
Door: Remco Tomesen

Gepubliceerd: woensdag 31 maart 2010 00:11

Update: woensdag 31 maart 2010 08 :40

Burgerrechteno rganisatie Privacy First wil dat burgers van hun

gemeente per brief de garantie krijgen dat hun vingerafdrukken veilig

wo rden o pgeslagen.

De staat is al  aangeklaagd; nu m oeten de gem eenten er  aan geloven. Daar

worden de vingerafdrukken die nodig z i jn voor  het nieuwe paspoor t

opgeslagen, tot er  een landel i jke centrale database is.

Pr ivacy Fi rst roept burgers op bi j  het aanvragen van een nieuw paspoor t een

br ief te overhandigen bi j  de gem eente. ‘Zi j  m oet dan verklaren en tekenen

dat al les in orde is m et de opslag van vingerafdrukken’, z egt Char les van der

Hoog van Pr ivacy Fi rst. ‘Mocht het fout gaan, dan heeft de burger  z war t op wi t

staan dat de gem eente opdraai t voor  de schade.’

Een standaardbr ief staat vanaf dez e week op Pr ivacyfi rst.nl . Gem eenten

durven niks te waarborgen, denkt de organisatie. Want er  is daar  nogal  wat

m is, som t Sni jder  op. De scanners z i jn goedkoop, slecht getraind

ui tz endpersoneel  neem t vingerafdrukken af en over  de vei l igheid van de

databases doet staatssecretar is Ank Bi j leveld slechts vage ui tspraken.

(‘Maakt u z ich geen z orgen, de database is vei l ig, want hi j  is bevei l igd’). En

er  is niem and die kan controleren of die bewer ing klopt.

Pro blemen

Het afnem en en opslaan van vingerafdrukken gebeur t in Neder land op ‘een

volstrekt onprofessionele m anier ’, z egt ook biom etr iespecial ist Max Sni jder .

Hi j  was coördinator  van verschi l lende biom etr ische projecten, onder  m eer  in

opdracht van de Europese Com m issie.

Volgens hoogleraar  com puterbevei l iging Bar t Jacobs, kan het percentage

vingerafdrukken dat in het verkeerde paspoor t terechtkom t rond de 1 procent

l iggen. Sni jder  denkt dat het percentage z el fs hoger  kan l iggen. En dat kan

voor  veel  problem en z orgen in landen waar  de afdrukken worden

gecontroleerd.

Volgens pr ivacyjur ist Bar t Scherm er  hoeft de overheid br ieven als die van

Pr ivacy Fi rst niet te onder tekenen. Van der  Hoog hoopt dat het de vinger

echter  op de z ere plek legt, en dat het de m inister  en staatssecretar is tot

inz icht brengt. De actie is onderdeel  van een groter  protest tegen de opslag

van vingerafdrukken. Pr ivacy Fi rst heeft ook al  een rechtsz aak tegen de

staat lopen over  de opslag van vingerafdrukken.

Scherm er z egt dat de overheid wettel i jk verpl icht is persoonsgegevens goed

te bevei l igen. Hoe gevoel iger  de gegevens z i jn, hoe hoger  de eisen. ‘Maar

biom etr ische gegevens z i jn extra pikant’, z egt Sni jder . Gegevens kunnen in

handen van cr im inelen kom en. ‘Niem and heeft tot nu toe antwoord op de

vraag gegeven op de vraag wie verantwoordel i jk is voor  fouten als burgers

schade l i jden. Die br ief dwingt gem eenten in ieder  geval  om  nu posi tie in te

nem en.’
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