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Jaap Spaans
prrblicist

Klaverkamp 60, 7908 Nl.l Ilrrrgevctrr

J. Spaan6

Lalrr dhr.R.Il .L,.M. van
Boxtel
Mi n i ster: voor: cr:ote steden
en integrat-iebeleid
Postbus 2o011
25OO EA DEN HAAG

Onderwerp: Biometrische identif icatie
Afschriften aan:
--Minister van Justitie
--de Registratiekamer
--Diverse kanerf ract-i es
--Diverse media

Hoogeveen, 12 oktober 1999

Geachte heer van Boxtel,

Ik was uitgenodigd otn op 5 oktober j.l. <ie bijeenkomst in
perscentrum Nieuwspoort over de invoerin! van biom6trischeidentificatie bij te wonen. Hel-aas was ik verhinderd. Nalezing van het persbulletj.n net bijlagen, het rapport rrAt facevaluerr.van TNo/de Registratiekarner en div".=" puLiicaties inde rnedia reageer ik alsnog en richt onderstaand verzoek tot U.

De voordelen van biometrische identificatie (gebruik vanunieke lichaarnskenmerken voor identificatie) ri;"'i"tiJa"f=-wel bekend..zo is persoonsverwisseting nagenoeg-uitgisloten enkunnen criminaliteit en rnisbruik word6n voorkomen. Ik benechter geschrokken van de nadelen. Biometrie kan neerinformatie verschaffen dan strikt noodzakelijk is bijvoorbeeldover iemands gezondheidssituatie, ras of emotionele foestand.Bij een (inter)nationaal of wereldwiid identificatiesysteem
kan biometrie worden gebruikt om besLanden te koppelei-
Niernand kan op dit moment de consequenties overzien zoalsrnisbruik van j.nformatie of schending van het grondwettelijkerecht op bescherming van de persooniiike levenssfeer.

tr(ernvraag voor mij in deze is: wat gebeurt er met burgersdie straks weigeren een of neer uni6ke 1ichaanskenr".i".,te laten registreren. ZaI hen een pasf,oort, BurgerService Kaart enz. worden onthoudei:, iaardoor zijzijn ui.tgesloten van het econonische en sociale ierkeer?
Aij deze verzoek ik U in de nj.euwe Wet bescherningpersoonsgegevens dan weI andere relevante wetgeving eenontheffingsartikel op te nemen. Burgers die of priicipieet-

revensbeschouwerijke gronden moeite hebben met riornetiische1oentlflcatte, kunnen dan gebruik maken van andereidentificatiernethodes en zich op wetgeving beroepen.

In aferachting van U!, reactie verblijf ik,
Hoogachtend,

L
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

M EVRCUVI" E RICA f EPPSTRA

Aan
De heer Jaap Spaans

betreft
uw brief

referentie
ETSS.345

datum
4 november 1999

Geachte heer Spaans,

Graag bevestig ik bij deze de goede ontvangst van uw brief de dato 1 2 oktober
jongstleden.

Op verzoek van mevrouw Erica Terpstra deel ik u mede dat bij de behandeling van
biometrische identificatie zeker gelet zal worden op de argumenten van diegenen die
mogelijk principiEle of levensbeschouwelijke bezwaren hebben tegen deze vorm van
identificatie.

Vertrouwende u met het boventsaande voldoende geantwoord te hebben verblijf ik,

groet,

Smeets,
mevrouw Erica Terpstra

Pg
TWE EDE KAITERi RACiI E VVD

postadres Pastbus 20A1 I
25AA EA D?n Haag

telefoan a?A 318 28 93

telefax 07A 318 29 24
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+ Ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties
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Bijla9en

ln chtlngen bij

r!.J. aletooer

B iametr i e

NGR99/93555

(070) 361 3150
Departem€nlsonderdee

23 novenber 1999

Geachte heer Spaans,

Ua bri.ei d.d. 12 okcober j1. over de toepassing van bionetrie op
reisdocunenten heb ik in goede orde ontvangen.

In deze briei uiL u uw ongerusEheid over de mogelijk nadelige
consequeEties wa! de toepassing wan biometrie in de zin dat biometrie
meer informatie kan verschaffen over personen dan strikt genomen voor
het doel nocdzakelj.jk is' Een tweede gevaar dat u schetst is dat
werschj.Ilende bestanden met biomeerische gegevens wan personen
gekoppeld kunnen worden met a1le negati.eve 9evo19en van dien'
TensloEEe vraagt u zj.ch af of personen, die welgere! hun lichaams-
ketrmerken te registreren, in de toekomst een reisdocumenC zal worden
geweigerd.

In reactie op uw bezwaar dat biometrische gegevens mogelijk ook
inzichE geven in andere persoonlijke lichaamskenmerken meld ik u dat
Ce eventuele Eoepassing van b-icmetrie oP reisdocumenten zich
uitsluitend beperkE Eot het opslaan van de rekenkundige gegevens van
het bionetrisch kenmerk wan Ce houder van het documenE. Deze

zogenaamde template is nieE terug te herleiden tot het betreffende
biomeErisch keanerk. ook kan ui! de EenplaEe geen enkele informaEie
worden gehaafd over ras, gezondtreidssituatie e.d.

op grond van nadere studies en proeven za1 naast de technische
betrouwbaarheid uiEgebreid aandacht worden besteed aan de jurrdische
en maaEschappelijke consequenties vad bicmetrie. Hierbij zal afgestemd
uorden met onder meer de Registratiekamer.

2$1 HL Den Haag

leleloon (070) 361 31 s3
Teierax (o7ol 346 39 41 Lan9e Vijve.berg I 1

2513 AC O€n Haag

verzoeke bji beantwoatdihg
datufr, keoherk en
o.derwetp te vetmelden
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Een voorstel om een biometrisch kenmerk toe te voegen aan de
reisdocumenten zal pas aan de Tweede Kamer worden aangeboden als a1le
voor- en nadelen volledig in beschouwing zrjn genomen. Daarbij zal ook
gekeken uorden naar ei'entuele reigeringsgroildeil.

DE MINISTER VAIJ GROTE STEDEN- EN ]NTEGRATIEBELEID,
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dr. Morja Vl/agenuor

Tw e e rl e - K o m e r F\, dA -fr a c t i e
Posthus 20018 2500 EA Den Hoag

Bezoekadres Plein 2
telefoon 070-3 1 8. 2 78 I .fax 0 70-3 I B. 2 79 7

Aan de heer J. Spaans
Klaverkamp 60
7908 MJ HOOGEVEEN

Den Haag, 22 december 1999

Betreft. uw brief d.d. 12 oktober 1999 over biometrische identificatie

Geachte heer Spaans,

Dank Voor uw brief waarin u ulv zorgen kenbaar maakt over burgers die bij invoering van
biometrische identificatie uitgesloten worden van het economische en sociale verkeer
wanneer zij weigeren een of meer unieke lichaamskenmerken te laten registreren. Omdat ik in
de Kamer het woord voer over Persoonsregistratie is uw brief door de afreling
Publieksvoorlichting ter beantwoording aan mij voorgelegd

Biometrische identificatie is op zich een moderne, snelle en accurate vorm van identificatie
Ik ben het met u eens dat er randvoorwaarden moeten worden opgesteld voor de toepassing
van deze techniek en dat misbruik van identiteitskenmerken moeiworden tegengegaan.

In de Kamer heb ik in dit kader onlangs de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBp)
behandeld' Deze wet gaat over persoonsregistratie en de verwerking vai [eautomatiseerdegegevensbestanden. Uitgangspunt van deze wet is dat het uitwisselJn uu,ip.rroonsgegevens
slechts mag plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

De wet brengt echter ook een onderscheid aan tussen verificatie en identificatie. Dit kan ik het
beste toelichten aan de hand van een voorbeeld: Stel, u vericht een verificatieprocedure
waarbij 

Y,een template, die is opgeslagen in een chipkaart, vergelijkt met een live scan (een
voor verificatie opnieuw berekende template) of mei een centrialtpgeslagen template.
zolang u die templates_alleen maar vergelijkt om na te gaan of de kairt uii ae pisie persoon
hoort, en ze niet koppelt aan bijvoorUeetO NAW-g.g.rJnr, is er juridis.t i"., sprake van een
persoonsgegeven. Koppelt u daarentegen biometrie aan persoonsgegevens, dan wordt de
biometrische variabele vanzelf 6ok een persoonsgegeven en is aanwllende wetgeving vereist.
Er is dan namelijk niet alleen *.et rpruk. rur r"iiicatie, maar ook van ia.rtiti"uti".



Bij de behandeling van de WBP heb ik een aantal amendementen ingediend die erop zijn
gericht, die helderheid te bevorderen. Ik heb er bij de Minister van Justitie op aangedrongen,
dat bij de inwerkingtreding van deze wet een omvangrijk en gedegen voorlichtingstraject in
gang wordt gezet, gericht op zowel gegevensverwerkers als consumenten.

Als de voorlichting duidelijk over komt zal er minder bezwaar zljn tegen moderne vormen
van verificatie, waaronder verificatie op basis van biometrische gegevens. Voor biometrische
identificatie is aanvullende wetgeving vereist. Daarbij moet zorgvuldigheid worden betracht.

Uw betrokkenheid bU dit onderwerp stel ik zeer op prijs.

Hoogachtend,

L/n

Marja Wagenaar
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DCO Bestuur en Onderwijs
Commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dhr. J. Spaans

Plaats en Datum

Betreft

Ons kenmerk

Uwkenmerk

Uw brief van

\

Den Haag, 2 november 2004

Biometrie en chipimplantatie

BZI<0400590

12 oktober 2004

Geachte heer Spaans,

Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie r,oor Binnenlandse Zaken en
Koniiil,uijlsi'claiies iii gircdc uidu urrivaiigen cn ii-, af;clirift gczoiillc^i iu,i de lcilsll ',uir

de commissie.
Namens de commissie zeg ik u dank voor de toezending ervan.

De commissie heeft besloten de minister van Birurenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een afschrift van het antwoord op uw brief te wagen.

Indien het antwoord van de bewindspersoon aanleiding geeft tot nadere stappen dan
zal lkU daarvan te gelegener tijd in kenrLis stellen.

van de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken en Koninkrij ksrel ati e s

Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
Den Haag

Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Tel: 070-318 2008
Fax: 070-3183444

f,-mail: cie.biza@ tweedekamer.nl

=
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M i n i steri e v a n Binnenlandse Za ken en Kon i n kri j ks relaties

L.q.

Dhr. J. Spaans
Tichelwerkstraat 156

7906 HX Hoogeveen

Onderwerp

Gevolgen voor de burger van moderne
identificatiemiddelen als biometrie en

chipimplantatie

Ten aanzien van uw brief aan Minister De Graaf van 12 oktober jl. kunnen wij u
als volgt informeren.

De brief is in behandeling genomen door het Projectteam Biometrie in Nederlandse
reisdocumenten. U wordt zo spoedig mogelijk nader gei'nformeerd.

Met groet,

lngeborg van Elswijk
Projectleider Biometrie in Nederlandse reisdocumenten

,dL Datum
1 8 november 2004

Ons kenmerk
BPR2004/78858

Onderdeel
DGKB/BPR

lnlichtingen
lvlr. E. Willemsen

T0703613116
F 070 3560066

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Lange Vijverberg 11

2513 AC Den Haag

Postadres

Postbus '10451

2501 HL Den Haag

lnternetadres
www.bprbzk.nl

Basisad m in istratie

Persoonsgegevens en

Reisdocumenten

Geachte heer Spaans,



Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

Postadrcs

Postbus 20001

2500 EA Den Haag

Bczoekadres

Binnenhof 19, Den Haag
'l'elcfoon

+31 70 308 1965

liax

+31 70 356 1683

Datum

18 april2007
I{cnmcrk

507519

De heerJ. Spaans

Geachte heer Spaans,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van ulv brief met bijlagen, die ik op 5 april ;1. heb

oltt\-angcn. U r.raagt hiedn mijn aandacht voor uw visie op het veilrgheidsbeleid van het
Lrabilet. Uit,,-, h.;-f --^^1, il- ^^ .l"t u oc,lr Cir.erse andcfe organisaies hebt geschre.,.c;r.

Ik waardeer het zeer dat u uw zorgen onder nrijn aandacht hebt gebracht. De or-erheid
kan niet alles alleen doen en rekent daarbil in de uitvoering l,an de taken ook op de

burgers. Op vele terreinen zljn aI bilzondere inidaricven genomefl. Het kabinct wil samefl
met burgers werkcn aafl eefl \,eiliger s

erecht richtte u ook
een verzoek aan Eerste en u een van de I(amededen
aanspreken hierover.

Ik dank u hartelijk voor de moeite die u hebt genomen mt1 van urv opvattingen op de

hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,

DE, MINISTE,R_PRESIDE,NT,
Mjnis tet van Algeme ne Zaken,

Mr.dr. J.P. Balkenende

vool

een



Den Haag, 18 apnl2007

De heer J. Spaans

Hierbij deel ik u mede dat het door u bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal ingezonden

geschrift van 3 april 2007, inzake privacy tot veiligheid, ter kennis is gebracht van de vaste

commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat.

De leden van deze commissies zijn hierdoor in de gelegenheid gesteld uw geschrift in hun

beschouwingen te betrekken.

Voorts deel ik u mede dat vorenbedoeld geschrift in de openbare vergadering der Kamer van

17 apil2007 voor kennisgeving is aangenomen.

De plv. gnffier van de Eerste Kamer der

Staten-Generaal,

Lt *,-- r \--
Mr. Eliane C. Janssen.
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Plaats en datum:

Betreft:

Ons kenmerk:
Uw brief van:

J. S_paans

Den Haag, 11 oktober 2010
Uiting van bezorgheid over de centrale database van paspoortgegevens en de

privacy van burgers
20 | 0zr 4 5 49 I 20 I 0D39 40 4

8 oktober 2010

Geachte heer/mewouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief.

Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. Deze commissie zal uw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen.

De griffier van de commissie zal u binnenkort informeren over het besluit dat de commissie naar aanleiding
.. vaR uw brief heeft gencntom*lst-rnttrriefaflee**er*ennisname naar de Tweede-trkmer heeft gestuurd

dan volstaat de Tweede Kamer met deze ontvangstbevestiging.

Wij wijzen u graag op het volgende. Alle ingekomen stukken, waaronder de brieven van burgers en

organisaties, worden opgenomen in een voor alle Kamerleden en hun medewerkers toegankelijk
informatiesysteem. Wij gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen hebt, omdat u met uw brief de aandacht

van het parlement hebt gevraagd. U mag ervan uitgaan dat de Kamerleden en medewerkers zorgwldig met
uw brief omgaan. Indien u echter beznvaar hebt tegen opname van uw brief, dan verzoeken wij u om ons dat
per omgaande te laten weten onder vermelding van het bovenstaande kenmerk. Uw brief zal dan uit het
informatiesysteem worden verwijderd. Dit betekent wel dat de Tweede Kamer uw brief niet verder zal
behandelen.

Brieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven worden tevens ter inzage gelegd voor de

parlementaire pers. Indien u bezw-aar hebt tegen rnzage van uw brief dcror de parlementaire pers, kunt u onder
vermelding van het bovenstaande kenmerk een email sturen naar de stafdienst Voorlichting,
persvoorlichtin g@,tweedekamer.n 1

Met vriendelijke groet,

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Afdeling Griffie

"X'lvcedq. fdxnt*r rjer $taten-{;r.arcl a*I
tr)srsrbrrs t{i{.}18
:${.}{} SA l}elr }i:rag

T. {t?$-318??1I

Deze ontvangstbevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd systeem en is daarom niet ondertekend.



Commissie BZK

De heer J qrr22ns

Irlaats en datun:i:

Be tre fi:
I)en Ilaag, 15 oktober 201 0
[-liting van bezorgdl'reid over de centrale database vail paspoortgegevcns en de privacy
van bur-gers

201 021 45 19 I 20 1 oD40 1 85Ons kennrerk:

Uu'kenmerk:
Uu,brief van: 8 oktober 20i0

Geachte heer Spaans,

Ulv bor.'engenoemde brief met uiting van bezorgdherd over de centrale database van paspoortgegevens en
de prir,'acy van bulgers is op 14 oktober 20 10 door de vaste conunissie voor Binnerrlandse Zaken en
Koninlirijksrelaties in een procedurevergadering behandeld.

In die vergaciering heeft de cotnmissie besloten uw brief voor kennisgeving aan te nemen en daannee atrs

comtnissie geen nadere actie te otrdernemen. De leclen van de cornmissie kunnen errentueel uw
opmerkingen gebruiken brj de behandeling r,'an wetsvoorstellen en/of vragen die zij aan de regering
steller-r.

Namens de comrnissie dank ik u voor de toezending van uw brief.

I{oogaclitend,

De griffier van de vaste colxmissie voor Binnenlands e'Zakt.,n en Koninkrrjksreiatie s,

F.M.J. Hendrickx

'$ rr'**rit' {t tnl*r lir:r $t*t<rll*{il:rr*rlt:li
i];.rsfirxs i{}{} i &
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Tweede ltamer Commissie Financi6n

}ER S?ATEN.CgNTRAAL

h bN i F\hRc

L t t. t-lL t

a- \i\,
J. Spaans \

a*T \./ Q- \

Plaats en datum:
Betreft:

Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Uw brief van:

Den Haag, 20 februari 2020
Verzoek om bevordering cyberveiligheid i.v.m. sluiting ABN AMRO vestiging
Hoogeveen en gevolgen daarvan voor kwetsbare burgers
2020203a22 / 202OD07 37 3

72 februari 2020

,/
Geachte heer, mevrouw Spaans,

Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Financidn onmiddellijk na ontvangst
verspreid onder haar leden.

De commissie bestaat uit vertegenwoord van de diverse politieke partijen die zitti ng hebben in de

Dit betekent dat de Kamerled en van de commissie individueel actie kunnen ondernemen naar
aanleiding van uw brief. Dit kan door bijvoorbeeld uw brief te betrekken bij de behandeling van
wetsvoorstellen of voor het stellen van vragen aan de regering. Indien u geen reactie hebt vernomen
van de individuele leden is het mogelijk dat de individuele leden op basis van uw brief geen actie
hebben ondernomen.

Namens de commissie zeg ik u dank voor de toezending van uw brief.

Hoogachtend,

de griffier van de commissie voor Financi6n,

A.H.M. Weeber

Trr*e*de Kar*e: *er State.i-Ssn€i'a*l
Pcstt)*$ 2*&:.*
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