstandig) persoon bij geboorte.
Dan worden al de eerste “biometrische” gegevens gemeten als: geboortegewicht,
geboortelengte en geslacht. “Biometrisch” want het lichaam wordt gemeten doch de maten
onderscheiden de persoon zeker nog niet op unieke wijze van andere personen. De arts of
verloskundige maakt een geboorteverklaring op (een officieel model is voorgeschreven)
hoewel dit niet verplicht4 is.
3

Deze tekst is gebaseerd op het rapport “Quick scan werking identiteitsinfrastructuur” van Fons Knopjes d.d. 28
oktober 2008
4
Overwogen kan worden om de arts te belonen (b.v. € 10 per verklaring !) en de mogelijkheid te bieden om de
verklaring eenvoudig te laten opstellen door dit te zien als de start van het elektronisch patiëntendossier. Een
eenvoudige webapplicatie kan de verklaring direct bij de gemeente afleveren waarna de “aangever” aanvullende
gegevens kan komen vertellen.
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Geboorte in Nederland
Vervolgens wordt deze “persoon” door de ouder of voogd (binnen drie werkdagen)
aangemeld5 bij de burgerlijke stand met één of meerdere voornamen (vrije keuze) en één of
meerdere achternamen (bepaald vanuit de ouders en verschillend per land van herkomst).
De verklaring strekt ertoe met een redelijke graad van zekerheid vast te stellen dat het kind
wiens geboorte wordt aangegeven, uit de als moeder opgegeven persoon is geboren.
Daarmee ontstaat een administratieve identiteit in Nederland en zien we als mogelijke
problemen6:
• De geboorteverklaring kan ontbreken en de aangifte gaat toch door.
• De geboorteverklaring kan onjuist zijn en de aangifte gaat toch door7.
• Er kan een administratieve identiteit (burgerlijke stand) ontstaan waarbij geen echte
persoon (baby) bestaat.
• De biometrie behorende bij de persoon (baby) is niet gekoppeld aan de administratieve
identiteit (burgerlijke stand).
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt vervolgens een geboorteakte op, waarin de
volgende administratieve gegevens worden opgenomen:
• geboortedatum en -tijdstip van de geboorte,
• geboorteplaats,
• het geslacht van het kind,
• voorna(a)m(en) en achternaam van het kind,
• geslacht, voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, beroep en woonplaats van degene
die de aangifte doet;
• voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, beroep en woonplaats van de moeder.
Na aangifte, wordt een uittreksel meegegeven van de geboorteakte.
De akte is het juridische bewijs van de geboorte van het kind.
Medisch gebruik versus identificatiegebruik van biometrie
In de eerste week na de geboorte van een kind worden enkele druppels bloed afgenomen uit
de hiel van de baby. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame,
maar ernstige aandoeningen. De hielprik mag in Nederland niet worden gebruikt voor
opsporingsdoeleinden omdat de databank van de RIVM alleen voor medische doeleinden is
opgesteld. Ouders van vermiste kinderen hebben de mogelijkheid om toestemming te geven
voor het opvragen va een hielprik. In een enkel geval heeft men de identiteit van een
slachtoffer kunnen vaststellen aan de hand van het DNA-profiel van de hielprik. In de VS is
door een bewaard bloedmonster in 1992 zelfs een moord opgelost. Hier zien we dat één
middel (bloedafname en DNA-profiel) voor onderscheiden doeleinden (gezondheid en
opsporing) kan worden ingezet maar de combinatie vanwege privacyredenen niet is
toegestaan.

5

Een wijziging van het burgerlijk wetboek is in de maak waarbij onder meer ook elektronisch aangifte kan
worden gedaan van geboorte en overlijden. Dit hoofdstuk is zoveel mogelijk “techniek neutraal” beschreven
maar op enkele aspecten kan de wijziging van het BW consequenties hebben voor dit hoofdstuk.
6
Er zijn bij de auteur geen cijfers bekend over het optreden van deze problemen; tot dus ver is het mogelijk
alleen een hypothetisch probleem.
7
Zo kan het zijn dat de aangever een valse relatie aangeeft inzake het kind waardoor het kind met een foutieve
naam en familierelatie wordt opgenomen. Of er zijn onwaarschijnlijk veel nazaten in een zekere periode, etc.
De elektronische aangifte kan daarin verbetering aanbrengen.
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Vestiging/Belang in Nederland
Naast door geboorte in Nederland kan ook een administratieve identiteit ontstaan als iemand
die in het buitenland is geboren, zich alhier vestigt of een belang in Nederland heeft. Het
hierboven beschreven proces van aangifte heeft die persoon dan al doorlopen in het land van
geboorte. Via de IND (bij vestiging in Nederland) of direct (bij belanghebbende in Nederland
doch geen vestiging) worden de administratieve gegevens opgenomen in de GBA dan wel de
RNI. Daarvoor wordt de buitenlandse identiteit gecontroleerd zoals beschreven in 5.3
Controle van de identiteit.
5.2 Gebruik van de identiteit

a. Zonder id-document
Deze persoon gaat de maatschappij in en identificeert zich met de administratieve identiteit.
De overheid heeft dan nog geen identiteitsdocument uitgegeven. Nog steeds is er geen
koppeling tussen biometrie en administratie.
b. Bij aanvraag van een identiteitsdocument
De persoon vraagt een identiteitsdocument aan bij de gemeente. De ambtenaar kan slechts tot
zekere hoogte bepalen of de persoon die de aanvraag doet ook behoort bij de administratieve
identiteit. Het is grotendeels gebaseerd op een eigen verklaring en/of wat de ouders zeggen
(hoewel niet vaststaat dat het de ouders zijn). De ambtenaar kan de aannemelijkheid bepalen
door te kijken naar het geslacht en op basis van de geboortedatum kijken naar de geschatte
leeftijd.
Pas op het moment van aanvraag van een identiteitsdocument wordt de biometrie gekoppeld8
aan de administratieve persoon en worden extra biometrische kenmerken in de burgerlijke
stand vastgelegd, te weten:
• Foto (gezichtsopname)
• Lichaamslengte
• Vingerafdrukken (bij aanvragen paspoort)
• Handtekening
Voorheen werd de kleur ogen gevraagd en op het paspoort vermeld maar dat verviel per 1
november 1989 (mede omdat iemand gekleurde contactlenzen kan dragen).
Bij de afgifte van het identiteitsdocument kan worden getoetst of de afhaler ook de houder is
(zoals beschreven in de volgende paragraaf).
5.3 Controle van de identiteit

a. Zonder identiteitsdocument
Zolang de overheid nog geen identiteitsdocument heeft uitgegeven valt de administratieve
identiteit feitelijk niet te controleren.
b. Met een identiteitsdocument
Bij bepaalde gebeurtenissen dient een persoon zich te legitimeren met een
identiteitsdocument. Daarbij wordt gekeken naar de echtheid, eigenheid, geldigheid en
gekwalificeerdheid van het document. De overheid stelt de controle verplicht ook voor private
partijen maar geeft niet aan hoe de controle precies moet verlopen en wat gedaan moet
worden bij geconstateerde problemen.
8

Vanaf dit moment wordt het lastiger om je als een ander voor te doen doordat de administratieve identiteit kan
worden gecontroleerd via de relatie met de biometrische identiteit.
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Zie ook hoofdstuk 8 “Controle en gebruik van door de publieke sector verstrekte biometrie in
de private sector”.
Voor de visie op biometrie kijken we specifiek naar eigenheid; behoort het
identiteitsdocument bij de persoon. Immers; het identiteitsdocument bevat administratieve
gegevens en biometrische gegevens. De administratieve gegevens kunnen worden
gecontroleerd door navraag van de betrokkene maar hij kan zich die kennis eigen hebben
gemaakt. Een tweede controle vindt plaats door de beambte naar de aannemelijkheid van
administratie versus persoon.
De biometrische gegevens kunnen deels handmatig en deels geautomatiseerd worden
gecontroleerd:
• Handmatig: lichaamslengte, foto, handtekening
• Geautomatiseerd: vingerafdrukken, foto (gezichtsvergelijking)
Biometrie is in het algemeen gezien, binnen zekere toleranties, beter in staat dan de mens om
te verifiëren of iemand echt de houder is van het aangeboden identiteitsdocument.
5.4 Einde van een identiteit

Het vaststellen van de overlijdensoorzaak is voorbehouden aan een arts of lijkschouwer via
een lijkschouwing die een verklaring van overlijden afgeeft volgens een voorgeschreven
model. Vervolgens kan de aangifte van overlijden worden gedaan door de uitvaartverzorger of
iemand anders (een familielid of een vriend) in de gemeente van overlijden. De verklaring is
nodig om van de gemeente toestemming te krijgen voor het begraven of cremeren van de
overledene. De gemeente geeft een uittreksel uit het overlijdensregister af.
Er worden ook aktes opgemaakt in bijzondere gevallen:
• Bij verklaring door de rechtbank van ‘rechtsvermoeden van overlijden’. Dit komt voor
als iemand is vermist, maar vrijwel zeker is overleden.
• Bij verklaring van de rechtbank dat iemand is overleden, zodat de gemeente de registers
kan aanvullen ‘met ontbrekende akte’. Dit komt voor als iemand in het buitenland is
overleden en er geen akte van overlijden is.
• Bij een levenloos geboren kind.
Daarmee zien we als mogelijk probleem9:
• De uitvaartverzorger of nabestaande kan bewust of onbewust verzuimen om het
overlijden bij de gemeente aan te melden. Een nabestaande kan daar belang bij hebben,
denk aan het laten doorlopen van AOW en pensioen.
De juistheid van de administratie omtrent het beëindigen van een identiteit lijkt in
vergelijking tot het ontstaan van identiteit in het algemeen beter gewaarborgd.

9

Er zijn bij de auteur geen cijfers bekend over het optreden van deze problemen; tot dus ver mogelijk alleen een
hypothetisch probleem.
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5.5 Koppelen administratieve identiteit aan biometrische identiteit

Om met zekerheid de biometrische persoon te kunnen koppelen aan de administratieve
persoon en daarmee identiteitsfraude te voorkomen, is het nodig om deze koppeling zo vroeg
mogelijk in het leven van een persoon vast te leggen. Thans wordt de koppeling pas gelegd
als iemand voor het eerst een paspoort aanvraagt. De kwaliteit van de koppeling is dan
disputabel want biometrie en administratie hebben al gescheiden wegen bewandeld.
De centrale vraag is: rechtvaardigen de risico’s van identiteitsfraude als ultiem antwoord het
op zo’n vroeg mogelijk moment in het leven koppelen van biometrie en administratie ?
Als het antwoord daarop bevestigend is, dient in een zo vroeg mogelijk stadium een
biometrisch kenmerk te worden afgenomen, vastgelegd en verbonden te worden met de
administratieve identiteit. Welke vorm van biometrie dat exact kan zijn, wordt hier buiten
beschouwing gelaten10. Een innerlijke, onveranderlijke vorm als DNA11 ligt meer voor de
hand dan een uiterlijke veranderlijke vorm als vingerafdruk en gezichtsfoto. Denkbaar is dat
in de loop van het leven van een persoon een andere vorm van biometrie beter geschikt is
zoals de vingerafdruk en de gezichtsfoto. Daar is niets op tegen zolang alle vormen van
biometrie maar eenduidig op dezelfde persoon betrekking hebben.
De afname van een biometrisch kenmerk in een vroeg stadium kan moeilijk worden
afgedwongen maar men kan het vrijwillig afgeven ook belonen. Het is dan aan elk individu
om daar al dan niet aan mee te werken zodat er geen onnodige weerstand ontstaat.
De biometrische identiteit dient op zijn laatst te worden vastgesteld vóór een
identiteitsdocument wordt verstrekt. De vaststelling moet gebruik maken van een kenmerk dat
stabiel blijft gedurende lange tijd en eenduidig gekoppeld worden aan de administratieve
identiteit. De overheid moet garanderen dat afname van een biometrisch kenmerk uitsluitend
voor identificatiedoeleinden wordt toegepast.
5.6 De identiteitsdriehoek

De eerder geschetste levenscyclus van de identiteit kan als volgt worden geschetst in de
identiteitsdriehoek. Op basis van een brondocument wordt iemand (administratief)
bijgeschreven in een register (de GBA); controle A. Op een zeker moment verstrekt de
overheid aan de betreffende persoon een identiteitsdocument. In de aanvraagprocedure wordt
(voor het eerst) de biometrie afgenomen en in een register vastgelegd (RAAS/ORRA);
controle B. Vervolgens vindt bij afgifte en verder gebruik van het document verificatie plaats;
controle C.
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TNO-rapport “Hoe meet je een kind” uit 2005 stelt dat afname van één vingerafdruk pas lukt vanaf een leeftijd
van 6 jaar en afname van gezichtsvergelijking pas vanaf een leeftijd van 13 jaar stabiel is. Dit los van de
medewerking van een kind.
11
De vingerader is innerlijk doch niet onveranderlijk
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register

Controle B

Controle A

Persoon
Afname
biometrie

Id
document

Brondocument

Controle C

6 Uitgangspunten biometrie in de identiteitsketen publieke sector
Er zijn een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten die voor een visie op biometrie van
belang zijn, te weten:
• Wetgeving en rechtsregels
• Beginselen die aan de wetgeving en rechtsregels ten grondslag liggen
• Risicohouding van de overheid
• Gescheiden verantwoordelijkheden
• Standaarden
• Inrichting (uitgifte) processen
Wetgeving en rechtsregels
Wetten en rechtsregels bieden bescherming voor de burger in het algemeen en in het kader
van deze visie in het bijzonder bescherming op het gebruik van biometrische gegevens. De
huidige wetgeving ten aanzien van de vastlegging en het gebruik van biometrische gegevens
is op internationaal12, Europees en Nederlands niveau tot stand gekomen met een aantal
rechtsregels als uitgangspunt.
De Wbp beschermt o.m. "gegevens betreffende de gezondheid", daaronder wordt een DNAprofiel mede begrepen. Biometrische gegevens die geen informatie geven over de gezondheid
zoals b.v. de vingerafdruk en de lichaamslengte, zijn geen bijzondere persoonsgegevens. Een
(gerichte) gezichtsopname op een pasfoto is weer wel een bijzonder gegeven, omdat daaruit
iemands etniciteit kan worden afgeleid. Zo is ook DNA een bijzonder gegeven omdat dit niet
alleen voor identificatie kan worden aangewend doch ook inzicht kan geven in de fysieke
gesteldheid). De WBP gaat uit van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van
de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) welke een aantal rechten, vrijheden en
beginselen benoemt.

12

Denk bijvoorbeeld aan de ICAO waar afspraken worden gemaakt over de paspoorten.
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Rechtsregels zijn onder meer onderkend inzake:
• Doelbinding (bescherming)
• Zorgvuldigheid
• Gelijke behandeling van personen (antidiscriminatiewet)
Het recht op bescherming van het privé-leven, het recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en het recht op bescherming van persooonsgegevens zijn grondrechten en
afdwingbaar bij de rechter. Deze rechten hebben een grote impact op de toepasbaarheid van
biometrie. Het gebruik van persoonlijke gegevens in het algemeen en biometrische gegevens13
in het bijzonder heeft een grote impact op de levenssfeer van een ieder. Er bestaat een
spanning tussen privacy en veiligheid die in de loop der tijd beweegt. Er zijn gradaties te
onderscheiden in de biometrische kenmerken die mensen willen afstaan: zo zal de gelaatsfoto
over het algemeen geen probleem zijn omdat je ook als mens reeds zonder apparatuur de
medemens kunt waarnemen. Iets als DNA en vingerafdrukken komt veel dichter bij de
persoon van vlees en bloed en raakt dan de privacy naar Nederlandse maatstaven meer.
Andere aspecten verbonden aan biometrie en privacy zijn:
• Het verzamelen van biometrische kenmerken wordt gezien als iets dat alleen geldt voor
criminelen.
• Men vindt het niet prettig dat de identiteit door een machine wordt gecontroleerd.
• Men heeft weerstand tegen sensoren waar men de vinger of hand moet opleggen
vanwege sanitaire redenen.
• Men kan worden gevolgd zonder dit in de gaten te hebben.
• Als biometrische gegevens niet goed beveiligd zijn, kunnen ze in verkeerde handen
vallen.
• De privacyhouding verschilt per individu afhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding,
achtergrond, relatie tot de overheid, etc.
• Biometrie kan ook de gezondheid weergeven en of de emotie die men ondergaat hetgeen
voor identificatie niet nodig is maar ongemerkt zou kunnen worden vastgelegd.
• Men weet niet in welke mate de afgenomen kenmerken voor andere doelen worden
gebruikt (function creep).
Indertijd heeft het CBP bij de invoer van biometrie geadviseerd14 dat uit de vastlegging van
biometrische gegevens in het reisdocument geen fysieke of persoonlijke kenmerken van een
houder kunnen worden afgeleid. De documenten en te gebruiken randapparatuur dienen
voldoende beveiligd te zijn om te voorkomen dat biometrische kenmerken bekend worden bij
de instellingen en bedrijven waar de burger zich legitimeert. Compartimentering is dan een
belangrijke maatregel waarbij onbevoegd gebruik van het biometrische kenmerk onmogelijk
wordt gemaakt en in elk geval overneming in andere systemen is uitgesloten.
Tegenover al deze bedreigingen vanuit de biometrie op de privacy kan men ook een kans zien
en wel dat het ontsluiten van persoonsgegevens via biometrie (als de sleutel tot de gegevens)
een zeer hoge waarborg kan bieden dat persoonsgegevens alleen ontsloten worden als de
gebruiker dat zelf wil.
De zorgvuldigheid vereist dat de overheid voor de inzet van biometrie de juiste weg
bewandeld zoals inspraak van burgers en belangenorganisaties. Bij de toepassing van
biometrie zal zij de rechten van burgers moeten beschermen.
13

Bij versleuteling van biometrische gegevens speelt dit niet; alleen weet degene die het betreft niet of
versleuteling plaats vindt .
14
Artikel “Beveiliging van persoonsgegevens”, CBP, Jaarboek Fraudebestrijding 2002
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Anti discriminatie speelt in de maatschappij als geheel maar specifiek bij het gebruik van
biometrie zijn een aantal elementen van belang:
• Bepaalde lichaamsdelen kunnen afwezig zijn en zijn daardoor niet te meten.
• Idem bepaalde gedragskenmerken als spraak welke ook tot de biometrie behoren.
• Een zeker lichamelijk kenmerk kan niet voldoende consistent worden gemeten.
• Een zeker lichamelijk kenmerk kan sneller veranderen dan bij iemand zonder een
specifieke handicap.
• Het meetapparaat kan niet worden benaderd gezien de positie.
• De afnametijd van het lichamelijke kenmerk duurt te lang.
In deze gevallen moet een goede fallbackprocedure gelden waarbij de betreffende persoon
niet als mindere mag worden gezien.
Beginselen
Beginselen zijn onder meer onderkend inzake:
• Evenredigheid (proportionaliteit)
• Subsidiariteit
Beginselen moeten door de wetgever, bestuursorganen en de rechter worden toegepast bij de
uitoefening van de hun toegekende bevoegdheden.
De inzet van een maatregel als biometrie dient evenredig (proportioneel) te zijn in relatie tot
het doel dat men hiermee wil bereiken (voorkomen en bestrijden van identiteitsfraude). Men
dient dan te kijken naar de schade van identiteitsfraude zonder toepassing van biometrie, idem
met gebruik van biometrie rekening houdend met de schade die door het gebruik van
biometrie zelf optreedt (gelet op de nauwkeurigheidsmarges).
De subsidiariteit betekent dat van alle praktische opties die voorhanden zijn, die optie moet
worden gekozen die het minst inbreuk maakt op een grondrecht.
Als gebruik van een overdraagbare bevoegdheid voorop staat, speelt de controle van de
identiteit van de betrokken persoon niet of in mindere mate en heeft een minder zwaar middel
dan biometrie de voorkeur.
Risicohouding van de overheid
Ook is de risicohouding (risicomijdend, risiconeutraal, risicozoekend) van de Nederlandse
overheid in de identiteitsketen publieke sector een bepalende factor, te onderscheiden naar:
• algemeen
• nieuwe technologieën versus bestaande technieken
• fouten (niet kunnen opnemen, ten onrechte goedkeuren, ten onrechte afkeuren,
omgevingsomstandigheden als bewaren en bewerken van data, etc.)
• processpecifiek
In het algemeen zal de overheid zich vanuit een grondrechtenperspectief risicomijdend of
risiconeutraal moeten opstellen. Zo loopt de vreemdelingenketen voorop omdat zij de
vingerafdrukken controleert bij de aanvraag van een visum vanuit het buitenland en dit verder
gaat dan de Europese regelgeving. Verder legt Nederland als enige Europese land naast de
twee vingerafdrukken in de chip van het paspoort ook vier vingerafdrukken vast in een
gemeenschappelijke database.
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De stand van de techniek dient ver genoeg gevorderd te zijn en op de markt te verkrijgen zijn
waarbij de genoemde beginselen en regels kunnen worden nageleefd om een bepaalde vorm
van biometrie toe te passen. De overheid zal zich niet moeten laten leiden door een
technology push doch net zoals bij echtheidskenmerken op identiteitsdocumenten pas een
nieuwe techniek moeten omarmen als deze bewezen heeft voor het specifieke doel voldoende
betrouwbaar te zijn. Daarbij lopen we wel het risico dat een bestaande techniek na verloop
van tijd achterhaald is en fraudegevoelig wordt.
Biometrie kent net zoals elk ander in te zetten instrument voor identiteitsvaststelling fouten in
de vorm van onzekerheden en onnauwkeurigheden. Welke foutenpercentages vindt de
overheid acceptabel gelet op haar verplichting om de privacy te beschermen? Die vraag kan
feitelijk pas worden beantwoord als een minimumniveau van het optreden van fouten is
gedefinieerd Dat is bepalend voor de vraag of en welk biometrisch kenmerk(en) de overheid
zal inzetten. Zie hiertoe de uitleg van foutenkansen in Bijlage 2. Inleiding over biometrie
Drie typen fouten van biometrie spelen daarbij een rol:
a) niet kunnen opnemen; bepaalde biometrische kenmerken zoals vingerafdrukken zijn
voor bepaalde mensen niet af te nemen b.v. als ouderen en personen die beroepen
uitoefenen waarbij de kans op beschadiging van de vingers groot is. Een irisscan kan
niet worden afgenomen als iemand geen ogen heeft.
De overheid dient in dit geval op een eenduidige manier te handelen zoals het afnemen
van een alternatief biometrisch kenmerk of consequenties verbinden aan het niet kunnen
identificeren15. Daarbij speelt het een rol of het biometrisch kenmerk tijdelijk niet kan
worden afgenomen (b.v. vinger in het verband) of permanent ontbreekt.
b) ten onrechte goedkeuren; hoe erg is de schade voor de overheid als iemand zich als een
ander kan voordoen.
c) ten onrechte afkeuren; hoe erg is de schade voor de overheid als iemand wel degene is
die hij zegt te zijn maar de biometrie tot afkeuring leidt. Als het zich voordoet, treedt in
feite situatie a op en zal een andere wijze van verifiëren moeten plaatsvinden met
dezelfde mate van betrouwbaarheid.
De kans op het optreden van genoemde fouten kan alleen theoretisch worden bepaald met een
representatieve steekproef onder burgers waarbij wordt getoetst of de combinatie van
hardware en software de juiste keuze heeft gemaakt. In de praktijk vindt geen registratie
plaats van de fouten en kan de leverancier de instellingen zo aanpassen dat de drempels
verhoogd worden. Toepassing van biometrie is slechts een extra middel om de identiteit van
een persoon vast te stellen. Een combinatie van vormen is sterker dan één vorm en kan tot een
grotere nauwkeurigheid leiden.
Het aanvaardbare risico en de kans op het optreden daarvan plus de daardoor opgelopen
schade zal moeten worden afgewogen tegen de impact van de maatregel van een biometrische
toepassing. Het aanvaarde risico en daarmee het vereiste niveau van nauwkeurigheid zal ook
afhankelijk zijn van de toepassing van de biometrie en wel enerzijds als een biometrische
identiteit wordt vastgelegd (identificatie) en anderzijds als de identiteit wordt gecontroleerd
(verificatie). Bij de controle speelt ook het proces een rol.

15

zoals in het geval van het paspoort waarbij de geldigheidsduur beperkt kan worden tot twaalf maanden of
minder als tijdelijk geen vingerafdrukken kunnen worden afgenomen. Is afname in het geheel onmogelijk dan is
de geldigheid van het paspoort beperkt tot een jaar.
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Gescheiden verantwoordelijkheden
Het beleid en de uitvoering ten aanzien van de identiteitsketen zijn thans in Nederland over
meerdere overheidspartijen verdeeld waarbij verantwoordelijkheden zijn belegd bij:
Ministerie
Justitie
Binnenlandse
Zaken en
Koninkrijksrelaties

Identiteitsdocument
vreemdelingendocument
identiteitskaart en
paspoort

Gegevensverzameling
BVV
GBA, bvBSN, RAAS,
ORRA

Verkeer en
Waterstaat

rijbewijs

rijbewijsregister

Wetten
Vreemdelingenwet
Paspoortwet, Wet
Gemeentelijke
Basisadministratie
Persoonsgegevens,
etc.
Reglement
rijbewijzen

Feitelijk wordt de historische verdeeldheid veroorzaakt doordat de identiteitsdocumenten (als
vreemdelingendocument, pasport en rijbewijs) primair een andere functie hebben dan het
vaststellen van de identiteit van een persoon (te weten: toestemming tot verblijf in Nederland,
reizen naar andere landen en besturen van een motorvoertuig). Bijkomstigheid is dat de
documenten een andere geldigheidsduur kunnen hebben (paspoort: 5 jaar, rijbewijs: 10 jaar).
Een knelpunt bij het huidige rijbewijs is dat het feitelijk een rijbevoegdheid aangeeft waar een
zekere risicohouding van de overheid bij hoort doch doordat het tevens als identiteitsdocument mag worden gebruikt, hoort er per saldo een zwaardere risicohouding bij.
Standaarden
Wereldwijd zijn standaarden aanwezig16 die zowel voor- als nadelen hebben:
aspect
voordeel
nadeel
Één formaat voor
Makkelijker overstappen
Function creep en bedreiging
biometrische gegevens
naar een andere leverancier
van privacy als gegevens voor
in het kader van
oneigenlijke doelen worden
aanbesteding
uitgewisseld en toegepast
Algoritmen waarmee het
Rekenen met de binaire
Plaatjes blijven nodig om in de
biometrisch “plaatje’
getallen voor de snelheid.
toekomst de overstap naar een
wordt omgezet naar een
Privacy beschermd
andere leverancier te maken
binair getal
Deze standaarden (m.n. ISO/IEC TR 24714) beogen het volgende te realiseren hetgeen goed
aansluit bij de visie:
• Rekening houden met sociale normen en wet- en regelgeving
• Respect voor de privacy en gegevensbescherming van het individu
• Respect voor de mogelijkheid van het individu om de biometrische systemen te
gebruiken en te beseffen welke informatie over hem wordt opgeslagen en gebruikt
• Rekening houden met de gezondheid- en veiligheidsaspecten bij het gebruik van
biometrische systemen
Ook is het streven van de overheid om open source software te gebruiken hetgeen ook
mogelijk is voor biometrische software.

16

Zoals de ISO/IEC reeks inzake begrippenlijst, interfaces, data formaten, profielen, testen en sociale aspecten.
Hieraan nemen (ultimo 2009) 25 landen deel en kijken 7 landen toe.
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Inrichting (uitgifte)processen
We zijn gewend aan een vakfotograaf (of de burger zelf) die een foto neemt en een gemeente
ambtenaar die de aanvraag in behandeling neemt en het identiteitsdocument (met biometrie)
verstrekt. In het verleden (discussie rond 2004) kwam het er niet van om het proces in één
hand te leggen.

7 Flexibiliteit op de lange termijn
De inzet van biometrie in de identiteitsketen publieke sector is geen doel op zich doch kan een
middel zijn in het kader van identiteitsmanagement als geheel. Identificerende
persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd in databases, identiteitsdocumenten en
gegevensdragers (tokens). Dat geldt zowel voor administratieve gegevens als voor
biometrische gegevens en de koppeling daartussen. Afhankelijk van het proces in de publieke
sector kan het nodig zijn om biometrie als aanvullend identificatiemiddel te gebruiken.
Hetgeen in deze visie wordt geschreven over biometrie dient derhalve te passen binnen de
visie op de identiteitsketen als geheel.
Enkele aspecten die we nu als uitgangspunten zouden kunnen beschouwen, zijn op de lange
termijn weer variabel. Verantwoordelijkheden en processen zijn op de lange termijn gezien,
aanpasbaar. In de visie is het belangrijk om daar rekening mee te houden en ons niet teveel te
laten beperken door de hedendaagse werkwijze.
Wetgeving en rechtsregels
De wetten kunnen (op lange termijn) worden aangepast doch alleen als daar een breed
draagvlak voor aanwezig is. Europese en internationale richtlijnen zijn voor de termijn van
deze visie (tien jaar) een gegeven maar op nog langere termijn is het denkbaar dat Nederland
toonaangevend wordt en daarbij niet alleen volgt doch mede leidt.
Beginselen
Beginselen zijn in principe onveranderbaar al is de invulling wel aan de tijdsgeest onderhevig.
Denk aan de veranderende verhouding tussen privacy en veiligheid.
Risicohouding van de overheid
De mate waarin risico’s worden aanvaard zal niet snel veranderen maar nieuwe technieken
kunnen wel worden geaccepteerd als de risico’s daarvan acceptabel worden. Denk b.v. aan de
steeds grotere mate van betrouwbaarheid van geautomatiseerde gezichtsvergelijking in de
afgelopen jaren.
Gescheiden verantwoordelijkheden
De gescheiden verantwoordelijkheden zijn thans een gegeven maar in een visie kan en mag
worden gekeken naar de mogelijkheid om verder en nauwer samen te werken tussen
departementen en uitvoeringsorganen alsmede internationaal. Voor een visie op biometrie is
het niet belangrijk dat er meerdere soorten identiteitsdocumenten zijn, wel is het belangrijk
dat het gebruik van biometrie in combinatie met de identiteitsdocumenten aan dezelfde
randvoorwaarden en uitgangspunten voldoet.
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Op langere termijn leeft het ideaal van één identiteitsdocument met als primaire functie het
vaststellen van de identiteit van een persoon. Biometrie kan dan op een eenduidige wijze aan
deze functie worden verbonden. Nevenfuncties kunnen dan zijn: toestemming tot verblijf in
Nederland, reizen naar andere landen en besturen van een motorvoertuig. De geldigheid van
de nevenfuncties /bevoegdheden kan dan on-line worden getoetst en behoeft niet langer op het
document te staan. Om het aantal typen (identiteits)documentennu al te verminderen is nader
onderzoek nodig naar de mogelijkheid van opgaan van het rijbewijs en de identiteitskaart in
één identiteitsdocument rekening houdend met Europese beperkingen. Voorwaarde is dat de
Europese richtlijnen en ICAOA standaarden dit mogelijk (gaan) maken.
Dat kan als volgt worden weergegeven:
Functie
Verantwoordelijkheid
vaststellen van de identiteit van een persoon
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
reizen naar andere landen
toestemming tot verblijf in Nederland
Justitie
besturen van een motorvoertuig
Verkeer en Waterstaat
Meer hierover volgt in 11 Coördinatie bij de overheid van de inzet van biometrie
De biometrie welke op onderscheiden identiteitsdocumenten kan worden gebruikt, dient voor
alle identiteitsdocumenten aan dezelfde uitgangspunten te voldoen; per saldo vormt de
biometrie op de chip van het paspoort het vertrekpunt mits de standaard ook voor andere
doelen toereikend is..
Standaarden
Standaarden zullen zich verder ontwikkelen naarmate de techniek zich verder ontwikkelt.
Inrichting (uitgfte)processen
De tijd is rijp om na te denken over criteria die we t.a.v. het uitgifteproces stellen zodat we
niet gebonden zijn aan de huidige werkwijze. De gedachte van een paspoort uit de muur dan
wel aanvraag en afhandeling via internet komt meer en meer naar voren.
In 2005 achtte BZK het niet opportuun om bij de uitgegeven instanties een camera te plaatsen
om een live opname te maken vanwege de benodigde aanpassingen en de onvoldoende
deskundigheid bij ambtenaren om een goede gezichtsopname te maken. Daarentegen gebeurt
dat inmiddels wel in de strafrechtsketen en de vreemdelingenketen.

8 Controle en gebruik van door de publieke sector verstrekte biometrie in de private sector
Het controleren van de identiteit van een persoon vanaf 14 jaar is (conform de uitgebreide
identificatieplicht van 2005 en de beperkte identificatieplicht van 1994) voorbehouden aan
een beperkt aantal partijen, te weten:
Publiek
•
•
•
•

Privaat
Verplichte controle identiteit
politie, marechaussee en toezichthouder
• openen bankrekening
aanvragen sofi-nummer (bsn) bij de
• in dienst treden van een nieuwe
belastingdienst
werkgever
aanvragen van een uitkering
• zwartrijden in het openbaar vervoer
bij de notaris
• bezoek van een voetbalwedstrijd
18
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Publiek

Privaat
• op het werk
Geen verplichte controle identiteit
In verband met de beveiliging van een pand
of de huisregels van een winkel kunnen
beveiligingsbeambten alleen vragen om te
identificeren.

Het is vervolgens de vraag in welke mate deze partijen daarbij de biometrische kenmerken
mogen en kunnen gebruiken op (of in de chip van) het identiteitsdocument zoals foto,
lichaamslengte, vingerafdrukken, etc. Daarbij dienen deze controles altijd te worden gezien in
aanvulling op de controles die reeds met het identiteitsdocument mogelijk zijn.
Private partijen zijn verplicht om het identiteitsbewijs te controleren doch de overheid laat vrij
hoe ze dat precies moeten doen. In principe is de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens als biometrische gegevens volgens de Wbp verboden tenzij het een
geaccepteerd doel dient. Het is denkbaar dat de foto in de chip wordt getoond op een
beeldscherm zodat men betere mogelijkheden heeft om de houder van het document te toetsen
dan de kleine zwart/wit foto op het id-document thans zelf biedt. Ook kan het zinvol zijn om
eenvoudiger te tonen of en document vermist en/of gestolen is.
De rol van de overheid is om grondrechtenschendingen tegen te gaan, ook tussen private
partijen. De overheid moet dus strikt reguleren onder welke omstandigheden private partijen
toegang kunnen krijgen tot publieke databestanden met biometrische gegevens.
Bij dat laatste kan men ook gebruik maken van een hit-no-hit systematiek waarbij geen
gedetailleerde informatie wordt gegeven over b.v. een identiteitsdocument doch alleen wordt
aangegeven of het id-document bestaat.

9 Te stellen eisen aan biometrie
De voorliggende visie gaat niet specifiek in op een bepaalde vorm van biometrie omdat
afhankelijk van de toepassing een keuze dient te worden gemaakt door de verantwoordelijke
partij welke vorm van biometrie het meest geschikt is, mede gelet op de stand van de
techniek. Aan elke vorm van biometrie kunnen de volgende eisen17 worden gesteld:
• Voldoen aan wet- en regelgeving, beginselen en verantwoordelijkheden (zoals hiervoor
is uitgewerkt)
• Universaliteit; elke persoon heeft in beginsel het biometrisch kenmerk
• Onderscheidend; de kenmerken van twee personen moeten voldoende onderscheidend
zijn
• Duurzaamheid; het kenmerk moet gedurende een zekere tijd onveranderlijk zijn
• Verzamelbaar; het kenmerk moet meetbaar zijn in kwantiteiten
• Voldoen aan de ISO/IEC en ICAO standaarden zoals hiervoor genoemd.
• Op een goede manier zijn opgeslagen. De wijze van opslag is afhankelijk van de
toepassing van biometrie maar in navolging van de groep gegevensbescherming artikel
2918 worden de volgende mogelijkheden onderscheiden:
17
18

Zoals genoemd door het parlement van Canada, Science en Technology Division d.d. 11 september 2006
Werkdocument biometrie 1 augustus 2003
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o een opslagmedum / token (met magneetstrip, chip, tweedimensionale barcode,
etc.)
o een lokale database
o een centrale database
Voor verificatie is het afdoende om biometrische gegevens in een opslagmedium op te
slaan. Daarmee is de privacy het beste gewaarborgd. Voor identificatie is een (lokale)
database nodig om na te gaan of de (biometrische gegevens van de) persoon niet reeds
eerder is (zijn) vastgelegd. Een centrale database biedt meer mogelijkheden (en
bedreigingen) tot vergelijking van personen en heeft daarom niet de voorkeur.
• Beveiligd; de gegevens moeten goed zijn afgeschermd vanaf de opname van het
biometrische kenmerk tot en met de vastlegging in een chip en/of database. Vanuit het
oogpunt van informatiebeveiliging wordt dit onderverdeeld in:
o Exclusiviteit: uitsluitend bevoegde personen hebben toegang tot de
biometrische gegevens.
o Integriteit: de biometrische gegevens moeten in overeenstemming zijn met het
afgebeelde deel van de werkelijkheid en niets mag ten onrechte worden
achtergehouden of zijn verdwenen.
o Continuïteit: ongestoorde doorgang van de verwerking van biometrische
gegevens
• Om biometrische gegevens op een zodanige manier toe te passen dat de privacy goed
gewaarborgd is, stelt het CBP dat zgn Privacy Enhancing Technologies (PET)
noodzakelijk zijn. De biometrische gegevens zijn dan niet terug te voeren tot de
oorspronkelijke afgenomen lichamelijke kenmerken. Enkele van de principes die vanuit
PET kunnen worden gesteld, zijn hier van belang. Zo zal een psuedo-identiteit moeten
worden gecreëerd waardoor feiten van een betrokkene alleen door een geautoriseerde
gebruiker te achterhalen zijn. Versleuteling (encryptie) van (biometrische) gegevens
helpt hiervoor en heeft niet alleen betrekking op de biometrische gegevensverzameling
(op een token, in een lokale database of in een centrale database) doch ook op de
interactie met de afleesapparatuur.
Biometrische gegevens dienen versleuteld te worden opgeslagen met een goede
toegangsregeling zodat de privacy gewaarborgd is en fraude wordt bemoeilijkt.
Bijkomende afwegingen in de keuze van een vorm van biometrie
• Performance; de snelheid van de afname, identificatie, verificatie en nauwkeurigheid
speelt een rol
• Acceptatie; de vorm van biometrie moet bij het publiek aanvaard zijn
• Omzeilbaarheid; het systeem moet niet eenvoudig voor de gek worden gehouden, denk
aan test op “liveness”(b.v. is het wel een levende vinger) en spoofing (b.v. een
gezichtsfoto voor een camera houden).
Moet het verplichtend worden ingezet of is vrijwilligheid ook werkbaar ?
Bij het gebruik van biometrie als controle op de identiteit wordt dit vaak gezien als generiek
middel. Als een vorm van biometrie wordt ingesteld, geldt dit dan voor alle gevallen.
Denkbaar is dat de burger een keuze wordt voorgelegd met inachtneming van de benodigde
zekerheid omtrent de juiste identiteit. Stemt hij in met de afname va een biometrisch kenmerk,
dan zou hij b.v. een voorkeurspositie verkrijgen (denk b.v. aan Privium op Schiphol (=
irisscan ). Als de burger niet instemt, geldt een andere vorm van identiteitscontrole, een
andere vorm van biometrie die de burger als minder ingrijpend beschouwt of vervalt een
zeker voordeel (financieel, tijd, etc.).
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Wat verwacht/wil de burger van biometrie ?
Een onderzoek uitgevoerd in 200719 wijst uit dat Europese burgers positief staan tegenover
het gebruik van biometrie in identiteitsbewijzen waarbij men bescherming tegen
identiteitsfraude als grootste voordeel ziet. Daarbij verwacht de burger dat de serviceverlening
beter wordt zoals een kortere doorlooptijd van een aanvraag bij de overheid en een snellere
grenspassage.
Het NBF heeft in het voorjaar van 2009 onderzoek laten verrichten onder een representatieve
groep burgers door ECP.NL naar de maatschappelijke acceptatie van biometrie met zo’n
1.300 reacties (zie www.biometrieforum.nl “resultaat onderzoek acceptatie biometrie”).
Onderstaand enkele bevindingen, verdeeld naar de bezwaren bij de overheid versus het
bedrijfsleven als deze vraagt om een lichaamskenmerk:
Geen of wel bezwaar

Geen bezwaar
Geen bezwaar mits goede regelgeving t.a.v. privacy
Wel bezwaar

Overheid
(voor bescherming of
oplossen misdrijf)
28%
58%
14%

Bedrijfsleven

8%
30%
62%

Ook is onderzocht hoe de bezwaren liggen tegen specifieke lichaamskenmerken. Op een
schaal van 1 (geen moeite) tot 5 (wel moeite mee) levert dat voor de scores 1 en 2 opgeteld
het volgende beeld:
Geen of weinig moeite mee

Digitale foto
Vingerafdruk
Gelaatscan
Ogenscan
DNA

Overheid
(voor bescherming of
oplossen misdrijf)
72%
72%
62%
66%
54%

Bedrijfsleven

43%
29%
25%
26%
16%

Voor deze visie zijn expliciet geen burgers bevraagd omdat het in primair een visie is van de
overheid. Het beeld is op dit moment tevens dat de gemiddelde burger weinig tot niets van
biometrie20 weet en de burgers die zich wel expliciet uitlaten, dat laatste slechts op negatieve
wijze doen.
Communiceer nauwer met de burger over voorgenomen biometrische toepassingen bij de
overheid om meer draagvlak te creëren en probeer heldere verwachtingen te scheppen.
Vanuit de rechten van anderen kan het zijn dat de overheid als wetgever de vrije wil van een
individuele burger of groep van burgers moet indammen inzake het beschikbaar stellen van
bijzondere persoonsgegevens als biometrie. Als het opstellen van de visie via de betrokken
bewindslieden tot een brief aan de 2e kamer leidt, wordt de burger daarmee alsnog betrokken
bij de verdere gedachtevorming.

19
20

Logica CMG, juli 2007 “Europese burger verwacht voordeel van biometrisch paspoort”
En van identiteitsvaststelling in het algemeen.
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10 Vereiste nauwkeurigheid
De inzet van biometrie in het kader van identiteitsvaststelling is altijd gebonden aan een zeker
proces. Op basis van een classificatie van processen kunnen de risico’s en te accepteren
foutenkansen in kaart worden gebracht. Daarbij dient te worden bedacht dat de
nauwkeurigheid van het vaststellen van de identiteit een combinatie is van de nauwkeurigheid
van (de echtheidskenmerken van) het identiteitsdocument en/of meerdere vormen van
biometrie.
Risico
Failure to enroll
False acceptance
rate
False rejection
rate

Identiteitsdocument Biometrie vorm 1
b.v. foto
Nihil
Nagenoeg nihil
Zekere waarde
Zekere waarde

Biometrie vorm 2
b.v. vingerafdrukken
Zekere waarde
Zekere waarde

Zekere waarde

Zekere waarde

Zekere waarde

Totaal
21

We zouden dit kunnen relateren aan de eerder genoemde levenscyclus waarbij de inzet van
biometrie realistisch gezien alleen op de fasen van gebruik en controle plaats zal vinden:

Ontstaan

Risico
Niet kunnen
opnemen van
een
biometrisch
kenmerk
(failure to
enroll)

Ten onrechte
goedkeuren
van de
21

Burgerzaken
Lijkt nog
weinig
draagvlak voor
te zijn om in
deze fase al
biometrie toe
te passen.

Gebruik
(aanvraag en
verstrekking
id-document)
=Identificeren
Burgerzaken
en
asielaanvraag
Acceptabel
indien het
biometrisch
kenmerk niet
met opzet kan
worden
opgenomen
Maatregel is
goede
alternatieven
die minstens
zoveel
zekerheid
bieden.
Burgerzaken
Acceptabel
indien….

Identiteit
Controle
=Verifiëren

Burgerzaken
Acceptabel indien….
Maatregel
Grensbewaking
Acceptabel indien….
Maatregel
Asielaanvraag
Acceptabel indien….
Maatregel

Einde

Burgerzaken
Hypothetisch en
onwaarschijnlijk
dat een arts of
lijkschouwer
biometrie zal
gebruiken voor
deze fase. Naar
verwachting
blijft dit altijd
een
administratieve
aangelegenheid.

Burgerzaken
Acceptabel indien….
Maatregel

Gewogen gemiddelde van optreden van de fout x het relatieve belang
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Ontstaan

Risico
verkeerde
persoon (false
acceptance
rate)

Ten onrechte
afkeuren van
de juiste
persoon (false
rejection rate)

Gebruik
(aanvraag en
verstrekking
id-document)
=Identificeren
Maatregel
Asielaanvraag
Acceptabel
indien….
Maatregel

Burgerzaken
Acceptabel
indien….
Maatregel
Asielaanvraag
Acceptabel
indien….
Maatregel

Identiteit
Controle
=Verifiëren

Einde

Grensbewaking
Acceptabel indien….
Maatregel

Opsporing
Acceptabel aangezien
de fout verderop in
het proces kan
worden hersteld
(verkeerde persoon
aangehouden)
Maatregel is het
uitgebreide
vervolgproces van idverificatie
Asielaanvraag
Acceptabel indien….
Maatregel
Burgerzaken
Acceptabel indien….
Maatregel

Grensbewaking
Acceptabel indien….
Maatregel
Opsporing
Nimmer acceptabel
want de crimineel
wordt niet herkend.
Maatregel..
Asielaanvraag
Acceptabel indien….
Maatregel

De betrokken organisaties hebben nog geen uitspraak kunnen doen over de te accepteren
ondergrenzen. De stand van de techniek zal de grenzen naar beneden blijven drukken.
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Om de vereiste nauwkeurigheid te vergroten kunnen ook meerdere biometrische kenmerken
op één moment worden afgenomen ter verificatie waarbij het eindresultaat betrouwbaarder is
dan de afzonderlijke resultaten bij de afname van één biometrisch kenmerk; dit heet ook wel
multimodaal. Naast een hogere betrouwbaarheid en minder kans op ‘spoofing’ zijn systemen
hierdoor meer flexibel. Een minpunt is wel dat het biometrische systeem complexer wordt.
Nauw verwant hiermee is het afnemen van één biometrisch kenmerk waarbij twee of meer
algoritmes worden gebruikt; fusion.

11 Coördinatie bij de overheid van de inzet van biometrie
Inleiding
Hiervoor is gesteld dat de overheid richting de burger en het bedrijfsleven als één organisatie
zou moeten optreden inzake het beleid en uitvoering omtrent identiteitsdocumenten (paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument, etc.) en de daarbij toe te passen biometrie.
Er is coördinatie, sturing en een rijksbreed beleid nodig vanuit één standpunt inzake de
toepassing van biometrie over partijen heen:
• In de publieke sector; voor de burger moet duidelijk zijn wat de overheid met zijn/haar
biometrie doet
• In de private sector: biometrie is toegestaan tenzij strijdig met het algemene belang.
Een gemeenschappelijk beleid van de overheid is nodig om de risico’s van succesvolle
toepassingen van biometrie te verminderen. Implementaties hebben onder meer als
knelpunten:
• een veel belovende techniek kan niet altijd worden toegepast bij de overheid
• de implementatie loopt fout
• er ontstaat veel weerstand van de burger
• de ambtenaren zijn onvoldoende opgeleid om goed met biometrie te werken
Als het bij één departement fout gaat, heeft een ander departement daar last van als zij
biometrie wil implementeren. Vandaar de noodzaak tot coördinatie, niet alleen binnen de
Nederlandse overheid doch ook internationaal.
Gelet op de diversiteit van departementen en organisaties die zich in Nederland bezig houden
met biometrie en identiteit(vaststelling) is de gedachte gevormd om te bezien op welke wijze
tot (betere) samenwerking kan worden gekomen22.
Mogelijke rollen en taken van een overheidsbreed platform biometrie
We kunnen diverse taken/activiteiten onderkennen bij een overheidsbreed biometrieplatform,
afhankelijk van de rol die men aan een dergelijk platform wil toekennen.
Als groeimogelijkheden onderkennen we de stadia van kennisuitwisseling, beleidsvorming en
vertegenwoordiging hoewel ook mengvormen mogelijk zijn. Het terrein van ontwikkeling
kan in elk van de stadia worden onderkend.

22

Feitelijk ook bestemd om het overleg dat via het programma VIPS is gecreëerd t.a.v. biometrie structureel te
kunnen voortzetten.

24

Visie op biometrie in de identiteitsketen publieke sector

Niveau
Taak
Vorm van
bijeenkomsten
Deelname
/vertegenwoordiging

Kennisuitwisseling Beleidsvorming Vertegenwoordiging Ontwikkeling
Ad hoc

Gestructureerd

Gestructureerd

Planmatig

Op persoonlijke
titel

Afgevaardigd

Afgevaardigd

Als deskundige
aangewezen

Deelnemers

overheid23 en/of
wetenschap en
bedrijfsleven

overheid en/of
wetenschap

overheid en/of
wetenschap

Congressen
organiseren
Informatiedelen

Niet

Ja

Ja

overheid en/of
wetenschap met
participatie
bedrijfsleven24
Ja

(web)
communiteit
laagdrempelig,
bijdrage laag

Publicaties

Wetten

Toepassingen

gesubsidieerd
door één of
enkele
organisaties

gesubsidieerd door
één of enkele
organisaties

(Jaar)plan

Niet

Ja, zelf bepaald

Visies

Gebruiken

Ontwikkelen

Ja, nationaal en/of
Europees bepaald
Ontwikkelen

gesubsidieerd
door één of
enkele
organisaties
en/of
bedrijfsleven
Ja

Standaarden

Gebruiken

Gebruiken

Toetsen naleving

lidmaatschap

Nieuwe input
Ontwikkelen

Welke platformen zijn er in Nederland en Europees reeds werkzaam op het gebied van
biometrie en identiteit
Organisatie
Nederlands Biometrie Forum
(www.biometrieforum.nl)

Werkterrein
Publieke en
private sector

Werkgroep
gezichtsvergelijking (in
samenwerking met NBF)
Geen formele aansturing,
beperkte reikwijdte
European Biometrics Forum
(www.eubiometricsforum.com)

Publieke en
private sector

Publieke en
private sector

Rising pan-European and

Publieke en

Deelnemers
ambtenaren,
wetenschappers,
leveranciers,
consultants
ambtenaren,
wetenschappers,
leveranciers,
consultants

Activiteiten
Kennisdelen
biometrie,
ontwikkelen van
visies
Kennisdelen
(geautomatiseerde)
gezichtsvergelijking

ambtenaren,
wetenschappers,
leveranciers,
consultants
ambtenaren,

Kennisdelen
biometrie en
uitvoeren Europese
werkprogramma’s
Kennisdelen

23

Consultants alleen indien voor significant deel werkzaam voor de overheid en/of wetenschap
Het bedrijfsleven kan input leveren doch zou geen beslissende stem moeten hebben in het beleid van de
overheid.
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Organisatie
international awareness of
biometrics and security ethics
(www.riseproject.eu)

Werkterrein
private sector

Deelnemers
wetenschappers,
leveranciers,
consultants

Activiteiten
biometrie en
uitvoeren panEuropese
werkprogramma’s

Hoe is het nu georganiseerd in bij de overheid in het buitenland.
Een beperkt onderzoek is verricht naar de wijze waarop in het buitenland de overheid haar
beleid t.a.v. biometrie en identiteit heeft opgesteld en op welke wijze daar uitvoering aan
wordt gegeven. De details daarvan zijn in “Bijlage 4. Organisatie bij de overheid in het
buitenland” opgenomen.
Groeipad voor een platform biometrie en overheid
In de fase van kennisuitwisseling valt een platform prima onder te brengen bij een bestaande
organisatie als het NBF. Kennis is immers publiekelijk beschikbaar en de overheid weet
daardoor in een vroeg stadium wat de ontwikkelingen zijn in de industrie en welke
onderzoeken lopen in de wetenschap. Een subgroep NBF/overheid biedt gelegenheid om in
kleiner verband informatie uit te wisselen die de overheid raakt. Dit wordt in een separaat
document uitgewerkt.
In de fase van beleidsvorming moeten wetenschap en industrie wel worden gehoord, doch is
het de overheid die standpunten moet innemen t.a.v. de haalbaarheid en wenselijkheid van
bepaalde toepassingen en ontwikkelingen. Het is dan verstandig om het platform op afstand te
plaatsen van het NBF.
In de fase van vertegenwoordiging, doet elke deelnemer uitspraken namens zijn organisatie.
Of en zo ja deze fase bereikt dient te worden is de vraag.

12 Biometrie in de private sector en de rol van de overheid
De aspecten waar de overheid rekening mee houdt t.a.v. biometrie in de publieke sector kan
zij ook van toepassing verklaren op de private sector in haar rol als beschermer van de
belangen van de burger en de maatschappij. Ten aanzien van bepaalde aspecten is het echter
de private sector die zelf haar afwegingen maakt en waarbij de burger ook zelf besluit om een
bepaalde vorm van biometrie toe te staan. Dit kan als volgt worden weergegeven:
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Aspect
Wetgeving
Beginselen

Risicohouding
Verantwoordelijkheden

Standaarden
Processen
Doelen

Opslag
Eisen

Nauwkeurigheid

Private sector
Analoog aan de publieke sector
Evenredigheid speelt minder want een private partij kan haar
eigen afweging maken om de identiteit afdoende te kunnen
vaststellen.
Verschilt per private partij
Elke private partij mag haar eigen oplossing kiezen waarbij
het meer vanuit een consumentenbelang is om oplossingen te
combineren
Analoog aan de publieke sector
Speelt geen rol
Verschilt per private partij waarbij een partij kan bepalen of
zij een vorm van biometrie verplicht of vrijwillig aanwendt.
Als een bepaalde categorie wordt uitgesloten, dient dat
gemotiveerd te gebeuren.
Pas als een partij een monopolist is en identificatie met
biometrie voor de klant de enige optie is om
diensten/goederen van de partij af te nemen, zal de overheid
vanuit de grondrechtenbescherming beperkingen moeten
stellen waarbij het beginsel van evenredigheid speelt.
Idem als de openbare orde in het geding is.
Een negatieve toegangscontrole (kom je voor op de zwarte
lijst) zou de voorkeur moeten hebben boven een positieve
toegangscontrole (heb je toegang) omdat dan van minder
mensen biometrische gegevens hoeven te worden vastgelegd,
Elke private partij mag haar eigen oplossing kiezen waarbij
controle door derden mogelijk moet zijn.
Elke private partij mag haar eigen afweging maakt t.a.v.
bruikbaarheid
Slechts de eisen van wet- en regelgeving en beveiliging
gelden
Elke private partij maakt haar eigen afweging

Het is nodig dat de overheid richtlijnen opstelt voor gebruik van biometrie in de private
sector zodat zowel de burger als de private sector weten wat kan, moet en mag waarbij zij
expliciet communiceert over de consequenties van biometrische technieken.
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Bijlage 1. Betrokken personen/organisaties bij opstellen van de visie.

Enkele personen hebben zich gericht op specifieke aspecten van de visie en niet op de visie
als geheel.
Organisatie
Onderdeel
Persoon
Rol
Ministerie van Justitie DAJS
Jan Grijpink
Expert (en Voorzitter NBF en
professor Utrecht)
Ministerie van Justitie DW
Ton Heukels
Civiel recht inzake wetgeving
ambtenaren burgerlijke stand
Ministerie van Justitie DW
Jeroen de Jong
Staats- en bestuursrecht inzake
privacy en de burger
Ministerie van Justitie IND
Marc Frijlink
Project No-Q
Openbaar Ministerie
Functioneel Cees Bakker
Ambtelijk ondersteuner
parket
Ministerie van
OBD
Leon van de
Projectleider Bestrijding
Binnenlandse zaken en
Ven
misbruik identiteits- en reisKoninkrijksrelaties
documenten
Ministerie van
DRI
Jos Tilmans
Projectleider meldpunt
Binnenlandse zaken en
identiteitsfraude
Koninkrijksrelaties
Ministerie van
BPR
Edmee
Expert identiteitsdocumenten
Binnenlandse zaken en
Gosselink
Koninkrijksrelaties
Ministerie van
CZW
John Morijn
Juridisch adviseur
Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties
Ministerie van
Kmar
Joost de Bruyn
Ambtelijk ondersteuner en
Defensie
expert
Ministerie van
Kmar ECID Hans de Moel
Beleidsmedewerker advies in
Defensie
innovatie
Politie
TOV
Gerrit-Jan
Ambtelijk ondersteuner en
Lucas
expert
Nederlandse
Commissie Ron van Troost Ambtelijk ondersteuner en
vereniging voor
identiteiten
expert
Burgerzaken
en
producten
TNO
Gabriela Bodea Onderzoeker/consultant
en Marc van
Lieshout
Hogeschool Zuyd
Infomedics Irma van der
Professor/lector
and new
Ploeg
media
research
centre
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Bijlage 2. Inleiding over biometrie

Deze inleiding over biometrie is overgenomen vanuit het rapport “Verkenning: Op weg naar
een visie op biometrie”, opgesteld door Fons Knopjes mei 2009 t.b.v. het Programma VIPS.
Bij het ontwikkelen van een visie is heldere en eenduidige begripsvorming van belang.
Hieronder worden enkele cruciale begrippen nader toegelicht.
Biometrie
Het woord biometrie is samengesteld uit de woorden bio = leven en metrie = meten.
Biometrie is dus simpelweg het meten van leven. Het gebruik van biometrie is gebaseerd op
de aanname dat de natuur zichzelf niet herhaalt. Met andere woorden, er bestaan niet twee
dezelfde personen.
In het kader van deze visie wordt onder biometrie verstaan:
Het automatisch (her)kennen van een persoon aan de hand van een uniek lichamelijk kenmerk
of gedrag.
Identiteit
Onder identiteit wordt verstaan: een set van gegevens waaronder een persoon uniek
geïdentificeerd wordt in een authentieke bronregistratie van een overheid.
Persoonsgegeven
Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon (art. 1, onder a, Wet bescherming persoonsgegevens).
Het registreren van persoonsgegevens betreft het opnemen van gegevens betreffende een
persoon in een bestand (register)
Identificeren en verifiëren
Deze twee begrippen worden vaak door elkaar gebruikt.
Identificeren
Onder identificeren wordt in het kader van deze visie verstaan het 1:n zoeken van een
biometrisch kenmerk in bestanden. In algemene zin wordt onder identificeren ook wel
verstaan: het vaststellen van de identiteit van een persoon die nog niet bekend is.
Verifiëren
Onder verifiëren wordt verstaan het 1:1 vergelijken van een biometrisch kenmerk.
Bijvoorbeeld het kenmerk dat tijdens een controle wordt afgenomen en dat wordt vergeleken
met het kenmerk dat van een persoon is opgeslagen in een chip die in een identiteitsdocument
aanwezig is.
Anatomische en dynamische kenmerken
Bij biometrie wordt gebruik gemaakt van fysieke en gedrags kenmerken. In onderstaande
tabel enige voorbeelden.
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Fysiek
Vingerafdruk
Gezicht
Iris (oog)
Handgeometrie
Retina

Gedrag
Handtekening
Stemherkenning
Toetsaanslag

Afname biometrie
Om gebruik te kunnen maken van biometrie is het noodzakelijk dat eerst biometrie wordt
afgenomen. De biometrische informatie zal door een persoon beschikbaar gesteld moeten
worden. Het afnemen en beschikbaar stellen van biometrie wordt aangeduid als data
collection (enrolment). Bij het afnemen van biometrie wordt de basis gelegd voor een
succesvolle controle. Als immers de afgenomen biometrie van onvoldoende kwaliteit is, zal
dat later altijd negatieve gevolgen hebben voor het proces van identificatie en verificatie.
Opslag biometrie
Nadat een biometrisch kenmerk van een persoon is afgenomen, wordt dat kenmerk
opgeslagen. Die opslag kan plaatsvinden in een database en / of op een document (met daarop
een opslagmedium), zoals bijvoorbeeld een chip. Het spreekt voor zich dat aan de opslag van
biometrie allerlei voorwaarden en eisen gesteld moeten worden, ongeacht het medium waarop
de opslag plaats vindt.
Afgenomen biometrische informatie kan worden opgeslagen als een afbeelding (van het
afgenomen kenmerk), maar er kan ook –op basis van een mathematische berekening- een
zogenaamde template van worden gemaakt. De keuze voor de wijze van opslag is mede
bepalend voor de snelheid waarmee in een latere fase kenmerken vergeleken kunnen worden.
Ook kan de wijze van opslag gevolgen hebben voor de privacy van de gebiometriseerde.
Controle biometrie
Om gebruik te kunnen maken van biometrie moeten kenmerken met elkaar worden
vergeleken. Dat betekent dus dat in een controle situatie een lichaamskenmerk moet worden
afgenomen en dat het betreffend kenmerk wordt vergeleken met het kenmerk dat is
opgeslagen (in een database of op een document). Het resultaat van een biometrische controle
wordt uitgedrukt in percentages van waarschijnlijkheid. Met andere woorden het opgenomen
kenmerk is nooit 100% identiek aan het kenmerk dat is opgeslagen.
Indien de biometrische informatie wordt opgeslagen in een chip in een document vindt
vergelijking van twee gegevens (het afgenomen kenmerk en het opgeslagen kenmerk) plaats.
We spreken dan van een zogenaamde 1:1 vergelijking.
Indien biometrische kenmerken worden opgeslagen in een database wordt het kenmerk dat
tijdens een controle wordt afgenomen vergeleken met de in de database opgeslagen
kenmerken. We spreken dan van een 1:N vergelijking.
Er kunnen voor een vergelijking in een database met het biometrische kenmerk ook andere
‘zoekgegevens’ (zoals bijvoorbeeld, sexe, geboortejaar etc.) worden meegegeven waardoor
het zoeken sneller verloopt.
Een verificatie waarbij gebruik wordt gemaakt van technische hulpmiddelen (bijv. een
fotocamera die afbeeldingen maakt en vergelijkt) kent voordelen ten opzichte van een puur
handmatige controle. Het is bekend dat mensen in de praktijk moeite hebben met het
herkennen van andere mensen en zeker op basis van een pasfoto. Daarnaast spelen
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vermoeidheid van degene die verifieert en de druk die vaak op hem rust om een controle snel
uit te voeren, een rol. Techniek is voor dit soort invloeden niet gevoelig en de uitvoering van
het controleproces met biometrie is dan ook meer stabiel en consistent te noemen. Daarbij
kan de techniek echter niet altijd constateren of het aanbieden van een biometrisch kenmerk
correct geschiedt. De combinatie van mens en techniek werkt dan het beste.
Betrouwbaarheid biometrische system (FAR en FRR)
Omdat biometrische systemen hun resultaten uitdrukken in scores kan het zo zijn dat iemand
die wel in het systeem zit, ten onrechte niet wordt herkend (FRR - False Rejection Rate) dat
iemand die er niet inzit (ten onrechte) wel wordt herkend (FAR - False Acceptance Rate).
De nauwkeurigheid van systemen wordt doorgaans o.a. aangeduid met FAR en FRR. Bij FAR
krijgen niet geautoriseerde personen toch – ten onrechte- toegang tot de gevraagde
dienst(verlening). Bij de FRR wordt de dienst(verlening) aan een persoon die daarop recht
heeft –ten onrechte- onthouden.
De nauwkeurigheid van een systeem wordt door een groot aantal factoren –die veelal niet van
technische aard zijn- bepaald. De nauwkeurigheid van systemen kan sterk variëren. Zo kan
het zijn dat het gebruik van gezichtvergelijking in de ene toepassing goed functioneert terwijl
diezelfde vergelijking in een andere toepassing veel problemen veroorzaakt.
Betrouwbaarheid biometrie
De vraag welke biometrische kenmerken het meest betrouwbaar zijn nauwelijks te
beantwoorden. Het succesvol gebruik van biometrie is afhankelijk van een groot aantal
verschillende factoren. Zo is de omgeving waarin het kenmerk wordt gebruikt (wel/geen
toezicht) relevant voor de vraag of er risico bestaat op frauduleus gebruik. Zeer regelmatig
duiken berichten op dat bij een biometrische toepassing waarbij gebruik wordt gemaakt van
vingerafdrukken, men kans heeft gezien een vingerafdruk na te maken en met succes te
gebruiken. Gaat het echter over het gebruik van een biometrische toepassing onder het
toeziend oog van een controleur, zoals bijvoorbeeld in de strafrechtsketen, dan wordt het
risico van die vorm van fraude tot nagenoeg nul gereduceerd en is het gebruik van
vingerafdrukken zeer verantwoord.
De toepassing van stemherkenning in een rustige (thuis) omgeving zal goede resultaten
kunnen hebben. Wordt er echter gebruik gemaakt van stemherkenning in bijvoorbeeld een
lawaaieriger omgeving zoals een luchthaven dan zal het resultaat al snel onbetrouwbaar
worden.
We kunnen ons voorstellen dat een vingerafdruk wordt nagemaakt en wordt gebruikt. Als we
echter spreken over het namaken van het haarvatenstelsel (retina scan) van de achterzijde van
het oog, dan kunnen we ons dat nauwelijks voorstellen. Dit mag echter niet leiden tot de
conclusie dat een retina scan altijd een betere oplossing is in een bepaalde situatie dan een
vingerafdruk.
Gebruik in een gecontroleerde vs. open omgeving
Biometrie kan worden gebruikt in een gecontroleerde omgeving waarbij toezicht op het
gebruik kan worden uitgeoefend. Het kan echter ook in een niet gecontroleerde omgeving
worden gebruikt waarbij er geen enkele vorm van toezicht aanwezig is. Een toepassing in een
gecontroleerde omgeving is bijvoorbeeld het gebruik van biometrie onder toezicht van een
immigratieambtenaar. Een voorbeeld van het gebruik van biometrie in een open omgeving is
het gebruiken van een vingerafdruk scanner die wordt gebruikt in de woonomgeving (voor het
openen van de voordeur).
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Bijlage 3. Organisatie bij de overheid in Nederland.
Vanuit de deelnemers aan het programma VIPS (en ruimer) valt het volgende af te leiden:
Organisatie
Ministerie van
Justitie

Afdeling
DGRR/DIRR/KIV

Doelgroep(en)
Strafrechtsklanten

Ministerie van
Justitie

DGWIAV/DW

Strafrechtsklanten,
vreemdelingen en
burgers

Ministerie van
Justitie

DGWIAV/DMB

Vreemdelingen

Ministerie van
Justitie

Programma
Vernieuwing
Grensmanagement

Vreemdelingen en
burgers (EUpassagiers)

Ministerie van
Justitie

IND

Vreemdelingen

Ministerie van
Justitie

DJI

Strafrechtsklanten
en vreemdelingen

Ministerie van
Justitie

DGRR/NFI

Strafrechtsklanten,
vreemdelingen en
burgers

Ministerie van
binnenlandse
zaken

Directie Openbaar
Bestuur en
Democratie

Burgers

Ministerie van
binnenlandse
zaken

BPR

Burgers

Ministerie van

Gemeenten

Burgers

Activiteiten
Opstellen beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Opstellen wetgeving
biometrie bij
identiteitsvaststelling m.b.v.
foto, DNA en
vingerafdrukken
Opstellen wetgeving en
beleid t.a.v. de handelingen
van ambtenaren van de
burgerlijke stand
Opstellen beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Uitvoeren beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto, iris en
vingerafdrukken
Uitvoeren beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Uitvoeren beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Uitvoeren onderzoek
biometrie bij
identiteitsvaststelling m.b.v.
DNA, foto en
vingerafdrukken
Opstellen beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Uitvoeren beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Uitvoeren beleid biometrie
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Organisatie
binnenlandse
zaken

Afdeling

Doelgroep(en)

Nederlandse
Vereniging voor
Burgerzaken

Commissie
identiteiten en
producten

Burgers

Ministerie van
buitenlandse
Zaken

Directie
Consulaire Zaken
en Migratiebeleid

Burgers en
vreemdelingen

Ministerie van
buitenlandse
Zaken

Ambassades

Burgers en
vreemdelingen

Ministerie van
verkeer &
waterstaat
Politie
Koninklijke
Marechaussee

Directie Wegen en Burgers
Verkeersveiligheid

Regionale
korpsen,
KLPD/IPOL
ECID
TOV
Bijzondere
FIOD, SIOD, OM
opsporingsdiensten en BOA’s

Strafrechtsklanten,
vreemdelingen en
burgers

Strafrechtsklanten,
vreemdelingen en
burgers

Activiteiten
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Opstellen beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Opstellen beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Uitvoeren beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken
Opstellen beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto
Opstellen en uitvoeren beleid
biometrie bij
identiteitsvaststelling m.b.v.
foto en vingerafdrukken
Uitvoeren beleid biometrie
bij identiteitsvaststelling
m.b.v. foto en
vingerafdrukken

We zien aldus een grote verscheidenheid aan organisaties die zich met soortgelijke
activiteiten (opstellen en uitvoeren beleid) bezig houden met verschillende doelgroepen
(burgers, vreemdelingen, strafrechtsklanten) en daarbij meerdere vormen van biometrie
inzetten (foto, vingerafdrukken, DNA).
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Bijlage 4. Organisatie bij de overheid in het buitenland
Country
USA
Departement Department of Commerce
Organisation National Institute of Standards and Technology
Contact
ellen.voorhees@nist.gov,
sharon.laskowski@nist.gov,loretta.robinson@nist.gov
Website
http://www.itl.nist.gov/iad/programs.html#BIOMETRICS
Tasks
perform research in measurement, evaluation and standards for fingerprint
matching and interchange, criminal justice information systems, face
recognition and multi-modal biometrics
Country
USA
Departement Department of Defense
Organisation Biometrics Task Force
hd@biometrics.dod.mil.
Contact
Website
http://www.biometrics.dod.mil/
Tasks
lead activities to program, integrate, and synchronize biometric technologies
and capabilities and to operate and maintain authoritative biometric database
to support the National Security Strategy
Country
USA
Departement Department of Justice
Organisation FBI Biometric Standards
Contact
Website
www.fbibiospecs.org/fbibiometric/biospecs.html
Tasks
Country
USA
Departement Department of Justice
Organisation The National Institute of Justice
Contact
asknlectc@nlectc.org.;ojp.ocom@usdoj.gov
Website
Tasks
active biometrics program and frequently collaborates with other Federal
agencies to further biometric Research Development Test and Evaluation
efforts that address their mission to meet the challenges of crime and justice,
particularly at the State and local levels.
Country
USA
Departement Department of Justice
Organisation Biometric Center of Excellence (BCOE)
Contact
biometriccoe@leo.gov
Website
http://www.BiometricCoE.gov
Tasks
headquartered in Clarksburg, West Virginia – is the FBI's focal point for
biometrics and identity management. The FBI's Science and Technology
Branch created the BCOE to strengthen our ability to combat crime and
terrorism with state-of-the-art biometrics technology, while ensuring
compliance with privacy laws, policies, and procedures. The BCOE is a onestop shop for biometric collaboration and expertise. Together, scientists,
technicians, and biometrics experts are advancing the BCOE’s mission to
"foster collaboration, improve information sharing, and advance the adoption
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of optimal biometric and identity management solutions within the FBI and
across the law enforcement and national security communities."
USA

Country
Departement
Organisation Center for Identification Technology Research (CITer)
Contact
Lawrence.Hornak@mail.wvu.edu
Website
www.citer.wvu.edu/
National Science Foundation Industry/University Cooperative Research Center
Tasks
since 2001. The main objectives of the Center are to: conduct basic, crosscutting research of new enabling technologies and related developmental
activities for the assessment and use of automated biometric systems; provide
timely and effective technology transfer of new biometrics technology to the
private and government sectors through its membership; promote
interdisciplinary training of scientists and engineers through its biometrics
research.
Country
United Kingdom
Departement Home Office
and Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform
(BERR)(formerly the Department of Trade and Industry)

Organisation Biometrics Centre of Expertise
Marek Rejman-Greene , hosdb@homeoffice.gsi.gov.uk , tel. 01727 865051
Contact
Website
http://scienceandresearch.homeoffice.gov.uk/hosdb/biometrics/
Tasks
We are pioneering the use of these new methods of authentication in a number
of programmes, including:
• using fingerprint technologies to register asylum seekers
• using Iris recognition systems to facilitate travel for frequent visitors to the UK
• introducing the new range of passports which include a digitised image of the
holder’s face in a secure chip
Our aims are to:
align programmes and projects, for example through operation to common standards
and as part of a wider identity management environment
support assurance activities in procurement and deployment
share experience and knowledge about the application of biometrics throughout
government, organising courses and co-ordinating activities
anticipate future developments in biometric technologies and system design, to
ensure that solutions continue to be effective and optimal into the next decade
engage with academia, technology developers and system integrators to ensure a
flow of information and knowledge about the use of biometrics in government
fostering a high quality research base in the UK, and to assess the interoperability of
solutions across the European Union.
Although it is vital to get the technology aspects right, we believe it is as important
to understand the context in which these are used, to ensure that we have robust,
scalable and secure solutions and users that are comfortable in their application.
We are a key contributor to the International Organisation for
standardisation committee which is developing standards for the use of biometrics.

Country
United Kingdom
Departement
Organisation UK Biometrics Working Group (BWG)
Contact
Nigel.Gordon@cesg.gsi.gov.uk
Website
http://www.cesg.gov.uk/policy_technologies/biometrics/index.shtml
Tasks
cross government group focused on the use of biometric technology across
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government and Critical National Infrastructure .
The BWG's remit is broad ranging and includes providing general advice on
biometric technology and procurement, addressing privacy and Human Rights
issues, directing technical areas such as evaluation and testing, and offering
biometric policy advice and security assurance. CESG administers the BWG
and leads the security assurance and policy related areas. The BWG comprises
representatives from government departments, independent biometrics
specialists, and other relevant contributors from the UK and elsewhere.
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