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LEVERBAAR

In de Mexicaanse badplaats én 
drugsbolwerk Acapulco is het 
een dolle boel. Duizenden Ame-
rikanen vieren er deze weken 
een met drank doordrenkte va-
kantie, terwijl drugskartels er 
lustig op los moorden.

EERST

Doorzuipen in 
drugsoorlog

Voetballer Kurt Elshot is in 
de mode gegaan. Pagina 19.

‘En dan 
kom ik met 
m’n roze 
T-shirt.’

SPORT

Burgerrechtenorganisatie Privacy 
First wil dat burgers van hun ge-
meente per brief de garantie krij-
gen dat hun vingerafdrukken vei-
lig worden opgeslagen. 

Remco Tomesen
AMSTERDAM...
De staat is al aangeklaagd; nu moe-

ten de gemeenten er aan geloven. 

Daar worden de vingerafdrukken 

die nodig zijn voor het nieuwe pas-

poort opgeslagen, tot er een lande-

lijke centrale database is. 

Privacy First roept burgers op bij het 

aanvragen van een nieuw paspoort 

een brief te overhandigen bij de ge-

meente. ‘Zij moet dan verklaren en 

tekenen dat alles in orde is met de op-

slag van vingerafdrukken’, zegt Char-

les van der Hoog van Privacy First. 

‘Mocht het fout gaan, dan heeft de 

burger zwart op wit staan dat de ge-

meente opdraait voor de schade.’ 

Een standaardbrief staat vanaf 

deze week op Privacyfirst.nl. Ge-

meenten durven niks te waarborgen, 

denkt de organisatie. Want er is daar 

nogal wat mis, somt Snijder op. De 

scanners zijn goedkoop, slecht ge-

traind uitzendpersoneel neemt vin-

gerafdrukken af en over de veiligheid 

van de databases doet staatssecretaris 

Ank Bijleveld slechts vage uitspraken. 

(‘Maakt u zich geen zorgen, de data-

base is veilig, want hij is beveiligd’). 

En er is niemand die kan controleren 

of die bewering klopt. 

 
Problemen

Het afnemen en opslaan van vinger-

afdrukken gebeurt in Nederland op 

‘een volstrekt onprofessionele ma-

nier’, zegt ook biometriespecialist 

Max Snijder. Hij was coördinator van 

verschillende biometrische projec-

ten, onder meer in opdracht van de 

Europese Commissie.

Volgens hoogleraar computerbeveili-

ging Bart Jacobs, kan het percentage 

vingerafdrukken dat in het verkeerde 

paspoort terechtkomt rond de 1 pro-

cent liggen. Snijder denkt dat het per-

centage zelfs hoger kan liggen. En dat 

kan voor veel problemen zorgen in 

landen waar de afdrukken worden 

gecontroleerd. 

Volgens privacyjurist Bart Scher-

mer hoeft de overheid brieven als die 

van Privacy First niet te onderteke-

nen. Van der Hoog hoopt dat het de 

vinger echter op de zere plek legt, en 

dat het de minister en staatssecretaris 

tot inzicht brengt. De actie is onder-

deel van een groter protest tegen de 

opslag van vingerafdrukken. Privacy 

First heeft ook al een rechtszaak te-

gen de staat lopen over de opslag 

van vingerafdrukken. 

Schermer zegt dat de overheid 

wettelijk verplicht is persoonsgege-

vens goed te beveiligen. Hoe gevoe-

liger de gegevens zijn, hoe hoger de 

eisen. ‘Maar biometrische gegevens 

zijn extra pikant’, zegt Snijder. Ge-

gevens kunnen in handen van cri-

minelen komen. ‘Niemand heeft 

tot nu toe antwoord op de vraag ge-

geven op de vraag wie verantwoor-

delijk is voor fouten als burgers 

schade lijden. Die brief dwingt ge-

meenten in ieder geval om nu posi-

tie in te nemen.’ 1

Privacy  ‘Volstrekt onprofessioneel’

Vingerafdruk niet veilig bij gemeente

Een jaar lang leven volgens het 
evangelie van Oprah Winfrey 
kostte een yogalerares 4.781 dol-
lar en (bijna) haar huwelijk.

Dirk Koppes
AMSTERDAM...
Wat zou er gebeuren als iemand de 

levenslessen van zelfhulpgoeroe 

Oprah letterlijk zou opvolgen? De 

talkshowkoningin orakelt dagelijks 

hoe kijkers moeten afvallen, maar 

vooral welke schoenen ze moeten 

kopen (plat met luipaardmotief). 

Een yogalerares uit Chicago be-

sloot als experiment 365 dagen lang 

het evangelie van profeet Oprah let-

terlijk na te volgen. Het kostte Ro-

byn Okrant 4.781 dollar, 1.202 

vrouwuren, haar stemrecht en (bij-

na) haar huwelijk. Alleen al het ad-

vies om de televisie uit de slaapka-

mer te verwijderen werd door 

manlief Justin niet erg gewaardeerd. 

Ook de aanschaf van een peperdure 

paninitoaster viel hem zwaar op de 

maag. Haar obsessie voor figuur-

poepen was de laatste druppel.

Okrant: ‘Zoals veel van mijn 

vriendinnen gebruik ik tijdschriften 

en televisie om mezelf emotioneel 

te fi ksen. Oprah bevindt zich in het 

epicentrum van die zelfhulpwereld, 

dus ik besloot een kalenderjaar lang 

al haar adviezen te testen. Als ik had 

kunnen voorzien welke ellende dat 

me zou opleveren...’

Media
Hoe overleef 
je 365 dagen 
met Oprah?
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Spionnen regeren 
de wereld niet zo 
hoff elijk als 007 
altijd doet.

8

WERELD

Hele foute 
James Bonds

Lees meer op pagina 4

PAKISTAN

Voor 
Lahore 

is terreur niet 
het grootste 

probleem

EN VERDER

Bemoeizucht kan professioneler

Lees verder op pagina 17

De economie van Afrikaanse lan-
den lijkt dit jaar gemiddeld met 
4,3 procent te groeien. In 2009 
bedroeg de groei nog 1,6 procent. 
Als de toename zich niet snel 
vertaalt naar betere werkgele-
genheid, blijft de armoede op het 
continent echter gewoon toene-
men, stellen de Verenigde Naties.

AFRIKA

Afrika groeit 
maar is armer

Koster bekeert zich
En zegt ‘amen’ tegen Dagblad De Pers...

   Lees meer op pagina 14




