
Notitie

Inleiding
In het kader van de activiteiten op het gebied van biometlie in reisdocum enten inEuropees verband zal een internationale conferentie worden georganiseerd inDen Haag U wordt hierbij nader geïnformeerd over doel en opzet van deconferentie.
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Gesprekken met EU-lidstaten
De gesprekken met de EU-Iidstaten zijn vergevorderd. Met hulp van deNederlandse ambassades in Athene en Rome worden de gesprekken metGriekenland en Italië gepland; _.

bezocht. Resteert alleen nog Luxemburg;
Frankrijk wordt 29 april

Internationale conferentie
De internationale conferentie over biometrie staat gepland voor 20 en 21juni. Inuw agenda is donderdagmorgen 20 juni gereserveerd t.b.v. de openingsspeech.De conferentie zal worden gehouden in de conferentiezaal van het ministerie vanBuitenlandse Zaken.
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Het doel van de conferentie is:
- uitwisselen van feitelijke informatie tussen de verschillende EU-lidstaten op hetgebied van blom etrie in algemene zin en op reis- en identiteitsdocurnenten in hetbijzonder;
- uitwisselen van standpunten en voornemens m.b.t. het opnemen van biometrieop reisdocumenten;
- inventariseren van mogelijkheden tot een gezamenlijke aanpak en vormen vansamenwerking.
Teneinde concrete afspraken te kunnen maken over het vervolg zullen
voorstellen voorbereid worden en vooraf zoveel als mogelijk worden afgestemdmet de deelnemende landen. Ook zal vooroverleg plaatsvinden met de EuropeseCommissie over diens rol in het vervolg.

De conferentie draagt de titel:
“European Conference for Issuing Authorities of Travel Documents”
en heeft als thema:
“Exploring the use of Biometrics in Travel Documents’

Deelnemers
Naast de deelnemende landen van de EU met bij voorkeur maximaal 3
deelnemers, zullen tevens een aantal andere landen an organisaties uitgenodigdworden om als waarnemer de conferentie bij te wonen. Dit zijn Noorwegen enIJsland (beide onderdeel uitmakend van Schengen), Zwitserland, Verenigde
Staten (zie hierna) en Canada, ICAO en de Europese Commissie. Totaal ca. 100deelnemers.

Programma
De conferentie bestaat uit drie dagdelen:
20/6 ochtend plenair

- opening (toelichting doel, speech minister)
- terugkoppeling resultaten bilaterale gesprekken
- korte presentaties 3 belangrijkste biometrische
kenmerken (gelaat, vinger en iris)

20/6 middag workshops drie workshops rond drie relevante aspecten:
- techniek
- organisatie, implementatie en pilots
- wetgeving, privacy, maatschappelijke acceptatie

21/6 ochtend plenair Ontwikkelingen (o.a. Visa Waiver Program)
Discussie over voorstellen voor vervolg
Conclusies en afsluiting
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Visa Waiver Program

Na de lie september zijn in de VS vele nieuwe wetten ingediend. Eén betreft een
verplichting tot gebruik van reisdocumenten rn biometrie vanaf najaar 2003 voor
die landen die nu onder het zgn. Visa Waiver Program vrijgesteld zijn van
visumplicht, zoals de meeste Europese landen.
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Vorige week is met twee vertegenwoordigers van het Amerikaanse State
Department (die in Amsterdam de lnterpol conferentie bijwoonden) gesproken.
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Gevraagd:

a) kennis nemen van de stand van zaken;
b) instemmen met de opzet van de conferentie.
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Brief Home

PoHtieke kant

U heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een politieke kant aan de
conferentie. Er vindt overleg plaats met Spanje, VK en Duitsland om te zien wat
er mogelijk is. U zult hierover afzonderlijk nader worden geïnformeerd.
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