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Het lichaam als 
wachtwoord 
Op korte termijn zullen Nederlandse paspoorten en identiteitsdocumenten voor
zien worden van biometrische persoonskenmerken. Biometrie maakt het mogelijk 
om op elektronische wijze de identiteit van personen ,te verifiëren door 'gebruik te 
maken van ieders unieke fysieke- of gedragskenmerken, mits deze kenmerken van 
tevoren opgeslagen zijn. Doordat biometrie gebruik maakt van unieke persoons
kenmerken wordt identiteitscontrole s.trikt persoonsgebonden. In het huidige iden
tificatiesysteem wordt gebruik gemaakt van wachtwoorden, pasjes, nummers en 
namen. Dit zijn in feite slechts abstracties. van de 'echte' persoon. Identificatie is 
zo nooit echt persoonsgebonden geweest, hetgeen identiteitsfraude op grote 
schaal mogelijk heéft gemaakt. 

DOOR MARJOLEIN BROUWERS 

Zoals het er nu naar uitziet, zullen Nederlandse burgers' bij de aanvraag van hun paspoort 
twee vingerafdrukken moeten afgeven en zullen ze even in een camera moeten kijken om een 
gelaatsscan te kunnen maken. Vingerafdrukken zijn voor iedere persoon uniek en zijn onver
anderlijk tijdens een mensenleven. Een vingerscan maakt gebruik van de dikte en breedte van 
die huidlijnen, takken , knopen en inkepingen, de zogenaamde minutiae . Bij gelaatsherkenning 
maken een of meerdere camera's enkele foto 's van het gezicht en wordt .gebruik gemaakt' van 
de afstanden tussen de ooghoeken, neus- en mondhoeken en de contouren van het gelaat. 

Look alike fraude 
Op basis van de vinger- of de gelaatsscan wordt een afbeelding gemaakt en het gehele beeld 

kan op een chip in het paspoort worden gezet. In plaats van de afbeelding ·kan ook een bere
kend getal worden opgeslagen, het 'zogenaamde template. Vanuit privacyoogpunt is het gebruik 
en de opslag van een template te verkiezen boven de opslag van de afbeelding van de scan. Uit 
het beeld valt meer informatie te lezen dan strikt noodzakelijk is en een los template is zonder 
verdere aanknopingspunten -met de huidige stand van de techniek- niet of nauwelijks te her
leiden tot de persoon van wie het afkomstig is. 
Nederland slaat niet alleen in de toepassing van biometrie in identiteitsdragers. Na 11 septem
ber 2001 zijn de veiligheidsmaatregelen in de Verenigde Staten drastisch loegenomen. Het 
Amerikaanse congres heeft onder andere een wet aangenomen waarin vastgesteld is dat alle 
landen, die nu op basis van het ,Visa Waiver program gevrijwaard zijn van een visum bij bezoek 
van hun burgers aan de VS, deze vrijstelling zullen behouden, mits ze voor 26 oktober 2004 
over een biometrisch paspoort beschikken. Aangezien de meeste landen deze datum niet gaan 
halen, heeft de VS een opening geboden door deze landen te laten aantonen dat ze tenminste 
met de ontwikkeling van biometrie bezig zijn. Nederland zal ook tot deze categorie landen 
behoren. 
Ook ·Iuchtvaartorganisatie ICAO (International Civil Aviation Organisation) speelt een interna
tionale rol van betekenis bij de toepassing en standaardisatie van biometrische technieken. 
ICAO wil de doorgang bij de grenspassages versnellen om zo het reizigersgemak te vergroten, 
wil de veiligheid van het luchtvaartpersoneel vergroten en wil aan face -recogniton doen. De 
organisatie heeft drie technieken op hun geschiktheid voor invoering in reisdocumenten 
onderzocht: de vingerafdruk; de irisscan en de gelaatsherkenning. Alleen afgaande op de 
prestaties scoort de 'irisscan het hoogst, gevolgd door de vingerafdruk en vervolgens de 
gelaatsherkenning. ICAO wil ondanks de minder goede prestaties de gelaatsherkenning tot 
interna~ionale standaard voor identiteitsdocumenten maken. Landen hebben volgens de orga
nisatie al veel ervaring met het werken met pasfoto's in documenten en gelaatsherkenning is 
het meest eenvoudig in te passen in de bestaande werkwijze. In Nederland moeten we voor de 
aanvraag van een paspoort naar de balie van een gemeenteloket, maar er zijn ook landen waar 
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afstanden veel groter zijn en waar paspoor
ten per post aangevraagd kunnen worden. In 
deze landen is het niet mogelijk om van 
iedereen een afdruk van de iris of vinger af 
te nemen, maar kunnen wel pasfoto's ver

·werkt worden. De afbeelding (image) of het 
berekende getal van de afbeelding (template) 
moeten volgens ICAO 'op een contactIoze 
chip op het paspoort komen te .staan. 
Wanneer een persoon door een grenscontro
le moet, wordt het gezicht van die persoon 
door een of meerdere camera's gefilmd en 
worden de gegevens vergeleken met de 
opgeslagen gegevens op het paspoort. In 
principe is het niet meer nodig om paspoor
ten te tonen, omdat de contactloze chip een 
antenne bevat die de signalen op ongeveer 
tachtig meter kan verzenden. 

Nederland komt er niet onderuit om mee te 
gaan in de eisen van ICAO en de VS, maar 
heeft zo ook nog haar 
eigen redenen om biome-
trie te willen invoeren. 
Onder invloed van ICT- ont-

naai gebruik, maar het is bedenkelijk dat de 
voorziene mankementen van gelaatsherken
ning gecompenseerd gaan worden door niet 
een, maar twee vingerafdrukken. Dat brengt 
met zich mee dat niet één, maar drie unieke 
persoonlijke kenmerken op zorgvuldige . 
wijze opgeslagen moeten worden. 
Waarschijnlijk heeft de opname van de vin
gerafdrukken niet eens zo zeer een compen
serende waarde voor de tekortkomingen van 
de techniek, maar kan er op die manier tege
moet gekomen worden aan andere doelstel
lingen. Voor de bestrijding van look alike 
fraude , een van de Nederlandse doelstellin
gen, is de gelaatsherkenning niet het 
gepaste middel. Als een persoon al moeite 
heeft met het uit elkaar houden van twee op 
elkaar lijkende personen, dan zal een com
puter dat zeker hebben. Om deze vorm van 
fraude te bestrijden met behulp van biome-

. trie kan er gebruik gemaakt worden van een 
of meerdere vingerafdruk
ken. 
De keuze voor drie biome
trische kenmerken op een 
kaart wordt deels veroor-wikkelingen en toegeno

men mobiliteit en migratie 
zijn er nieuwe, moeilijk te 
controleren vormen van 
grensoverschrijde·nde cri
minaliteit ontstaan. Een 
van de meest· s!1el ·groeien
de vormen van crimina-

Verwacht zaakt door de verweven
heid van functies van in 
de Nederlandseidenti
teitsdocumenten. Het 
Nederlands paspoort staat 
in de wet genoemd als gel -

geen wonderen . 

van biometrie 

liteit is identiteitsfraude, 
met als onderdeel look 
alike fraude. Bij look alike 
fraude maakt een persoon 
onrechtmatig gebruik van een authentiek 
identiteitsdocument van een persoon waar
mee hij grote gelijkenis vertoont. De 
geschatte schade per gestolen of vervalste 
criminaliteit komt neer op 36.000 euro, met 
een totale maatschappelijke schadepost van 
een paar honderd miljoen euro per jaar in 
Nederland. Onder andere deze bedragen 
vormden de legitimatie voor een onderzoek 
naar de invoering van biometrie in identi
teitsdocumenten. 

Bedenkelijk advies 
Om tegemoet te komen aan bovenstaande 

· ei~en en doelstellingen is er geopperd om 
twee vingerafdrukken en· gelaatsherkenning 
op te nemen in de Nederlandse identiteits
documenten. Dit voorstel vertoont echter 
.een paar nare trekken. ICAO laat landen wel
iswaar vrij in hun leuze voor opname van 
een tweede biometrisch kenmerk voor natio-
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dig legitimatiebewijs, 
maar ook als geldig reis
document. Door deze ver
menging van functies 
moet Nederland een spa-

gaat maken tussen de eisen van ICAO ener
zijds en çle eigen doelstellingen. anderzijds. 
ICAO heeft hele andere doel.stellingen dan 
Nederland en wil om dezé te bewerkstelligen 
gelaatsherkenning invoeren. Nederland wil 
look alike fraude bestrijden en wil hiervoor 
de vingerafdruk gebruiken. 
Bovendien zou biometrie in Nederland 
'slechts' een tweede controlemiddel moeten 
blijven. Pas op het moment dat een doua
nier, of misschien in de toekomst een agent, 
twijfelt aan de juiste identiteit van een per
soon kan gevraagd worden om het afnemen 
van een vingerafdruk. Dit staat lijnrecht 
tegenover het versnellen van de grenspassa
ges waar, als het aan ICAO ligt, het paspoort 
niet eens getoond hoeft te worden. ICAO wil 
ook het biometrisch beeld opslaan op een 
contactloze chip. Dit voorstel strookt niet 
met de Nederlandse opvattingen over priva
cy. Opslag van het beeld is vanuit ICAO-oog-
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punt begrijpelijk, omdat men bij het lezen 
van het beeld minder afhankelijk is van tech
nologische ontwikkelingen in de tijd en van 
eigendommen van leveranciers. Bovendien is 
het beeld eenvoudiger in alle landen uit te 
lezen dan een temp/a te. De opslag van een 
temp/ate zou vanuit privacyoogpunt echter 
geprefereerd moeten worden. 
Als de functies van reisdocument en identi
teitsdocument uit elkaar gehaald worden, zal 
er een stuk zeggenschap terugkomen. Het 
paspoort dat primair de functie krijgt van 
reisdocument kan voorzien worden van 
gelaatsherkenning. Een identiteitskaart die 
strikt bedoeld is voor nationale identificatie
doeleinden kan voorzien worden van een vin
gerafdruk. Aanschaf van een paspoort is dan 
alleen noodzakelijk voor diegene die wil rei
zen en die het toestaat dat zijn of haar per
soonlijke kenmerken in databases l;lelanden 
waar de persoon geen weet van heeft. 

Op de keper beschouwd is het hele ICAO 
advies van de gelaatsherkenning bedenkelijk. 
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Als er toch gekozen wordt voor een nieuw 
middel ten behoeve van identiteitscontroie, 
gooi dan ook meteen het hele systèem om en, 
kies op zijn minst voor een betere optie dan 
gelaatsherkenning. Van geen enkele biometri
sche techniek mogen echter wonderen ver
wacht worden. Biometrie is op dit moment 
het meest betrouwbare middel om de juiste 
identiteit van een individu te kunnen vast
stellen, maar geen enkele biometrie biedt 
100% zekerheid. Er is tot op heden nog wei
nig bekend over de precieze prestaties van de 
technologie bij een grote, gemêleerde gebrui
kersgroep . Een praktijkproef met biometri
sche paspoorten is dan ook zeer aan te raden. 

De auteur is student Cu/tuur en 
Wetenschapsstudies aan de Universiteit van 
Maastricht en deed voor het Kennicentrum 
D66 onderzoek naar biometrie en identiteits
bewijzen. Het volledige onderzoeksverslag Het 
lichaam als wachtwoord. De invoering van 
biometrie in reis- en identiteitsdocumenten is 
down te /oaden via www.d66.n/. 


