
Internationale alliantie start petitie voor landenonderzoek naar opslag biometrie

Via een petitie roept een internationale alliantie van maatschappelijke 
organisaties de Raad van Europa op om een onderzoek te starten naar het 
afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten. 

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name 
vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden 
opgeslagen op contactloze RFID-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. 
Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Lithouwen, gaan nog verder en slaan 
deze data zelfs op in databanken. 

De pas gevormde Alliantie ‘Hands off biometrics’ gaat Secretaris-Generaal Jagland 
van de Raad van Europa dringend verzoeken om een onderzoek hiernaar te starten. 
Daarin dienen de betrokken landen uit te leggen of hun wetgeving rond dit onderwerp 
overeenstemt met het Europees Verdrag en de uitspraken van het Europees 
Gerechtshof. In zo’n artikel 52-procedure moeten deze lidstaten zich verantwoorden 
over onderwerpen als proportionaliteit, subsidiariteit (mogelijke alternatieven), 
effectiviteit, doelbinding, getroffen veiligheidsmaatregelen en de wettelijke basis voor 
de afname en opslag van biometrische gegevens.

In een democratische samenleving vormt de afname en opslag van biometrie van een 
hele bevolking volgens de Alliantie een onevenredige en ook om andere redenen 
onnodige inbreuk. Niet alleen is het een inbreuk op de privacy, maar ook op andere 
rechten die worden beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM). Dit is één van de redenen waarom het Verenigd Koninkrijk onlangs 
de opname van vingerafdrukken van burgers heeft stopgezet. Toch leggen nog veel 
landen graag vingerafdrukken van een bevolking(sgroep) vast, terwijl die niet wordt 
verdacht van strafbare feiten. Intrinsiek gevaarlijke praktijken, aldus de alliantie, die 
bovendien de kans op identiteitsfraude vergroten.

Zij verzoekt supporters de petitie, na het onderschrijven ervan, door te sturen naar 
andere organisaties die burgerrechten hoog in het vaandel hebben. Alle petities 
worden gebundeld en vervolgens aangeboden aan de Raad van Europa in Straatsburg. 
De internationale alliantie bestaat uit (burgerrechten-)organisaties, zoals de Belgische 
Liga voor Mensenrechten, Techknowledge (Estland), leden van het Nederlandse 
Platform Bescherming Burgerrechten (o.a. DeVrijePsych, KDVP, Meldpunt Misbruik 
ID-plicht, Ouders Online, PrivacyFirst en Vrijbit) en Het Nieuwe Rijk, het Poolse 
Panoptykon, ARCH, NO2ID en Privacy International (Verenigd Koninkrijk), de 
Electronic Frontier Foundation Europe en de Australian Privacy Foundation.

De petitie van de allliantie is per mail te sturen aan Privacy International via: 
https://www.privacyinternational.org/article/petition-council-europe-government-use-
citizens-biometrics
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