
Mens en robot
hand in hand 

Wat verwachten onder-
nemingen die gecon-
fronteerd worden met

de noodzaak om een bewakings-
en beveiligingssysteem te instal-
leren? 
Ze eisen uiteraard een doeltreffend
systeem, maar ze willen ook de
gebeurtenissen kunnen traceren.
Deze dubbele verwachting vloeit
meestal voort uit de eisen die ver-
zekeringsmaatschappijen op het
vlak van risicobeheer stellen. Voor
een optimale verhouding tussen
de premie en de risicodekking,
verbindt iedere verzekeringnemer
zich ertoe een aantal maatregelen
te voorzien om de materiële of
immateriële integriteit van zijn
activiteiten te vrijwaren. 
De snelle ontwikkeling van infor-
matienetwerken heeft op dit punt
heel wat invloed gehad. Hoewel
een aantal bedrijven nog een
beroep doet op publieke netwer-
ken voor hun dienstverlening, zijn
de meeste omwille van de geringe
veiligheidsgaranties van dergelijke
netwerken overgeschakeld op per-
soonlijke netwerken (VPN) die
aanvallen van buitenaf gemakke-
lijker kunnen afweren door middel
van compressietechnieken en
wachtwoordbeveiliging. Die nieu-
we aanpak is een belangrijke stap
in de implementatie van de meest
flexibele en meteen ook meest per-

formante oplossingen voor de
beveiliging van elektronische gege-
vens.

Cameragebruik in de lift
“De tijd dat inbraakdetectieappa-
ratuur het goed deden, lijkt 
voorbij”, zegt Stéphane Bocqué,
National Marketing Manager 
van Group 4 Securicor.
“Toegangscontrole met eventuele
inbraakdetectie wint het pleit van
inbraakdetectie. Deze formule sluit
beter aan bij de behoeften van een
groot aantal bedrijven dat 24 uur
op 24 toegang wil leveren tot hun
lokalen of daar omwille van hun
activiteiten toe verplicht is. Deze
factor heeft trouwens een positie-
ve invloed gehad op de markt voor
videobewaking.”
Verschillende ondernemingen
maken op dit ogenblik gebruik van
IP-gebaseerde netwerken. Hiermee
kunnen ze beveiligingscamera’s
die dezelfde norm ondersteunen
(CCTV over IP) inschakelen. De
voordelen zijn legio. Naast een
veel flexibelere installatie en het
gebruik van heel wat minder
kabels door de rechtstreekse aan-
sluiting op LAN/WAN-netwerken
biedt deze oplossing ook nieuwe
toepassingsmogelijkheden. Zo is
het bijvoorbeeld perfect mogelijk
om in de beheerprogramma’s van
CCTV-camera’s onderscheidende
criteria in te voeren die zodra ze
herkend worden de alarmsyste-

men activeren en de informatie
opslaan.
“De ontwikkeling en het beheer
van dergelijke systemen veron-
derstelt voor een bedrijf als het
onze een overeenkomst met gespe-
cialiseerde informaticabedrijven
zoals IBM, waarmee we vandaag

Zoals vele andere
sectoren, plukken ook
bewakings- en
beveiligingsonderne-
mingen de vruchten
van de technologische
vooruitgang. We zijn
nog niet zover dat
bewakingsagenten
vervangen worden
door een robot, maar
ze kunnen wel al
samenwerken.
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trouwens samenwerken aan een intel-
ligent camerabewakingssysteem.”
Die technologische innovatie vertaalt
zich niet alleen in een grotere beheers-
vrijheid (de camerabeelden zijn steeds
beschikbaar en kunnen op om het even
welke computer op het netwerk beke-
ken worden), maar biedt ook veel doel-
treffendere controleprocedures. Zo kan
een CCTV-camera aan de ingang van
een parking het type en registratie-
nummer van voertuigen die de par-
king oprijden controleren en hen pas
laten vertrekken indien ze beide over-
eenkomen. Bedoeling is om de stroom
van beelden op een nauwkeurigere
manier te analyseren en er enkel de
relevante informatie uit te halen.

Biometrie onder 
voorbehoud
“Toegangscontrole op basis van de ana-
lyse van biometrische gegevens zit ook
in de lift”, vervolgt Stéphane Bocqué.
“Toch is enige voorzichtigheid hier
wel geboden en mag men zich niet hals
over kop in investeringen storten die
niet in de lijn liggen van de reële
behoeften van de onderneming. Deze
oplossing mag enkel in specifieke
gevallen gebruikt worden.”
Biometrische controle laat toe een indi-
vidu te identificeren aan de hand van
fysieke kenmerken of gedragingen.
Naast de biologische handtekening
(DNA) bestaan er nog twee andere
manieren om een individu te onder-
scheiden: morfologische analyse (digi-
tale vingerafdruk, contour van de hand,
irisscan…) en gedragsanalyse (stem-
hoogte, snelheid en kracht waarmee
de toetsen van een klavier worden inge-
drukt…).
Deze twee methoden bieden talloze
toepassingsmogelijkheden en voorde-

len. Ze onderscheiden zich niet alleen
door een hoog veiligheidsniveau, maar
zijn op de koop toe veel doeltreffender
dan conventionele systemen. Het ver-
lies van een sleutel of badge, het ver-
geten van een code of het risico op
misbruik behoren hierdoor definitief
tot het verleden. Dergelijke maatrege-
len dienen elk afzonderlijk geëvalu-
eerd te worden door ze te toetsen aan
de doelstelling en na te gaan hoeveel ze
kosten.
De integratie van biometrie voor de
bescherming van bepaalde werkins-
trumenten, zoals een laptop of een een-
voudige USB-geheugenstick, vergt geen
al te grote investeringen, maar dat is
niet het geval wanneer zo’n veilig-
heidssysteem in een of meerdere
gebouwen geïnstalleerd moet worden.
Men dient trouwens voor ogen te 
houden dat naar het voorbeeld van 
een bewakingssysteem met CCTV-
camera’s, toegangscontrole via opna-
me en analyse van biometrische gege-
vens onderworpen is aan een
reglementering voor de bescherming
van het individu en diens privé-leven.

■ Daniel Labours

Bewaking & Veiligheid

De beter opgeleide bewakingsagent die
vertrouwd is met het bedrijf waarvoor hij
werkt, blijft de hoeksteen van alle controle-
en beveiligingsmaatregelen.

Beveiligingssystemen kunnen de
bewakingsagent dan wel niet vervangen,
systemen zoals Robowatch Mosro kunnen
hem daarbij wel helpen.

Opteren voor een toegangscontrole door
middel van biometrie valt te overwegen,
mits enig voorbehoud omwille van de hoge
kostprijs.
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Mag men biometrie en meer bepaald
de herkenning van digitale
vingerafdrukken gebruiken om de
werktijden te controleren?
Een recente uitspraak (14 april 2005)
van de rechtbank van eerste aanleg in
Parijs besliste van niet. De rechtbank,
die werd geraadpleegd door een
serviceverlener van de SNCF, besliste
dat een digitale vingerafdruk geen
gewoon gegeven is omdat hij het
mogelijk maakt om specifieke, unieke
en permanente fysieke
eigenschappen van elk individu te
identificeren. Dat is een aanslag op 
de individuele vrijheid en het risico op
misbruik ervan is, zoals de uitspraak
zegt, vanzelfsprekend wanneer de
videobewaking de activiteiten in de
lokalen in kwestie moet beschermen
of beveiligen. Daardoor is het
oorspronkelijke objectief niet meer van
die aard dat ze de opstelling van een
database met de digitale
vingerafdrukken van het personeel 
kan rechtvaardigen. 

(Bron: Alain Curtet, "Controle van de werktijden van
de werknemers in een onderneming: biometrie
teruggefloten", 6 juni 2005)
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