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Is privacy 
een kabinetscrisis 

Sinds, 2001 heeft een stoet van politici, ambtsdragers en bestuurders de wetten 
en normen die de privacy'van de Nederlandse burger beschermen, met de vinger 
nagewezen als belemmering voor het oplossen van dringende maatschappelijke 
problemen. Privacybescherming was kennelijk doorgeschoten en daar moest maar 
wat aan gedaan worden. Nu het terrorisme zich daadwerkelijk in Nederland mani
festeert, is de discussie verscherpt en lijkt een pleidooi voor bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer alleen maar van wereldvreemdheid te getuigen. Hoe zou 
in een dergelijke situatie privacy een kabinetscrisis waard zijn? 
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Laat er geen misverstand over bestaan dat we de strijd tegen het terrorisme met alle midde
len rechtens moeten voeren. De bevoegdheden die geheime diensten, politie en justitie ter 
beschikking staan, zijn in de afgelopen tijd daartoe sterk uitgebreid. De laatste voorstellen tot 
verruiming van bevoegdheden voorzien onder meer in een intensievere informatie-uitwisse
ling tussen veiligheidsdiensten, politie, Openbaar Ministerie en de IND. Dit komt boven op de 
op 1 september 2004 in werking getreden antiterrorismewetgeving, de reeds ingevoerde of 
nog in te voeren bevoegdheden voor I1et onderscheppen van telecommunicatie en de bevoegd
heid tot het opeisen van informatie bij bedrijven en andere organisaties. Een ruime bewaar
plicht voor de verkeersgegevens van de telecommunicatie van eenieder is in de maak. 
Opsporingsbevoegdheden mogen nu al worden ingezet zonder dat sprake is van verdenking 
van overtreding van het Wetboek van Strafrecht. Het is, aldus de betrokken ministers, voor de 
overheid voldoende dat -een burger haar argwaan opwekt om hem te kunnen observeren ten
einde vast te stellen of de argwaan gerechtvaardigd is of niet: 
Toch is Theo van Gogh vermoord. Wat er precies is misgegaan laat ik aan anderen om te 
beoordelen, maar wie de adembenemende ops'Omming van momenten leest waarop de ver
dachte bij de geheime dienst in beeld kwam, krijgt niet de indruk dat het lag aan een gebrek 
aan bevoegdheden voor de overheid. \ 

De roep o,m meer bevoegdheden klinkt al jaren in de publieke discussie over veiligheid, vaak 
onder toevoeging dat de burger graag wat privacy zal inleveren voor meer veiligheid. Burgers 
spreken dat in meerderheid niet tegen. Keer op keer geven zij te kennen dat zij helemaal niets 
te verbergen hebben. Zouden burgers zich echter niet bekocht mogen voelen als de vraag om 
meer bevoegdheden vooral dient om het falenyan organisaties en bestuurders toe te dekken? 
Bestuurders en werkers in het veld zouden machteloos moeten toezien hoe misstanden blijven 
bestaan, omdat zij met handen en voeten gebonden zijn aan de privacywetgeving. Het is te 
fantastisch voor woorden. Of het nu ging om het aanpakken van veelplegers, pverlast gevende 
verslaafden, uitkeringsfraudeurs of kindermishandeling, verantwoordelijken stelden dat de 
privacywet hen in de 'weg zat, meestal in strijd met de feiten en meestal in weerwil van de 
eigen wettelijke speelruimte. De werkelijke oorzaak van de problemen blijkt meestal in de 
organisaties zelf of in de gebrekkige onderlinge samenwerking te schuilen. ' 
Het is dus maar de vraag of er veel te winnen is met een herbezinning op de grenzen van de 
privacy. Want wat stelt iemand dan eigenlijk voor? Bescherming van persoonsgegevens gaat 
uit van een aantal eenvoudige principes: persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld en 
gebruikt, maar alleen voor zover noodzakelijk en voor speCifieke doelen; de burgers om wie 
het gaat, worden hierover geïnformeerd en hebben recht op inzage en correctie van onjuisthe- ' 
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den; de gegevens worden goed beveiligd, 
zijn niet zomaar toegankelijk en worden niet 
zonder reden bewaard. Overheden hebben 
de verplichting zich steeds af te vragen of 
het niet· anders kan, of het niet met minder 
kan, en vooral of het wel effectief is. 
Een politicus of bestuurder die privacy als 
hinderpaal ziet, wil zich deze vragen dus 
niet stellen en zegt in feite dat de burger 
zièh een willekeurig verzamelen en gebrui-

. ken van gegevens over zijn handel en wan
del maar moet laten welgevallen. 
Bestuurders kunnen zich straffeloos ver
schuilen achter de schaamlap van de hinder-. 
Iijke prïvacywet zolang politici en journa
listen hen niet de lastige vragen stellen die 
privacywetgeving wel stelt. Wie privacybe
scherming op de helling wil zetten, moet 

maar uitleggen waarom hij kennelijk geen 
last wil hebben van verantwoording van· 
doel, effectiviteit en evenredigheid van over
heidsmaatregelen. 

Verdere grepen in de schatkist van de bur
gerrechten kunnen geen ander doel dienen 
dan af te leiden van schamel functioneren 
van de overheid. Ik heb niet de illusie dat er 
niets met de vrije samenleving gebeurt als 
talloze onverdachte burgers het doelwit van 
systematisch onderzoek zouden worden, 
ongemerkt en ongecontroleerd. Zo bezien 
durf ik de stelling wel aan dat privacy een 
kabinetscrisis waard is. 
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