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Emirates stelt voor: `s werelds eerste geïntegreerde 'biometrische pad' - om de 

klantenervaring in de luchthaven verder te verbeteren  

  

 Gebruik van biometrische technologie op verschillende plaatsen - van incheckbalies tot 

gates - is een wereldwijde primeur: dit is de eerste geïntegreerde luchthavenoplossing.  

  

 Implementatie in vergevorderd stadium: de eerste testprogramma's draaien en 

binnenkort volgen tests met passagiers. 

  

 Gefaseerde ontwikkeling sinds 2015; het programma, dat meerdere miljoenen USD 

kost, kadert in Emirates' voortdurende inspanningen om een buitengewone 

klantenervaring aan te bieden.  

  

  

Brussels, Dubai, VAE, 31 oktober 2018 - Emirates bereidt zich voor om het eerste 

'biometrische pad' ter wereld te lanceren. De innovatie biedt de Emirates-klanten een vlotte, 

compleet zorgeloze reizigerservaring op Dubai International Airport, de thuisbasis van de 

luchtvaartmaatschappij. 

Het pad gebruikt de recentste biometrische technologie: een mix van gezichts- en 

irisherkenning. Dankzij de technologie worden Emirates-passagiers geïdentificeerd terwijl ze 

door de luchthaven lopen. Ze kunnen ze moeiteloos inchecken voor hun vlucht, 

immigratieformaliteiten vervullen, de Emirates Lounge binnengaan en het vliegtuig betreden 

zonder extra controles.  

De allernieuwste biometrische apparatuur is al geïnstalleerd in Terminal 3 van Emirates op 

Dubai International Airport. De toestellen staan bij een aantal incheckinbalies en gates en in 

de Emirates Lounge in Concourse B, waar premiumpassagiers toegang toe hebben. De zones 

waar biometrische apparatuur aanwezig is, zijn duidelijk gemarkeerd. 

Op 10 oktober werd ook de kick-off gegeven voor tests van de Smart Tunnel, een project van 

het General Directorate of Residence and Foreigners Affairs in Dubai (GDRFA) in 

samenwerking met Emirates. De Smart Tunnel is een wereldwijde primeur voor 



pasportcontrole: passagiers lopen gewoon door de tunnel en worden 'goedgekeurd' door de 

immigratiediensten, zonder menselijke interventie of een fysieke paspoortstempel.  

Van zodra de interne tests met de Smart Tunnel zijn afgerond, start Emirates met het testen 

van biometrische verwerking op andere belangrijke klantencontactpunten in de luchthaven, 

zoals de check-in, de lounge en de gates. In een volgend stadium wordt de technologie ook 

uitgetest bij de transitbalies/boardinggates en de vervoersdiensten. Het GDRFA slaat alle 

biometrische gegevens op. Klanten zullen expliciet toestemming moeten geven om aan aan 

de tests mee te werken.  

Adel Al Redha, Executive Vice President en Chief Operations Officer bij Emirates: "Wij zijn 

altijd op zoek naar manieren om te innoveren en de dagdagelijkse activiteiten te verbeteren. 

Daarin worden we sterk ondersteund door onze voorzitter His Highness Sheikh Ahmed bin 

Saeed Al-Maktoum. In onze zoektocht naar een oplossing voor biometrische verwerking 

hebben we een brede waaier technologieën en nieuwe benaderingen geëvalueerd en gekeken 

hoe zij de passagierservaring kunnen verbeteren. We zijn blij met het voorbereidende werk 

dat we deden en zijn nu klaar om het allereerste biometrische pad ter wereld te testen in 

Terminal 3 van Emirates."   

"Deze grensverleggende initiatieven zijn het resultaat van een nauwe samenwerking met onze 

stakeholders - vooral GDRFA, dat een cruciale rol speelt in het succes van ons project. Zij 

lanceerden bijvoorbeeld de tests van de Smart Tunnel, een prima illustratie van hoe alle 

betrokkenen op de luchthaven van Dubai samenwerken aan innovatie. Op het einde van de rit 

zullen alle systemen worden gekoppeld. En daar halen onze klanten niets dan voordeel uit: zij 

genieten van een veel betere dienstverlening en een comfortabele reiservaring, bij aankomst, 

vertrek of transit in Dubai. Zo komen we weer een stap dichter bij de 'Fly Better'-belofte van 

het Emirates-merk. We nodigen onze passagiers binnenkort uit om het biometrische pad te 

testen en kijken uit naar hun feedback." 

Major General Mohammed Ahmed Almarri, Dubai General Directorate of Residency and 

Foreigners Affairs (GDRFA) voegt toe: "We zijn blij dat we deze nieuwe initiatieven in Terminal 

3 kunnen uitrollen, samen met Emirates en onze andere stakeholders in de luchthaven. De 

tests van de Smart Tunnel lopen vlot en we bereiden nu de installatie voor van de andere 

biometrische systemen op nieuwe plekken in Terminal 3. Al deze initiatieven sluiten perfect 

aan bij de visie van onze overheid om een wereldleider te zijn in innovatie en 

overheidsdiensten. De biometrische oplossingen zullen de ervaring van de reizigers op onze 

luchthaven aanzienlijk verbeteren en onze werking efficiënter maken."  

Het biometrische pad van Emirates zal de klantenervaring naar een hoger niveau tillen en voor 

veel vlottere procedures zorgen. Er zullen minder documentcontroles nodig zijn en er ontstaan 

minder wachtrijen. Uiteindelijk zal de mogelijkheid om passagiers in real time te tracken ook 

de veiligheid verbeteren. En dankzij die tracking kan de luchthaven ook betere, meer 

gepersonaliseerde diensten leveren. Het luchthaventeam van Emirates kan klanten die te laat 

op de luchthaven aankomen, bijvoorbeeld, lokaliseren en begeleiden zodat ze hun vlucht niet 

missen.  

De biometrische identificatie zal worden gebruikt in de vertrek-, aankomst- en transitzones in 

Dubai International Airport, evenals in de Emirates Lounge en voor de vervoersdiensten. In 

eerste instantie genieten de passagiers van eerste en businessclass van de innovatie maar 

Emirates wil het biometrische pad snel verder uitrollen zodat ook reizigers in economy van de 

voordelen genieten. In de toekomst wordt het systeem eventueel ook toegepast in luchthavens 

buiten Dubai en voor het inchecken van het Emirates-personeel.  

  

Foto's: 



Biometrische apparatuur wordt getest in de incheckzone van de Emirates Businessclass in 

Terminal 2 op de luchthaven van Dubai. Dit eerste 'biometrische pad' ter wereld garandeert 

Emirates-passagiers een veel vlottere reiservaring, van het inchecken tot boarding. 

Biometrische apparatuur wordt getest in bepaalde boardinggates van Emirates in Concourse 

B op de luchthaven van Dubai. Dit eerste 'biometrische pad' ter wereld garandeert Emirates-

passagiers een veel vlottere reiservaring, van het inchecken tot boarding. 
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