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Biometrie biedt veel mogelijkheden om onze privacy te beschermen en te 
voorkomen dat we het slachtoffer worden van criminaliteit. Biometrie kan 
zelfs een solide basis bieden voor veilig anoniem en pseudo-anoniem rechts-
verkeer. In dit artikel verduidelijkt Jan Grijpink om welke concepten en prakti-
sche toepassingen het daarbij gaat. Om bij toepassing van biometrie juridische 
klippen te omzeilen worden ook enkele praktische vuistregels gegeven. 

 
 
 
Inleiding 
 
Met de term biometrie wordt gedoeld op het herkennen van mensen aan een lichaamsken-
merk met gebruikmaking van informatietechnologie. Als de identiteit van mensen gecontro-
leerd wordt met behulp van een pasfoto of een signalement, spreken we doorgaans niet van 
biometrie. Wel als deze controle geautomatiseerd plaatsvindt. Informatietechnologie maakt 
het tegenwoordig mogelijk lichaamskenmerken snel te digitaliseren om ze vervolgens óf te 
kunnen afbeelden, óf om er berekeningen op los te laten. Dat kan bijvoorbeeld met de omtrek 
van de hand of een vinger, de afdruk van een vinger of met het patroon van de iris. Zelfs ver-
anderlijke lichaamskenmerken zijn voor biometrische persoonsherkenning bruikbaar, zoals 
de stem, de schrijfbeweging bijvoorbeeld wanneer men zijn handtekening zet, of het ritme 
waarin men bepaalde woorden typt op een toetsenbord. Bij een biometrische persoonsher-
kenning vergelijkt men een eerder gemeten lichaamskenmerk met het resultaat van een nieu-
we meting op de plaats en het moment van de controle. Het resultaat van de eerdere meting 
kan vastgelegd zijn in een informatiesysteem van de controlerende instantie, of op een chip-
kaart in bezit van de te controleren persoon. 
 
Er wordt tot nu toe nog weinig gebruik gemaakt van biometrie. Allereerst uit onbekendheid, 
omdat de benodigde informatietechnologie nog niet zo lang tegen redelijke kosten beschik-
baar is. Maar er bestaan ook vooroordelen tegen biometrie en allerlei schrikbeelden over aan-
tasting van de persoonlijke levenssfeer en over schade ten gevolge van criminaliteit. Onze-
kerheid over de juridische toelaatbaarheid van het gebruik van biometrische gegevens speelt 
eveneens een rol3. Dat hoeft geen verbazing te wekken want er zijn veel verschillende toe-
passingen van biometrie denkbaar, met steeds weer andere juridische gevolgen en effecten op 
de privacy. Van de concrete toepassing hangt ook af of gebruik van biometrie extra risico’s 
oplevert, of juist een betere beveiliging en meer preventie. Zelfs de juridische status van een 
biometrisch gegeven blijkt bij nader inzien toepassingsafhankelijk. Deze bijdrage beoogt die 
verscheidenheid, ook in juridische termen, meer inzichtelijk te maken om zo beter aan te ge-
ven wat de bijzondere betekenis van biometrie in een informatiesamenleving kan zijn voor de 
preventie van fraude en de bescherming van de privacy. Om bij toepassing van biometrie 
juridische klippen te omzeilen worden ook enkele praktische vuistregels gegeven. 

                                                           
1  De tekst van dit artikel is gepubliceerd in Privacy & Informatie, nr. 6, december 2000, Koninklijke Vermande 
2  Dr mr J.H.A.M. Grijpink is als raadadviseur werkzaam bij de directie algemene justitiële strategie van het ministerie van Justitie. 

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. Hij is prof. mr J.E.J. Prins, mr A. Patijn, mr L. Mutsaers en H. van der Heijden er-
kentelijk voor hun inhoudelijke bijdragen. 

3  Op 18 mei j.l. is door de Registratiekamer daarom een (eerste) maatschappelijke discussie georganiseerd over gebruik van bio-
metrie.  



 
Deze bijdrage gaat vooral over het gebruik van biometrische gegevens in het maatschappelijk 
verkeer om personen geautomatiseerd te herkennen, ter plaatse en op hetzelfde moment. Be-
paalde biometrische technieken zoals DNA zijn hiervoor (nog) ongeschikt, en blijven daarom 
onbesproken. Evenmin komt hier aan de orde het gebruik van biometrie in het strafrecht, bij 
het identificeren van stoffelijke resten en bij onderzoek naar iemands herkomst, afstamming 
of gezondheid.  
 
Hoewel biometrie zowel beveiliging oplevert tegen fraude en andere criminaliteit als be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer, zal hier de nadruk vallen op de privacy-aspecten. 
De opzet van het artikel is als volgt. Eerst worden drie voorbeelden beschreven die later in 
een breder perspectief worden geplaatst. Vervolgens worden nut en noodzaak van biometrie 
toegelicht, evenals twee algemene aspecten, te weten de juridische status van een biometrisch 
gegeven en de verschillende wijzen waarop men personen kan herkennen. Daarna worden 
verschillende kenmerken van toepassingen van biometrie toegelicht en enkele praktische 
vuistregels geformuleerd. Tenslotte volgen enige conclusies. 
 
 
Enkele voorbeelden van biometrische persoonsherkenning 
 
 
Het eerste voorbeeld betreft een biometrische persoonsherkenning met gebruik van een chip-
kaart. Bij de uitgifte van deze chipkaart heeft de kaartuitgever bijvoorbeeld uit de handvorm 
van de toekomstige kaarthouder een biometrisch getal berekend, template genoemd, dat hij 
vervolgens op de chipkaart heeft vastgelegd. De kaartuitgever kan een centraal register bij-
houden van alle uitgegeven chipkaarten met het unieke kaartnummer en met het biometrische 
template van de kaarthouder. Maar noodzakelijk is dat niet, want hij zou bijvoorbeeld kunnen 
volstaan met een controlegetal, bijvoorbeeld berekend uit het unieke kaartnummer en het 
bijbehorende template, om bij latere controle vast te kunnen stellen of de kaart echt is en nog 
steeds het oorspronkelijke biometrisch getal bevat. De te controleren persoon moet op het 
moment van controle zijn chipkaart in een kaartlezer steken die, na vastgesteld te hebben dat 
de kaart echt is, het biometrische getal van de chipkaart vergelijkt met het resultaat van een 
nieuwe meting van (in dit voorbeeld) de handvorm4.  
De kaartuitgever kan bij het uitgeven van de chipkaart de identiteit van de toekomstige kaart-
houder controleren aan de hand van een deugdelijk legitimatiebewijs, maar noodzakelijk is 
dat niet. In het eerste geval weet de kaartuitgever wie de kaarthouder is. In het tweede geval 
kan er zelfs sprake zijn van een anonieme chipkaart die toch een trefzekere persoonscontrole 
mogelijk maakt, zonder te onthullen wie de kaarthouder precies is. Beide typen biometrische 
persoonsherkenning met chipkaart kunnen worden toegepast bijvoorbeeld bij toegangscontro-
le of bij het vaststellen van iemands instemming met een transactie. Dat kan off-line in een 
lokale toepassing, of on-line als onderdeel van een centrale toepassing op afstand.  
 
Het tweede voorbeeld illustreert dat biometrie ook gebruikt kan worden zonder chipkaart, 
met een museumtoepassing die tot doel heeft te voorkomen dat iemand na sluiting ongemerkt 
in het gebouw achterblijft. Het betreft een off-line lokale toepassing. Het biometrisch getal 
wordt gekoppeld aan een door de bezoeker zelfgekozen, eenmalige pincode. Die is nodig, 
omdat het ‘handvat’ van een uniek chipkaartnummer in deze toepassing niet beschikbaar is. 

                                                           
4  De veiligste manier om dit te doen is de getallen te vergelijken in de chipkaart in plaats van in de chipkaartlezer, om nabootsing 

van de verificatie te bemoeilijken. 
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De zelfgekozen pincode geeft aan welke templates met elkaar moeten worden vergeleken. 
Zonder die pincode is vergelijking van templates niet trefzeker, omdat metingen van hetzelf-
de lichaamskenmerk van dezelfde persoon onderling altijd kleine verschillen vertonen. Daar-
om hoeven twee vlak bij elkaar liggende meetwaarden niet per se van dezelfde persoon af-
komstig te zijn. Omdat deze toepassing verder niets over de bezoeker registreert en de een-
malige pincode zelf wordt gekozen, garandeert anonimiteit de privacy van de bezoeker. De 
toepassing werkt als volgt. Een bezoeker kan pas naar binnen nadat hij zijn zelfgekozen pin-
code heeft ingetoetst, en de toegangscomputer een biometrisch getal heeft berekend, bijvoor-
beeld uit zijn handvorm. Hij kan later pas weer naar buiten als hij zijn pincode opnieuw heeft 
ingetoetst, en de computer geen grote afwijking constateert tussen de aan die pincode gekop-
pelde metingen bij aankomst en vertrek. Vervolgens wist de computer zowel de zelfgekozen 
pincode als de twee gemeten biometrische getallen. Elke avond wordt bij het afsluiten van het 
museum gecontroleerd of alle metingen gewist zijn. Is dit niet het geval, dan is er nog een 
bezoeker in het gebouw. Treft men dan inderdaad iemand aan, dan kan met het nog in de 
computer aanwezige biometrische kenmerk worden vastgesteld of hij de gezochte, achterge-
bleven bezoeker is.  
In dit voorbeeld is het gebruik van biometrie volstrekt anoniem, terwijl toch trefzeker wordt 
gesignaleerd of er een bezoeker achtergebleven is. Voor de betekenis van biometrie voor de 
privacybescherming is het inzicht belangrijk dat een anonieme biometrische persoonsherken-
ning even trefzeker kan zijn als een niet-anonieme5 of een pseudo-anonieme6 herkenning, 
omdat het biometrisch kenmerk altijd persoonsgebonden is.  
 
Als derde voorbeeld dient een toepassing op een vliegveld, welke tot doel heeft risicobagage 
te signaleren en persoonsverwisseling te voorkomen tussen het moment van inchecken en aan 
boord gaan. Op het moment van inchecken wordt aan de balie het biometrisch template van 
de passagier berekend en opgeslagen in een tijdelijk bestand voor de desbetreffende vlucht, 
met vermelding van de nummers van de boardingpas en van eventuele bagagelabels. Bij het 
aan boord gaan wordt, als onderdeel van de veiligheidscontrole, het template opnieuw bere-
kend en vergeleken met het bij die boardingpas horende template in het tijdelijke bestand. 
Liggen de meetwaarden te ver uiteen, dan is een nadere persoonscontrole wenselijk om na te 
gaan of er persoonsverwisseling heeft plaatsgevonden. Als de vergelijking uitwijst dat er 
geen sprake is van persoonsverwisseling, dan worden de biometrische gegevens onmiddellijk 
verwijderd. Als er op het moment van vertrek nog een biometrisch getal in het tijdelijk regis-
ter aanwezig is, kan men direct de bijbehorende bagage opsporen en uit het vliegtuig verwij-
deren. Die bagage hoort kennelijk niet bij een van de ingestapte passagiers en kan daarom 
eventueel een veiligheidsrisico opleveren. Omdat boardingpassen op naam plegen te worden 
gesteld na verificatie van een identiteitsbewijs, kan in deze toepassing niet van anonieme bi-
ometrie worden gesproken. Maar als gepersonaliseerde biometrische gegevens na gebruik 
onmiddellijk worden gewist, is er toch sprake van privacyvriendelijk gebruik van biometrie. 
Het voordeel van op naam gestelde biometrie in deze toepassing is, dat men bij gebleken per-
soonsverwisseling of onbeheerde bagage direct weet naar wie men moet zoeken. In geval van 
opzet kan met het biometrische kenmerk worden bewezen wie bij het incident betrokken zijn. 
 
 

                                                           
5  Bij gebruik van niet-anonieme biometrie, ook gepersonaliseerde biometrie genoemd, zijn de biometrische kenmerken te herleiden 

tot de persoon van wie ze afkomstig zijn omdat ze op naam zijn gesteld.  
6  Met pseudo-anonieme biometrie wordt hier bedoeld dat de uitgevende instantie precies weet wie de houder is, maar dit alleen aan 

een bevoegde instantie mag onthullen, op last van de wet of de rechter. De gecontroleerde blijft anoniem voor elke andere instan-
tie die een persoonscontrole uitvoert met gebruikmaking van het pseudoniem.  
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Nut en noodzaak van biometrie 
 
Biometrie ontleent zijn belang aan de persoonsgebondenheid van het lichaamskenmerk dat 
dient als herkenningspunt. Ten opzichte van de gebruikelijke niet-persoonsgebonden herken-
ningsmethoden zoals pincode, wachtwoord of sleutel, heeft biometrie daarom enkele algeme-
ne voordelen die – afhankelijk van de toepassing –  tegelijkertijd de persoonsherkenning tref-
zeker maken én privacy bevorderen:  
a. een biometrisch getal heb je altijd bij je, je kunt het niet vergeten; 
b. een biometrisch kenmerk kan niet zomaar aan iemand anders overgedragen worden; 
c. een los biometrisch kenmerk kan zonder nadere aanknopingspunten later niet worden 

herleid tot degene van wie het afkomstig is; 
d. biometrische technieken hebben geen last van menselijke herkenningsfouten ten gevolge 

van vooroordelen, afleiding of vermoeidheid.  
 
Tegenover deze algemene voordelen staan echter ook nadelen. Omdat een biometrische me-
ting niet iedere keer precies hetzelfde getal oplevert, biedt biometrie bij herkenning van de 
rechtmatige houder van een biometrisch kenmerk nooit volstrekte zekerheid (100%). Hoe 
dichter twee meetresultaten bij elkaar liggen, des te meer zekerheid is er dat iemand de juiste 
persoon is. Hoe ver deze verwijderd mogen zijn van 100% identiek, kan men in een toepas-
sing apart instellen. Veel systemen gaan ervan uit dat indien twee metingen 100% identiek 
zijn, er sprake is van fraude. Ligt de meetwaarde van iemand anders dus toevallig dicht bij 
mijn eigen meetwaarde, dan kan hij voor mij doorgaan. Hoe nauwkeuriger men de bereke-
ning instelt des te minder zal dat het geval zijn, maar des te vaker word ik ook zelf niet her-
kend! Hoe erg dat is, hangt af van de situatie en de toepassing.  
 
De voordelen van biometrie boven controle door de mens zijn echter toch doorslaggevend: 
 indien men privacy wil garanderen bij persoonscontrole: een biometrische controle kan al 

trefzeker zijn met off-line lokaal gebruik van een anoniem lichaamskenmerk, met of zon-
der chipkaart; 

 indien men in een concrete situatie veel menselijke herkenningsfouten mag verwachten, 
bijvoorbeeld wanneer men grote aantallen mensen snel, langdurig of op afstand moet con-
troleren. 

Biometrie is zelfs onmisbaar in situaties waarin men absolute privacy wil garanderen, of 
waarin de kans op persoonsverwisseling of identiteitsfraude groot is en/of de gevolgen hier-
van ernstig kunnen zijn. Het besef begint door te dringen dat gebruik van biometrie daarom 
moet worden bevorderd, en dat de overheid eventuele negatieve effecten van biometrie zo-
veel mogelijk moet wegnemen.  
 
 
De juridische positie van een biometrisch gegeven 
 
Om de maatschappelijke betekenis van biometrie goed te begrijpen moet men onderscheid 
maken tussen een persoonsgebonden gegeven (= aan het lichaam ontleend) en een persoons-
gegeven (=op een persoon herleidbaar). Veel mensen vinden een persoonsgebonden gegeven 
intuïtief vanzelfsprekend ook een persoonsgegeven in de zin van de privacywetgeving. Een 
anoniem biometrisch kenmerk, dat wil zeggen een los biometrisch getal zonder verdere aan-
knopingspunten met betrekking tot de bron, is niet aan te merken als een persoonsgegeven 
omdat het niet tot de juiste persoon te herleiden is, of alleen met onevenredige inspanning. 
Een goed voorbeeld van anonieme biometrie vormt het vuile glaswerk in een café. Het is on-
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begonnen werk om een vingerafdruk op een van de glazen te herleiden op een achteraf niet 
meer te achterhalen cafébezoeker. Misschien verklaart dat waarom we ons in de praktijk 
hierover ook niet druk maken. 
 
Een biometrisch persoonskenmerk is dus per definitie persoonsgebonden, maar hoeft niet 
altijd een persoonsgegeven te zijn. Voor de juridische positie van een biometrisch gegeven is 
het daarom doorslaggevend of het op de juiste persoon te herleiden is, eventueel met de nodi-
ge inspanning. Daarvoor moet dan wel naar de toepassing als geheel worden gekeken en niet 
alleen naar het biometrische gegeven los van de context. Het gaat dus ook om alle omringen-
de technische, procedurele en organisatorische voorzieningen. Is een biometrisch gegeven 
binnen een toepassing echt anoniem, dan valt te verdedigen dat gebruik ervan juridisch niet 
valt onder de beperkingen die de privacywetgeving stelt aan het gebruik van persoonsgege-
vens.  
Veel toepassingen van biometrie gaan toch uit van op naam gestelde, gepersonaliseerde, bio-
metrie. Ook als het doel van de toepassing evengoed met anonieme biometrie kan worden 
bereikt. Biometrie zal zijn maatschappelijke betekenis pas kunnen opleveren als wij de enor-
me mogelijkheden van anoniem gebruik van biometrie beter beseffen en benutten.  
 
 
Wijzen van persoonsherkenning 
 
De gevolgen van biometrische identiteitscontrole voor de privacy en de preventie van fraude 
worden sterk bepaald door de wijze waarop de persoonsherkenning plaatsvindt. Men kan in 
het algemeen de identiteit van personen controleren met twee verschillende kennisdoelen, 
terwijl men daarbinnen weer met twee verschillende blikrichtingen te werk kan gaan.  
 
Het eerste onderscheid gaat over de beoogde kennis omtrent iemands identiteit. Er zijn twee 
mogelijkheden: 
a) men wil vaststellen wie iemand precies is (identificatie); 
b) men wil vaststellen of iemand dezelfde persoon is als men verwacht (verificatie). 
Buiten strafzaken stel men zelden iemands ware identiteit vast, echt identiteitsonderzoek is 
dus zeldzaam. Men volstaat bijna altijd met vaststellen of iemand dezelfde is als men zou 
verwachten, door bijvoorbeeld van meerdere gegevens na te gaan of deze bij dezelfde per-
soon horen. Men noemt dit vaak ten onrechte ‘identificeren’, want het levert niet meer op dan 
een verificatie. Verificatie gaat minder ver dan identificatie, omdat je in het eerste geval geen 
zekerheid krijgt of iemand werkelijk is wie hij zegt te zijn. Maar in veel maatschappelijke 
situaties, zoals in het hierboven gegeven museumvoorbeeld, is dat voldoende. In dat voor-
beeld biedt een verificatie al afdoende waarborgen tegen ongemerkt achterblijven na slui-
tingstijd. Door het persoonsgebonden karakter van een biometrisch gegeven kan men geau-
tomatiseerd, dat wil zeggen zonder menselijke tussenkomst, rechtstreeks vaststellen dat het 
bij aankomst en vertrek om dezelfde persoon gaat, zonder dat daarbij geregistreerd hoeft te 
worden wie de bezoeker precies is. Dat onderstreept, dat een trefzekere persoonsverificatie in 
beginsel zelfs mogelijk is met een anoniem biometrisch gegeven.  
 
Het tweede onderscheid is gericht op de blikrichting bij de controle. Men kan in principe op 
twee manieren te  werk gaan: 
a) men kan, positief, vaststellen of iemand inderdaad de juiste persoon is; 
b) men kan, negatief, vaststellen dat iemand niet de juiste persoon is.  
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In het eerste geval spreekt men van ‘insluitend’ gebruik van een persoonsherkenningstech-
niek, in het tweede geval noemt men dit ‘iemand uitsluiten’. Dit verschil is in de praktijk van 
biometrie groot, vooral als men twee plaatjes van lichaamskenmerken vergelijkt. Om met 
100% zekerheid iemand uit te sluiten, heeft men aan één enkel verschilpunt al genoeg! Inslui-
tend gebruik, daarentegen, geeft nooit 100% zekerheid, ook al wordt die zekerheid natuurlijk 
wel groter naarmate er méér punten van overeenstemming worden geconstateerd.  
Bij gebruik van één biometrisch template kan men alleen ‘insluitend’ controleren. Als men 
bij gebruik van templates onmiddellijk wil vaststellen dat iemand niet de juiste persoon is 
(uitsluiting), dan dient men tenminste van twee verschillende biometrische kenmerken uit te 
gaan. De kans dat bij een persoonsverwisseling de metingen van beide lichaamskenmerken 
even dicht bij elkaar liggen is vrijwel uitgesloten. Zo is een even trefzekere uitsluiting moge-
lijk als bij gebruik van één biometrisch plaatje. Het ‘uitsluitend’ gebruik van een biometrisch 
kenmerk om vast te stellen dat iemand niet dezelfde is, dringt nauwelijks door in de persoon-
lijke levenssfeer, het insluitenderwijs vaststellen wie iemand precies is daarentegen wel. 
Daarom is het vanuit het oogpunt van privacy opmerkelijk dat, terwijl informatietechnologie 
juist de minst ingrijpende vorm van biometrische persoonsherkenning technisch realiseerbaar 
maakt, er in de praktijk een spontane voorkeur blijkt voor de meest ingrijpende vorm: het 
insluitenderwijs gebruiken van gepersonaliseerde biometrie. Hier ligt dus een missie voor wie 
privacy belangrijk vindt. 
 
 
Biometrie in soorten 
 
Biometrie vraagt maatwerk, technisch, organisatorisch en juridisch. Er zijn veel verschillende 
biometrische technieken en toepassingvormen waarvan er geen enkele geschikt is voor alle 
problemen op het gebied van persoonsherkenning. De juridische aspecten zijn ook per toe-
passingsvorm verschillend. Bepaalde vormen kennen geen enkele juridische belemmering, 
omdat de gerealiseerde anonimiteit verdere privacybescherming overbodig maakt. Bij andere 
vormen moet aan uiteenlopende juridische vereisten worden voldaan. Het is nog onduidelijk 
of deze in de toekomst aangescherpt zullen worden, maar het ligt zeker niet voor de hand dat 
ze zullen worden afgezwakt. 
 
Men kan, in aanvulling op de hierboven onderscheiden wijzen van persoonsherkenning, ook 
onderscheid maken naar verschillende biometrische technieken en toepassingsvormen: 
 
1. Veranderlijke of onveranderlijke lichaamskenmerken 

Onveranderlijke lichaamskenmerken kunnen in vergelijking met veranderlijke met meer 
succes door anderen worden ‘afgekeken’ en nagebootst. Bovendien kan men een veran-
derlijk lichaamskenmerk ongemerkt veranderen, bijvoorbeeld wanneer men wordt be-
dreigd. Men heeft dan zelf in de hand dat men niet wordt herkend. Maar gebruik van een 
veranderlijk lichaamskenmerk biedt vaak geen goede oplossing voor situaties waarin het 
loont om zich als twee verschillende personen voor te doen. Dat lukt bijvoorbeeld in een 
toepassing die aan de hand van het biometrisch template probeert te voorkomen dat men 
zich twee keer als nieuwe gegadigde aanmeldt, en zo bijvoorbeeld twee verschillende au-
torisaties verwerft. Door het veranderlijke lichaamskenmerk aan te passen ontstaan twee 
verschillende templates waarmee men deze persoonscontrole kan laten falen. Ook kan 
men, door bijvoorbeeld de handtekeningbeweging te veranderen, opzettelijk ten onrechte 
niet worden herkend, zodat men in een noodprocedure voor iemand anders kan worden 
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aangezien. Als daar grote voordelen mee te behalen zijn, kan men voor een persoonscon-
trole beter een onveranderlijk lichaamskenmerk gebruiken. 

  
2. Plaatje van een lichaamskenmerk of een daaruit berekend getal (z.g. template) 

Met een plaatje van iemands vingertop kan men bij controle voor hem doorgaan. Men 
zou zo zelfs in strijd met de feiten iemands betrokkenheid bij een transactie of handeling 
kunnen suggereren. Als men voor de persoonsherkenning gebruik maakt van een templa-
te ligt dat anders. Een template is een biometrisch getal berekend vanuit een aantal bij-
zondere karakteristieken die bijvoorbeeld in een vingerafdruk worden aangetroffen. Om-
dat de overige informatie van de afbeelding in de berekening niet wordt gebruikt, valt het 
oorspronkelijke plaatje van de vingerafdruk uit dat getal niet meer ‘terug te rekenen’. 
Met een biometrisch getal valt daarom weinig te rommelen, zeker als het moeilijk is vast 
te stellen van wie de meetwaarde afkomstig is, of met welke formule het getal is bere-
kend. In de Nederlandse regelgeving wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen biome-
trische plaatjes en biometrische getallen, maar er zijn al landen die centrale opslag van 
biometrische plaatjes (willen) verbieden, of aan strengere voorwaarden willen binden 
dan welke gelden voor de centrale opslag van biometrische getallen (templates). 

 
3. Centrale of decentrale opslag 

Aan het ene uiterste staat decentrale opslag van één biometrisch gegeven op één chip-
kaart in handen van degene van wie het biometrische gegeven afkomstig is. Daarmee kan 
bijvoorbeeld op afstand en off line worden gecontroleerd of de feitelijke gebruiker en de 
rechtmatige houder van de chipkaart dezelfde persoon zijn. Dit is een variant die priva-
cyvriendelijke toepassingen mogelijk maakt. Het andere uiterste wordt gevormd door op-
slag van alle biometrische gegevens in één centraal bestand voor on line persoonscontro-
le. Met ‘centraal’ wordt hier bedoeld dat alle opgeslagen biometrische gegevens direct 
toegankelijk zijn en met elkaar kunnen worden vergeleken. De biometrische gegevens 
zelf kunnen op één plaats fysiek geconcentreerd zijn, maar dat hoeft niet. Met een derge-
lijk centraal bestand zijn aanvullende controles mogelijk die met alleen losse chipkaarten 
niet kunnen. Zo kan de beheerder van een centraal bestand met biometrische plaatjes bij-
voorbeeld nagaan of iemand al in die verzameling is opgenomen, maar bijvoorbeeld on-
der een andere naam. Het onderscheid centraal/decentraal is juridisch van belang omdat 
centrale opslag maatschappelijk meer risico’s met zich meebrengt. 

 
4. Anoniem of op naam (‘gepersonaliseerd’)  

Als biometrische gegevens niet herleidbaar zijn op personen (anoniem) zijn er in begin-
sel geen juridische belemmeringen in het gebruik. Er zijn geen regelingen die eisen stel-
len aan toepassingen die gebruik maken van anonieme biometrie. Dat ligt anders bij ge-
personaliseerde biometrie. Dan is het biometrisch gegeven op naam gesteld, of de naam 
kan met enige maar niet-onevenredige inspanning worden achterhaald. Door de privacy-
wetgeving zijn voor zulke biometrische persoonsgegevens  - afhankelijk van de mate van 
gevoeligheid en het doel van de verwerking  -  verschillende beschermingsregiems van 
toepassing.  

 
5. Vrijwillig of verplicht 

Verplichte medewerking aan biometrische persoonsverificatie door de overheid of door 
private instanties behoeft een wettelijke grondslag. In de particuliere sfeer is vrijwillig 
gebruik van gepersonaliseerde biometrie in beginsel toegestaan, tenzij uit het biometrisch 
kenmerk kan worden afgeleid van welk ras men is. Volstaan kan worden met regelingen 
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in de contractuele sfeer waarbij men binnen de kaders van de privacywetgeving moet 
blijven indien sprake is van biometrische persoonsgegevens. Maar wanneer is vrijwillige 
medewerking echt vrijwillig? De marktomstandigheden zijn daarvoor niet alleen bepa-
lend, ook het bestaan van een volwaardige alternatieve faciliteit zonder biometrie, zodat 
er echt een vrije keuze mogelijk is. Het valt te verdedigen dat onder die omstandigheden 
ook een overheidsinstantie – rekening houdend met de grotere maatschappelijke verant-
woordelijkheid - op vrijwillige basis biometrie zou mogen toepassen, zonder dat dit uit-
drukkelijk in een wet is geregeld. 

 
6. Kleinschalig of grootschalig 

Het is in een kleinschalige toepassing minder belangrijk hoe uniek het lichaamskenmerk 
is, omdat de kans op twee individuen met een vrijwel gelijk lichaamskenmerk kleiner 
wordt naarmate de doelgroep kleiner is. Van belang is dat grootschalige toepassingen 
van biometrie eerder in aanmerking lijken te komen voor preventief overheidstoezicht of 
voor enigerlei andere vorm van overheidsregulering, omdat de risico’s voor de privacy 
minder goed beheersbaar zijn en de kans op succes bij opzettelijke persoonsverwisseling 
groter. Kleinschalige toepassingen zijn minder riskant en zullen de privacy in beginsel 
eerder bevorderen, zeker als er zich geleidelijk heel veel kleinschalige toepassingen ont-
wikkelen die steeds gebruik maken van andere technieken en toepassingenvormen.  

 
7. Open of gesloten doelgroep  

Er is sprake van een gesloten doelgroep als degenen die een biometrisch controlepunt 
passeren binnen een korte tijd op hetzelfde controlepunt ook weer terugverwacht worden. 
De kans dat in een dergelijke gesloten groep twee vrijwel gelijke metingen voorkomen 
die eventueel tot verwisseling van personen kunnen leiden, is kleiner dan bij open doel-
groepen. In zulke gevallen kan met een eenvoudige toepassing van anonieme biometrie 
al een controle worden gerealiseerd waarbij een buitenstaander heel weinig kans heeft 
om zich met succes voor een van de leden van de groep uit te geven. 

 
Deze opsomming is niet uitputtend, het doel ervan is om aan te geven dat biometrie een grote 
verscheidenheid van toepassingen mogelijk maakt, waarvan er sommige weinig en andere 
veel juridische vragen oproepen. Veel biometrische technieken zijn bij grootschalige toepas-
sing fraude- en privacygevoelig. Verplichte, grootschalige toepassingen van gepersonaliseer-
de biometrie behoeven daarom een doordachte en waakzame uitvoering. Het is nog onduide-
lijk of aan dit type toepassingen in de toekomst hogere eisen zullen (moeten) worden gesteld 
dan die welke vastliggen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor bevordering 
van privacy zijn kleinschalige, ‘uitsluitende’, anonieme biometrische verificaties beter ge-
schikt. Voor deze toepassingen bestaan er bovendien juridisch weinig belemmeringen, zelfs 
bij vrijwillige toepassing door overheidsinstanties.  
 
 
Vuistregels voor toepassing van biometrie 
 
Omdat de technologie nog lang niet uitgekristalliseerd is, en het aantal operationele toepas-
singen van biometrie nog beperkt is, zijn de maatschappelijke risico’s nog niet goed te over-
zien. Daarom is nog niet duidelijk of de overheid de komende jaren het gebruik van biometrie 
nader zal reguleren. Enkele vuistregels kunnen niettemin houvast geven bij de vraag welke 
biometrische toepassingen juridisch door de beugel kunnen. Bij twijfel over de juridische 
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toelaatbaarheid van een concrete toepassing verdient het aanbeveling advies in te winnen bij 
de Registratiekamer. 
 
De vuistregels worden hieronder gepresenteerd in de vorm van een checklist die echter niet 
pretendeert compleet te zijn.  
 
1. Sectorale begrenzing 

Een van de fundamenten van privacybescherming is dat gegevens van een bepaalde sector 
niet zonder meer mogen worden gebruikt in andere sectoren. Gebruik van biometrie zou 
daarom de in de praktijk ontstane, en de door het recht gesanctioneerde sectorale begren-
zingen niet zomaar mogen overschrijden. Sectoren in dit verband zijn bijvoorbeeld het 
bankwezen, de gezondheidszorg, het onderwijs, en binnen de overheid bijvoorbeeld de 
belastingen of burgerzaken. Een toepassing van biometrie dient dus een duidelijke be-
grenzing te hebben, ongeacht of deze een privaat of publiek karakter heeft. Toepassingen 
met een bovensectoraal karakter vereisen een expliciet draagvlak in de samenleving, om-
dat de gevolgen voor de privacybescherming geleidelijk zouden kunnen blijken, en over 
een breder front dan men wellicht aanvankelijk zou verwachten. Een wettelijke regeling 
kan het vereiste draagvlak verschaffen. 
 

2. Duidelijke, kenbare en toelaatbare doelstelling  
Het doel van het gebruik van biometrische gegevens dient voor alle betrokkenen duidelijk 
en kenbaar te zijn, bijvoorbeeld door ter plaatse toelichtende tekst aan te brengen. In het 
geval van een overheidstoepassing leidt democratische besluitvorming meestal al tot vol-
doende bekendheid omdat vaak een algemeen verbindend voorschrift voor die toepassing 
noodzakelijk is. Voor de toelaatbaarheid van het gebruik van biometrische gegevens is 
een onbegrensde doelstelling niet goed genoeg, evenmin als een toepassing met meerdere 
onderling onverenigbare doelstellingen. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van het 
doel van een toepassing in de commerciële sfeer speelt de onderlinge machtsverhouding 
tussen klant en bedrijf een belangrijke rol. 
 

3. Proportionaliteit 
Gebruik van biometrie dient proportioneel te zijn, dat wil zeggen in een redelijke verhou-
ding te staan tot het doel waarvoor het wordt gebruikt. Voor gebruik van biometrie dient 
in beginsel niet te worden gekozen indien het doel ook op een andere, minder ingrijpende 
manier kan worden bereikt. Met handpalmvorm kan wel de toegang van belangrijke ge-
bouwen worden gecontroleerd (afscherming van geheimen, voorkomen van diefstal of 
geweld), maar op middelbare scholen moet maar naar een lichter alternatief zonder bio-
metrie worden gezocht. Het doel dient bijvoorbeeld ook de onvrijwilligheid van een toe-
passing van biometrie te rechtvaardigen.  
Een uitgangspunt ‘anonieme biometrie, tenzij’ zou men kunnen beschouwen als een 
voorbeeld van de toepassing van de proportionaliteitsregel. Als het zonder personalisering 
kan, moet men kiezen voor anonieme biometrie. 
 

4. Subsidiariteit 
Met subsidiariteit wordt bedoeld dat men het niet onnodig ‘hogerop’ zoekt. Wat een on-
dernemer zelf kan regelen moet niet op het niveau van de branche of door de overheid 
worden gedaan. Wat de Gemeente kan dient de Provincie of het Rijk niet over te nemen. 
Dit algemene principe geldt ook voor biometrie. Wat sectoraal kan worden opgelost, moet 
niet met een algemene oplossing te lijf worden gegaan. Als een biometrische toepassing 
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zijn doel kan bereiken zonder centraal toegankelijke biometrische database dan zou het 
biometrisch kenmerk uitsluitend decentraal op een pasje moeten worden opgeslagen. 
  

5. Nauwkeurige afbakening van de doelgroep 
De doelgroep van een biometrische toepassing dient (vooraf) helder gedefinieerd te wor-
den. Dit is met name van belang voor de toelaatbaarheid van de toepassing en voor de 
communicatie met die doelgroep. Daarnaast bepaalt deze de wijze waarop de juridische 
relatie tussen partijen kan worden vormgegeven. Is de complete bevolking van een ge-
meente de doelgroep dan zal regulering middels wetgeving of gemeenteraadsverordening 
voor de hand liggen. Gaat het om het personeel van een bedrijf of de clientèle van een 
winkel dan zullen de regels en afspraken in de arbeidsovereenkomst respectievelijk in de 
algemene voorwaarden kunnen worden vastgelegd. Een nauwkeurige beschrijving van de 
doelgroep maakt (externe) controle op de gegevensverzameling mogelijk. 
 

6. Beveiliging 
Voor de toepassing van (o.a.) het strafrecht dient de registratie van het biometrisch gege-
ven beveiligd te zijn tegen onbevoegde verandering of raadpleging.  
 

7. Extern toezicht 
Het kan wenselijk zijn om op het gebruik van biometrische gegevens toezicht te laten 
houden door een onafhankelijke partij. Dit is van belang waar het recht vraagt om aan-
toonbare zorgvuldigheid van de beheerder. 

 
De grenzen aan het gebruik van biometrie zijn mede gelet op de beperkte praktijkervaringen 
en de technische ontwikkelingen nog niet aan te geven. Naar aanleiding van praktische toe-
passingen door de overheid en het bedrijfsleven zal dit summiere set vuistregels zich verder 
kunnen ontwikkelen. Biometrie is maatwerk, ook voor het recht. 
 
 
Conclusies 
 
Biometrie is op termijn van grote betekenis voor de bescherming van privacy en de preventie 
van criminaliteit. Het besef begint door te dringen dat het gebruik van biometrie daarom moet 
worden bevorderd, en dat de overheid eventuele negatieve effecten van biometrie zoveel mo-
gelijk moet wegnemen.  
 
Vanuit het perspectief van privacybescherming in het maatschappelijk verkeer zullen met 
name anonieme en pseudo-anonieme toepassingen van biometrie in de toekomst van grote 
betekenis zijn. Een biometrisch gegeven verliest namelijk voor een controlerende instantie 
zijn anonieme karakter niet, als een andere instantie - bijvoorbeeld de kaartuitgever - wel 
precies weet wie men is, maar dit alleen op last van de wet of de rechter aan een daartoe be-
voegde instantie mag onthullen.  
 
Voor anonieme biometrie op zichzelf zijn geen nieuwe regels of maatregelen nodig. Dat wil 
niet zeggen dat er geen nieuw recht nodig is voor anonieme elektronische transacties, ook als 
daarbij van anonieme biometrie gebruik wordt gemaakt. De ruimte voor anonieme rechtshan-
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delingen in het Nederlands recht is momenteel beperkt. Het wereldwijde karakter van elek-
tronische markten vraagt eigenlijk om een betere inbedding van anoniem rechtsverkeer7.  
Voor pseudo-anonieme en gepersonaliseerde biometrie is het nog onduidelijk welke wetge-
ving of overheidsingrijpen nodig zijn. Moet, om misbruik van biometrie te voorkomen, de 
centrale opslag van gepersonaliseerde biometrische plaatjes aan beperkingen worden onder-
worpen of verboden, zoals al in sommige landen is gebeurd? Moet, met het oog op bestrij-
ding van identiteitsfraude, de identificatie- en legitimatieplicht worden uitgebreid naar uitge-
vers van biometrische chipkaarten? Zo ja, dan zijn ook regelgeving en maatregelen nodig om 
die kaartuitgevers juridisch en praktisch in staat te stellen de deugdelijkheid van een getoond 
identiteitsbewijs te controleren. 
 
De persoonsgebondenheid van biometrie betekent uitdrukkelijk niet, dat er met een biometri-
sche verificatie niet kan worden geknoeid. De feitelijke privacy- en fraudegevoeligheid van 
biometrie verschilt per situatie, en hangt af van de gekozen combinatie van techniek en wijze 
van toepassing, met inbegrip van de organisatie en procedures eromheen. Een berucht pro-
bleem vormen bijvoorbeeld noodprocedures wanneer de elektronische verificatie om een of 
andere reden niet goed verloopt. Dan blijkt men steevast terug te vallen op een gebrekkige 
werkwijze met een grote kans op fouten, zoals herkenning aan de hand van een foto of het 
rechtstreeks ontlenen van gegevens aan een niet te controleren of een ongecontroleerd docu-
ment. Het is algemeen bekend hoe gemakkelijk de menselijke geest, ook bij visuele per-
soonscontrole door geschoolde controleurs, ziet wat hij verwacht te zien, en hoe moeilijk het 
in de fysieke wereld al is om mensen die op elkaar lijken (zogenaamde look-alikes) uit elkaar 
te houden. Daar komt bij geautomatiseerde persoonsherkenning nog bij dat het – anders dan 
in het analoge tijdperk – niet de controleur is die de touwtjes in handen heeft, maar de te con-
troleren persoon zelf, die bijvoorbeeld met honderd procent zekerheid een noodprocedure in 
werking kan stellen wegens falen van de herkenningsapparatuur, door ongemerkt de chip-
kaart van een ander te gebruiken. De veiligheid en betrouwbaarheid van geautomatiseerde 
biometrische persoonsherkenning hangen maar tot op zekere hoogte van de techniek en de 
toepassing af. 
 
De herkenningswijzen van uitsluiting (‘hij is het niet‘) en verificatie (‘hij is dezelfde, maar ik 
weet niet wie hij is’) kunnen goed worden gecombineerd in kleinschalige toepassingen, zeker 
als de doelgroep min of meer gesloten is. Men kan dan volstaan met eenvoudige techniek en 
procedures. Als het mogelijk is om het biometrisch gegeven anoniem te houden, is een decen-
trale off line persoonsherkenning ook voor kleine organisaties goed uitvoerbaar. Veel situa-
ties in de praktijk kunnen met deze toepassingsvorm afdoende worden beveiligd. Juridische 
problemen voor deze toepassing van biometrie zijn er in ieder geval niet.  
 
Voor de privacybescherming en de preventie van criminaliteit biedt een groot aantal klein-
schalige sectorale toepassingen een dubbel voordeel. Per toepassing kan men tegelijkertijd de 
gevolgen van een eventueel niet-ontdekte identiteitsfraude klein houden en een geslaagde 
persoonsverwisseling gemakkelijker achteraf ontmaskeren. Door de nadrukkelijke sectorale 
doelbinding krijgt de gecontroleerde daadwerkelijk meer rechtsbescherming tegen een ge-
dwongen gebruik van biometrie of systematische of gerichte biometrische analyses, omdat de 
in de Wet bescherming persoonsgegevens vervatte instrumenten per sector onafhankelijk 
kunnen werken. Binnen een kleinschalige toepassing is bovendien met vrijwillig gebruik van 
biometrie al een betrouwbare en trefzekere persoonsherkenning mogelijk, eventueel aange-
                                                           
7  Jan Grijpink en Corien Prins, Nieuwe rechtsregels voor anoniem elektronisch rechtsverkeer? (ver-

schijnt binnenkort) 
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vuld met andere vormen van persoonscontrole voor wie echt bezwaren heeft tegen deze 
nieuwe technologie.  
 
 
Den Haag, december 2000 
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