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Inleiding 

 

Technologieën waarbij biometrische gegevens worden 

verwerkt, zoals vingerafdrukscanners of camera’s met 

gezichtsherkenning, worden steeds vaker toegepast in 

onze samenleving. Deze technologieën kunnen de 

efficiëntie en nauwkeurigheid van, bijvoorbeeld, toe-

gangscontrole of beveiliging verhogen. Tegelijkertijd 

ontstaan er zorgen over de privacy van gebruikers en 

worden regelmatig onderzoeken naar biometrische 

toepassingen gestart door toezichthouders.  

Door alle aandacht voor biometrie, is het voor organi-

saties die van deze technologie gebruik willen maken 

erg belangrijk om dit op een zorgvuldige manier te 

doen. In deze whitepaper leggen we uit hoe u zorg-

vuldig gebruik kunt maken van biometrische gegevens. 
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Verwerking van een biometrisch 
gegeven 

Biometrische gegevens zijn in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefi-
nieerd als ‘persoonsgegevens die het resultaat zijn 
van een specifieke technische verwerking met 
betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedrags-
gerelateerde kenmerken van een natuurlijke 
persoon, op grond waarvan eenduidige identi-
ficatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of 
wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of 
vingerafdrukgegevens’.  

Beantwoord de volgende vragen om te beoordelen 
of sprake is van een verwerking van een biome-
trisch gegeven: 

1) Verwerk ik unieke kenmerken van een 
persoon? 

2) Maak ik hierbij gebruik van technische 
middelen? 

3) Heeft de verwerking identificatie of 
authenticatie als doel? 

Bij een positief antwoord op alle bovenstaande 
vragen, is er sprake van een verwerking van 
biometrische gegevens.  

Let op: het is niet van belang of de persoon in 
kwestie ook daadwerkelijk wordt herkend. Ook 
wanneer de identificatie of authenticatie mislukt, is 
sprake van een verwerking van biometrische 
gegevens. 

 

 

Wat zijn biometrische 
gegevens? 
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Uitzonderingsgrond 

Omdat biometrische gegevens bijzonder gevoelige gegevens zijn, is de verwerking in beginsel 

verboden. U mag biometrische gegevens alleen verwerken van de AVG als u zich kunt 

beroepen op een uitzonderingsgrond op het verwerkingsverbod én een grondslag heeft voor 

de verwerking.  

De meest relevante uitzonderingsgronden zijn: 

1. Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of  
2. De verwerking is noodzakelijk voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden. 

 

1) Uitdrukkelijke toestemming 

U heeft uitdrukkelijke toestemming wanneer de gebruiker volledig vrij van druk, op 

ondubbelzinnige wijze, toestemming heeft gegeven, nadat deze goed geïnformeerd is over die 

specifieke verwerking van biometrische gegevens en de doeleinden daarvan.  

Let op: in een werkgever-werknemer relatie wordt zelden gesproken van ‘vrije toestemming’, 

vanwege de afhankelijke positie van de werknemer. 

2) Authenticatie of beveiliging 

U kunt deze uitzondering alleen gebruiken indien u goed onderbouwt dat het verwerken van 

biometrische gegevens noodzakelijk is voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden. 

Daarbij weegt u af of het gebruik van biometrie in verhouding staat tot het te bereiken doel 

(proportionaliteit) en of dat doel niet op een minder ingrijpende manier kan worden bereikt 

(subsidiariteit). Lees meer over de noodzakelijkheidsafweging op de volgende pagina. 

De wetgever geeft slechts één voorbeeld van wanneer biometrie noodzakelijk wordt geacht 

voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden, namelijk om de toegang tot een kerncentrale te 

regelen. Het gebruik van biometrie om de toegang tot de garage van een reparatiebedrijf te 

regelen wordt als voorbeeld genoemd wanneer het duidelijk niet proportioneel is om biometrie 

te gebruiken. 

De juiste grondslag 

Voor de verwerking van persoonsgegevens heeft u altijd een grondslag nodig uit de AVG. De 
volgende grondslagen zijn het meest relevant voor de verwerking van biometrie: 

1. U heeft toestemming van de betrokkene; 
2. Het is noodzakelijk voor de uitoefening van uw taak van algemeen belang of openbaar 

gezag om biometrie te gebruiken; 
3. U heeft een gerechtvaardigd belang, zoals beveiliging, waarvoor het noodzakelijk is om 

biometrie te gebruiken, en uw belang weegt zwaarder dan het privacybelang van de 
betrokkene. 

 

 

Wanneer mag ik gebruikmaken 
van biometrie? 
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Wil ik gebruik maken van biometrie? 

Wanneer u gebruik wenst te maken van technologie die 

biometrische gegevens verwerkt, dient u voorafgaand te be-

palen of dit wel noodzakelijk is om uw beoogde doel te bereiken.  

Zorg ervoor dat u bij deze noodzakelijkheidsafweging 

voorafgaand vaststelt:  

1. Wat het doel van de verwerking van biometrische 
gegevens is.  

 

2. Dat de inbreuk die deze technologie maakt op de 
gebruiker in verhouding staat tot het te bereiken doel. 
 

3. Dat het te bereiken doel niet kan worden bereikt door een 
ander, minder ingrijpend middel in te zetten. 
 

Wanneer het gebruik van biometrie niet in verhouding staat tot 

het doel of wanneer het doel kan worden bereik door een minder 

ingrijpend middel in te zetten, is het geen goed idee om bio-

metrie te gebruiken. 

Wanneer u concludeert dat een verwerking van biometrische 

persoonsgegevens inderdaad noodzakelijk is om uw doel te 

realiseren, kunt u onderzoeken hoe u rechtmatig en zorgvuldig 

gebruik maakt van biometrie. Dit doet u door, voorafgaand aan 

de verwerking, een (verplichte) Data Protection Impact 

Assessment (DPIA) uit te voeren! 
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  Een DPIA in vijf stappen: 

Stap 1: Inventarisatie 

Breng de voorgenomen gegevensverwerking in kaart, bijvoorbeeld het inzetten 

van vingerafdrukscanners voor toegangscontrole. Achterhaal hoe de tech-

nologie er straks uitziet en wordt gebruikt. Dit doet u door in gesprek te gaan 

met verschillende relevante belanghebbenden in uw organisatie en daarbuiten, 

zoals de technologieleverancier.  

 

Stap 2: Legitimiteitsbeoordeling  

Beoordeel of de voorgenomen verwerking legitiem is. Dit doet u door:  
• Een noodzakelijkheidsafweging te maken (zie vorige pagina); en 

• Een juiste grondslag en uitzonderingsgrond aan te wijzen voor de 

gegevensverwerking, zoals uitdrukkelijke toestemming.  

 

Stap 3: Risicobeoordeling  

Identificeer alle mogelijke privacyrisico’s voor de gebruikers die gepaard gaan 

met de voorgenomen gegevensverwerking. 

 

Stap 4: Implementeren van maatregelen   

Analyseer welke maatregelen passend zijn om de geïdentificeerde risico’s te 

mitigeren en ondervangen. Door het treffen van de juiste technische of 

organisatorische waarborgen kan de impact van een risico of de kans dat een 

bepaald risico zich voltrekt aanzienlijk worden verlaagd.  

 

Stap 5: Beoordeling restrisico 

Als de voorgestelde mitigerende maatregelen zijn geïmplementeerd blijft een 

restrisico over. Indien het restrisico laag of middelmatig is, dan kan dit groen 

licht betekenen voor de verdere uitrol van de biometrische toepassing. Als het 

restrisico hoog is, is het geen goed idee om de technologie te gaan gebruiken. 

Uw FG/DPO brengt daarover een advies uit.  
 

 

Considerati heeft veel ervaring met het uitvoeren van DPIA’s op 

biometrische toepassingen en kan dit geheel of gedeeltelijk voor u uit 

handen nemen! 
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Zorgvuldigheidseisen   
 

Wanneer u het doel, de noodzakelijkheid, de juiste grondslag en uitzonderingsgrond 

om biometrische persoonsgegevens te verwerken heeft vastgesteld, kan in veel 

gevallen worden gesproken van een legitieme gegevensverwerking. Om te waar-

borgen dat de gegevensverwerking daarnaast ook zorgvuldig gebeurt, dient u te 

voldoen aan een aantal zorgvuldigheidsvereisten.  

Denk hierbij aan het implementeren van passende technische en organisatorische 

maatregelen om de gegevens te beschermen (informatiebeveiliging), het vaststellen 

en handhaven van bewaartermijnen voor de gegevens, en de betrokkenen op een 

transparante wijze informeren over de gegevensverwerking. Deze zorgvuldigheids-

eisen volgen allemaal direct of indirect uit de AVG. 

 

 

 

 

 

 
Privacy by Design  
 

Om in een vroeg stadium te identificeren welke zorgvuldigheidseisen passend zijn 

voor de door u voorgenomen gegevensverwerking, dient u volgens het principe 

van Privacy by Design al in de ontwerpfase van de voorgenomen gegevens-

verwerking na te denken over privacy en gegevensbescherming. Door privacy al 

direct vanaf het begin te beschouwen als belangrijk vereiste, voorkomt u dat 

mogelijk pas aan het eind van een project duidelijk wordt dat een 

gegevensverwerking niet rechtmatig is en iedereen weer terug naar de tekentafel 

moet.  

 

Een van de belangrijkste middelen om goed en tijdig de rechtmatigheid en de 

privacyrisico’s van een voorgenomen gegevensverwerking in kaart te brengen is 

het (laten) uitvoeren van een DPIA.  
 

 

 

 

 

 

Hoe maak ik zorgvuldig gebruik 
van biometrie? 
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  Welke risico’s zijn verbonden aan het gebruik van biometrie? 

Afhankelijk van de context waarin u de biometrische toepassing gebruikt, zijn 

verschillende privacyrisico’s te identificeren. Onderstaande risico’s komen veel voor bij 

biometrische toepassingen en hebben vaak een grote impact op de gebruiker.  

Discriminatie en stigmatisering 

Tekortkomingen in het systeem leiden soms tot stigmatisering en discriminatie. De kans 

op dit risico is waarschijnlijk het grootst bij het gebruik van gezichts-

herkenningssystemen. Indien het gezichtsherkenningssysteem bijvoorbeeld moeite 

heeft met het herkennen van mensen met een bepaalde huidskleur, dan kan dit leiden 

tot discriminatie. Wanneer bepaalde groepen mensen stelselmatig een afwijkende 

behandeling krijgen als gevolg van de biometrische technologie, kan dit leiden tot 

stigmatisering. Dit probleem wordt erger wanneer de herkenning, bijvoorbeeld vanwege 

bias in de modellen, niet goed plaatsvindt.  

Datalek (identiteitsdiefstal en/of fraude) 

U dient altijd rekening te houden met mogelijke datalekken. Ongeacht uw beveiligings-

standaarden. Een datalek kan ontstaan door een menselijke fout en/of door een 

gebrekkige beveiliging. Persoonsgegevens vallen hierdoor mogelijk in handen van 

onbevoegden en komen soms zelfs op straat te liggen. De impact van een datalek met 

biometrische gegevens is vaak groot. Een datalek heeft een blijvend gevolg, omdat het 

in veel gevallen onbekend is waar de gelekte gegevens terecht zijn gekomen. Het is 

daardoor mogelijk dat een betrokkene jaren na het datalek nog geconfronteerd wordt 

met nadelige consequenties. 

Reputatieschade 

Reputatieschade kan optreden als gevolg van een foutieve match, zoals een vals positief 

(de persoon wordt onterecht herkend) of een vals negatief (de persoon wordt niet 

herkend door de technologie, terwijl dit wel zou moeten). Bijvoorbeeld wanneer het 

systeem de betrokkene ten onrechte herkent als een persoon die wordt beschuldigd van 

strafbare feiten. 

Mission creep & function creep 

Het risico op mission creep treedt in wanneer de biometrische gegevens voor andere, 

onverenigbare doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn 

verzameld. Function creep treedt in wanneer extra functionaliteiten aan de biometrische 

toepassing worden toegevoegd die oorspronkelijk niet zijn voorzien. Wanneer dit 

voorkomt is voor betrokkenen niet voorzienbaar wat er met hun gegevens gebeurt. Dit 

is in strijd met het beginsel van ‘doelbinding’ uit de AVG. U mag persoonsgegevens 

namelijk uitsluitend verwerken voor expliciete en legitieme doeleinden. U mag deze 

persoonsgegevens vervolgens niet verder gebruiken voor doeleinden die niet 

verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel.  
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Hoe kan ik die risico’s mitigeren? 

Implementeer passende maatregelen om de geïdentificeerde risico’s te mitigeren. 

Factoren die u mee dient te nemen zijn de aard, context en doeleinden van de 

verwerking, maar ook de ernst en waarschijnlijkheid van de geïdentificeerde risico’s. 

Daarnaast zijn de huidige stand van de techniek en de kosten die nodig zijn om de 

mitigerende maatregelen te implementeren belangrijke factoren.  

Maak zelf de juiste afweging. Houd daarbij in ieder geval rekening met het volgende: 

• Stel vast wie uw doelgroep is en pas uw maatregelen hierop aan. Bijvoorbeeld:  

o Stel vast of minderjarigen gebruikmaken van de technologie en of dat 

wenselijk is; 

o Waarborg dat ook personen met een (lichamelijke) beperking gebruik 

kunnen maken van de technologie, of biedt een vergelijkbare oplossing; 

o Houd bij het informeren over de verwerking rekening met de 

achtergrond, taal, leeftijd, kennisniveau en begrip van de doelgroep.  

• Bewaar niet de afbeelding van het lichaamskenmerk, maar het biometrisch 

template waarbij de ‘afbeelding’ direct wordt omgezet in een cijferreeks. 

• Bewaar de biometrische templates versleuteld en/of maak een hash van het 

biometrisch template. 

• Bewaar de templates ‘gecompartimentaliseerd’ en op verschillende locaties. 

• Beoordeel wat een acceptabele ’drempelwaarde’ is voor het biometrische 

herkenningssysteem; hoe goed moet het systeem de betrokkene herkennen?  

• Test het biometrisch herkenningssysteem op individuen met verschillende 

kenmerken (bijvoorbeeld ras en geslacht). 

• Zorg voor optimale omstandigheden voor het herkenningssystemen om te 

kunnen werken (zorg bijvoorbeeld voor een goede lichtinval bij 

gezichtsherkenning). 

• Dataminimalisatie: verwerk zo min mogelijk biometrische gegevens. Indien het 

bijvoorbeeld mogelijk is om een kleine groep mensen uniek te herkennen met 

minder biometrische kenmerken, dan dient u voor deze optie te kiezen. 

• Hanteer bewaartermijnen en vernietig de gegevens permanent zodra die termijn 

is verstreken. 

• Stel processen op om verzoeken van betrokkenen (bijvoorbeeld om inzage in 

hun gegevens, wijziging of verwijdering daarvan) en beveiligingsincidenten 

zoals datalekken doeltreffend en tijdig op te kunnen lossen. 

• Tref passende beveiligingsmaatregelen en update de beveiliging regelmatig.  

 

De omschreven risico’s en maatregelen zijn veelvoorkomend, maar niet uitputtend.  

Wanneer er een acceptabel restrisico overblijft na het implementeren van de 

mitigerende maatregelen kunt u beginnen met het verwerken van biometrische 

gegevens! 

 

 

. 
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Slotopmerkingen 

Voorkom boetes, negatieve publiciteit en het verlies van 

vertrouwen bij uw klanten. Als u gebruik wilt maken van 

biometrie dient u ervoor te zorgen dat dit op een zorg-

vuldige wijze wordt gedaan. Dit doet u onder andere door 

de legitimiteit van de biometrische toepassing te toetsen, 

een DPIA uit te voeren, te voldoen aan zorg-

vuldigheidseisen en Privacy by Design en door de juiste 

mitigerende maatregelen te treffen om de risico’s voor 

betrokken te beperken.  

Deze Biometrie Whitepaper van Considerati helpt u op 

weg met het zetten van de eerste stappen die nodig zijn 

om een zorgvuldige omgang met privacy in uw biome-

trische toepassing te waarborgen.  

Considerati heeft jarenlange ervaring met advisering over 

biometrie en vervuld met deze dienstverlening een 

leidende rol in de markt. Wij kunnen u helpen bij het 

uitvoeren van DPIA’s, het identificeren van risico’s, het 

aandragen en opvolgen van de juiste mitigerende 

maatregelen, het uitvoeren van legitimiteits-

beoordelingen en het creëren of vergroten van 

maatschappelijk of politiek draagvlak voor uw biome-

trische toepassing. Onze afdelingen Legal, Responsible 

Tech en Public Affairs staan voor u klaar! 

 

 

Checklist 

 Een vooraf vastgesteld 

doel voor de verwerking 

van biometrische 

gegevens 

 

 Het verwerken van 

biometrische gegevens 

staat in verhouding tot het 

doel 

 
 Het doel is niet op minder 

ingrijpende manieren te 

bereiken 

 

 De juiste 

uitzonderingsgrond om de 

biometrische gegevens te 

verwerken 

 
 De juiste grondslag voor 

de verwerking van de 

gegevens 

 
 Een DPIA uitgevoerd 

 
 Privacyrisico’s 

geïdentificeerd  

 
 Passende mitigerende 

maatregelen 

geïdentificeerd en 

geïmplementeerd 

 
 Het restrisico is acceptabel 

 
U kunt biometrische 

gegevens gaan verwerken! 
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Juridisch en maatschappelijk draagvlak 
voor technologie  
Technologie biedt kansen voor uw organisatie. Maar bij de 
toepassing van technologie loopt uw organisatie tegen 
juridische vraagstukken of maatschappelijke belangen aan. Dit 
kan zorgen voor ophef en dus het stagneren van uw 
vernieuwingsslag.  

  

Fitting technology into society  
Considerati is het juridisch en public affairs adviesbureau voor 
de digitale wereld anno 2020, met kantoren in Amsterdam en 
Den Haag. Al meer dan 15 jaar helpen wij grote en kleine 
organisaties maatschappelijk verantwoord te innoveren met 
digitale technologie en data.  
 

Partner in drie domeinen  

Onze specialisten helpen met advies, op interim-basis en 
training binnen de volgende 3 domeinen:  
 

Considerati Legal 
Considerati Legal is gespecialiseerd in alle facetten van 

het privacyrecht en de samenhangende wetgeving zoals bij-

voorbeeld op gebied van zorg, gegevensuitwisseling door over-

heden, e-commerce en IT-recht. Met ons Advies-, Interim- en 

Academy-dienstenaanbod helpen wij uw organisatie zorgeloos 

te innoveren binnen de kaders de lijnen die de (privacy) wet-

geving stelt.  

 

Considerati Public Affairs 

Met Considerati Public Affairs behoudt u maatschappelijk 
draagvlak voor innovaties met technologie en data wan-
neer tech de mens raakt. Wij helpen bij het opbouwen van 
relaties binnen en buiten de overheid. Verder ondersteunen wij 
u met advies en uitvoering op hoe u uw belangen kunt 
behartigen op gebieden waar beleid en publieke opinie nog 
volop in ontwikkeling zijn. 

 

Considerati Responsible Tech:   
Met Considerati Responsible Tech bepaalt u een duidelijk kader 

voor rechtmatig en ethisch verantwoord innoveren. We helpen 

uw organisatie bij het begrijpen, faciliteren en communiceren 

van verantwoorde innovatie. 
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