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Geachte heer Spaans,

brief d.d. 12 okt.ober 11. over de toepassing van biometrie
reisdocumenten heb ik in goede orde ont.vangen.

Uw

op

In deze brief uit u uw ongerustheid over de mogelj-jk nadelige
consequenEies van de toepassing van biometrie in de zin dat. biometrie
meer informaLie kan verschaffen over personen dan sLrikt genomen voor
het. doel noodzakelijk is. Een tweede gevaar dat u scheEst is dat
verschillende besEanden met. biometrische gegevens van personen
gekoppeld kunnen worden met alle negati-eve gevolgen van dien.
Tenslotte vraagt u zich af of personen, die weigeren hun l-ichaamskenmerken te registreren, in de t.oekomst. een reisdocumenE zal worden
geweigerd.
fn reactsie op uw bezwaar dat biometrische gegevens mogelijk ook
inzicht geven in andere persoonlj-jke Ij-chaamskenmerken meld ik u dat
de evenEuele toepassing van biometrie op reisdocumenten zich
uiEsluitend beperkt. tot heE opslaan van de rekenkundige gegevens van
het biometrisch kenmerk van de houder van het document. Deze
zogenaamde templ-ate is niet terug te herLeiden tot het betreffende
bio,'metrisch kenmerk. Ook kan uit de Eemplate geen enkele j-nformatie
worden gehaald over ras, gezondheidssituatie e.d.
Op grond van nadere studies en proeven za1 naast de technische
betrouwbaarheid uitgebreid aandacht worden besteed aan de juridische
en maatschappelijke conseguenties van biometrie. Hierbij za1 afgestemd
worden met, onder meer de Registratiekamer.
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:::r -.-a.l:s:el om een biometrisch kenmerk toe te voegen aan de
=--=i:ar:i.=ir:en zal pas aan de Tweede Kamer worden aangeboden afs alle
"--e:- aadel-en voffedig in beschouwing zijn genomen. Daarbij zal ook
l=r-=:-=-=-,,;:rden naar eventuele weigeringsgronden.
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