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Over de informatierevolutie
In

gesprel~

met Roger van Boxtel

doo r T heo Hoogh iems t ra en Jeroen van den Hoven

U

bent coördinerend minister uoor
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT}-beleid. Een uan
de belangrijkste taken daarbij is de coördinatie uan het millenniumuraagstuk.
Waar ligt de politieke uerantwoordelijkheid
uoor de aanpak uoor het millenniumuraag·
stuk?

Roger van Boxtel is niet
alleen minister voor
grote-stedenbeleid maar ook
voor informatiebeleid.
Wat betekent de
informatierevolutie voor
de inrichting van onze
toekomstige samenleving?
Van Boxtel ziet kansen om
burgers door de nieuwe
technologieën dichter bij
het bestuur te brengen, maar
een drukknop-democratie
kan nooit het uiteindelijke
doel zijn waarschuwt hij.

Het is mijn taak mijn collega's te wijzen op
hun verantwoordelijkheid. Eigenlijk doe ik
super-projectmanagement. Alles wat in
beeld gebracht moet zijn, hebben we geïnventariseerd. Wij hebben de lijst van alle
vitale onderdelen en processen per departement geaccordeerd. Ieder departement
moet daarbinnen verfijning aanbrengen.
Mijn formele verantwoordelijkheid voel ik
materieel breder. Zo heb ik twee brieven
gestuurd naar collega's in het kabinet,
omdat ik de rapportages van het millenniumplatform las dat de capaciteit van de
alarmcentrale 112 bij meer dan zeventig
telefoontjes op hetzelfde moment stilvalt.
Dat mag natuurlijk niet. Ik heb de verantwoordelijke collega's
aangeschreven en gevraagd om een oplossing te bedenken. Daarnaast heb ik me gewend tot burgemeesters, commissarissen van
de koningin en ben ik samen met Timmer, voorzitter van het millenniumplatform naar verschillende bijeenkomsten geweest. De
voortgangsrapportage die in juni uitkomt is cruciaal. Dan moet
het publiek gezegd kunnen worden: wij zijn klaar.
Het lijkt niet ondenkbaar dat zich in de komende tijd met het millenniumvraagstuk vergelijkbare problemen zullen voordoen. De
informatietechnologie is gecompliceerd en dringt steeds verder
door in de samenleving. Het verbijsterende in onze hoogtechnologische samenleving is natuurlijk dat de hele wereld zich afhankelijk heeft gemaakt van software waarvan we niet eens van weten
wat het eigenlijk kan doen. ICT is veel te lang als puur technisch
en als een aanvullend verschijnsel gezien. Het millenniumvraagstuk zorgt er voor dat ICT nu eindelijk door het management
wordt verinnerlijkt.
Microsoft heeft de stelling betrokken dat de oude windows-versies

niet meer te repareren zijn, maar tegelijkertijd brengt het bedrijf een heel nieuw
pakket op de markt: Windows 2000, zonder millenniumproblemen . Dat is een
voorbeeld van de toegenomen afhankelijkheid en daar zullen we ons op moeten
beraden, zowel de private partijen als de
overheid.

Hoe gaat u, gelet op de net genoemde
afhankelijkheid, om met de toegankelijkheid? Hoe uoorkomt u 'informatieapartheid'
Ik heb geld beschikbaar gesteld aan de bi-

bliotheken in Nederland, zodat ze voor
het eind van dit jaar allen over een Internetaansluiting beschikken. Voor een heel
beperkt bedrag kunnen kinderen en volwassenen daar een uur op Internet. Het is
echt fascinerend. Je zou moeten gaan kijken in de Schilderswijk. Daar staat nu
een bibliotheek met PC- aansluitingen.
Het is er iedere dag bomvol met allemaal
allochtone kindertjes uit de wijk die na school, in plaats van voetbal, allemaal naar de bibliotheek rennen. Vier jaar was de jongste
die met de muis achter de PC zat. Ik zag twee Marokkaanse meisjes sollicitatiebrieven maken. Ze trekken ook hun ouders mee naar
binnen. Dat zijn laagdrempelige instituten, waar je mensen die
thuis niet dit soort voorzieningen hebben toch de mogelijkheid van
deze ontdekking biedt.
Verder heb ik met veel plezier de website www.overheid.nl geopend. Ik ben er van overtuigd dat dit op termijn het loket van de
overheid wordt. In dat verband vind ik het ook wel aardig om te
noemen dat ik het project 'overheidsloket 2000' aan het versnellen
ben en de gemeente Tietjerkstradeel daarvoor onlangs een certificaat mocht aanbieden.
Minister van Onderwijs Hermans is bezig met de introductie van
computers op de basisscholen. Mijn idee is dat binnen nu en een
paar jaar een voldoende PC-aanbod net zo noodzakelijk wordt ervaren als een schoolbord.

•

•

De Japanse regering heeft onlangs besloten om in 2002 aan alle
basisscholen informatie-ethiek als uak te introduceren waarin
geleerd wordt hoe met kennis, informati~ en technologie omgegaan
dient te worden. Ook iets uoor Nederland?

1'''eo Hoog"iemst,1'lt is bestuursklllldige ell jllrist. Jemell va ll dell IloveIl is
"oogleraarJilosoJie 'Vall illformatie- ell cOlIlIlI,IIIicaûeteclltlologie aall de
EmwlIIslllliversiteit RolLerdam. BeidelI zijll ree/actellr vall Idee.
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Al W(' l'lhiek niet meteen ver:imallen tot wat wel of niet mag, dan
d 'nk ik dat we ons ind rdaad, ook in het onderwijs. zullen moeten
Ifvrag 'n wat I 'T bet kent voor de manier waarop mensen met
elkaar omgaan. Ik vind dat l'en h Ic interes 'ante vraag waar we
nog \'l·l·1 te Vl'rbrokk('ld over nadenk n in ederland.
/)/'(/(/}!I

dl' ol'l'r/wid vC'rantwcxmfelijk/wul op het terrein vall de
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de o\'cr!wid Iwefll'l'n wrantwool'clelijkheid op dat t I'rein, Dat
i dl' redt'n waarom ik nu met de SO en Klmver in gesprek ben
om er voor te zorg 'n dat dl' :taat hrl auteursrecht op wet- en regelgeving Wl' 'I' in l'igen b 'zit krijgt, zodat burgers daar gratis toe-

,/ I,

gang toe krijgen. Het is mijn doel 'lelling dit voor het eind van het
jaar te regelen.
D overheid moet daarnaast ook de condities om chrijven waaronder IeT-toepassingen plaats dienen te vinden. Daarbij spelen
onder meer de beveiliging en de toegankelijkheid een grote rol.
Aan het einde van mijn ternlijn moet in Nederland het vraagstuk
van de elektronische handtekening zijn opgelost. In dat verband is
er al een acute discussie geweest rondom het gegevensv('rkeer
tu.sen de V ,Europa en de banken. In de VS is de opvatting dat
er sprake van een voldoende beveiliging is als je op Internet
betaalt door lechts je creditcard in het apparaat te ~leken en het
nummer in te toet en. Onze ambitie gaat verder: wij willen een
goed beveiligd systeem en het liefst zodanig dat je uiteindelijk
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slechts één type identificatie krijgt, eventueel zelfs een biometrische, Dat is niet alleen van belang voor het zakelijke verkeer op
Internet, maar dat is ook te koppelen aan de ontwikkeling van een
nieuw paspoort.
Ik vind dat de Nederlandse overheid de taak heeft om de voorwaarden voor de omgang met ICT te formuleren. We moeten niet
langer wachten totdat we dat in Europees verband ooit een keer
geregeld hebben. Ieder land heeft heel andere opvattingen en als
je in die molen zit, dan kan het heel lang duren en blijven allerlei
vragen onbeantwoord. Als Nederlandse overheid kunnen we, samen met het bedrijfsleven, een voortrekkersrol vervullen.

Kan het mensen gewoonweg niet zoveel schelen?

Beschouwt u deze zoektocht naar een goede mix tussen markt en
overheid als kenmerkend voor D66?

Wanneer er één keer misbruik van informatie wordt gemaakt, dan
is dat één keer teveel. Als er genetische informatie bekend wordt
bij een bank en je krijgt om die reden geen lening, dan heb je echt
de poppen aan het dansen. Iedereen roept: dat gebeurt niet. Maar
wat als blijkt dat het op vrij grote schaal wel kan? Aan de samenleving moet de vraag voorgelegd worden of de toekomst er zo uit
moet zien.
Diezelfde discussie hebben we in het kabinet gehad rondom de
nieuwe centra voor werk en inkomen, die gecreëerd zullen worden
voor arbeidsbemiddeling, reïntegratie en keuren. Kunnen we
daarbij het gescheiden gebruik van persoonsgegevens garanderen? De wijze waarop in de sociale zekerheid omgegaan wordt met
persoonsgegevens fascineert mij in hoge mate en ik vind dat die
discussie op het scherpst van de snede gevoerd moet worden.

Als je mensen nu uitlegt dat de bonuskaart bij Albert Heijn allerlei informatie geeft aan een bedrijf, dan halen ze er allemaal hun
schouders bij op, want de korte termijnwinst is dat je f.6,- goedkoper boodschappen doet op zaterdag. Een aantal principiëlen weigert een bonuskaart, maar het overgrote deel van het publiek accepteert dat nu. Meer dan denk ik een jaar of twintig geleden.

Mensen weten niet van grote informatiestromen, bijvoorbeeld tussen de sociale zekerheid en de gezondheidszorg?

Als kamerlid heb ik me redelijk fel verzet tegen de ongebreidelde
marktontwikkeling van de zorgpas. Het nut en de noodzaak van
de zorgpas onderschrijf ik: het scheelt een hoop bureaucratie.
Maar de vraag is buiten de naam-, adres- en woonplaatsgegevens,
welke andere gegevens komen er op zo'n pas? Komen er ook medische gegevens op? Nee, zeggen de ontwikkelaars dan, dat zijn we
helemaal niet van plan. Maar ondertussen zit er wel een voorziening van een meter op zo'n kaart, waarvan slechts 0.1 rum wordt
gebruikt. Waarom maken ontwikkelaars dan zo'n kaart? Wie zuIlen er in de toekomst gebruik van maken? De zorgverzekeraar?
Die intensief gegevens uitwisselt met de bank en de schadeverzekeraar? Mogen die dan alle gegevens gaan gebruiken? In de huidige wet- en regelgeving vallen er wat dat betreft nog gaten. De
nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens probeert die gaten te
dichten, maar zelfs dan blijft waakzaamheid in het volgen van
nieuwe ontwikkelingen geboden. Het lastige voor D66, als kampioen voorvechter van privacybescherming, is dat in de maatschappij een toenemende onwetendheid te bespeuren is over wat er mogelijk is op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
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Heeft de overheid zelf ook belang heeft bij persoonlijke data? Is er
geen spanning tussen het publieke belang en het privacyvraagstuk?
Laten we het eens van de andere kant bekijken. We hebben een
vrij principiële discussie in de Kamer gehad over de Koppelingswet. Toen ik in de Kamerfractie zat hebben we die uiteindelijk
toch gesteund. We hebben de gouden regel dat iedereen die hier legaal verblijft aanspraak kan maken op sociale voorzieningen.
Iedereen die hier illegaal is,
heeft in principe geen aanspraak op voorzieningen. Dus
moet je een verificatiesysteem
hebben . Vanuit de overheid
vind ik dit een legitieme benadering. Het omgaan met persoonsgegevens gebeurt bij de
overheid altijd in volstrekte
transparantie. Bij marktpartijen is van die transparantie echter lang niet altijd sprake. Ik
geef een reëel voorbeeld: een
zorgverzekeraar weet dat de
vrouw van meneer X een keer
naar een kliniek is gegaan om
een erfelijkheidsonderzoek te
laten doen. Vervolgens wordt
de-ze man bij de bank geen
tweede hypotheek verstrekt
zonder verdere toelichting. Achter de schermen is echter bekend geworden dat medische
informatie is doorgespeeld naar
de kredietverstrekker.

'Drukknop-democ"atie kan niet het doel zijn'
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bezit hebben van naaktfoto's van jonge kinderen, dan is er al een
heel juridisch dispuut over de vraag of je daarmee in het bezit beut
van kinderporno of dat je toevallig een foto hebt van kinderen van
je vrienden die je op het strand in Tenerife hebt gefotografeerd. In
zo'n geval is de bewijsvoering ongelooflijk zwaar.

Een dergelijke handelswijze is volstrekt ontoelaatbaar en ik vind
dat je dat publiek ook hard moet stellen en voor adequate regelgeving en handhaving moet zorgen om het te voorkomen. Zeker nu
allerlei grote particuliere organisaties een enorme teclmologische
capaciteit hebben in termen van datamining, het schatgraven in
databanken met gegevens.

Is ons rechtsstelsel en -denken nog wel adequaat?

c-

Zou ook niet aluast nagedacht moeten worden ouer een ICT-paragraaf in een toekomstige Europese Grondwet?

In mijn optiek is het hele rechtsdenken in de problemen gekomen.
Ons strafrecht is gefundeerd op de gedachte van de bescherming
van inclividuele vrijheden. De cliscussies gaan nu, in het verlengde van de discussies over geweld op straat, over de vraag of je preventief moet kunnen fouilleren en of je cameratoezicht moet toestaan. Je ziet dus een ontwikkeling van de individuele vrijheidsbescherming naar meer collectieve bescherming. De huiclige problematiek is echter het beschermen van massa's tegen het inclividuo Terwijl het recht systeem dat wij kennen is gefundeerd op de
omgekeerde gedachte: het inclividu beschermen tegen de boze buitenwereld. Cameratoezicht is bijvoorbeeld juridisch gezien een hele broze afweging, waarbij de maatschappelijke vrijheid op gepannen voet staat met het inclividu dat daar misbruik van wil
maken. Tijdens de campagne zagen we in een clisco in Rotterdam
een camera die in de gaten houdt wat daar gebeurt. Negen van de
tien mensen clie uit de clisco gingen, zeiden daar geen problemen
mee te hebben en zich daar juist wel lekker bij te voelen. Als het
maar zichtbaar is en de banden snel vernietigd worden. Ook bij
het bekijken van de banden krijg je weer vragen als: bekijk je het
gelijktijdig, bekijkje het achteraf, hoe dan precies, wie dan precies.
Die afweging moet heel zorgvuldig worden gemaakt. We moeten
anders leren kijken naar de juridische werkelijkheid.

s-

an
dt

uit
de
en
we
deet
die

ser
uk?
een

Een teed volwa ener Europese democratie zal er niet aan ont'nappen om de basi spelregels van die gemeenschap vast te leggen. Ik vind dat dan ook informatierechten en -plichten aan de
orde moelen komen. Maar alsje kijkt naar de geschiedenis van de
eenwording van Europa ging het eerst over veiligheid, toen over
landbouw, nu over het gemeen chappelijk betaalmiddel. Straks
gaal het over de uitbreiding en dan mag je hopen dat het eindelijk
zal gaan over een gemeenschappelijk immigratiebeleid, want dit
mee~t acute probleem staat onderaan op de agenda. Al je daar
het IeT-vraagstuk. naast zet, denk ik dat het nu niet de hoog te
prioriteit heeft.
Ik \'ind wel dat we na moeten gaan denken over wat de informalierevolutie voor de inrichting van onze toekom tige amenleving
bel k nt. Veelzeggend is bijvoorbeeld hoe mijn oudste zoontje zijn
spreekbeurt maakt. Vroeger zat je met een kind uren in dikke
encyclopedieën te bladeren en nu urft hij naar www.encyclopedie. nl en via de printer komt driekwart van zijn spreekbeurt elUit
rollen. Daar valt niemand meer van achterover in het onderwij .
Er worden nu al beveiligde systemen gebouwd, zodat men niet
elkaars spreekbeurten van het Internet kan ophalen. Als je dat
ziet bij d gen ratie van tien tot twaalf jaar, dan weetje dat dit een
enorme impact krijgt.

Wat uindt u eruan dat lCT uoor de democratie
directe democratie mogelijk maakt?

Moeten er instituties gecreëerd worden om te zorgen uoor een goede
inrichtlllg uan de informatiesamenleuing?
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dl' hwulhat'lIlg van regelgeuing uoor de Elektronische nelweg
I'I'n ('I/orm probleem?
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.Ja. ik vind hel daarom een intere ante elhi che vraag, om in di geen
trekt
.Achr be'sche
naar

sic met de burger' te beantwoorden, lot waar de overheidsnormering op hel Inl roet dient te reiken. D overheid zal eerlijk
mIJden zeggen waar haar mogelijkheden ophouden. In het publieke dom in kun j wel waarborgen treffen, maar in het private
domein moeilijk. Al je kijkt naar de Kamerdebatten over h t in
l·U.
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Ik heb daar zelf enige aarzeling bij. Ik ben niet tegen flankerende
in trumenlen van directe democratie. Ik ben immers ook voor het
correctieve referendum als aanvulling op onze representatie\e democratie. Weliswaar is het technisch over een aantal jaren mogelijk om thuis in de huiskamer een apparaatje te hebben waarmee je ook kunt stemmen en zullen er wellicht hoge eisen worden
gesteld aan de beveiliging daarvan. Maar ik vind de eerste taak
van de overheid om de mogelijkheden die ICT biedt veel breder te
benutten voor het organiseren van een democratisch debat. Voordat de mensen op de knop gaan drukken, moeten ze beschikken
over alle relevante informatie, tegengeluiden hebben kunnen horen en in de gelegenheid zijn geweest om met anderen van gedachten le wisselen. Dat kan nu op een veel snellere en efficiëntere
manier. Ik vind het onzin om mensen verplicht le laten temmen,
zoals de laatste tijd wel eens bepleit wordt. Het is zinniger om te
denken over de vraag wat de digitalisering eraan zou kunnen bijdragen om mensen meer te betrekken bij het bestuur en het kiezen van hun vertegenwoorcligers. De digitalisering trekl wel een
wi el op de overheid zelf, die zal zich in haar opstelling naar en
tu en de burgers ook moeten kantelen. Dat is voor de logge overheidsbw'eaucralie een enorme opgave. Ik zou het een verarming
vinden als we in een drukknop-democratie zouden terechtkomen.
Dat kan nooit het uiteindelijke doel zijn .•

.Ja. om die reden i. door h t mini terie van Binnenland e Zaken
en Koninkrijksrelatie een commis ie inge teld onder leiding van
professor Franken om te be tuderen hoe de digitalisering zich verhoudt tot een aantal grondrechten. Hoe verhoudt de vrijheid van
informallevoorziening zich bijvoorbeeld tot vragen van encryptie,
het onzichtbaar maken van informatie? Moel je grenzen tellen
aan wat er op het Internet komt? In hoeverre zijn die wettelijke
b"'enzl'll te handhaven bij digitale bronnen waar je wereldwijd toegang tOt' hebt? Al je dat al zou willen reguleren, loop je bijna acht 'I' onnavolgbare ontwikkelingen aan. Kinderpornozaken hebben
dal uI geleerd. Tegen de lijd dat je er achter bent waar de darkrooms \'<ln Internet zijn, is dat alweer gelekt en zijn ze verplaatst.
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