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Behorende bij het proefschrift Koppeling in uitvoering. Een verkennende slitdie
naar de betekenis van het koppelen van persoonsgegevens dc,or uitvoe,·ende
overheidsorganisaties voor de positie van de burger als client van de overheid
van H.P.M. van Duivenboden

1     Integratie van informatiesystemen kan pas succesvol zijn indien bij de
betrokken partijen voldoende draagkracht bestaat voor samenwerking op
bestuurlijk en organisatorisch niveau.

2.     Er wordt in de praktijk onvoldoende aandacht geschonken aan hetgeen in
Australia positive data matching \Nordt genoemd: het specifiek ten behoeve van
de burger toepassen van technieken van gegevenskoppeling.

3 Waar koppelingstechnieken worden toegepast zonder goed zicht te hebben

op de consequenties voor de werkprocessen van de betrokken organisaties. is de
kans op mislukking aanzienlijk.

4       Wettelijke regels voor de omgang met persoonsgegevens hebben per satdo
minder invloed op de positie van de burger dan de cultuur en werkprocessen van
een dienstverlenende overheidsinstantie.

5       Moderne beleidswetgeving heeft per saldo meer invloed op de positie van
de burger dan toepassing van koppelingstechnieken.

6      De opkomst van het begrip kennisintensieve organisaties duidt aan dat het

adagium kennis is macht in afnemende mate alleen toepasbaar is op individuele
personen.

7 Overheidsorganisaties dienen bij het bepalen van hun beleidsvisie
structureel aandacht te besteden aan drie  k'r. kennismanagement.
klantgerichtheid en ketenintegratie.

8      De relatie tussen organisatie en informatie dient niet langer alleen in de
naam van organisatie-onderdelen tot uiting te komen, maar zou een vast
gespreksonderwerp in de bestuurskamer moeten zijn.

9      Beeldvorming is de werkelijkheid.

10 Nederlands grootste concentratie provincialen bevindt zich in Amsterdam.
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1           INLEIDING

1.1       Aanleiding tot onderzoek

In NRC Handelsblad van 23 oktober 1993 schildert Jaap Boerdam de minister
van Justitie Hirsch Ballin in een cynische bijdrage af als de supercop die
beslissende slagen in de war against crime wint - precies de figuur die de
Nederlandse samenleving zo hard nodig heeft. In deze periode treedt het
koppelen van persoonsgegevens in de strijd tegen criminaliteit en fraude voor
het eerst goed op de voorgrond (Boerdam, 1993). Boerdam speelt daar
schertsend op in met zijn artikel. Hij stelt daarin onder meer dat het centrale
rechercheteam van Justitie   in de strijd tegen criminaliteit 'alle mogelijke
gegevensbestanden aan het koppelen is' en dat - daarop voortbordurend -
de PvdA geen geschikte kandidaten kan vinden voor de Tweede Kamer nu
blijkt dat 'de headhunters geen enkele deane kandidaat meer kunnen vinden
aangezien Hirsch Ballins task force Ook toegang heeft tot de bestanden van de
Sociale Dienst en de Informatiseringsbank.'

Begin jaren negentig is het bovengenoemd artikel een van de vele
krantenartikelen die verwijzen naar de kansen en bedreigingen die
gegevenskoppeling de samenleving te bieden heeft. Ook in de Nederlandse
wetenschappelijke wereld wordt een bescheiden en met name juridisch getinte
start gemaakt met het schenken van aandacht aan bestandsvergelijkingen en
door computers ondersteunde doelgroeponderzoeken (bijvoorbeeld

Overkleeft-Verburg, 1988; Gardeniers, 1989; Kuitenbrouwer, 1990): In de
voorliggende studie wordt niet zozeer vanuit een maatschappelijk of strikt
juridisch perspectief naar gegevenskoppeling gekeken, maar wordt vanuit een
bestuurskundig perspectief aandacht besteed aan de betekenis van koppeling
voor de positie van de burger2 als client van de overheid.

De belangrijkste aanleiding tot deze studie ligt overigens wel op het
maatschappelijke en juridische vlak. Informatie- en communicatietechnologie
(ICT) in het algemeen en gegevenskoppeling in het bijzonder raken aan
fundamentele, maatschappelijke en juridische thema's als de kwaliteit van het
overheidsoptreden en het recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Daarnaast bernvloedt ICT het meer alledaagse werk van
overheidsinstanties en de contacten die zij onderhouden met de burger.
Bestanden en daarin opgeslagen gegevens worden, behalve in het kader van
de bestrijding van fraude en criminaliteit, gekoppeld met het oog op
verbetering van de dienstverlening ('in enkelvoud invullen s.v.p.'), het
genereren van actuele beleidsinformatie ('met 66n druk op de knop')
bijvoorbeeld of het verkorten van de doorlooptijd van afhandelingsprocedures
('klaar terwijl u wacht'). Frissen (1996: 62) noemt als uiteenlopende
stimulansen voor koppelingen onder meer dat deze uit oogpunt van verificatie
en controle effectief kunnen zijn, dat koppelingen kunnen leiden tot verrijking



van de informatie waarover organisaties beschikken, tot het verkrijgen van
inzicht in patronen en samenhangen tussen persoonsgegevens - en tot de
mogelijkheid op basis daarvan nieuw beleid te ontwikkelen.

1.2        Opzet van het onderzoek

Omdat het thema van deze studie - de betekenis van het koppelen van
persoonsgegevens binnen het openbaar bestuur - een relatief jong en
onontgonnen terrein betreft, heeft de studie een exploratief karakter. De studie
richt zich op de betekenis die koppeling van persoonsgegevens in de
beleidsuitvoering heeft voor de positie van de burger in zijn betrekkingen met
overheidsinstanties.

Eerst vindt, op basis van de beschikbare literatuur en eerder verricht empirisch
onderzoek, een verkenning plaats van het begrip gegevenskoppeling
(hoofdstuk 2). De bredere context waarbinnen gegevenskoppeling bestudeerd
wordt - informatisering in het openbaar bestuur - is onderwerp van veel
artikelen, rapporten en proefschriften die door de gelijknamige Tilburgs-
Rotterdamse onderzoeksgroep (waarbinnen ook deze studie is opgestart) zijn
gepubliceerd.3 Veel van het door deze groep verricht empirisch onderzoek
naar informatisering wordt gebruikt voor een nadere verkenning van de
implicaties die ICT heeft voor het functioneren van het openbaar bestuur. Op
basis hiervan wordt de studie nader toegespitst op de beleidsfase waarin de
positie van de burger het meest in het geding is: de uitvoering van beleid. In
hoofdstuk 3 wordt de keuze voor bestudering van implementatieprocessen
nader toegelicht door er op te wijzen dat daar de meest belangwekkende
informatiseringsprocessen plaatsvinden, en dat koppeling in de
uitvoeringsfase een bron van informatie kan zijn voor de andere beleidsfasen
(agendavorming, beleidsformulering en beleidsevaluatie). Tevens wordt, op
basis van de verkenning van het thema gegevenskoppeling en van de context
van informatisering in het openbaar bestuur, de centrale vraag geformuleerd:

Welke betekenissen heeft het koppelen van persoonsgegevens door
uitvoerende overheidsorganisaties voor de positie van de burger als client van
de overheid?

In hoofdstuk 4 worden de mogelijke implicaties van het inzetten van
koppelingstechnieken in de beleidsimplementatie voor de positie van de
burger als client van uitvoerende overheidsinstanties in kaart gebracht.
Resultaat daarvan is een uitgebreide lijst van vraagstukken betreffende de
'positionering' van de burger. Deze zal in het empirisch onderzoek worden
gebruikt.

2



Met hoofdstuk 5, waarin de aanpak van het empirisch onderzoek wordt
beschreven, wordt een brug geslagen tussen de theoretische verkenningen uit
de eerste hoofdstukken en de casestudies uit de laatste hoofdstukken.4 Met het
casestudy onderzoek wordt het ontstane zicht op de betekenis van koppeling
verder verdiept en toegespitst op de positie van de burger in de uitvoerings-
praktijk.

Twee grote overheidsorganisaties in eigen land (een gemeentelijke sociale
dienst en de Rijksdienst voor het wegverkeer) en vier gelijksoortige
organisaties in het buitenland (Australie en Zweden) hebben hun
medewerking verleend aan het onderzoek. Deze organisaties zijn geselecteerd,
omdat binnen hun beleidsterreinen de beleidsuitvoering in toenemende mate
wordt ondersteund door toepassingen van moderne informatie- en
communicatietechnologie.

Voor de uitvoering van de studies en voor de verwerking van de resultaten is
een gedetailleerd onderzoeksprotocol opgesteld, waarin onder meer de eerder
geformuleerde vraagstukken betreffende de positionering van de burger en
enkele vooraf opgestelde analyseschema's een plaats hebben. Voorts biedt het
onderzoeksprotocol ruimte voor bestudering van de voor de betekenis van
koppeling relevant geachte bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen.
Deze ontwikkelingen worden in kaart gebracht door te starten met een
verkenning van de mate waarin voor de uitvoering van het beleid een
integratie van informatiesystemen en informatienetwerken plaatsvindt en heeft
plaatsgevonden. Daarna wordt bekeken in hoeverre sprake is van
daadwerkelijke doorwerking van deze integratie in bestuurlijk en
organisatorisch opzicht. Dit geschiedt aan de hand van het opsporen van
indicaties voor horizontalisering (intensivering van de communicatie tussen
uitvoeringsorganisaties), virtualisering (dominanter worden van digitale
gegevens in de beleidsuitvoering) en infocratisering (het in toenemende mate
formeel toekennen van legitimiteit aan de in interne en externe
informatiesystemen vastgelegde gegevens). De gevonden 'implicaties voor
integratie' vormen vervolgens het decor waartegen bestudering van de positie
van de burger plaatsvindt.

In respectievelijk hoofdstuk 6 en 7 wordt verslag gedaan van de casestudies
van de gemeentelijke sociale dienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
De casestudies die verricht zijn in Zweden en Australie zijn kort weergegeven
in hoofdstuk 8. Daarna wordt met hoofdstuk 9 de studie naar
gegevenskoppeling afgesloten door de belangrijkste bevindingen uit de
casestudies nog eens samen te vatten en op hoofdlijnen met elkaar in verband
te brengen. De bevindingen uit de Nederlandse casestudies worden
geanalyseerd door een vergelijking te maken met de in de buitenlandse
casestudies gevonden 'resultaten-op-hoofdlijnen.' Het eindresultaat geeft
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inzicht in de verschillende betekenissen die het koppelen van
persoonsgegevens heeft voor de positie van de burger als client van
uitvoerende overheidsorganisaties. Afgesloten wordt met enkele algemene
observaties van de toepassing van ICT binnen het openbaar bestuur. Deze
hebben betrekking op de integratie van informatiesystemen, de effecten van
ICT in de praktijk en de rol die beleid en regelgeving daarbij spelen.

1 De invoering van de Koppelingswet (op 1 juli 1998) geeft aan dat het
onderwerp zeker zo actueel is als in het begin van dit decennium. Doel van deze wet
is om mensen die onrechtmatig in Nederland verblijven uit te sluiten van
voorzieningen als bijstand, ziekenfonds en huursubsidie, om hen zo te bewegen het
land te verlaten (Binnenlands Bestuur, 1998: 26). Organisaties als de Belastingdienst,
gemeentelijke sociale diensten, ziekenhuizen en woningbouwcorporaties kunnen op
grond van de Koppelingswet 'voor de uitvoering van allerlei regelingen' gebruik
maken van de gegevens over de verblijfstitel van een vreemdeling, zoals deze zijn
opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). In de praktijk betekent dit
dat gegevens van de GBA en de Vreemdelingendienst worden gekoppeld met
persoonsgegevens uit de administraties van tai van andere organisaties, met als doel
de uitvoering van het vreemdelingenbeleid te verbeteren (Bekkers, 1998: 12).
2 In deze studie wordt met het woord burger zowel vrouw als man aangeduid.
In verband met de leesbaarheid is er echter voor gekozen bij verwijzingen alleen de
voor een mannelijke burger toegepaste aanduidingen (hij, zijn) te gebruiken.
3 Zie voor een overzicht onder meer Zuurmond et al. (1994), Frissen (1996),
en Snellen en Van de Donk (1998).
4    Er is voor casestudies gekozen als onderzoeksmethode vanwege het
iteratieve en exploratieve karakter van de studie - zie verder hoofdstuk 5.
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2           KOPPELING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Inleiding

In hun studie naar het overheidsbeleid inzake toepassing en introductie van
informatietechnologie in de Rijksdienst merken Van de Donk en Meyer op,
dat het lijkt alsof het succes van koppeling van gegevensbestanden als wapen
in de strijd tegen fraude een nieuwe impuls betekent voor 'een interessante
coalitie tussen politiek en technologie' (Van de Donk en Meyer, 1994: 54).
Deze coalitiegedachte kan worden teruggevonden in wat men de politiek-
inhoudelijke sturing van de overheidsinformatievoorziening noemt: het op
'politiek verantwoordelijk niveau leiding geven aan de verdere ontwikkeling
van de overheidsinformatievoorziening, terwijl tegelijkertijd meer en meer een
visie wordt ontwikkeld over de inhoudelijke richting waarin die van de
informatievoorziening moet worden gestuurd'.1

Nu fraudebestrijding een grote politieke prioriteit heeft, lijkt de politieke
bemoeienis met informatietechnologie inderdaad aangewakkerd te zijn door
de mogelijkheden die gegevenskoppeling de samenleving te bieden heeft. De
vraag is of het accent daarbij eenzijdig op verbetering van de uitvoering en
handhaving van overheidsbeleid ligt, of dat ook aandacht besteed wordt aan
verbeteringen in de dienstverlening aan de burger. In het algemeen wordt de
toename van persoonsgegevensverkeer binnen de publieke sector
beargumenteerd aan de hand van beide aspecten: verbetering van de
efficientie en effectiviteit van bestuur dn verhoogde kwaliteit van de service.
Er zijn echter ook minder rooskleurige toekomstperspectieven denkbaar. Zo
kan het voor de burger lastiger worden zicht te houden op de verwerking van
zijn gegevens, terwijl het controlepotentieel van de overheid jegens de
individuele burger juist groeit. Een verlies aan (informationele) privacy  is  niet
denkbeeldig.  In een dergelijk perspectief zou koppeling van persoonsgegevens
meer voordelen voor overheidsinstanties opleveren dan voor de burger.
Anderzijds kan gewezen worden op de gedachte dat zonder de toepassing van
moderne informatietechnologie de overheid geen uitvoering kan geven aan de
omvangrijke en complexe wetgeving van onze verzorgingsstaat. Althans, niet
zonder dat het overheidsapparaat een schrikbarende omvang zou aannemen
(Van de Donk en Meyer, 1994). Kortom, informatisering biedt de samen-
leving in het algemeen zowel kansen als bedreigingen. Bij koppeling is deze
tegenstelling in versterkte mate zichtbaar.

Einddoel van deze studie is inzicht te verwerven in de betekenis die de
toegenomen integratie van informatiesystemen en gegevenskoppeling hebben
voor de positie van geregistreerde burgers. Een centrale rol is hierbij
weggelegd voor veranderingen in de wijze waarop uitvoeringsinstanties
gebruik maken van persoonsgegevens. Omdat verondersteld wordt dat de
meest belangrijke veranderingen betrekking hebben op het toepassen van



gegevenskoppeling, worden deze bestudeerd vanuit de verschillende vormen
waarin die koppeling gemaakt wordt. Dit hoofdstuk dient als verkenning van
het begrip gegevenskoppeling. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de
verschillende vormen waarin gegevens kunnen worden gekoppeld. Daarna
worden het politiek-bestuurlijke debat en enkele ontwikkelingen in het beleid
en in de wet- en regelgeving aangaande koppeling in kaart gebracht.
Afgesloten wordt met de behandeling van de meest opvallende kansen en
bedreigingen die koppeling met zich brengt, waarmee tegelijkertijd wordt
teruggekomen op het in deze inleiding aangeroerde dubbelzinnige karakter
van koppeling.

2.2        Koppeling van persoonsgegevens

2.2.1 Het begrip gegevenskoppeling

Een essentieel kenmerk van onze huidige informatiemaatschappij is het
uitwisselen van gegevens. Koppeling is 66n van de vormen waarin deze
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.2 Koppeling is eigenlijk een verzamel-
begrip, een zogenaamd paraplubegrip (Gardeniers en Holvast, 1990: 5). Onder
deze paraplu vallen allerlei soorten van 'relatielegging'. Hierbij gaat het om
het aanbrengen van verbanden tussen bestanden die persoonsgegevens
bevatten. Midden jaren negentig is er 66n vorm die zich in een grote
belangstelling mag verheugen: het tegen elkaar uitdraaien van geautoma-
tiseerde persoonsregistraties met als doel het opsporen van frauderende
burgers.  Bij deze vorm van koppeling wordt vooraf geen onderscheid gemaakt
tussen de verschillende, in de bestanden opgenomen persoonsgegevens.
Ongeacht de betrouwbaarheid worden de gegevens van alle geregistreerden in
de koppelingsoperatie betrokken. Omdat dit onderscheid niet voorafgaand aan
het uitvoeren van de koppeling wordt gemaakt, wordt wel gesproken van een
koppelingsvorm waarbij de gegevens van tot dan toe 'onbekende' personen
worden uitgewisseld (CPO, 1993). Een voorbeeld is de gemeentelijke sociale
dienst van Amsterdam die, door koppeling van haar bestand met dat van de
Informatie Beheer Groep, 'clienten' opspoorde  die   in 1990 naast  hun   bij-
standsuitkering studiefinanciering hadden ontvangen. Resultaat was een lijst
van  meer  dan   1500   tot  dan toe 'onbekende' studenten, waarvan na nader
onderzoek zo'n 200 dcht 'bekend' werden. Dit aantal bleek samen goed voor
meer dan 4 miljoen gulden aan ten onrechte uitbetaaide bijstandsuitkeringen.
De toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken Wallage was enthousiast en
reageerde dan ook direct met de verklaring dat alle gemeenten hun bestanden
dienden te koppelen met de Groningse studiefinancierder. Niet bij alle vormen
van koppeling is sprake van dergelijke 'visexpedities' (Gardeniers en Holvast,
1990). Ook bij verificatie van gegevens, voorafgaand aan bijvoorbeeld het
toekennen van het recht op een bepaalde voorziening en bij het doorgeven van
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mutaties, kan van koppeling van persoonsgegevens gesproken worden. Onder-
staand worden de verschillende koppelingstechnieken behandeld, zodat een
eerste blik op deze toepassing van moderne informatie- en
communicatietechnologie (ICT) wordt verkregen.

2.2.2 Koppelingsvormen

In zijn onderzoek naar verschillende vormen van gegevensuitwisseling heeft
het Centrum voor Privacy-Onderzoek (CPO) een indeling in koppelingsvor-
men gepresenteerd, die goed zicht verschaft op de verschillende mogelijkhe-
den voor het combineren van gegevens (CPO, 1993). Op basis daarvan is in
schemavorm de volgende indeling te geven:

Tabel 2.1 Koppelingsvormen

Categorie Omschrijving

Verificatie en Uitwisselen van gegevens met het
gegevensverstrekking oogmerk informatie uit te wisselen van

personen die bekend zijn, hetzij op
basis van naam, hetzij op nummer

Computer Matching Uitwisselen van gegevens met het
oogmerk aan de hand van bekende
kenmerken of vooronderstellingen tot
dan toe onbekende personen op te
sporen

Computer Profiling Het combineren van gegevens teneinde
profielen van (groepen) mensen op te
stellen

Integratie Gegevensuitwisseling met een zodanig
permanent karakter dat van een nieuwe
registratie gesproken kan worden

2.2.2.1  Gegevensverstrekking en verificatie

Bij de categorie gegevensverstrekking en verificatie worden gegevens van
personen uitgewisseld, die door directe identificatie (op naam of nummer)
bekend zijn bij degene die het initiatief neemt tot gegevensuitwisseling. Het
gaat hierbij steeds om gegevens van een bepaald persoon of van een bepaalde
groep personen. Koppelen met gegevens van een in beginsel onbeperkte groep
personen valt niet in deze categorie, omdat dan geen sprake meer is van
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direct identificeerbare personen. In de internationaal zeer bekende indeling
van het Amerikaanse Office of Technology Assessment (OTA) kan een verge-
lijkbare koppelingscategorie worden terupevonden in de vorm van Computer
Aided Front End Verification (CAFEV). Verschil is dat in de hier gebruikte
indeling minder de nadruk wordt gelegd op het verifieren van gegevens en
meer op de algemene categorie van gegevensverstrekking met betrekking tot
personen die 'bekend' zijn. Een dergelijk brede opzet past beter bij de huidige
praktijk, waarin bij gegevensverstrekking behalve verificatie ook andere
vormen van informatie-uitwisseling plaatsvinden, die niet - zoals bij
verificatie - alleen het toetsen op juistheid of volledigheid ten doel hebben.
Zo valt ook het doorgeven van mutaties in de adresgegevens in deze categorie,
waarbij gegevensverstrekking dient ter opschoning van de bestanden.  Deze
koppelingsvorm wordt in de praktijk al door een groot aantal instanties
toegepast. Zo kan een gemeentelijke sociale dienst (GSD) de door de client
verstrekte gegevens verifieren bij instanties als de Belastingdienst,
bedrijfsverenigingen, het arbeidsbureau en uitzendbureaus, de rechtbank,
diverse ministeries, de Kamers van Koophandel, de Gemeenschappelijke
Medische Dienst en nog tal van andere organisaties.4 Ook het toetsen van
clientgegevens door banken bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een
voorbeeld van verificatie. De banken controleren in dat geval de kredietwaar-
digheid van clienten die een lening aanvragen. De gemeente Tilburg toetst
direct de gegevens van elke nieuw ingeschreven student aan de bestanden van
de Informatie Beheer Groep. Een voorbeeld van een niet strikt voor verifica-
tiedoeleinden ingezette gegevensuitwisseling is het berichtenverkeer tussen

gemeenten, waarbij mutaties in de bevolkingsadministratie worden
doorgegeven.

2.2.2.2 Computer matching

Het koppelen in enge zin, zoals het CPO matching noemt, is het uitwisselen
van gegevens met het oogmerk, aan de hand van bekende kenmerken of
vooronderstellingen, tot dan toe onbekende personen op te sporen. Het gaat
hierbij om de gegevens van een in beginsel onbeperkt aantal personen (slechts
beperkt tot alle personen waarvan gegevens in de te koppelen bestanden

zitten) die in de koppelingsoperatie 'meedraaien' omdat er - op basis van een
bekend kenmerk (bijvoorbeeld: student) of een vooronderstelling (bijvoor-
beeld: fraudeert) - van uitgegaan wordt dat minimaal een deel van die
gegevens tegenstrijdig zijn. Bij matching-operaties speurt men naar personen
van wie de gegevens ofwel in meerdere registraties voorkomen, terwijl dat
niet zou mogen (bijvoorbeeld inkomen dn uitkering), ofwel juist ontbreken in
een registratie, waarin die wei zouden moeten zijn opgenomen (bijvoorbeeld
wel autobezit maar geen verzekering). De wijze waarop de hoofdstedelijke
GSD frauderende studenten opspoort, valt in deze categorie van computer
matching. Er worden immers twee bestanden gekoppeld met als doel tot dan
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toe onbekende fraudeurs te vinden. De aanleiding hiervan is het ontvangen
van tips van stadsgenoten geweest; in deze tips lag de vooronderstelling
besloten dat een aanzienlijke hoeveelheid fraudeurs zich onder de Amster-
damse studenten zou bevinden. Computer matching is in Nederland sterk in
opkomst, vooral als instrument voor fraudebestrijding. Zo wordt onder meer
gespeurd naar kroegbazen die er een bijstandsuitkering op na hebben gehou-
den, uitkeringsgerechtigden die (teveel) inkomen uit arbeid ontvangen hebben
(de zogenaamde witte fraude) en studenten die ten onrechte een studiebeurs
voor uitwonenden incasseren.

2.2.2.3 Computer Profiling

Bij het opstellen van profielen van mensen of groepen mensen worden
gegevens uit diverse bestanden met elkaar in verband gebracht. Hoewel dat
ook bij andere koppelingsvormen gebeurt, is het verschil met profiling dat
gezocht wordt naar een specifieke combinatie van gegevens. Wordt bij
matching gezocht naar overeenkomsten of verschillen tussen diverse bestands-
gegevens, bij profiling worden gegevens uit een of meer bestanden
gecombineerd om te komen tot een profiel van een bepaalde groep. Profiling
op bestandsniveau vindt plaats wanneer gegevens uit een en hetzelfde bestand
gekoppeld worden (bijvoorbeeld: alle buitenlanders uit de

bevolkingsregistratie die in een bepaalde wijk wonen). Profiling op het niveau
van afzonderlijke registraties geschiedt door vergelijking van de daarin opge-
slagen gegevens (zoals: alle personen die een uitkering ontvangen en tevens
autobezitter zijn). Met behulp van een op basis van 'inductieve logica'
opgestelde combinatie van gegevens doorzoekt men een of meer registraties
teneinde potentiele criminelen op het spoor te komen (reisgewoontes,
betalingsgedrag), zicht te krijgen op de personen die een vergroot risico lopen
met het griepvirus besmet te raken (medicijngebruik), of zwartwerkende
kapsters in beeld te krijgen (waterverbruik): Ook het bedrijfsleven doet
veelvuldig aan profiling. Het bekendste voorbeeld is afkomstig uit de
reclamewereld, waarbij ten behoeve van direct marketing doelgroepen op
postcodegebied worden geselecteerd.6

2.2.2.4 Integratie

De meest vergaande vorm van koppeling is die waarbij met zodanige
regelmaat gegevens worden uitgewisseld, dat gesproken kan worden van een
nieuw gevormde registratie. Deze registratie kan feitelijk ontstaan wanneer
verschillende bestanden worden samengevoegd en de gebruikte
basisbestanden ophouden te bestaan, maar van een dergelijke, geYntegreerde
registratie kan ook sprake zijn wanneer de basisbestanden intact blijven en
dus fysiek gezien geen geheel vormen. In het laatste geval worden de
bestanden gekoppeld door middel van speciale communicatienetwerken, die
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de mogelijkheid bieden permanent onderling gegevens uit te wisselen. Zo
staan informatiesystemen van de verschillende politieorganisaties met elkaar
in verbinding door middel van speciaal daarvoor ontwikkelde relationele
databases, de Bedrijfsprocessen Systemen (PBS). Door korpsbrede invoering
van deze systemen wordt integrale, administratieve verwerking van

aan iften
van misdrijven en registratie en afhandeling van incidenten mogelijk. Een
voorbeeld van definitieve integratie is een personeelsinformatiesysteem
waarbij de personeelsregistratie, de salarisadministratie, de aan- en afwezig-
heidsregistratie en de tijdregistratie zijn samengevoegd tot 66n registratie.

2.2.2.5 Mengvormen

De beschreven koppelingsvormen komen zeer vaak in combinatie voor. Een
duidelijke scheidingslijn is vaak niet te trekken. Daarom dient de geschetste
indeling eerder als kader waarbinnen accenten worden aangegeven, dan als
strakke blauwdruk van de koppelingsmogelijkheden. Duidelijke vermenging
komt vooral voor tussen matching en profiling. Daarbij worden op basis van
een van te voren opgesteld profiel bestanden tegen elkaar uitgedraaid. De
Duitse politie heeft op deze wijze gezocht naar terroristen, in de veronder-
stelling dat deze misdadigers veel met het vliegtuig reisden, hun eigen
stroomrekening niet betaalden en 's winters zomerhuisjes huurden. Op basis
van dit profiel werden de registraties van vliegtuigmaatschappijen, van
elektriciteitsbedrijven en van verhuurders van zomerhuisjes gekoppeld. Het
plan om de registers van de sociale dienst en de kentekenregistratie van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) te koppelen is gebaseerd op het
profiel dat van teveel bijverdienende uitkeringsgerechtigden bestaat. Er wordt
verondersteld dat dit soort 'witte' fraudeurs vaak een redelijk dure auto bezit.
Dat de combinatie van profiling en matching ook in omgekeerde volgorde
voorkomt, toont de koppeling tussen de registraties van de Bedrijfsgezond-
heidsdienst RBB en Interpers, het systeem voor personeelsadministratie van
de rijksoverheid. Op basis van die koppeling kan een profiel worden opgesteld
van werknemers die vaak ziek zijn. Met die kennis beoogt men het
ziekteverzuim in diverse delen van het rijksapparaat terug te dringen. Een
andere mengvorm is die tussen integratie en profiling. Uit een personeels-
informatiesysteem kunnen profielen geselecteerd worden (koppeling op
bestandsniveau) van bijvoorbeeld politiek actieve of overmatig veel
kopierende werknemers.
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2.3 Het koppelingsdebat, beleid, wetgeving en recht

2.3.1    Ontwikkelingen in het debat

Hoewel koppeling ook handmatig kan geschieden, heeft ze pas echt een
vlucht genomen nu met behulp van computernetwerken en geautomatiseerde
registraties gegevensvergelijking op grote schaal en in hoog tempo mogelijk is
geworden. 'Een doelmatig functioneren van de overheid zonder elektronische
uitwisseling van gegevens is nauwelijks meer denkbaar', zo stelt de minister
van Binnenlandse Zaken in haar toelichting bij de begroting voor 1994: Zoals
gesteld heeft vooral het matchen van bestanden met het oog op
fraudebestrijding een opvallende ontwikketing doorgemaakt. Dat is niet zo
vreemd, want fraudebestrijding is een belangrijk punt om politiek mee te
kunnen scoren. Afgezien van het koppelingspleidooi van Wallage hebben de
parlementaire enquatecommissie sociale zekerheid (commissie-Buurmeijer),
de commissie-Van der Zwan (die de bijstand onderzocht) en de Troonrede
voor 1994 gegevenskoppeling geschetst   als een belangrijk instrument   ter
bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsvoorzieningen.

De nadruk op fraudebestrijding is niet altijd zo sterk geweest. Het parlemen-
tair en maatschappelijk debat over de inzet van informatietechnologie in het
openbaar bestuur werd eigenlijk ingezet met de in veler ogen grote tegen-
hanger van fraudebestrijding: de privacy van de burger. De geschiedenis van
Nederlands algemene privacywet, de Wet persoonsregistraties (WPR), nam
immers haar aanvang met de grote weerstand tegen de geautomatiseerde
volkstelling   van 1971. Bovendien gingen plannen   om 66n grote centrate
databank op te richten met daarin de gehele bevolkingsadministratie, de
zogenaamde Centrale Persoonsadministratie (CPA), ten onder aan de
gevoelige kanten die daar voor de privacy van de burger aan vastzaten. In
plaats daarvan is daarom nu de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA)
ingevoerd, waarvan de decentrale opzet van de gegevensopslag een hoofd-
kenmerk is. Hierbij wordt de zogenaamde 'brievenbusconstructie' gehanteerd
(zie Overkleeft-Verburg, 1988). Gemeenten kunnen daardoor naar elkaar en
naar andere informatie-afnemers, zoals de Belastingdienst en het Gemeen-
schappelijk Administratie Kantoor (GAK), gegevens opsturen door deze in
een elektronische postbus af te leveren. Het GBA-systeem maakt het
toepassen van profiling op de gehele bevolking vrijwel onmogelijk, en
tegelijkertijd is de afstand tussen de burger en zijn gegevens - althans
aanvankelijk - vrij klein. Die kleine afstand sluit goed aan bij de
mogelijkheid het sterk met de privacygedachte verbonden informationele
zelfbeschikkingsrecht uit te kunnen oefenen. Dat is het recht dat het individu
de bevoegdheid geeft in beginsel zelf te beslissen over het prijsgeven en het
gebruik van zijn persoonlijke gegevens (Bull, 1985).
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De omslag van privacybelangen van de burger naar bestrijding van fraude (in
het debat over het gebruik van informatietechnologie door de overheid) is in
1991 door het aannemen van de motie-De Leeuw in de Tweede Kamer
bevestigd. Deze motie behelst het verzoek aan de regering de Kamer 'op korte
termijn te informeren over de manier waarop oneigenlijk gebruik en misbruik
in het kader van de fiscaliteit en de sociale zekerheid maximaal bestreden kan
worden met behulp van het op een verantwoorde manier kunnen koppelen van
de van belang zijnde gegevensbestanden en de mogelijkheden tot identificatie-
plicht'.'  Aan  dit  verzoek  is  voldaan  door  het  opstellen  van  de Nom Gege-
vensuitwisseling, waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van matching-

10en verificatie-activiteiten als hulpmiddel om fraude tegen te gaan.  De
voorstellen uit deze nota hebben de basis gevormd voor het fraudebeleid van
de overheid. Wanneer begin   1993 dit beleid  in de Tweede Kamer wordt
behandeld, vragen diverse sprekers zich af, of het niet verstandig is een
centrale informatiebank in te stellen, omdat gegevensuitwisseling daardoor
makkelijker wordt. De minister van Financien merkt dan op dat de
Belastingdienst in feite al als centrate databank kan fungeren, en dat deze
daartoe ook bereid is. 11 Daarmee lijkt het debat weer terug bij af te zijn: de ten
tijde van de discussie over de CPA zo ongewenste centrale databank kan via
een omweg wellicht toch tot stand komen. Voor het controlepotentieel van de
overheid maakt het namelijk niet zo veel uit of er sprake is van een centraal
bestand of van gerntegreerde bestanden. Zowel centralisatie als koppeling
draagt bij aan de mate waarin toezicht uitgeoefend kan worden (Kuiten-
brouwer, 1990). Met Bennet (1991: 55) kan geconstateerd worden dat vaak -
bewust of onbewust - voor de 'omweg' van koppeling gekozen is:

"(...) although Western countries have generally avoided the scenario of giant popula-
tion databanks, virtually the same effect is being achieved by the incremental addition
and networking of dispersed information systems.

.

In 1995 lijkt de omslag van privacybescherming naar fraudebestrijding
voorzichtig opgevolgd te worden door nieuwe aandacht voor het
privacyvraagstuk. De Registratiekamer, de instantie die toezicht houdt op
naleving van de privacy-wetgeving, voorziet nieuwe toepassingen van
informatietechnologie, zoals de chipcard, steeds vaker van kritische
kanttekeningen (Gardeniers, 1995) - bijvoorbeeld in het geval van de 'Air
Miles-kaart' (voor sparende consumenten) en de 'zorgpas' (voor patienten in
de zorgsector). Ook politici neigen hun aandacht te verschuiven naar
privacybescherming. Naar aanleiding van een verzoek van twee grote fracties
tot een 'balansdiscussie', gaf staatssecretaris Kohnstam als uitersten aan 'dat
de burger enerzijds moet weten waar hij geregistreerd staat en daar dan ook
'bij moet kunnen', maar anderzijds dat de overheid de opdracht heeft om tot
optimale efficientie in haar functioneren te komen, waarbij het koppelen van
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bestanden met persoonsgegevens een van de middelen is' (Computable,
1995).

2.3.2    Ontwikkelingen in beleid en beleidsadviezen

2.3.2.1  De adviesnota 'In enketvoud invullen svp'

Binnen het overkoepelende overheidsinformatie-voorzieningsbeleid is het
persoonsinformatiebeleid gericht op het verzamelen, opslaan en verstrekken
van persoonsgegevens door organisaties in de publieke sector. Ruim voor
aanneming van de motie-De Leeuw is de Voorlopige Raad voor de Persoons-
informatievoorziening (RaP) in de adviesnota In enkelvoud invullen svp reeds

12

ingegaan op dat specifieke beleid. In deze nota heeft de Raad de
persoonsinformatiehuishouding vanuit drie invalshoeken benaderd: de taak
die een concreet informatiesysteem heeft, de doelmatigheid en doeltref-
fendheid van de informatievoorziening en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (de privacy). In zijn aanbevelingen gaat de Raad ervan uit dat:

•   de formele organisatietaak bepalend moet zijn voor de beschikbaarheid van
persoonsgegevens;

• gegevens zoveel mogelijk aan basisregistraties dienen te worden ontleend
(ter voorkoming van dubbele registraties en ter verwezenlijking van de titel
van de nota);

• gegevens zoveel mogelijk decentraal (lokaal) beheerd en door middel van
centrale verwijsindexen uitgewisseld dienen te worden, liefst in
geautomatiseerde (netwerk-)vorm.

Bovendien geeft de Raad met het oog op de privacy de volgende richtlijnen:

• gegevens worden slechts verzameld en opgeslagen indien deze noodzake-
lijk zijn voor uitvoering van de organisatietaak;

•   er dienen zo weinig mogelijk registraties te worden aangelegd;
• gegevensuitwisseling vindt alleen plaats indien voorzien van een wettelijke

basis;
•   indien bij gegevensuitwisseling van een datacommunicatienetwerk gebruik

wordt gemaakt, dient gekozen te worden voor een berichtennetwerk, niet
voor een interactief netwerk.

Wat opvalt aan de adviezen van de Raad, die vrijwel allemaal door de
13

regering zijn overgenomen  , is dat aan de bescherming van privacy uitgebreid
aandacht wordt besteed. Er worden echter ook voorstellen gepresenteerd die
min of meer op gespannen voet staan met de privacy, zoals de aanbeveling te
streven naar integratie van de verschillende bij de overheid in gebruik zijnde
nummersystemen (Kuitenbrouwer, 1990: 11). De Raad erkent dat het gebruik
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van een ddn-nummersysteem ongewenste gegevensuitwisseling kan oproepen
en dat de toenemende communicatie een privacybedreigend element in zich
draagt. Maar: 'daar waar communicatie tussen bestanden moet plaatsvinden
en is toegestaan zal dit toch gebeuren, 6dn nummersysteem of niet. (...) Het
tegengaan van ongewenste gegevensuitwisseling is naar de mening van de
Raad veel meer een zaak van goede wet- en regelgeving'(RaP, 1988: 46). 14

Volgens de Raad valt koppeling ofwel onder 66n van de vormen van gege-
vensverstrekking die de WPR behandelt, en daarvoor geldt dan het specifieke
regime, ofwel koppeling valt onder de bepalingen voor aanleg van een nieuwe
registratie, namelijk als sprake is van het ontstaan van een nieuw bestand door
integratie van andere. Over de wettelijke dekking van koppeling in de vorm
van profiling wordt niet gesproken; deze koppelingsvorm wordt behandeld
door erop te wijzen dat het daarbij vooral de wijze van verwerking van
gegevens uit verschillende bestanden is, die privacybedreigend kan zijn. Deze
verwerkingswijze wordt echter niet expliciet behandeld in de WPR, noch bij
'gegevensverstrekking' noch bij 'nieuwe registratie'. Bovendien worden de
uitzonderingsbepalingen die gelden voor koppelingsvormen, die w81 onder het
WPR-regime vallen, niet behandeld. De derdenverstrekkingsregeling van de
WPR (artikel 11) kan bijvoorbeeld door ieder voorschrift met een algemene
strekking (behalve die op provinciaal en gemeentelijk niveau) opzij gezet
worden (Kuitenbrouwer, 1990).

2.3.2.2  De beleidsnota Gegevensuitwisseling

Als direct gevolg van de motie-De Leeuw en in aansluiting op de nota
15Aspecten van rechtshandhaving op het gebied van de sociale zekerheid

(afstemming administratief- en strafrechtelijke handhavingsmiddelen) is de
speciaal op bestandskoppeling gerichte nota Gegevensuitwisseling ter
bestrijding van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik gepresenteerd. Zoals gesteld
beperkt deze nota zich tot computer matching en verificatie. Computer
matching wordt omschreven als 'een belangrijke koppelingsvorm' waarbij
gegevens tussen verschillende bestanden worden uitgewisseld om nieuwe
informatie te verkrijgen. Daarmee kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of een
persoon recht heeft op een bepaalde uitkering en hoe hoog dit bedrag is.
Verificatie wordt aangeduid als het toetsen op juistheid van persoonsgegevens
in het ene bestand met behulp van gegevens uit een ander bestand. Verificatie
kan leiden tot verandering van de gegevens dan wel tot een indicatie voor
nader onderzoek. Gewezen wordt op de rechtstreekse preventieve werking die
van verificatie uitgaat op het plegen van fraude. Beide vormen van
gegevensuitwisseling (matching en verificatie) dienen op grote schaal ingezet
te worden ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik in de belasting-
en de sociale-zekerheidssector. Dit dient binnen de kaders van de privacywet-
geving plaats te vinden - gesproken wordt over 'juridische randvoorwaar-

16den' die 'thans vrijwel vervuld' zijn.
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Opvallend is dat de nota de nadruk legt op de verplichting (in plaats van de
bevoegdheid) tot gegevensuitwisseling en op een verantwoordingsplicht met
betrekking tot de resultaten. Uit de aan het eind van de nota opgenomen lijst
van actiepunten blijkt dat van diverse wetten en wetsvoorstellen aanpassing
wordt verlangd met het oog op de voor gegevensuitwisseling gesignaleerde
knelpunten. Zo dient in het GBA-wetsvoorstel een bepaling te worden
opgenomen die gemeenten expliciet verplicht 'de nodige maatregelen te
nemen voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de betrokken

, 17

burger . Private organen zullen door aanpassing van de Algemene Bijstands-
wet bevoegd worden gegevens aan de sociale diensten te leveren. Plannen
bestaan voor een wettelijke regulering van gegevensuitwisseling tussen de
Informatie Beheer Groep enerzijds en de sociale diensten en de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) anderzijds. De voorgestelde wetswijzigingen staan
in zekere zin op gespannen voet met de algemene privacybescherming die de
WPR beoogt te bieden. Een voorbeeld daarvan biedt de wettelijke basis die
geldt voor gegevensuitwisseling door de uitvoeringsorganen van de sociale
verzekeringen: de gewijzigde Organisatiewet Sociale Verzekering (de SoFi-
wet). Hoewel deze wet aanvankelijk juist gericht was op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, heeft het politiek-maatschappelijk tij de aandacht
wat verschoven:

"Waar in de wetshistorie van de SoFi-wet vooral de nadruk ligt op privacybe-
scherming van de geregistreerden (...), en ook bij implementatie van die wet vooral
daarop de nadruk is gelegd, is in de afgelopen twee jaar het accent verschoven naar
het handhavingsbeleid en de fraudebestrijding in de uitvoering van de sociale
verzekeringen." (De la Combd & Wesseldijk, 1994: 39)

Het met deze wet geTntroduceerde, unieke persoonsnummer, het SoFi-
nummer, biedt steeds meer instanties de mogelijkheid eenvoudiger verbanden
te leggen tussen elkaars bestanden. Hoewel het hanteren van een algemeen
persoonsnummersysteem niet per se noodzakelijk is voor koppeling, toont de
Amerikaanse ervaring dat dergelijke systemen 'de innerlijke dynamiek van de
controle weI degelijk aanjagen' (Kuitenbrouwer, 1990). De Nota Gege-
vensuitwisseling heeft deze ontwikkeling in ons land ondersteund door het ge-
bruik van het SoFi-nummer aan te bevelen voor onder meer arbeidsbureaus en
voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

2.3.2.3  De adviesnota Kwaliteit en Koppeling

In  september  1993  publiceerde  de  RaP  de adviesnota Kwaliteit en Koppeling,
waarin aanbevelingen worden gedaan om te komen tot het 'verantwoord
koppelen van persoonsgegevens'(RaP, 1993). De Raad constateert in deze
nota dat de voor het adequaat uitvoeren van de overheidstaken benodigde per-
soonsgegevens kwalitatieve verbetering behoeven. Behalve voor de algemene
taakuitvoering is het verkrijgen van de juiste informatie voor de overheid
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vooral van belang op twee fronten: verbetering van de dienstverlening en
bestrijding van de fraude. Deze informatie is in eerste instantie te verkrijgen
bij de burger zelf. Daarnaast is koppeling tussen bestanden van organisaties
een middel daartoe.

Volgens de Raad levert koppeling tot nog toe niet veel problemen op, omdat
het slechts het verstrekken van gegevens ten behoeve van verificatie en
mutatie betrof. Nu echter computer matching de kop op steekt, komt wel een
aantal hindernissen in zicht. Een match levert namelijk doorgaans zeer veel
treffers op. Deze zogenaamde 'raw hits' dienen aan nader onderzoek
onderworpen te worden. Daarmee is niet alleen veel extra werk gemoeid, maar
ook de nodige overlast voor de burger- zeker wanneer deze onterecht onder
verdenking staat. De Raad constateert op dit punt een gebrek in de wettelijke
regulering: 'Matching levert (...) geen nieuw bestand op en de burger kan -
in principe - een registratiehouder daarop niet aanspreken. Bovendien biedt
de WPR geen specifieke regels voor deze situatie: (RaP, 1993: 1) De Raad
beveelt daarom aan bij herziening van de WPR afzonderlijk aandacht te
besteden aan koppeling in enge zin (matching).

De Raad ervaart het nog niet in alle relevante bestanden opgenomen zijn van
het SoFi-nummer als een knelpunt voor de realisatie van een goed gestruc-
tureerde koppeling. Een belangrijke aanbeveling heeft betrekking op de rand-
voorwaarden voor koppeling:   ' In het kader  van de democratische controle  -
met name waar het de nieuwe situatie van koppelen betreft - dienen in het
belang van een goede privacybescherming heldere procedures te worden
opgesteld met betrekking tot verantwoordelijkheid en bevoegdheid inzake
koppeling van persoonsgegevens.'  (RaP,  1993:  16) De Raad is van mening dat
ten aanzien van elke koppeling een democratische belangenafweging van
kracht dient te zijn. De betreffende procedures dienen openbaar te zijn en de
overheid dient een meer actieve en preventieve benadering van de burger te
hanteren. De burger dient daarom op de hoogte te worden gebracht van
controles van zijn persoonsgegevens en zou een beroepsmogelijkheid moeten
hebben in het geval van vermeende schade. De zogenaamde democratische
belangenafweging bestrijkt twee punten. Het eerste betreft een privacytoets,
waarbij geldt dat gegevens slechts uitgewisseld worden indien de ontvanger
deze gegevens behoeft voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak en
de privacy niet onevenredig wordt aangetast (proportionaliteitsbeginsel). Ten
tweede weegt het subsidiariteitsbeginsel mee: er dient niet gekoppeld te
worden indien er ook een minder zwaarwegend middel is om het beoogde
doel te bereiken. De Raad neemt ook een standpunt in ten aanzien van het
moment van koppelen: ex ante koppelen wordt verkozen boven ex post koppe-
len. Verificatie van gegevens bij het in behandeling nemen van de aanvraag
heeft dus de voorkeur boven computer matching. Vooral de doelmatigheid is
hier een argument: de eerder genoemde werkoverlast die het uitzoeken van
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signalen bij matching met zich brengt, is te voorkomen door in een eerder
stadium gegevens te verifi8ren. Andere redenen liggen in de sfeer van de
dienstverlening (sneller beslissen) en privacybescherming (minder onterechte
'verdenkingen'). De Raad had daar aan toe kunnen voegen dat verificatie
tevens op minder gespannen voet staat met het recht op informationele
zelfbeschikking, aangezien de burger dichter bij de verwerking van zijn
gegevens staat. Hij is immers bekend (op naam of nummer), en staat zelf voor
de beslissing al of niet een stukje privacy (persoonsgegevens) in te leveren in
ruil voor een overheidsvoorziening. Zo bezien is geen sprake van een inbreuk
op privacy, maar van een toegestemd verlies aan privacy (Cruse, 1992).
Anderzijds is het natuurlijk zo dat bijvoorbeeld een uitkeringsgerechtigde in
feite geen keuze wordt gelaten wanneer van hem geeist wordt gegevens af te
staan voor verificatiedoeleinden.

2.3.2.4 De beleidsnota Terug naar de Toekomst

In juli 1995 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) de
derde 'Beleidsnota Informatiebeleid Openbare Sector' (BIOS 3), genoemd
Terug naar de Toekomst. Over het gebruik van informatie- en communica-
tietechnologie in de openbare sector. Hierin vindt een actualisering plaats van
de uitgangspunten van eerdere BIOS-nota's: de organisatie van de informa-
tievoorziening tussen de departementen en tussen de bestuurslagen (BIOS 1)
en de inzet van informatietechnologie om de relatie tussen burgers en
overheid te verbeteren (BIOS 2). Met het oog op de implicaties van koppeling
voor de positie van geregistreerden is met name de uitwerking van het laatste
uitgangspunt van belang. Op dit punt herhaalt de nota de aanbeveling van de
RaP, om concrete aandacht aan het koppelingsvraagstuk te schenken: '(...)
wetgeving zal een adequate bescherming van de persoonlijke levenssfeer
moeten verzekeren, met behoud van mogelijkheden voor een efficiente fraude-
en criminaliteitsbestrijding. De toepassing van nieuwe middelen op het gebied
van waarneming en bewaking (koppeling, 'matching', 'tracking') zal daarbij
aan duidelijke grenzen worden gebonden' (BiZa, 1995: 7). Voorts worden, in
een terugblik op de voorgaande jaren, in de nota enkele interessante constate-
ringen gedaan:

•         Koppeling van bestanden is 66n van de meest zichtbare acties gericht
op het terugdringen van fraude in de sociale zekerheid geweest;

•      De toepassing van het SoFi-nummer gaat zo ver buiten de sociaal-
fiscale sector, dat van een algemeen persoonsnummer kan worden
gesproken;

•      Het ontbreekt bij gegevensverstrekking aan een specifiek normatief
kader om te kunnen bepalen of organisaties daadwerkelijk, zoals de
Wet persoonsregistraties vereist, bepaalde gegevens nodig hebben
voor de vervulling van hun taak;
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•      Het ontbreekt bij gegevensverstrekking aan een specifiek normatief
kader voor het maken van een goede afweging tussen algemeen
belang en het individuele belang van een goede privacybescherming.

In verband met de bovenstaande constateringen wordt in de nota de aanbeve-
ling gedaan de privacywetgeving meer sectoraal in te richten. Op die manier
kan meer (dan met algemene regels) zekerheid worden gegeven over de
rechtmatigheid van gegevensverstrekkingen, omdat de belangen van de
betrokkenen in een sectorgebonden context tegen elkaar worden afgewogen.
BiZa lijkt goed nota te hebben genomen van de ontwikkelingen in het
koppelingsdebat:

"De besluitvorming over het verstrekken en koppelen van gegevens komt daarmee uit
de abstracte sfeer van fundamentele privacybeschermers versus 'alles-aan-alles-
koppelers' en wint daardoor aan democratische legitimiteit en doorzichtigheid. Het
lijkt een goede gedachte daarbij onderscheid te maken tussen gevallen waarbij stan-
daard andere registraties worden geraadpleegd en de gevallen waarin zo'n raadpleging
alleen gebeurt als er aanwijzingen zijn die een nadere controle rechtvaardigen." (BiZa,
1995: 43)

Anderzijds lijkt de mogelijkheid tot spanningen tussen privacybelang en
efficientie en effectiviteit van bestuur aanwezig waar in de nota wordt gepleit
voor de opzet van een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur voor
overheidsinstanties. Om te komen tot een dergelijke 'generieke, relatief
permanente basisvoorziening ten behoeve van gegevensverwerking,

gegevensopslag en gegevenstransport' dient onder meer het

gemeenschappelijk gebruik van informatie binnen de overheid en de
uitwisseling van informatie binnen en met de overheid eenvoudiger te worden.
Gedacht kan worden aan initiatieven om te komen tot basisregistraties
(authentieke bronnen voor bepaalde gegevens) en tot sectorale verwijsindexen
(die aangeven in welk register zich een gegeven bevindt). Deze vormen van
decentraal informatiebeheer kunnen echter worden 'overkoepeld' met centrale
verwijsindexen, waardoor sectorale verwijsindexen en specifieke basisadmini-
straties met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Teneinde dubbele
informatieverzameling te voorkomen en de administratieve lastendruk te
verminderen, ondersteunt Binnenlandse Zaken deze ontwikkeling: wel met de
volgende aantekening: 'Al ondersteunend kan dan ook de noodzakelijke aan-
dacht worden gevraagd voor het risico dat aan zo'n instituut vastzit. Als
uitwisseling makkelijker wordt, ontstaan immers ook vanzelf nieuwe risico's
voor de persoonlijke levenssfeer van de mensen wier informatie wordt
uitgewisseld.'(BiZa, 1995: 54)
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Edn van de initiatieven betreft het Routerings Instituut voor (inter)-Nationale
Informatie Stromen (RINIS). RINIS levert een architectuur voor het op brede
schaal gestructureerd kunnen uitwisselen van gegevens tussen organisaties in
Nederland (waaronder de sociale-zekerheidssector, de GBA, de Belas-
tingdienst, de Informatie Beheer Groep, de Pensioenfondsen, en de zorgverze-
keraars) en tussen organisaties in het buitenland (zoals overeenkomstige

organisaties in het kader van de regelgeving binnen de Europese Unie). Het is
een centraal schakelpunt waarlangs de gegevens van en naar sectoren en
organisaties worden gerouteerd, waardoor de 'back-offices' van de sectoren
met elkaar worden verbonden (Huizinga, 1995a: 3-5). In het Rinis-concept
wordt benadrukt dat geen sprake is van een eigen infrastructuur, noch van
beheer van gegevens of van kennis van de inhoud van gegevens. Wel is, net
als bij de introductie van het SoFi-nummer (dat overigens ook voor Rinis de
verbindende sleutel zal zijn), 'aanpassing van wet- en regelgeving (...)
noodzakelijk om de beoogde uitwisseling een wettelijke basis te geven' en
dient deze 'parallel aan de ontwikkeling van RINIS vormgegeven te worden'
(Huizinga, 1995a: 6). De Registratiekamer lijkt hierbij echter, bij monde van
haar voorzitter, de vinger aan de pols te gaan houden:

"De invoering van RINIS betekent een ingrijpende wijziging in het huidige, gesloten
systeem van gegevensuitwisseling. Dit kan tot ongewenste effecten leiden, als het
gebruik van gegevens niet strikt gebonden blijft aan de behartiging van bepaalde, in
de wet vastgelegde publieke belangen (...). Situaties moeten voorkomen worden dat de
burger zich moet verweren tegen zijn digitale dubbelganger, tegen een ogenschijnlijk
feilloos geautomatiseerd systeem waarin op onverklaarbare wijze een foutje is
geslopen. De burger moet voldoende inzicht worden geboden in de manier waarop de
beslissing op basis van de gegevens verkregen via RINIS tot stand is gekomen. Er
moet dan ook voorzien worden in een hardheidsclausule. Als RINIS een gesloten
systeem blijft dat alleen de deelnemende organisaties faciliteert, leidt het tot een ken-
nisvoorsprong van die organisaties en een kennisachterstand van de burger. Om te
voorkomen dat de afstand tussen burger en overheid nog verder wordt vergroot, moet
RINIS toegankelijk zijn voor de burger." (Huizinga, 1995b)

2.3.3 Ontwikkelingen naast het debat en het beleid

In het debat over de inzet van informatietechnologie is een ontwikkeling waar
te nemen waarbij de weerstand tegen koppelingsoperaties langzaam wegebt.

Koppeling wordt in toenemende mate (politiek en maatschappelijk)
geaccepteerd. Interessant is de vraag in hoeverre koppeling in de beleidsprak-
tijk gelijke tred heeft gehouden met de stapsgewijze ontwikkeling die zich in
het koppelingsdebat heeft afgetekend. Met andere woorden: in hoeverre is
koppeling politiek-inhoudelijk gestuurd? Waarschijnlijk is   het

koppelingsdebat bernvloed door een combinatie van maatschappelijke, politie-
ke en bestuurlijke ontwikkelingen. Zo zullen onder meer de financieel-econo-
mische situatie en de complexiteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van

19



beleid en regelgeving effect gehad hebben op het gebruik van koppelings-
technieken. Tegelijkertijd kan informatisering zelf ook invloed hebben op
beleid en regelgeving van de overheid. Onderstaand zal op een aantal
potentiele implicaties van koppeling voor het verloop en de structuur van
beleidsprocessen worden ingegaan.

In het begin van deze paragraaf is gesuggereerd dat de omslag van privacybe-
scherming naar fraudebestrijding een impuls is geweest voor de koppe-
lingspraktijk. Deze suggestie zou ook omgekeerd kunnen gelden. De
voortschrijdende informatisering lijkt overheidsorganisaties immers steeds
meer mogelijkheden te bieden de efficientie en effectiviteit van bestuur te
verbeteren. Nu koppeling het mogelijk maakt fraude effectiever te bestrijden,
kent de politiek het beleid inzake fraudebestrijding een hogere prioriteit toe.
Dit perspectief sluit aan bij de gedachte dat informatisering effectieve sturing
van de samenleving mogelijk maakt. De aloude sturingsambitie, het
beleidsproces in vergaande mate te kunnen rationaliseren, doet daarmee weer
zijn intrede (Bekkers, 1993). Als gevolg daarvan geven beleidsvoerders vooral
prioriteit aan het oplossen van maatschappelijke problemen, die met behulp
van moderne informatietechnologie (koppeling) te bestrijden zijn. Meyer
(1994) constateert een dergelijke ontwikkeling ook ten aanzien van de relatie
tussen informatisering en politieke agendavorming: koppeling kan een
verschuiving van de aandacht naar maatschappelijke problemen impliceren.
Door koppeling wordt de problematiek, die weerspiegeld is in de registraties
die gekoppeld worden, naar voren gehaald en de problematiek die daarin niet
weerspiegeld is, wordt juist op de achtergrond geschoven. Daardoor zal vooral
prioriteit worden gegeven aan problemen die met behulp van koppelingstech-
nieken kunnen worden verwerkt in de diverse fasen van de beleidscyclus
(agendering, beleidsvorming, beleidsuitvoering en evaluatie). Met betrekking
tot dit soort problemen dient bijvoorbeeld beleid gevoerd te kunnen worden
waarvan de effecten meetbaar zijn aan de hand van kengetallen (Huigen &
Schalken, 1994). De inrichting van bestanden naar registratie van gegevens
die kwantitatief meetbaar en met elkaar uitwisselbaar zijn impliceert
standaardisatie en formalisering van de structuur. Deze ontwikkeling
ondersteunt de gedachte dat informatisering het bureaucratische karakter van
het openbaar bestuur kan versterken (Frissen, 1989).

De informatie die in persoonsregistraties is opgenomen weerspiegelt de
belangen en doelstellingen die de betreffende registratiehouders prefereren.
Als implicatie van informatisering betekent dit dat het gevoerde beleid
ondersteund kan worden - omdat steeds in de lijn van dat beleid informatie
verzameld wordt. Bij koppeling kunnen gegevens uit diverse registraties met
elkaar in verband worden gebracht, en daarmee dus ook de diverse achterlig-
gende, subjectieve beleidsbelangen en -doelen. Koppelingsresultaten kunnen
daarom verrassend zijn; de aanwending hiervan kan vergaande implicaties
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hebben voor het verloop van het beleidsproces. Een van die implicaties kan
zijn dat de uitwisselbaarheid of 'koppelbaarheid' van gegevens voorwaarde
wordt voor het verkrijgen van aandacht voor het hierin weerspiegelde
maatschappelijke probleem. Een andere implicatie kan zijn een ontwikkeling
van een virtuele werkelijkheid, waardoor het beeld dat overheidsorganisaties
van burgers hebben in meer of mindere mate kan afwijken van de empirische
werkelijkheid (Bekkers, 1993; Frissen, 1993). Tenslotte kan koppeling
bestuurlijke ontwikkelingen als decentralisatie beYnvloeden. Informatisering
maakt het mede mogelijk de organisatiestructuur van de overheid te
decentraliseren zonder daarbij de gewenste mate van centrale controle te
verliezen (Bekkers, 1993). Door zogenoemde verticale koppelingen tussen
centrale en decentrale organisatie-eenheden kan de centrale actor - mits
voorzien van de juiste bevoegdheden - het beleid van de gedecentraliseerde
eenheden op de voet volgen. Daardoor is het mogelijk de illusie van decen-
tralisatie in stand te houden, terwijl in werkelijkheid mogelijk sprake is van
een centraliserend effect.

2.4      Wet- en regelgeving

2.4.1     De Wet persoonsregistraties
18

Artikel 10 van de Grondwet, waarin het grondrecht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer is neergelegd, heeft aan de wetgever een regelings-
plicht opgelegd, welke geresulteerd heeft in (onder meer) de Wet persoons-
registraties (WPR). Uit de behandeling van bovenstaande beleidsstukken is
reeds duidelijk geworden dat deze  in  1988 in werking getreden wet relevant  is
voor het koppelen van persoonsregistraties. In de WPR wordt het koppelen
van persoonsgegevens echter niet expliciet behandeld - hoewel aanvankelijk
in de memorie van toelichting gesproken wordt over 'het inbouwen van

,19waarborgen tegen ontoelaatbare koppelingen   , is dat in de uiteindelijke ver-
sie niet meer het geval. In de wet zelf biedt slechts artikel 20, tweede lid, sub
h een expliciete verwijzing naar koppelingen door te bepalen dat het
reglement in elk geval een duidelijke regeling van (onder andere) 'eventuele
verbanden tussen de registratie en enige andere gegevensverzameling' dient te
bevatten. Het opstellen van bedoeld reglement is verplicht voor persoonsre-
gistraties in de publieke en semi-publieke sector. Dit reglement dient een
omschrijving te bevatten van de werking van de registratie alsmede van het
registratiedoel en de toegang tot de registratie van degenen aan wie gegevens
uit de registratie worden verstrekt enzovoorts.

Hoewel het koppelingsbegrip niet direct door de WPR wordt genoemd, heeft
de regering desgevraagd geantwoord dat alle vormen van koppeling onder het
WPR-begrip 'verstrekking' vallen. Binnen de WPR wordt een onderscheid
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gemaakt tussen verstrekking binnen de organisatie van de houder (interne
verstrekking) en externe verstrekking ofwel verstrekking aan derden. Hoewel
het begrip 'organisatie van de houder' niet geheel eenduidig wordt uitgelegd,
kan er van uitgegaan worden dat daarbij - wat de publieke sector betreft -
aansluiting dient te worden gezocht bij de taak- en bevoegdheidsstructuur
zoals die in wetgeving tot uitdrukking komt (Overkleeft-Verburg, 1988). Voor
een deel bepalen houders zelf wat in WPR-termen onder hun organisatie valt.
Zo worden bijvoorbeeld in Amsterdam de stadsdelen en alle diensten van de
gemeente gezien als afzonderlijke organisaties (CPO, 1993).

Voor interne verstrekkingen is artikel 6, tweede lid, van de WPR van toepas-
sing.20 Volgens deze bepaling mogen binnen een organisatie slechts gegevens
uit een registratie worden verstrekt aan personen die deze gegevens ingevolge
hun taak mogen ontvangen. Bovendien geldt krachtens het eerste lid van arti-
kel 6 dat de gegevens slechts gebruikt mogen worden voor doeleinden die
verenigbaar zijn met het doel van de persoonsregistratie zelf

Voor externe verstrekkingen (derdenverstrekkingen) is een aantal WPR-
artikelen van belang. Artikel 11, eerste lid, somt de algemene vereisten op: de
verstrekking kan voortvloeien uit het doel van de registratie - sterker dus dan
slechts 'verenigbaar' met het doel -, kan worden vereist ingevolge een wette-
lijk voorschrift (zoals uit de SoFi-wet of de wet GBA) of kan geschieden met
toestemming van de geregistreerde. Behalve deze drie hoofdcategorieen die
voor derdenverstrekking in aanmerking komen, mogen ingevolge het tweede
lid van artikel 11 gegevens aan externen worden verstrekt, indien dat is ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek, statistiek of om 'dringende en
gewichtige redenen'. Deze derdenverstrekking mag echter slechts
plaatsvinden, voorzover daardoor 'geen onevenredige schade aan de
persoonlijke levenssfeer' wordt toegebracht (privacytoets). Bovendien kan een
geheimhoudingsplicht gegevensverstrekking in de weg staan (art. 11, derde
lid).

Derdenverstrekking is ingevolge artikel 11 gebonden aan het doel van de
registratie. Met deze registratie wordt gedoeld op die van de verstrekkende
instantie. In artikel 13, derde lid, is dit juist andersom: het doel van de
vragende instantie is bepalend voor de gegevensverstrekking. Aan een derde
worden namelijk slechts gegevens verstrekt 'op diens verzoek' en onder
vermelding van het doel waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt. Dit
artikel heeft betrekking op het bedrijfsmatig verstrekken van persoonsge-
gevens. Toch is bij derdenverstrekking door overheid en semi-overheid vaak
de doelstelling van de registratie van de vragende instantie het vertrekpunt van
gegevensuitwisseling. Zo is bij de bestandskoppeling tussen de GSD
(vragende derde) en de Informatie Beheer Groep (verstrekker) het doel van de
registratie van de sociale dienst uitgangspunt. Er dient immers nagegaan te
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worden of de doelstellingen van de uitkeringsinstantie niet gedwarsboomd
worden door fraude in de praktijk. Uit de registratie van de Informatie Beheer
Groep vloeit echter niet voort dat gecontroleerd dient te worden of
bijstandsgerechtigden niet teveel bijverdienen. Van Dijk (1993) stelt daarom
een alternatief voor met betrekking tot de doelbinding:

"Bij koppeling tussen registraties zou de doelstelling van de nieuwe registratie die
langs deze weg ontstaat het uitgangspunt moeten vormen. Deze moet vergeleken
worden met de doelstellingen van de verschillende registratiehouders.

.

De registraties van zowel de verstrekker als de derde zijn dan bepalend voor
de gegevensuitwisseling. Het in de WPR centraal gestelde doelbin-
dingsprincipe (artt. 4-6) is alleen op deze wijze handhaafbaar in de praktijk.
Nog dan ander artikel dient vermeld te worden met betrekking tot
derdenverstrekking. Speciaal voor overheid en semi-overheid is in artikel 18,
derde lid, bepaald dat uit onder hen gehouden registraties desgevraagd
gegevens kunnen worden verstrekt aan 'personen met een publiekrechtelijke
taak, voorzover zij die gegevens behoeven voor de uitoefening van hun taak
en   de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad'.
Voor deze categorie registratiehouders bestaat dus een extra mogelijkheid tot
derdenverstrekking. Deze mogelijkheid wordt beperkt doordat de verstrekking
(1) desgevraagd (dus niet spontaan) dient plaats te vinden en (2) aan een
dubbele privacytoets (op taak en - als art. 11.2 - op proportionaliteit)
onderworpen moet worden. Van doelbinding is echter geen sprake, waardoor
gesteld kan worden dat er voor de gegevensuitwisseling binnen de overheid en
semi-overheid een vrij open regeling van kracht is (CPO, 1993). Dit
impliceert dat wanneer voor een koppelingsoperatie een nauwkeurig doel of
een wettelijk voorschrift (vereisten uit artikel 11) niet voorhanden is, ge-
bruikmaking van art. 18, derde lid, voor de hand ligt. Deze mogelijkheid kan
het  'overheidslek'  van de WPR genoemd worden (Prins et al.,  1995:  130).

2.4.2 Andere wetten

De WPR is zoals gesteld de algemene privacywet van ons land: de lex
generalis. Wetten als de SoFi-wet, de wet GBA en de Wet politieregisters
(WPoIR) gelden ten opzichte van de WPR als bijzondere wetgeving, als lex
specialis. Dit betekent vaak dat het koppelen van persoonsregistraties is
toegestaan op basis van artikel 11, eerste lid, WPR: 'Uit een
persoonsregistratie worden slechts gegevens aan een derde verstrekt voor
zover zulks (...) wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift (...).'
Dergelijke koppelingen kunnen verplicht gesteld zijn, maar er kan ook sprake
zijn van verruimde bevoegdheden tot gegevensverstrekking, zoals op grond
van de SoFi-wet. Op basis van artikel 67 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (AWR) wordt bijvoorbeeld vaak de verplichting tot koppeling
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voorgeschreven. Hoewel de kern van dit artikel (paradoxaal genoeg) een
geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst is, verleent de minister van
Financien - op basis van hetzelfde artikel - ontheffing van die plicht. Voor
de persoonsregistraties van de politie is ex artikel 2 van de WPR een
algemene uitzondering gemaakt. Niet de WPR, maar de Wet politieregisters is

21van toepassing op koppelingen in die sector.   Deze wet geeft zelfs een defini-
tie van koppeling: 'het treffen van technische of organisatorische voorzienin-
gen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens
systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken.' Derhalve vooral een
definitie die geschikt is voor de koppelingstechniek van computer matching.
Als voorwaarde voor matching wordt hier de noodzakelijkheid voor een goede
uitvoering van de politietaak gehanteerd.

2.4.3 Internationaal recht

De WPR staat niet op zichzelf Van belang zijn allereerst acht privacy-
beginselen waarover internationaal overeenstemming is bereikt (zie tabel 2.2).
Deze zijn zowel in de Guidelines for the Protection of Privacy and Trans-
border Data Flows  of Personal Data van de OESO (1981) opgenomen als in
het Europees Verdrag betreffende de bescherming van de mens bij geauto-

matiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa
(Straatsburg, 1981).
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Tabel 6.2.  Internationale beginselen met betrekking tot gegevensbescherming

Collection limitation Gegevens moeten noodzakelijk zijn voor het gestelde doel
principle en worden verkregen met wettige en eerlijke middelen,

waar geeigend met toestemming/ medeweten van de be-
trokkene

Data quality principle De verwerkte gegevens dienen accuraat, volledig, up-to-
date en relevant voor het gestelde doel te zijn

Purpose specification Het doel van de gegevensverwerking dient duidelijk te
principle zijn aangegeven ten tijde van het verzamelen van de gege-

vens

Use limitation Gegevensverstrekking behoort verenigbaar te zijn met het

principle gestelde doel dan weI geautoriseerd te zijn door de wet

Security safeguards Redelijke beveiliging tegen verlies van of ongeoorloofde

principle toegang tot gegevens alsmede tegen vernietiging,
verandering of uitlekken

Openness principle Er behoort openheid te bestaan over de aanwezigheid van
databanken en hun aard

Individual Recht op inzage en correctie van de eigen gegevens

participation principle

Accountability Degene die verantwoordelijk is voor de gegevens-
principle verwerking behoort aansprakelijk te kunnen worden

gesteld

De eerste vier beginselen hebben betrekking op de persoonsgegevens zelf en
op de voorwaarden waaronder deze verwerkt mogen worden; de laatste vier
hebben betrekking op de verplichtingen van de voor de gegevensverwerking
verantwoordelijke personen of instanties en voor de rechten van het individu
(Kuitenbrouwer, 1988). Met betrekking tot gegevensuitwisseling is vooral de
eerste categorie interessant, omdat deze onder meer betrekking heeft op de
noodzakelijkheid van gegevensverzameling in relatie tot het gestelde doel
(collection limitation) en op de verenigbaarheid van gegevensverstrekking,
met als doel dan wei de aanwezigheid van een wettelijke basis voor
gegevensuitwisseling (use limitation). De Nederlandse privacywetgeving is
niet altijd even streng op deze punten - vooral niet ten aanzien van de
publieke sector.

Vanwege de geconstateerde traagheid van ratificatie en implementatie van het
Verdrag van Straatsburg is de Europese Unie met een Richtlijn voor de be-
scherming van de privacy gekomen. Deze 'Europese Richtlijn betreffende de
bescherming van personen in verband met de behandeling van persoonsge-
gevens'  is  op 24 oktober  1995 tot stand gekomen,  met de  hulp en instemming
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van de voorzitters van de Europese Registratiekamers (de EU Data Protection
22

Commissioners). Belangrijkste doelstelling van de Richtlijn is het realiseren
van gelijkwaardige privacywetgeving in de diverse lidstaten. Opvallend
verschil met de WPR is dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen de
publieke en de private sector. Verder worden de Straatsburg-beginselen
aangehouden en bestaat een recht tot verzet in geval van beslissingen die
louter op basis van geautomatiseerde profiling tot stand gekomen zijn. Een
klein handmatig deel (bijvoorbeeld in het eindproces) is echter al genoeg om
dit recht verloren te laten gaan. Afgezien van de vele uitzonderingsmogelijk-
heden staat het tegenover de gegevensuitwisseling positioneren van het
informationele zelfbeschikkingsrecht centraal, waardoor in een aantal gevallen
schriftelijke toestemming van de betrokkene vereist is. Tenslotte kan de
geregistreerde in geval van computer matches om opheldering vragen (Prins et
al, 1995: 150 en CPO, 1993).

2.5      Kansen en bedreigingen

2.5.1    Keerzijden van koppeling

In voorgaande paragrafen heeft de nadruk nogal eens gelegen op de gevaren
die vergaande en ongecontroleerde koppeling van persoonsregistraties kan
hebben voor de privacy en het zelfbeschikkingsrecht van de burger. Daarte-
genover is echter in de inleiding al gewezen op mogelijke verbetering van de
dienstverlening en efficientie en effectiviteit van bestuur en op de rol die
koppeling kan spelen als instrument van fraudebeleid. Verder kan koppeling
bijvoorbeeld het decentralisatiebeleid ondersteunen door voor de noodzake-
lijke verbinding te zorgen tussen gedecentraliseerde eenheden en een centrale
actor. Een ander voordelig effect kan zijn dat door verificatie van persoons-
gegevens de kwaliteit van gegevensbestanden wordt verbeterd. De ambiguReit
van informatisering blijkt vervolgens weer wanneer het matchen met vervuilde
bestanden kan leiden tot ineffectief handhavingsbeleid of tot inbreuken op de
privacy van de burger. Onderstaand zal eerst een aantal 'kansen' worden
behandeld die koppeling de samenleving te bieden heeft. Deze mogelijke
voordelen worden gevolgd door een opsomming van mogelijke bedreigingen
van koppelingsactiviteiten.

2.5.2 Kansen

Het terugdringen van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik is een
terugkomend thema in de huidige discussie over de inzet van koppeling.
Vooral door verificatie (ex ante koppeling) en matching (ex post koppeling)
kan de overheid kosten besparen en het rechtshandhavingstekort in de fiscale
en sociale-zekerheidssector terugdringen. Overbetaling aan uitkeringen en
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subsidies en onderbetaling in de sfeer van belastingen kunnen met behulp van
verificaties en computer matches tegengegaan worden. Bovendien zal de
wetenschap dat op regelmatige basis matches worden uitgevoerd een preven-
tief (psychologisch) effect op de burger kunnen hebben. Alleen al daardoor
zal fraude teruggedrongen kunnen worden.

Door koppeling kan de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsbeleid
verbeterd worden. Doordat fraude wordt teruggedrongen stijgt de
doelmatigheid van het beleidsprogramma; daardoor resteert meer tijd en geld
voor verdergaande verbetering van de beleidsuitvoering (Office of the
Information and Privacy Commissioner/Ontario, 1992). Een en ander kan
resulteren in een verhoogd serviceniveau voor de burger en in het terugdrin-
gen van het aantal foutieve beslissingen. Verbetering van de kwaliteit van
gegevens ligt tevens in het verschiet, zeker als (terug)koppeling met
basisadministraties routine wordt. Voorwaarde is dan wel dat deze admini-
straties, vooral de GBA, ook echt als basisadministratie fungeren. De RaP
adviseert dan ook verplicht gebruik van de GBA voor te schrijven (RaP,
1993). BiZa geeft aan dat het gebruik van basisadministraties - zoals de
GBA - vooral gehinderd wordt door het gebrek aan eenduidigheid in de
begrippen en gegevens. Daarom heeft het ministerie het initiatief genomen tot
een onderzoek naar de mogelijkheden de eenheid van taal binnen de overheid
te vergroten ten behoeve van de uitwisseling van informatie. Als de resultaten
van dat onderzoek daartoe aanleiding geven, zullen de te gebruiken definities
in wet- en regelgeving worden neergelegd (BiZa, 1995: 52).

Vaak wordt kosteneffectiviteit als apart punt opgevoerd, omdat de baten van
een match de kosten ervan sterk kunnen overtreffen. Vanwege het door het
publiek ondersteunde geloof in deze kostenbesparing heeft bestandskoppeling
in  de Verenigde Staten (VS) vanaf het eerste experiment  in   1976 een grote
vlucht genomen.

Ook de verbetering van de dienstverlening wordt doorgaans afzonderlijk
behandeld. Zo is gegevensuitwisseling noodzakelijk voor de totstandkoming
van zogenaamde civic service centers, die de burger in staat stellen zijn
contacten met verschillende overheidsinstanties aan 66n loket te kunnen
afhandelen. Als verbeterde dienstverlening kan ook de 'in enkelvoud invul-
len'-gedachte opgevat worden. Burgers hoeven steeds minder lastig gevallen
te worden met vragen over hun persoonlijke gegevens, wanneer door uitbrei-
ding van gegevensuitwisseling de betreffende organisaties al voorzien zijn van
die gegevens (bijvoorbeeld via de GBA). Als afzonderlijk punt van verbeterde
dienstverlening kan het bestrijden van onderbenutting van bepaalde
overheidsvoorzieningen worden genoemd. De overheid zet dan

koppelingstechnieken in om personen op te sporen, die recht hebben op een
bepaalde voorziening, maar daar geen gebruik van maken. Vervolgens kan
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aan deze personen gerichte voortichting worden gegeven over het bestaan van
de mogelijkheid, gebruik te maken van een bepaalde (onbenut gebleven)
voorziening.

2.5.3 Bedreigingen

De mogelijke gevaren die koppeling meebrengt op het gebied van de priva-
cybescherming zijn reeds aan bod gekomen. Vooral met betrekking tot
matching en profiling lijkt de wettelijke basis tekort te schieten. Doordat
koppelingen niet zelden op basis van contracten (bijvoorbeeld tussen de
publieke en private instanties) worden uitgevoerd, is het voor de burger vaak
onduidelijk op welke grondslag zijn gegevens (intern of onderling) worden
verstrekt. Een brede interpretatie van het registratiedoel (in verband met het
principe van doelbinding) en de vele wettelijke uitzonderingsbepalingen
kunnen leiden tot gebrekkige grondslagen voor koppeling - met mogelijk
vervelende consequenties voor de burger. Zo heeft in de Verenigde Staten de
federale dienstplichtigen-administratie van een direct mailing-bureau een
bestand van een ijsjesfabrikant betrokken, dat werd gebruikt om kinderen een
gratis traktatie aan te bieden op hun verjaardag. Op deze manier werd
gecontroleerd of dienstplichtige jongens  van   18  jaar  zich weI aangemeld
hadden (Kuitenbrouwer, 1990).
De verhouding tussen kosten en baten wordt vaak overschat. Dit in de eerste
plaats omdat de kwaliteit van de te koppelen bestanden onvoldoende kan zijn.
Zo is bij het natrekken van mogelijke slachtoffers van de Bijlmerramp
gebleken dat veel gegevensbestanden, ongeveer 10% volgens burgemeester
Van Thijn van Amsterdam, aan bederf onderhevig zijn (NRC Handelsblad,  31
oktober 1992). Koppeling van vervuilde bestanden kan een vermenigvuldiging
van registratiefouten tot gevolg hebben (Van Dijk, 1993). Als de op basis van
een dergelijke koppeling, opgespoorde treffers leiden tot de stopzetting van
uitkeringen, zal dit niet alleen leiden tot groot ongenoegen bij de burger, maar
ook - als nasleep daarvan - tot een enorme werklast voor de betrokken
instantie. Als die instantie, voordat ze tot stopzetting of vermindering van de
uitkering overgaat, alle ruwe hits nader onderzoekt, zal zij echter ook een
behoorlijke werklast op zich moeten nemen: er zal een 'stuwmeer' van hits
dienen te worden geverifieerd. Zo waren er dat bij de Bijlmerramp  1588 - na
koppeling van de bestanden van de gemeente, huisartsen, postorderbedrijven,
sportverenigingen  en  bank- en girocentrales.  Ook  de  in   1993  aan het licht
gekomen vervuiling van het opsporingsbestand van de Centrale Recherche
Informatiedienst (CRI) wekt geen positieve verwachtingen ten aanzien van
gegevenskoppeling. Het bewuste bestand bleek een kwart dubbeltellingen en
een onbekend aantal foutieve gegevens te bevatten. Bovendien was een aantal
gegevens ten onrechte niet geregistreerd (NRC Handelsblad van 30 november
1993). In een verslag van een experiment gegevensuitwisseling tussen zieken-
fondsen en sociale diensten werd een gelijksoortige conclusie getrokken:

28



"Het experiment maakt duidelijk dat grootschalig, gestructureerd gegevensverkeer
tussen ziekenfondsen en sociale diensten door het ontbreken van een uniek
identificerend nummer zeer gecompliceerd is. Verschillende notatievoorschriften,
schrijffouten en onzorgvuldigheden maken het herkennen van gemeenschappelijke
clienten moeilijk, zo niet onmogelijk. Zolang de vergelijking handmatig gebeurt zijn
dergelijke knelpunten eenvoudig op te lossen, dit is echter zeer tijdrovend. Bij een
geautomatiseerde vergelijking leiden de kleinste verschillen al tot een groot aantal
'mismatches'. personen die in beide bestanden voorkomen worden ten onrechte niet
als zodanig herkend (...)."[mijn cursivering, HvD] (Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, 1994)

Bestandsvervuiling en de hoge kosten van de verificatie van treffers kunnen
de effectiviteit van computer matching en profiling dus nadelig beYnvloeden.

Bovendien zou de veronderstelde preventieve werking wel eens tegen kunnen

vallen, als het opvoeren van het aantal controles als neveneffect heeft dat meer
fraudeurs zich in het zwarte circuit begeven. Dat terrein komt immers niet
voor in de administratie en komt daardoor niet in aanmerking voor de
koppelingsremedie (Van Dijk, 1993).

Naast het privacyvraagstuk verdient ook het recht op informationele

zelfoeschikking juridische aandacht. Bij koppelingen ontbreekt- behalve bij
de categorie 'gegevensverstrekking en verificatie' - vaak de toestemming
van de geregistreerde voor het gebruik dat van zijn persoonsgegevens gemaakt
wordt. Dat staat op gespannen voet met het - bijvoorbeeld in de Duitse
Grondwet vastgelegde - recht op vrije ontplooiing van de persoonlijkheid, in
samenhang met het gebod, de menselijke waardigheid te respecteren en te
beschermen.23 Met het recht op informationele zelfbeschikking wordt het indi-
vidu de bevoegdheid gegeven in beginsel zelf te kunnen beslissen over het

prijsgeven en het gebruiken van zijn persoonsgegevens (Bull, 1985). Bij de
huidige massale bestandsvergelijkingen is het echter ondoentijk iedereen
persoonlijk toestemming te vragen voor de gegevensuitwisseling. In dergelijke

gevallen wordt de gegevensuitwisseling van een speciale wetsbasis voorzien

(bijvoorbeeld de SoFi-wet). Bij opsporing van strafrechtelijk te vervolgen
personen ligt het voor de hand dat de betrokken niet om hun instemming
wordt gevraagd - in het geval van de Amerikaanse ijsliefhebbers een stuk
minder.

Koppeling kan het recht op gelijke behandeling beinvioeden - bijvoorbeeld
wanneer profielen worden opgesteld en gebruikt. Soms kan daarbij sprake zijn
van sociale etikettering. Zo zijn de Amerikaanse koppelingsprogramma's
gestart met computer matches in eigen huis (de departementen) en (later) in de
sociale-zekerheidssector. Ambtenaren en uitkeringsafhankelijken hebben zo
een grotere kans gecontroleerd te worden dan bijvoorbeeld middenstanders en
zwartwerkers.
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Koppeling kan strijdig zijn met de leer der presumptio innocentiae: louter
door als treffer genoteerd te staan of door te voldoen aan een bepaald profiel
kan iemand verdacht worden zonder dat van enige schuld sprake hoeft te zijn.
In verband met het reeds besproken stuwmeer aan treffers is het aannemelijk
dat besloten wordt tot een omkering van de bewijslast. Deze omkering is
strijdig met wat de regels van due process genoemd worden: het recht van het
individu informatie te weerleggen voordat een beslissing over hem genomen
wordt. De Nationale Ombudsman heeft al eens zijn afkeuring uitgesproken
over de wijze waarop het ministerie van VROM, op basis van koppeling van
zijn registraties met de Belastingdienst, bepaalde personen heeft bejegend. De
Ombudsman oordeelde dat het niet behoorlijk was om belanghebbenden niet
tevoren te informeren over het voornemen, op basis van genoemde koppeling,
een wijziging aan te brengen in al toegekende bijdragen dan weI af te wijken
van gegevens uit de aanvraag van zo'n bijdrage, voorzover die wijziging of

· ·  24afwijzing voor de belanghebbende ongunstig ts. Koppelende instanties
dienen derhalve de geregistreerden te betrekken bij koppeling van hun
gegevens.

2.6        Besluit

In dit hoofdstuk heeft een eerste kennismaking met het begrip
gegevenskoppeling plaatsgevonden. In de inleiding is gesteld dat bij
koppeling de tegenstelling tussen kansen en bedreigingen, die informatisering
de samenleving te bieden heeft, in versterkte mate zichtbaar is. Tegenover
verbeterde effectiviteit en efficientie van bestuur staan verminderde
privacybescherming en informationele zelfbeschikking van de burger.
Verbeterde dienstverlening impliceert een toename van gegevensuitwisseling
tussen een groeiend aantal overheidsinstanties, hetgeen tegelijkertijd het
controlepotentieel  van die instanties vergroot.  Zo  is  in  1993 een medewerker
van het GAK, die nota bene belast was met onderzoek naar belastingfraude,
gearresteerd op de verdenking  dat hij - tegen betaling - vertrouwelijke
persoonsgegevens verstrekte aan een particuliere beveiligingsfirma (NRC
Handelsblad, 16 december  1993). De persoon in kwestie  had in verband  met
zijn functie toegang gekregen tot het landelijke computernetwerk van het
GAK, waarbinnen de administraties van 13 bedrijfsverenigingen zijn gekop-
peld. Het voorbeeld sluit aan bij de gedachte dat door koppeling de
controlemogelijkheden sterk vergroot kunnen worden.

Koppeling als hulpmiddel bij de bestrijding van fraude heeft onder meer als
doel de discrepantie weg te nemen tussen hetgeen de persoonsgegevens die in
een bepaalde registratie opgeslagen zijn vertellen (X heeft recht op een
bijstandsuitkering) en hetgeen in de werkelijkheid aan de orde is (X fraudeert
en heeft geen recht op die uitkering). Door profiling of door koppeling van
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een welhaast ongekend aantal bestanden kan echter ook juist een discrepantie
ontstaan tussen de door middel van gegevensuitwisseling 'geconstrueerde'

burger (Frissen, 1993) en de werkelijke persoon. De 'afstand' tussen de
feitelijke situatie waarin burgers verkeren enerzijds en de informatie die
daarover in databestanden is opgeslagen anderzijds, kan door onzorgvuldig
koppelen groot worden.

Aan de andere kant kan het koppelen van persoonsgegevens ook met
bijzonder positieve beelden geassocieerd te worden. Met behulp van
koppeling kan de onderbenutting van bepaalde regelingen beter worden
bestreden, waardoor vaker geld en middelen terecht komen bij de mensen
waarvoor die oorspronkelijk gereserveerd waren. Het koppelen van bestanden
van diverse overheidsorganisaties kan de informatievoorziening binnen het
openbaar bestuur aanzienlijk verbeteren. Horizontaal kunnen verbindingen
gelegd worden tussen overheidsorganisaties die onderlinge communicatie en
afstemming van beleidsvoering mogelijk maken, die voorheen ondenkbaar
waren. Verticale koppeling maakt het op afstand plaatsen van uitvoerende
eenheden mogelijk, zonder dat sturingsmogelijkheden verloren hoeven te
gaan. Het ambigue karakter van koppeling voorziet deze toepassing van
informatietechnologie echter van een zekere onvoorspelbaarheid met betrek-
king tot de gevolgen voor beleidsprocessen en rechtsbeschermingsaspecten.

in de volgende hoofdstukken wordt stapsgewijs meer inzicht gegeven in de
mogelijke implicaties van het veranderde gebruik van persoonsgegevens door
overheidsinstanties. Daartoe zal eerst ingegaan worden op de gevolgen van de
ontwikkeling naar gezamenlijke of gezamenlijk gebruikte informatie-infra-
structuren voor de uitvoering van overheidsbeleid, omdat verwacht wordt dat
de (her)inrichting van informatie-infrastructuren (vooral: netwerkvorming) de
toepassing van diverse koppelingstechnieken in de hand zal werken. In
hoofdstuk 4 zal vanuit een bestuurskundige invalshoek licht worden geworpen
op de implicaties die deze ontwikkeling heeft voor de positie van de
geregistreerde burger, en zal een aanzet tot het empirisch onderzoek worden

gegeven. De empirie zelf kan bijvoorbeeld uitwijzen of er zich - als gevolg
van koppeling - zodanig fundamentele wijzigingen in de overheidsorgani-
satie voordoen als Bennet aangeeft:

"it should be noted that different functional problems may easily cut across traditional
distinctions between public and private, and between traditionally defined policy and
organizational actors. If state agencies link their data to those of banks, for example,
that integration produces a distinct set of informational relationships, to which
regulation should be sensitive. (...) The networking of the postindustrial society is
cutting across organizational and functional categories within and between both
public and private sectors." (Bennet, 1991: 66)
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bescherming persoonsgegevens, de opvolger van de WPR, naar de Tweede Kamer
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3          INTEGRATIE EN IMPLEMENTATIE

3.1 Inleiding

De wijze waarop persoonsgegevens binnen de publieke sector worden
gebruikt is sterk aan verandering onderhevig. De belangrijkste oorzaak
hiervoor lijkt te liggen in de toepassing van moderne informatie- en
communicatietechnologie, die het bijvoorbeeld mogelijk maakt
gegevensbestanden elektronisch met elkaar te vergelijken of beschikkingen in
meer of mindere mate geautomatiseerd te geven (Zouridis & Snellen, 1994).
De toegenomen gegevensuitwisseling binnen de publieke sector wordt
gefaciliteerd door de aanleg van inter- of intraorganisationele
informatienetwerken, zoals bijvoorbeeld het GEMNET en het GBA-netwerk
voor gemeenten en hun relaties of het INDIS voor de Immigratie en
Naturalisatiedienst (Bekkers  et  aL, 1995). Hoewel  het  in deze studie vooral
gaat om het gebruik van persoonsgegevens en de positie van geregistreerden,
wordt de reikwijdte van dat gebruik (en daarmee van de betekenis voor de
individuele rechtspositie) grotendeels begrensd door de graad van integratie
van relevante informatiesystemen. Om nu zicht te krijgen op de invloed die
informatisering heeft op de verwerking van persoonsgegevens, wordt in dit
hoofdstuk nader gekeken naar de betekenis die de toenemende integratie van
informatiesystemen heeft voor de uitvoering van overheidsbeleid.

Integratie biedt instanties een scala aan nieuwe mogelijkheden voor de rol die
databestanden en de daarin opgeslagen persoonsgegevens kunnen spelen in
hun dagelijkse werkzaamheden. Hoewel deze mogelijkheden niet beperkt zijn
tot de uitvoering van beleid, lijkt deze beleidsfase het meest relevant voor een
studie naar de betekenis van informatisering voor het gebruik van
persoonsgegevens. Daarvoor zijn kortweg twee redenen aan te voeren. In de
eerste plaats vinden in deze beleidsfase de meest belangwekkende
informatiseringsprocessen plaats; veelal is ICT zelfs essentieel voor de
uitvoering van de complexe, moderne beleidsregelgeving - zoals
bijvoorbeeld met betrekking tot studiefinanciering of huursubsidie -
(Frissen, 1994: 434). Ten tweede lijkt de uitvoeringsfase steeds meer een bron
van informatie die in alle andere beleidsfasen bruikbaar is.

Uitvoeringsinstanties genereren in toenemende mate informatie die behalve
voor hun eigen organisatie relevant is voor politici en beleidsmakers
(agendavorming en beleidsformulering) en voor beleidsevaluatoren
(monitoring en terugkoppeling).

De uitvoeringsfase mag verondersteld worden een zinvol aangrijpingspunt te
zijn voor beantwoording van de vraag naar de betekenis van integratie, omdat
de opbouw van informatie-infrastructuren directe en indirecte invloed zal
hebben op het gebruik van persoonsgegevens door de betrokken instanties.
Niet alleen omdat meer informatie beschikbaar is, maar vooral ook omdat



zonder veel moeite uit de beschikbare informatie antwoorden op steeds meer
gedetailleerde en specifieke vragen kunnen worden gedestilleerd. De diverse
selectie-opties binnen een of meer gegevensbestanden (verificatie, matching
en profiling) kunnen verschillende, in het voorgaande hoofdstuk aangeduide,
bet6kenissen hebben voor de positie van geregistreerden. Dit hoofdstuk is pas
een eerste stap op weg naar het verkrijgen van enig substantieel zicht op die
betekenissen. Integratie faciliteert immers slechts de toepassing van de diverse
koppelingsvormen; van die toepassing worden diverse implicaties voor de
inrichting van uitvoeringsprocessen en - in het verlengde daarvan -  voor
de positie van geregistreerde burgers verwacht. Na een verkenning hiervan in
dit en het volgende hoofdstuk zal een aantal specifieke vraagstukken worden
geformuleerd die in een empirisch onderzoek getoetst kunnen worden.

In dit hoofdstuk zal in paragraaf 3.2 uiteengezet worden welk perspectief op
beleidsimplementatie in deze studie zal worden aangehouden. Vervolgens
wordt in paragraaf  3.3 het begrip integratie beschreven en worden tegen   de
achtergrond van hedendaagse ontwikkelingen binnen en tussen
uitvoeringsorganisaties (qua integratie en bestuurlijke organisatie) enkele
onderzoeksbevindingen behandeld met betrekking tot de rol die
informatienetwerken in het openbaar bestuur kunnen spelen. Daarbij zal
expliciet aandacht besteed worden aan de 'kritische factoren' voor
ontwikkeling en gebruik van die netwerken, omdat daarmee gewezen kan
worden op de verschillende barrieres die men mogelijk dient te overwinnen op
weg naar een ideaal-typische organisatie van de (onderlinge)
informatievoorziening (een 'infocratie'). In paragraaf 3.4 zullen enkele

implicaties van integratie voor uitvoeringsprocessen genoemd worden, met
aandacht voor veranderingen in het gebruik van persoonsgegevens door de
betrokken instanties. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende

paragraaf.

3.2 Implementatieprocessen

3.2.1 Inleiding

Specifiek onderzoek op het terrein van informatiegebruik in de
beleidsuitvoering heeft als belangrijkste uitkomst dat een duidelijk positief
verband bestaat tussen het functioneren van de informatievoorziening en het
doelconform handelen van de betrokken actoren: de informatievoorziening is
van cruciaal belang voor het implementatieproces (Huigen, 1994: 167). De
organisatie en het functioneren van de informatievoorziening blijken belang-
rijk te zijn voor het gebruik dat in de beleidsuitvoering wordt gemaakt van
gegevens en informatie. Bij de benadering van beleidsuitvoering als proces
van strategische implementatie staat dat belang van een adequate
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informatievoorziening - een belangrijk uitgangspunt bij integratie en
koppeling- centraal. De uitgangspunten van dit perspectief worden gevormd
door de gedachte dat implementatieprocessen worden gekenmerkt door
feitelijke onzekerheid en normatieve ambigurteit en dat implementatie in een
politieke arena plaatsvindt waarin strategisch-rationeel handelende actoren
met elkaar communiceren (Huigen, 1994: 169).

Om zicht te krijgen op de richting waarin integratie van informatiesystemen,
als steeds belangrijker aandachtsgebied van de organisatie van de
informatievoorziening, van betekenis is voor het gebruik van gegevens in de
beleidsuitvoering, zal onderstaand uitgebreider worden ingegaan op enkele
benaderingen van beleidsimplementatie. Op basis daarvan zal een aantal
theoretische noties in beeld worden gebracht, waarvan wordt verwacht dat
deze een nuttige bijdrage kunnen leveren aan het begrijpen en verklaren van
de ontwikkeling naar voortschrijdende informatisering van   de

beleidsuitvoering.

3.2.2    Perspectieven op beleidsimplementatie

Over de mogelijkheid aberhaupt een duidelijk onderscheid tussen

beleidsvorming en beleidsuitvoering te kunnen maken, bestaat onder
bestuurswetenschappers reeds lange tijd verschil van mening (Van de Donk,
1993). Zo kan overheidsbeleid worden opgevat als 'een lijn van gedragingen
met betrekking tot een object van zorg' - waarbij een strikt onderscheid
tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering moeilijk te maken is.
Overheidsbeleid kan ook omschreven worden als het 'streven bepaalde
doeleinden met bepaalde middelen op bepaalde tijdstippen te bereiken' -
waarbij juist relatief eenvoudig vastgesteld kan worden wat onder
beleidsuitvoering verstaan dient te worden, door deze expliciet te omschrijven
als het feitelijk geven van uitvoering aan dat streven.

Voor deze studie is het in principe niet van essentieel belang een keuze te
maken tussen deze en andere opvattingen over beleidsimplementatie, omdat
de uitvoeringsfase alleen als aangrijpingspunt dient voor bestudering van het
centrale object van studie: de implicaties van veranderingen van
implementatieprocessen voor het gebruik van persoonsgegevens. Een
dergelijke keuze wordt dan ook niet gemaakt. Wel zal aandacht worden
besteed aan een aantal perspectieven op beleidsimplementatie, voorzover dat
nodig is voor de aanduiding van theoretische noties die de studie van de
betekenis van gegevensuitwisseling en beleidsuitvoering kunnen

vereenvoudigen.
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Uit de beleidsimplementatieliteratuur blijkt dat verschillende opvattingen
bestaan over de wijze waarop implementatieprocessen bestudeerd kunnen
worden (Huigen, 1994: 7-12). Een klassiek onderscheid betreft dat tussen de
top down-benadering en de bottom up-benadering. Bij de eerste benadering
wordt er van uitgegaan dat met behulp van hierarchisch georganiseerde
uitvoeringsprocessen de verwerkelijking van door de top van de organisatie
geformuleerd beleid mogelijk is. De tweede benadering legt de nadruk op het
complexe karakter van de interactie tussen de verschillende bij het beleidspro-
ces betrokken actoren, waarbij allerlei verbanden - zowel verticaal als
horizontaal - door elkaar lopen. De bottom up-benadering kent noch centrale
beleidsmakers noch top down-aansturing van beleidsuitvoerders. Beide
perspectieven ontberen echter het zicht op implementatie als een dynamisch
beleidsproces, schenken geen aandacht aan de institutionele structuur en het
type beleidsproces dat daar bij past, en beide perspectieven bieden ontoerei-
kend zicht op de rol die politici kunnen spelen - door die rol als ofwel alleen
sturend (top down) ofwel als alleen strategisch intervenierend te beschouwen
(bottom up).

Een belangrijk ander perspectief op beleidsimplementatie betreft de adaptive
implementation-benadering. Volgens dit perspectief wordt bij het onoplosbaar
blijken van uitvoeringsproblematiek nieuw beleid ontwikkeld. Daaraan ten
grondslag ligt het besef dat tijdens de beleidsimplementatie steeds de
mogelijkheid aanwezig is dat onvoorziene omstandigheden de kop opsteken.
In het concept van adaptive implementation is daarom een belangrijke rol
weggelegd voor het lerend vermogen van beleidsactoren - zowel met
betrekking tot het benoemen van beleidsprioriteiten als tot het omgaan met
onverwachte omstandigheden. Informatievoorziening is daarbij van cruciaal
belang:

"Adaptive implementation argues that monitoring circumstances and evaluation of
preferences and data are necessary for policy to succeed, either due to changes in, or
of environment, or as a result of internal debates and conflicts." (Huigen,  1994: 9)

Een nadeel van deze benadering van beleidsimplementatie is dat impliciet
verondersteld wordt dat informatie in overvloed beschikbaar is - waarmee

gesuggereerd wordt dat de informatievoorziening in kwantitatief opzicht geen
problemen kent. In de praktijk is echter (nog) niet altijd alle relevante
informatie beschikbaar. De beschikbaarheid van informatie is onder meer
afhankelijk van de bereidheid van informatiemonopolisten om gegevens te
verstrekken. Deze actoren kunnen bijvoorbeeld besluiten hun informatie
strategisch te gebruiken: slechts een bepaald deel van de gegevens wordt
verstrekt, en dan alleen op een voor de verstrekkende instantie zo gunstig
mogelijk tijdstip. Behalve deze politiek geaarde factor kan op de
beschikbaarheid van gegevens van invloed zijn de mate waarin
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communicatiekanalen op elkaar aansluiten. In termen van dit onderzoek kan
dat vertaald worden naar de mate waarin informatiesystemen geYntegreerd zijn
en de gebruikte standaarden en definities met elkaar overeenstemmen.
Een vierde benadering van beleidsimplementatie vindt haar vertrekpunt in het
concept van backward mapping, een benadering waarbij er van uitgegaan
wordt dat beleidsmakers 'need to be aware of the fact that the policy they
advance is but one force in a network of actors. The policy has to contend
with many other factors' (Huigen, 1994: 10). Backward mapping accentueert

strategisch handelen en communicatieve rationaliteit, maar richt zich niet op
de problematiek verbonden met de beschikbaarheid van gegevens, die
betrekking heeft op mogelijke manipulatie van informatie binnen de politieke
arena waarin beleidsprocessen zich afspelen.
Huigen introduceert daarom het - reeds in de inleiding genoemde -
strategic implementation-perspectief, dat zowel de nadruk legt op het poli-
tieke als op het ambigue en onzekere karakter van implementatieprocessen
(1994: 10). Het politieke karakter heeft betrekking op de importantie van
onderhandelingsprocessen tussen de bij beleidsuitvoering betrokken actoren.

Bij de beleidsimplementatie kan normatieve ambigurteit verminderd worden
als de actoren gezamenlijke afspraken maken betreffende de wijze waarop
problemen gedefinieerd worden; feitelijke onzekerheden kunnen gereduceerd
worden door relevante gegevens uit te wisselen tussen de diverse actoren

(Huigen, 1994: 11). Huigen wijst erop dat het strategic implementation-
perspectief de sterke punten van andere perspectieven bundelt:

"(...) strategic implementation values adaptive implementation's emphasis on
monitoring by focusing on communication and information supply. Furthermore, it
explicitly assumes the fundamental uncertainty and ambiguity of policy processes,
which limits the cognitive rationality of policy actors. Thirdly, strategic

implementation copies backward mapping's multi actor view and its stress on strate-

gic behaviour in policy networks."

3.2.3     Perspectief in deze studie

In het kader van de bestudering van de betekenis die integratie heeft of kan
hebben voor het gebruik van persoonsgegevens door uitvoerende
overheidsorganisaties, herbergt het door Huigen voorgestane perspectief van
strategische implementatie de meest relevante theoretische noties. Deze noties
hebben betrekking op twee voor deze studie uiterst relevante punten:
implementatie als dynamisch proces en het vraagstuk van beschikbaarheid van
gegevens. In een situatie van toenemende integratie zal namelijk de
communicatie tussen beleidsactoren intensiever worden, waardoor het
dynamische karakter van onderhandelingsprocessen meer dan ooit betekenis
zal krijgen. Voorts zal de beschikbaarheid van gegevens sterk stijgen door de
veelsoortige gegevenskoppeling die integratie faciliteert - waardoor de
organisatie en inrichting van de informatievoorziening steeds belangrijker
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worden voor de beleidsuitvoering.

De inrichting van die informatievoorziening wordt in toenemende mate
afhankelijk van de interne en externe organisatiegrenzen overschrijdende
integratie van informatiesystemen en informatienetwerken. Daarbij worden
organisaties steeds vaker geconfronteerd met onzekerheden omtrent de
beschikbaarheid en controle over de voor hun functioneren benodigde
informatiebronnen. Met andere woorden: hoe meer organisaties omgevormd
worden tot netwerkorganisaties, hoe meer de centrale theoretische noties van
het strategische implementatie-perspectief - het verminderen van
ambiguneiten en onzekerheden - op de voorgrond zullen treden. Immers:

"Een organisatie is (...) afhankelijk van hulpbronnen die voor haar voortbestaan van
vitaal belang zijn. De toegang tot, de beschikbaarheid en de verdeling van deze
hulpbronnen worden echter veelal gecontroleerd door andere organisaties. Deze
afhankelijkheid genereert onzekerheid. En wie onzekerheid beheerst, heeft macht.
Organisaties streven er daarom naar hun onzekerheid te reduceren en daarvoor staan
verschillende strategische opties open. (...) Ten eerste kan een organisatie zich
aanpassen aan externe eisen en claims. Ten tweede kan zij trachten deze eisen in een
door haar gewenste richting te bernvloeden, bijvoorbeeld door de veronderstellingen
die aan een beleidsprogramma ten grondslag liggen ter discussie te stellen. (...) Ten
derde kan zij proberen haar afhankelijkheid van andere organisaties te reduceren,
bijvoorbeeld door het aangaan van een tijdelijke coalitie, een duurzaam
samenwerkingsverband zoals een joint venture maar ook door een fusie." (Bekkers,
1997: 33)

Bij de groeiende onzekerheid van netwerkorganisaties kan, in het kader van
deze specifieke studie, onderscheid worden gemaakt tussen (normatieve)
beleidsonzekerheid en (feitelijke) gebruiksonzekerheid. Beleidsonzekerheid is
het gevolg van ambiguYteit in de interactieve beleidsprocessen, die
veroorzaakt wordt door definitieverschillen. Zo kunnen naast elkaar
verschillende beelden worden gevormd over de aanwezigheid en de omvang
van bepaalde maatschappelijke of uitvoeringsproblemen - of van de wijze
waarop deze problemen moeten worden aangepakt. Gebruiksonzekerheid
geeft uitdrukking aan de specifieke problematiek die gegevensuitwisseling
met zich brengt - zowel wat betreft de mogelijkheden voor uitwisseling
(ontwikkeling adequate infrastructuur) als wat betreft de interpretatie van de
uitgewisselde gegevens (afspraken over verificatie en autorisatie).

De wijze waarop actoren omgaan met de groeiende beleids- en
gebruiksonzekerheden - door het maken van een keuze voor aanpassing,
bernvioeding dan weI samenwerking - zal in het uit te voeren empirisch
onderzoek naar de mate van integratie en naar de invioed daarvan op de
beleidsuitvoering, als verklaringsfactor worden gehanteerd. De omgang met
verschillende percepties van maatschappelijke- en uitvoeringsproblemen
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zullen in het empirisch onderzoek worden belicht door aandacht te besteden
aan de wijze waarop en de mate waarin (welke) organisaties tot gezamentijke

afspraken komen om beleidsproblemen te definieren. De omgang met
gebruiksonzekerheid zal geanalyseerd worden aan de hand van de wijze
waarop en de mate waarin gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de
feitelijke uitwisseling van gegevens en over de waarde van die gegevens.
Verwacht wordt dat de noties van beleidsonzekerheid en gebruiksonzekerheid
op die manier bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen

informatisering (integratie en netwerkvorming), beleidsimplementatie en
(uiteindelijk) de betekenis daarvan (veranderd gebruik van persoonsgegevens)
voor de positie van geregistreerde burgers. In het onderliggende perspectief
van strategische implementatie komt immers in het bijzonder naar voren de
wijze waarop relevante actoren omgaan met de gezamenlijk gebruikte
persoonsgegevens en wordt nadrukkelijk de rol van onderlinge
gegevensuitwisseling in kaart gebracht.

3.3 Integratie: netwerkvorming

3.3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet welke vormen van koppeling -
relatielegging tussen persoonsgegevens en/of persoonsregistraties - kunnen
worden onderscheiden. Als meest vergaande vorm van koppeling is daarbij de
integratie van registraties genoemd. In het vervolg van deze studie zal deze
vorm niet als (afzonderlijke) vorm van koppeling behandeld worden. De reden
daarvoor is dat integratie in twee opzichten in aard en karakter afwijkt van de
andere koppelingsvormen. Ten eerste is integratie niet altijd direct aan te
duiden als een koppeling waarbij een verband wordt gelegd tussen

(persoons)gegevens; verificatie, matching en profiling zijn dat wel. Ten
tweede is integratie de meest vergaande technische variant van de
onderscheiden vormen: er worden systemen gerntegreerd, fysiek (met
opheffing van oorspronkelijke bestanden) dan wel virtueel (in relationele
databases en via informatienetwerken).

In dit hoofdstuk zal vooral aandacht besteed worden aan integratie in de vorm
van de totstandkoming en het gebruik van netwerken, die bedoeld zijn ter
ondersteuning van uitvoerende overheidsorganisaties. Integratie zal derhalve
niet worden opgevat als 'het integraal toevoegen van een deel van een bepaald

gegevensbestand aan een ander bestand, waardoor een nieuw bestand ontstaat'

(RaP,   1993:   13),  noch  als de vergelijkbare opvatting van integratie  als  'het
samenvoegen van twee of meer bestanden tot 66n bestand dan wel het
koppelen van bestanden via speciale communicatienetwerken'   (CPO,   1993:
16). Met integratie zal dus niet zozeer een expliciete verwijzing naar
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bestandskoppeling worden gegeven, maar zal het bredere beeld van
gegevensuitwisseling binnen de informatie-infrastructuur van

uitvoeringsorganisaties gehanteerd worden. Waar Zuurmond spreekt van 'de
mate waarin verschillende deelprocessen, voor wat betreft hun (...)
elektronische informatievoorziening, gekoppeld zijn' (1994: 129), zal in deze
studie een variant daarop de betekenis van het begrip integratie begrenzen:
integratie als de fysieke dan wei virtuele verbinding tussen informatie-
infrastructuren van verschillende organisaties of van verschillende
organisatie-eenheden, die de mogelijkheid schept relaties te leggen tussen de
gegevens waarvoor van deze infrastructuren gebruik wordt gemaakt. Deze
verbindingen kunnen gelegd worden tussen reeds bestaande infrastructuren
(informatiesystemen, interne netwerken), maar kunnen ook speciaal ten
behoeve van onderlinge gegevensuitwisseling nieuwe infrastructuren
gebouwd worden. Er is in die zin sprake van een interpretatie van integratie
die expliciet refereert aan het gebruik van ICT (informatietechnologische
integratie'), en die tegelijkertijd een zo brede reikwijdte heeft dat ook het
geschikt maken van de eigen systemen voor informatie-verwerking
(bijvoorbeeld voor de verwerking of selectie van gegevens op tapes) onder dit
begrip valt. In het laatstgenoemde geval vormt de systeemaanpassing het start-
dan wel eindpunt van de verbinding tussen informatie-infrastructuren -
intern dan wel extern.

Met de bestudering van de totstandkoming van netwerkconstructies (de
feitelijke of virtuele integratie) dient enerzijds inzicht verkregen te worden in
de ontwikkeling en de stand van zaken op dit terrein van informatisering in
het openbaar bestuur. Anderzijds wordt de deur geopend naar het tweede
object van studie: het gebruik dat van dergelijke constructies gemaakt wordt
en kan worden. Inzicht in de aanwending van een gerntegreerde
informatievoorziening brengt ons op het spoor van de centrale vraag van deze
studie: welke betekenis heeft de toenemende integratie van

informatiesystemen voor het gebruik van persoonsgegevens door uitvoerende
overheidsinstanties en welke betekenis heeft dat gebruik voor de positie van
geregistreerden? Het eerste deel van deze vraag zal in dit hoofdstuk - in
theoretische zin - aan bod komen.

3.3.2 Het decor voor integratie

3.3.2.1 De ontwikkeling naar informatienetwerken

Door middel van het koppelen van databases kan een informatienetwerk
worden opgebouwd tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij een
uitvoeringsproces (Bekkers,   1995:   14). De ontwikkeling  en het gebruik  van
dergelijke netwerken bieden mogelijkheden tot verbetering van de efficiency
en effectiviteit van het uitvoeringsproces. Wanneer bij de uitvoering van
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overheidsbeleid veel verschillende actoren betrokken zijn, kan de
ontwikkeling en het gebruik van een gezamenlijke administratieve 'snelweg'
bijdragen aan een onderlinge afstemming tussen de diverse fasen van de
beleidsuitvoering, waardoor onnodige vertraging en discrepanties in de
beeldvorming over het uit te voeren beleid worden beperkt.

De ontwikkeling en het gebruik van informatie-infrastructuren ter
ondersteuning van beleidsimplementatie is echter geen vanzelfsprekendheid.
Politiek-bestuurlijke, organisatieculturele, technologische en maatschappelijk-
economische factoren en omstandigheden bepalen mede de totstandkoming en
het gebruik van gezamenlijke elektronische netwerken. De integratie van
informatiesystemen is onder meer afhankelijk van de mate waarin de
gehanteerde systemen en de daarin vervatte definities en standaarden op
elkaar aansluiten. Het gebruik dat van een gezamenlijk netwerk gemaakt
wordt is bijvoorbeeld afhankelijk van de mate waarin betrokken organisaties
bereid zijn enerzijds informatie te verstrekken aan andere organisaties en
anderzijds bij de uitvoering van beleid mede af te gaan op gegevens die zij
van andere organisaties ontvangen.

Vooralsnog lijkt de vorming en het gebruik van informatie-infrastructuren ten
behoeve van de uitvoering van overheidsbeleid moeizaam gestalte te krijgen.
Hoewel het Nederlandse informatiebeleid poogt een aanzet te geven tot
integratie van de informatievoorziening binnen het openbaar bestuur, lijkt
daarvan in de praktijk nog weinig terecht te komen. Edn van de redenen
daarvoor betreft de vrees van afzonderlijke organisaties dat zij bij integratie
van hun systemen met die van andere organisaties een deel van hun autonomie
zullen verliezen (Zuurmond, 1994: 298). Een andere reden vormt de
ontoereikende compatibiliteit van de gebruikte informatiesystemen en de
bestaande netwerken. Bij het ontwerp en de bouw van databases en netwerken
wordt vrijwel alleen rekening gehouden met de informatievoorziening binnen
de eigen organisatie of binnen het eigen beleidsterrein. Aanvankelijk is ICT
aangewend voor automatisering van bestaande werkprocessen. In een later
stadium zijn met het oog op de efficiency en effectiviteit van de eigen
organisatie steeds meer interne netwerken (local area networks) aangelegd.
Met de integratie van netwerken en informatiesystemen van verschillende
overheidsorganisaties wordt geleidelijk aan gewerkt aan de totstandkoming
van hetgeen in deze tijd een nationale, elektronische snelweg voor
implementatie van overheidsbeleid genoemd zou kunnen worden. Zover is het
echter nog niet. Naast een deel van de overheidsorganisaties dat nog slechts
interne mainframes en 'stand alone' personal computers kent, lijkt het
merendeel te beschikken over interne netwerken, over informatiesystemen die
de interne uitvoeringsprocessen althans deels met elkaar in verband stellen.
Slechts een deel van de keten van beleidsuitvoering kent een gerntegreerde
informatievoorziening, een informatienetwerk. Dat neemt niet weg dat een
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proces van integratie van informatiesystemen is ingezet, dat zichtbaar wordt in
de vorm van verbindingen tussen informatiesystemen en netwerken van fysiek
en organisatorisch gescheiden organisaties en organisatie-eenheden in
bijvoorbeeld de sociale-zekerheidssector en in de fiscale sector. In meer
algemene zin heeft de recente opkomst van het Internet en het implementeren
van intranetten de communicatie -en informatie-uitwisseling binnen en tussen
organisaties in een stroomversnelling gebracht. Steeds vaker wordt aan de
medewerkers deze uiterst gebruikersvriendelijke mogelijkheid geboden om
kennis en informatie met elkaar te delen. Ook registraties en databanken met
persoonsgegevens worden steeds vaker 'web-enabled' gemaakt: op basis van
de technologie van het Internet kunnen organisaties persoonsgegevens
uitwisselen en combineren met behulp van hun eigen intranet of extranet.' Om
die reden kan verwacht worden dat het mogelijk is de veranderingen in het
gebruik van persoonsgegevens, die het gevolg zijn van deze integratietendens,
reeds waar te nemen.

3.3.2.2 Bestuurlijke ontwikkelingen

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van informatienetwerken ter ondersteuning
van beleidsimplementatie worden steeds meer uitvoeringsorganisaties
verzelfstandigd (Frissen     et     al.,      1992: 1). Hierarchisch en verticaal
georienteerde organisatiestructuren lijken over te gaan in meer horizontale
structuren, waarbij de betrokken uitvoeringsorganisaties elkaar snel van grote
hoeveelheden geactualiseerde informatie kunnen voorzien. Daarbij stellen
elektronische netwerken de beleidsmakers en politici in staat zicht te houden
op de op afstand geplaatste beleidsuitvoering.

Bij verzelfstandiging worden uitvoerende organisaties fysiek dan weI
beleidsmatig op afstand geplaatst van de beleidsvorming en beleidsbepaling.
Doordat daarbij nog slechts op output en resultaten (de grote lijnen) wordt
gestuurd, kunnen de uitvoeringsinstanties hun taken min of meer autonoom
uitvoeren. Bij verzelfstandiging van organisaties is het noodzakelijk speciale
aandacht te besteden aan de informatievoorziening. Nu binnen de beleidsketen
taken en verantwoordelijkheden verschuiven, is het immers van belang de
veranderde informatierelaties tussen de betrokken actoren expliciet vast te
stellen. Er dient aandacht besteed te worden aan de mogelijkheden de
verzelfstandiging te ondersteunen door ICT en aan de potentiale
belemmeringen voor de gewenste informatie-uitwisseling (Frissen et al.,  1992:
20,80-81).

In verzelfstandigingsoperaties is het niet vanzelfsprekend dat de
noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende organisatie-onderdelen
wordt gerealiseerd. De grotere zelfstandigheid kan in het ergste geval zelfs
leiden tot de afscherming van organisaties ten opzichte van elkaar. Er ontstaan
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dan 'organisatorische eilandjes', met de daar bij behorende eiland-
automatisering: de diverse organisaties ontwikkelen zelf een eigen informatie-
infrastructuur, zonder daarbij expliciet rekening te houden met eventuele
compatibiliteit met externe informatiesystemen in de toekomst. Vaak blijkt dat
de roep om uitwisseling van gegevens pas in een relatief laat stadium duidelijk
maakt dat een externe koppeling van informatienetwerken of
informatiesystemen nodig is. Omdat daarvoor de gebruikte definities en
standaarden onderling dienen te worden afgestemd, zullen de betrokken
actoren een zekere mate van informatie-autonomie moeten opgeven. Doordat
de informatievoorziening in meer of mindere mate van externe bronnen
afhankelijk wordt, bepalen de afzonderlijke organisaties in afnemende mate
zelfstandig het beeld dat zij van de beleidswerkelijkheid construeren. Er dient
daarom gezamenlijk afgesproken te worden op welke wijze de integriteit van
de gegevens wordt bewaakt en welke actor daarbij uiteindelijk bepaalt welke
gegevens als de enig juiste dienen te worden beschouwd. Met andere
woorden: door middel van afspraken over de verificatie (integriteit) en
autorisatie (enig erkende bron) van gegevens worden de organisaties
gedwongen te komen tot de hantering van 66n en hetzelfde perspectief op de
beleidswerkelijkheid. Dit ideaaltype van de organisatie van werkprocessen
binnen het openbaar bestuur noemt Zuurmond de infocratie (Zuurmond, 1994:
288-305).

In een infocratie is de informatievoorziening gerationaliseerd (onderlinge
afstemming van verwerkingsprocedures) en geYntegreerd (koppeling van
netwerken) en leiden gezamenlijke afspraken over de verificatie en autorisatie
van gegevens tot een effectieve en efficiente overheidsorganisatie. Met andere
woorden: infocratieen maken strategisch gebruik van ICT door onderling
afspraken te maken over de ontwikkeling (rationalisering informatie-
voorziening) en het gebruik (verificatie en autorisatie) van geYntegreerde
netwerken of informatiesystemen. Daardoor wordt een gemeenschappelijke
belofte van verzelfstandiging en informatisering ingelost: met minder
controle, procedures en regelgeving van de top van de beleidsorganisatie
wordt een betere doelbereiking gerealiseerd.

3.3.3    Bevindingen ten aanzien van integratie

3.3.3.1 Inleiding

De infocratie lijkt het openbaar bestuur grote kansen te bieden. Voorwaarde is
dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die ICT biedt,
want de kans op doelconform handelen is groter indien de
informatievoorziening goed is georganiseerd en goed functioneert (Huigen,
1994: 130). Elektronische netwerken kunnen daarin een centrale rol spelen.
Het specifieke karakter van de afspraken die nodig zijn om een infocratisch
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gebruik van informatienetwerken te realiseren wijst impliciet op mogelijke
belemmeringen voor de gewenste strategische inzet van ICT. Een scala aan
theoretische en empirische bevindingen bevestigt die gedachte. Onderstaand
worden enkele van die bevindingen weergegeven met het oog op het opsporen
van relevante vraagstukken van ontwikkeling en gebruik van informatie-
infrastructuren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een indeling in, voor
bestuurskundig onderzoek relevante perspectieven op overheidsbeleid:
politiek-bestuurlijk, organisatiecultureel, technologisch, en maatschappelijk
en economisch perspectief (zie onder meer Snellen 1987, Bekkers et al.  1994,
Prins et al.  1995).

3.3.3.2  Totstandkoming en gebruik van informatienetwerken

Politiek-bestuurlijk perspectief
In politiek-bestuurlijk opzicht worden de ontwikkeling en het gebruik van
elektronische netwerken vooral bernvloed door de wijze waarop de
beleidsuitvoering is georganiseerd en door de inrichting van relevant beleid en
van geldende regelgeving. Zowel de organisatie als beleid en regelgeving
worden daarbij in ruime zin opgevat: het betreft organisatie en beleid met
betrekking tot de betrokken instanties zelf en organisatie en beleid met
betrekking tot de door die instanties uit te voeren taken. Onderstaand worden
de meest in het oog springende bevindingen behandeld.

Ten eerste lijkt bij processen van verzelfstandiging en decentralisatie van
bevoegdheden nauwelijks aandacht voor informatisering aanwezig. Zowel de
mogelijkheden van ICT voor ondersteuning van de organisationele
veranderingen als de mogelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling
blijven onderbelicht (Frissen et al., 1992: 80-81). Dat betekent dat de
herstructurering van de organisatie van de beleidsketen onvoldoende
gecombineerd wordt met de mogelijkheden die ICT te bieden heeft

(Zuurmond, 1994: 298).

Ten tweede kunnen de ontwikkeling en het gebruik van informatienetwerken
beinvloed worden door veranderingen die politici en bestuurders aanbrengen
in het uit te voeren beleid zelf. Naarmate een beleidsterrein gekenmerkt wordt
door een hogere mate van flexibiliteit, bijvoorbeeld doordat steeds ingespeeld
dient te worden op veranderende maatschappelijke en economische
omstandigheden, is het onderbrengen van delen van de beleidsuitvoering in
informatiesystemen minder zinvol. Een voortdurende aanpassing van
probleemdefinities en doelstellingen kan het nut van de bestaande informatie-
infrastructuur verminderen doordat de informatiesystemen onvoldoende of in
het geheel niet zijn ingericht op uitvoering van nieuw beleid (Mom, 1997).
Bovendien kan de ontwikkeling van gezamenlijke informatienetwerken
belemmerd worden indien, als gevolg van de flexibiliteit van het beleid, de
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voor inrichting van de informatiesystemen benodigde stabiliteit ontbreekt.
Deze problematiek is goed zichtbaar bij bestudering van de synchrone
ontwikkeling van wetgeving en informatiesystemen. De wederzijdse
afstemming tussen het wettelijk kader waarin het uit te voeren beleid is vervat
en de informatie-infrastructuur van de uitvoeringsorganisaties lijkt specifieke
eisen te stellen aan de ontwikkeling van beide. Uit onderzoek blijkt dat de
ontwikkeling van informatiesystemen vraagt om een duidelijk en eenvoudig
wettelijk kader, terwijl wetgeving doorgaans neigt naar een gedetailleerd en
verfijnd niveau van regelgeving. Bovendien kent elk proces een eigen 'point
of no  return'.  Aan deze problematiek kan alleen het hoofd worden geboden
door een goede afstemming tussen het wetgevingsproces en het
systeemontwikkelingsproces (Computable, 1997). De informatisering van de
gemeentelijke bevolkingsboekhouding (het GBA-project) lijkt een succesvol
voorbeeld daarvan te zijn: een intensieve samenwerking tussen
wetgevingsjuristen en systeemontwikkelaars, waarbij het informatiserings-
project werd beschouwd als een gezamenlijke 'missie', heeft in voldoende
afstemming tussen beide processen geresulteerd. Bovendien heeft een redelijk
open en regelmatig overleg met politici eventuele risico's verder gereduceerd
(Bekkers et al.,  1995:  79). De ontwikkeling van het Nederlandse systeem voor
studiefinanciering (WSF-project) toont echter aan dat onvoldoende
afstemming tussen wetgevings- en systeemontwikkelingsproces kan leiden tot
onderlinge spanningen. Uiteindelijk is daarbij de inhoud van de wet recht-
streeks beYnvloed door eisen die de systeemontwikkelaars stelden: omdat
eenvoudig de tijd ontbrak voor technologische aanpassingen is een belangrijke
politieke wens niet in vervulling gegaan. Anderzijds zijn de werkzaamheden
van de systeemontwikkelaars in een eerdere fase vertraagd door onzekerheid
en een gebrek aan inzicht in het ontwerp van de wet (Van de Donk, Frissen &
Snellen, 1990: 13-17). Veranderingen in het wettelijk kader dienen daarom in
een zo vroeg mogelijk stadium doorgevoerd te worden, wil de totstandkoming
van een adequate informatievoorziening kans van slagen hebben.
Geconcludeerd kan worden dat intensief contact tussen politici en bestuurders,
wetgevingsjuristen en beleidsuitvoerders noodzakelijk is voor een goede
afstemming tussen de ontwikkeling van wetgeving en systeemontwikkeling en
- in het verlengde daarvan - voor de ontwikkeling van, voor de
beleidsuitvoering bruikbare informatienetwerken.

Organisatiecultureel perspectief
De cultuur van organisaties kan worden opgevat als de belangrijkste barridre
voor organisatieverandering; tegelijkertijd kan de verandering van de
organisatiecultuur worden opgevat als fundamentele voorwaarde voor
substantiele verandering van een organisatie. In moderne, geautomatiseerde
organisaties zou de organisatiecultuur weI eens de belangrijkste, bindende
factor kunnen blijken. Daarbij zal immers sprake zijn van kleine, relatief
autonome organisatie-eenheden, die in groter verband met elkaar
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communiceren door middel van elektronische netwerken (Frissen, 1989: 35).
Een gemeenschappelijke organisatiecultuur is in dat geval van groot belang
voor de mate van effectiviteit en efficiency van de beleidsuitvoering als
geheel. Informatienetwerken spelen daarbij een belangrijke, faciliterende rol.
Ook de totstandkoming en het gebruik daarvan worden echter - net als
organisatieveranderingen - beinvioed door mogelijke verschillen in de
maatschappelijke cultuur waarin de diverse betrokken organisaties
functioneren en door de culturele achtergrond van de individuele
medewerkers.

In dit verband is de meeste gehanteerde benadering van het begrip
organisatiecultuur het perspectief van cultuur als subsysteem van organisaties
(Frissen, 1989: 37). Daarbij wordt de organisatiecultuur opgevat als een
separaat onderdeel van organisaties, naast subsystemen als de
organisatiestructuur en de technologie. Belangrijke elementen van de cultuur
zijn dan de heersende normen en waarden en enkele symbolische
verschijnselen, zoals metaforen, rituelen en de 'taal' die een organisatie
gewoon is. Een hoge mate van zelfstandigheid faciliteert de ontwikkeling van
een specifiek eigen cultuur. Indien sprake is van een beleidsketen waarin naast
elkaar diverse, relatief autonome actoren opereren, kan verwacht worden dat
de verschillen in organisatiecultuur mogelijk belemmerend werken op de
mogelijkheden tot adequate samenwerking. Verschillen in probleemdefinitie,
taalgebruik en symboliek zullen daarom niet bevorderend zijn voor de
totstandkoming en het gebruik van een gezamenlijke informatie-
infrastructuur. De onderlinge verschillen dienen immers beslecht te worden
teneinde afspraken te kunnen maken over de gehanteerde definities en
standaarden. De organisaties worden dan als het ware wederzijds afhankelijk,
waarbij een deel van de eigen autonomie moet worden opgegeven met het oog
op  de  realisatie van gemeenschappelijke doeleinden (Bekkers,  1993:  319).  De
organisaties zullen vrezen voor dat verlies aan autonomie: hun werk wordt in
toenemende mate afhankelijk van externe informatie, waardoor de eigen
beleidsruimte voor beslissingen in algemene zin en in individuele gevallen
beperkt wordt. Het zal daarom niet eenvoudig zijn organisaties bereid te
vinden de benodigde concessies te doen voor de totstandkoming en het
gebruik van gezamenlijke netwerken. Dat geldt des te meer wanneer

organisaties als gevolg van verzelfstandiging van de beleidsuitvoering, juist
aan autonomie hebben gewonnen. Zeker als bij de verzelfstandigingsoperatie
de herstructurering van de uitvoeringsorganisatie niet gecombineerd is met
structurele aandacht voor de informatierelaties en mogelijke belemmeringen
voor gegevensuitwisseling, is de kans op organisatorische eilandvorming niet
denkbeeldig. Geconcludeerd kan worden dat onderlinge verschillen in
organisatiecultuur wellicht verstorend kunnen werken bij de totstandkoming
van informatienetwerken. Mogelijk speelt de culturele achtergrond van
individuele werknemers een rol bij het eventuele gebruik van deze netwerken,
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aangezien ook op dit niveau verwacht kan worden dat sprake is van specifieke
probleemdefinities, doeleinden en rituelen - zoals met betrekking tot de
omgang met burgers.

Technologisch perspectief
Voor de totstandkoming van informatienetwerken moeten de afzonderlijke
informatienetwerken of informatiesystemen, alsmede de daarin opgeslagen
gegevens, aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Met andere woorden: de
informatiesystemen dienen compatibel te zijn en de gegevens koppelbaar. Er
dienen daarom afspraken gemaakt te worden over de te gebruiken hard- en
software; er zullen gemeenschappelijke standaards gedefinieerd moeten
worden. Hoewel het Nederlandse informatiebeleid al enige jaren gericht is op
dergelijke standaardisatie, wordt de uitvoering daarvan in de weg gestaan door
de eerder genoemde angst voor verlies aan autonomie (Albers, Van
Duivenboden & Gooren, 1994: 393). De boven genoemde ontwikkeling dat
organisaties zich na verzelfstandiging - althans aanvankelijk - omvormen
tot organisatorische eilandjes, geldt mutatis mutandis voor de automatisering
van hun werkprocessen. Als gevolg daarvan kunnen verschillen in standaards
en gebruikte systemen een barritre vormen voor de koppeling met externe
systemen. In extreme situaties kan gedacht worden aan het in 66n beleidsketen
naast elkaar voorkomen van mainframe-infrastructuren en moderne,
geavanceerde, relationele databases. Dit soort van eilandautomatisering kan
de ontwikkeling van een gezamenlijk elektronisch netwerk aanzienlijk
vertragen. Bovendien kan het gebruik van reeds ontwikkelde, interne
informatienetwerken onvoldoende benut worden. Geconcludeerd kan worden
dat verschillen in toepassing van ICT belemmerend kunnen werken voor de
totstandkoming en het gebruik van informatie-infrastructuren.

Maatschappelijk perspectief
De eerder genoemde politiek-bestuurlijke ontwikkelingen hebben onder meer
betrekking op de mate waarin de beleidsuitvoering geconfronteerd wordt met
verschuivingen in de door politici gestelde prioriteiten. Deze verschuivingen
zijn vaak het gevolg van veranderingen in de maatschappelijke of
economische situatie. Indien de betreffende maatschappelijke problematiek
frequent verandert, zal de beleidsuitvoering veelvuldig te maken krijgen met
nieuwe probleemdefinities en doelstellingen. Uit onderzoek blijkt dat de
integratie van de informatievoorziening van overheidsorganisaties belemmerd
wordt door een veelheid aan organisatieproblemen, die niet in de laatste plaats
het gevolg zijn van veranderingen in de economische situatie of in de
maatschappelijke problematiek. De aandacht van organisaties is dan primair
gericht op het doorvoeren van veranderingen in het beleid, zonder daarbij
tegelijkertijd aandacht aan de mogelijkheden van ICT te schenken. Zo vergt
de oplossing van belangrijke vraagstukken als de bestrijding van fraude
(sociale zekerheid) of de bestrijding van de georganiseerde misdaad (politie
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en justitie) veel aandacht (Zuurmond, 1994: 298). Door veranderingen in de
economische of maatschappelijke situatie ontbreekt de tijd voor structurele
herziening van de wederzijdse informatievoorziening. Soms kan de aard of
omvang van de problematiek echter juist uitmonden in een roep om
gegevensuitwisseling - zoals bij de bestrijding van fraude in de sociale
zekerheid. In dat geval wordt netwerkvorming mede gefaciliteerd door
veranderingen in de maatschappelijke problematiek of veranderingen in de
economische omstandigheden. Zoals eerder gesteld zal het gebruik van
bestaande informatienetwerken naar verwachting geen positief effect
ondervinden van beleidswijzigingen - dus ook niet wanneer deze het direct
gevolg zijn van (grootschalige) veranderingen van maatschappelijke of
economische aard. De situatie is echter anders wanneer mogelijkheden benut
worden om die afzonderlijke netwerken met elkaar te integreren.

Balans
In politiek-bestuurlijke zin zijn het gebrek aan aandacht voor ICT bij
verzelfstandingsoperaties en de afstemming tussen enerzijds beleid en
regelgeving en anderzijds de informatiesystemen, aan de orde gekomen.
Voorts is gebleken dat verschillen in de cultuur van organisaties belemmerend
lijken te werken voor de totstandkoming en ontwikkeling van informatie-
infrastructuren, vooral wanneer de betrokken actoren relatief autonoom
handelende instanties zijn. In technologisch opzicht werken verschillen in het
ontwerp en de bouw van informatiesystemen (eilandautomatisering) mogelijk
belemmerend voor vorming en gebruik van een gezamenlijk netwerk. Tot slot
zijn veranderingen in de maatschappelijke of economische omstandigheden
van invloed op netwerkvorming. Een hoge mate van dynamiek van het
beleidsveld heeft doorgaans een verstorende werking, omdat daarbij prioriteit
wordt verleend aan de uitvoering van nieuw beleid. Daar waar de
ontwikkelingen in het beleidsveld echter specifiek gericht zijn op verbetering
van de wederzijdse informatievoorziening, is juist sprake van een bijdrage aan
elektronische netwerkvorming.

3.4       Implicaties van integratie voor implementatieprocessen

In een algemene bespiegeling van de huidige ontwikkelingen op het terrein
van informatisering in het openbaar bestuur, gebaseerd op een decennium van
onderzoek op dit terrein, schetst Frissen het beeld van een ontwikkeling naar
steeds verdergaande verfijning en detaillering van beleid en regelgeving. Deze
ontwikkeling wordt met name in gang gezet met het oog op verbetering van de
dienstvertening aan burgers enerzijds en op controle van de beleidsuitvoering
anderzijds (Frissen, 1994: 436). Het resultaat van deze ontwikkeling lijkt te
duiden op de creatie van een nieuwe, meer virtueel geaarde
beleidswerkelijkheid, waarin ook de positie van burgers steeds meer een uit
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diverse registraties geconstrueerde positie is. Tegelijkertijd lijkt deze
ontwikkeling voor de verhoudingen tussen overheidsorganisaties onderling
belangrijke betekenis te hebben. Bij de genoemde trend tot verzelfstandiging
kan de machtsverhouding tussen kerndepartement en verzelfstandigde
uitvoeringsorganisaties wel eens afhankelijk worden van de beschikbaarheid
van technologische middelen. Als uitvoeringsorganisaties hun informatie-
voorziening vergaand integreren, kan de scheiding tussen beleidsvorming en
beleidsuitvoering problematisch worden. Immers, wanneer in de uitvoerings-
keten de diverse actoren gezamenlijk voldoende relevante informatie weten te
vergaren, als basis voor nieuw in te zetten beleid, blijken uitvoering en
ontwikkeling als het ware 'on line' geintegreerd te kunnen worden. Edn van
de implicaties van de toenemende integratie kan daarom als horizontalisering
van de beleidsvorming - tussen en in de uitvoerings-organisaties - opgevat
worden: 'gewenste samenhangen in de beleids-uitvoering kunnen decentraal

georganiseerd worden door koppelingen met andere (uitvoering)organisaties'
(Frissen, 1994). Het gebruik van persoonsgegevens door uitvoeringsinstanties
krijgt daardoor een nieuwe betekenis. Waar ICT voorheen vooral ingezet werd
voor de automatisering van bestaande werkprocessen, kan integratie mede
leiden tot een verandering in werkprocessen zelf. Uitvoeringsinstanties
gebruiken gegevens voortaan zdlf voor het in kaart brengen van
maatschappelijke aandachtsgebieden, voor terugkoppeling van het gevoerde
beleid en voor het genereren van nieuwe beleidsalternatieven. Aan het van
oudsher gehanteerde onderscheid tussen agendering, vorming, uitvoering en
evaluatie van beleid lijkt het bestaansrecht in dat geval te ontvallen.

Bovengenoemde verschuiving in de (klassieke) beleidscyclus kan belangrijke
gevolgen hebben voor de geregistreerden. Het beeld dat van burgers wordt
geconstrueerd is immers steeds vaker afkomstig uit meerdere, voor
verschillende doeleinden opgezette informatiesystemen. Omdat de voorkeur
van individuele beleidsmakers en/of systeemontwerpers kan doorwerken in de
afzonderlijke systemen, kan bij koppeling van de systemen een combinatie
van dergelijke voorkeuren op onverwachte wijze het beeld van de burger of de
groep burgers (denk aan profiling) kleuren. Wanneer beleidsvorming in
toenemende mate ingevuld wordt door dergelijke, door toedoen van integratie
gekleurde persoonsprofielen, kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop
burgers door overheidsinstanties worden gezien. Met andere woorden: een
mogelijke implicatie van integratie voor beleidsuitvoering en - zowel op
basis daarvan als voorafgaand daaraan - voor beleidsvorming is dat dis-
crepanties ontstaan tussen een (virtuele) beleidswerkelijkheid en de feitelijke
situatie waarin geregistreerde burgers zich bevinden. Dit vraagstuk wordt wel
aangeduid met de bias die in informatiesystemen zit (Bekkers: 1994).
Dergelijke voorkeuren kunnen zelfs doorwerken in de fase van beleids-

agendering, waarin politici en beleidsmakers maatschappelijke problemen
erkennen en op de politiek-bestuurlijke agenda plaatsen (Meyer: 1994).
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Een derde mogelijke implicatie van integratie voor de beleidsuitvoering,
waarbij sprake is van een zekere verticalisering van de beleidsontwikkeling,
staat - zoals de benaming al doet vermoeden  - min of meer haaks op de
tendens tot horizontalisering. In deze variant verkrijgt het kerndepartement
een krachtige status, waarbij uitvoeringsinstanties steeds meer als louter
betaal- en dienstverleningsinstanties gaan functioneren (Frissen, 1994). Oude
sturingsambities, vergelijkbaar met die van de cybernetische staat (Bekkers,
1994), worden bewaarheid. In dit beeld past de verdere rationalisering van
overheidsbeleid en structuren daarbinnen, zoals aangeduid in een infocratie en
in sterke mate gefaciliteerd door integratie van de informatievoorziening.
Naast verbetering van de efficiency en effectiviteit passen daarin beloften ten
aanzien van de controleerbaarheid (door uiteindelijk de centrale actor) en -
van belang voor de positie van de burger - de rechtsgelijkheid:

"Een verdere ontwikkeling naar eenheid en uniformiteit is de dominante
ontwikkelingslijn voor informatisering. Rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en
democratische controle stellen immers hun eisen in deze zin. (...) despecialisatie van
taken (...) laat evenwel zien hoe de toegenomen potenties van het informatiesysteem
worden ingezet om tot een vorm van *beheerste' debureaucratisering te komen en
vormt zo een voorbeeld van business process reengineering in een notendop." (Zeef
en Zuurmond, 1994: 246)

Samenhangend met de boven behandelde beschouwingen wordt wel
waargenomen dat met informatisering in het algemeen de transparantie van
het beleidsveld toeneemt:

"Van de ene kant neemt het sturend vermogen van de sturende organisatie toe doordat
een verdere rationalisering van het beleidsproces plaatsvindt: niet alleen wordt het
kwantitatieve inzicht in ontwikkelingen en processen in een beleidssector vergroot,
maar ook de kwaliteit van dat inzicht wordt vergroot door de intelligente bewerking
en verwerking van gegevens." (Bekkers, 1994: 307)

Het besef dat transparantie het controlepotentieel van toezichthoudende of         I
sturende instanties vergroot, lijkt tot gevolg te hebben dat het debat over inzet
van ICT zich primair toespitst op de 'omvang en de kwaliteit van de uit te
wisselen informatie en de bestuurlijke inbedding van de gegevensuitwisseling'
en secundair op 'de ontwikkeling en het gebruik van informatiesystemen',
waardoor informatisering 'fungeert (...) als een katalysator om het
informatievraagstuk te definieren als een politiek-bestuurlijk vraagstuk.
Hieraan ontlenen informatievraagstukken hun positie op de politieke agenda'
(Bekkers, 1994: 307). Voor deze studie is van belang dat de uitkomst van
genoemd debat behalve voor de gegevensuitwisseling tussen betrokken
instanties als zodanig ook mede bepaalt welke gegevens voor wie beschikbaar
komen voor verdere verwerking. De snelle beschikbaarheid van een grote
hoeveelheid persoonsgegevens geeft immers de betrokkenen de mogelijkheid

52



meer dan voorheen zicht te krijgen op individuele geregistreerden of op
groepen geregistreerden. Daartoe zullen de uitvoeringsinstanties een
belangrijke wijziging in hun dagelijkse werkzaamheden dienen aan te
brengen: van een registratie die gericht is op uitvoering van afzonderlijke
regelingen naar een systeem waarin steeds verfijnder en meer gedetailleerd
gegevens uit diverse registraties worden gecombineerd, teneinde zo compleet
mogelijke profielen van mensen of groepen mensen te verkrijgen.
Geconcludeerd kan worden dat de transparantie van geregistreerden kan
toenemen.

Een vierde implicatie van integratie voor processen van beleidsimplementatie
en voor de positie van geregistreerden duidt in dat geval op een ontwikkeling
richting digitalisering van geregistreerde personen (vergelijk de als tweede

genoemde implicatie), die voortvloeit uit de mogelijkheid van
overheidsinstanties over de fysieke organisatiegrenzen heen gegevens uit
elkaars informatiesystemen te combineren. In die zin kan gesproken worden
van een vervaging van organisatiegrenzen, die niet alleen als gevolg van
tijdelijke samenwerkingsverbanden maar ook op meer permanente basis kan
leiden tot hetgeen Frissen de 'virtualisering van bestuurlijke
organisatiepatronen' noemt (Frissen, 1994: 438). Vanuit de positie van de
geregistreerde kan dit omgekeerd leiden tot een vermindering van de
transparantie van overheidsinstanties (wie doet wat met welke gegevens? voor
welk doel worden gegevens oorspronkelijk verstrekt?). Daarmee kan een
laatste, belangwekkende, implicatie voor de positie van burgers worden
aangeduid: door integratie kunnen beleidsprocessen minder inzichtelijk
worden voor geregistreerden, waardoor het recht op informationele
zelfbeschikking (zie vorige hoofdstuk) steeds lastiger is uit te oefenen.

3.5       Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is gepoogd inzicht te geven in de vraag, welke betekenis de
integratie van informatiesystemen heeft voor de uitvoering van
overheidsbeleid. Daartoe is allereerst vastgesteld dat het in het kader van deze
specifieke studie niet van essentieel belang is een strikte definitie van het
begrip beleidsimplementatie te hanteren. Door het belichten van verschillende
perspectieven op beleidsimplementatie is echter wel een aantal theoretische
noties geformuleerd, die het analyseren van empirisch onderzoek naar de
relatie tussen integratie en implementatie kunnen vereenvoudigen. Gewezen
wordt op de verwachting dat het voor (netwerk)organisaties in toenemende
mate noodzakelijk zal worden tot gezamenlijke afspraken te komen over het
'begrip' van beleidsproblemen en het gebruik van gegevens. Integratie van
informatiesystemen en informatienetwerken zal immers leiden tot een grotere
wederzijdse afhankelijkheid, waardoor het reduceren van beleidsonzekerheid
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en gebruiksonzekerheid door aanpassing aan, beinvloeding van of
samenwerking met andere organisaties onontkoombaar lijkt.

Nadat deze specifieke invalshoek op implementatieprocessen is gegeven, is de
in het vervolg van het onderzoek te hanteren definitie van integratie
geformuleerd als: de fysieke dan wel virtuele verbinding tussen informatie-
infrastructuren van verschillende organisaties of organisatie-eenheden, die de
mogelijkheid schept relaties te leggen tussen persoonsgegevens. De
achtergronden hiervan zijn in kaart gebracht door aandacht te besteden aan de
huidige stand van zaken met betrekking tot netwerkvorming en de bestuurlijke
ontwikkeling naar verzelfstandiging van uitvoeringsorganisaties.
Geconcludeerd is dat een ideale situatie van een rationeel beheer van de
informatievoorziening, zoals belichaamd in het model van de 'infocratie', nog
niet in zicht is. De complexiteit van het openbaar bestuur, zoals die naar voren
komt in de behandeling van verschillende perspectieven (politiek-bestuurlijk,
organisatiecultureel, technologisch en maatschappelijk), brengt enkele
vraagstukken voor de ontwikkeling en het gebruik van informatienetwerken
aan het licht. Zo is onvoldoende aandacht voor de mogelijkheden van ICT bij
bestuurlijke veranderingsoperaties, is de afstemming tussen recht en beleid
geen sinecure gebleken, en lijken vormen van organisatorische eilandvorming
en eilandautomatisering - onder meer als gevolg van angst voor verlies aan
autonomie - geen denkbeeldige situaties.

Toch lijkt er ruimte voor studie naar de trend van toenemende integratie en de
veranderingen die deze in de werkprocessen van uitvoeringsinstanties
mogelijk teweeg brengt. Uit eerder onderzoek blijken onder meer de volgende
implicaties voor de werkprocessen binnen het openbaar bestuur en de wijze
waarop men met gegevens van geregistreerden omgaat. Integratie en
netwerkvorming kunnen een horizontalisering van de beleidsvorming
impliceren, waardoor het onderscheid tussen beleidsvorming en implementatie
lijkt te vervallen. Ook de grenzen tussen uitvoeringsorganisaties zelf kunnen
vervagen, wanneer over de fysieke grenzen heen persoonsgegevens worden
uitgewisseld, gecombineerd en geselecteerd. Waar deze veranderingen voor
de betrokken organisaties kunnen betekenen dat zij in  hun

uitvoeringsprocessen de aandacht zullen verschuiven naar (digitale) profielen
van burgers, betekent dit voor geregistreerden wellicht een vermindering van
het zicht op manier waarop met hun gegevens wordt omgegaan - waardoor
het recht op informationele zelfbeschikking minder gemakkelijk kan worden
uitgeoefend. De mate waarin geregistreerden zicht op de eigen gegevens
kunnen houden is dan ook 66n van de onderwerpen voor verdere studie.
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Een intranet is te beschouwen als een intern Internet, waartoe alleen
medewerkers van de eigen organisatie toegang hebben. Het Internet is een wereldwijd
netwerk van duizenden onafhankelijke computers, waarop programma's draaien die
voor miljoenen gebruikers toegankelijk zijn. De computers zijn gekoppeld via het
zogenoemde TCP/IP-protocol, dat een beperkte mate van beheer en een grote mate
van flexibiliteit en creativiteit garandeert. Door de introductie, begin jaren negentig,
van uiterst gebruikersvriendelijke communicatieprogramma's (webservers en
browsers), is het aantal gebruikers van het Internet explosief gestegen. Tegelijkertijd
is de voor het Internet gebruikte technologie ontdekt als instrument om de uitwisseling
van informatie en communicatie binnen bedrijven en overheidsorganisaties te
verbeteren. In de tweede helft van de jaren negentig is tevens een explosieve groei van
die toepassing zichtbaar; de meeste organisaties introduceren een eigen intranet. Een
recentere toepassing van de Internet-technologie betreft het extranet, dat te
beschouwen is als een intranet dat zich niet beperkt tot de eigen organisatie, maar
wordt gebruikt door een aantal organisaties samen. (zie onder meer Cuijpers en
Hengstmengel, 1997)
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4 GEKOPPELD BURGERSCHAP

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de betekenis die de toenemende

integratie van informatiesystemen en -netwerken mogelijk kan hebben voor de
inrichting van primaire werkprocessen van uitvoerende overheidsinstanties.
Het begrip integratie is aldus in een ander, breder perspectief geplaatst dan
bedoeld in hoofdstuk twee, waarin integratie nog als 66n van de vormen van
koppeling werd aangeduid. Door zicht te krijgen op de potenti8le implicaties
van integratie (in de zin van netwerkvorming) voor implementatie van
overheidsbeleid is tevens een aanzet gegeven tot het tweede object van studie:
de betekenis van deze implicaties voor de positie van de burger. Immers:

"Integratie van systemen en technologieen is een [...] belangrijke tendens.
Deze integratie maakt op grote schaal koppelingen mogelijk - en dat is
precies wat we in het Nederlandse openbaar bestuur waarnemen."(Frissen,
1995a: 82) Met andere woorden: integratie faciliteert het gebruik van de
eerder onderscheiden koppelingsvormen 'verificatie en gegevensverstrekking',
'computer matching' en 'profiling' - en combinaties hiervan.

In dit hoofdstuk zal een verkennende exercitie worden uitgevoerd, gericht op
de betekenis die de koppelingspraktijk in de beleidsuitvoering heeft voor de
positie van de burger in zijn betrekkingen met overheidsinstanties. De
genoemde koppelingsvormen zullen daarbij aangrijpingspunten vormen voor
de bestudering van het veranderd gebruik van persoonsgegevens door de over-
heid. De veronderstelling is dat de basis, die integratie van informatiesystemen
en -netwerken biedt voor het aanbrengen van verbanden tussen

persoonsgegevens in overheidsbestanden, interessante implicaties heeft voor
de positie van burgers. Koppeling brengt immers verandering aan in de wijze
waarop overheidsinstanties gebruik maken van persoonsgegevens. De
potentiele implicaties van integratie voor de structuur en de inrichting van
beleidsimplementatie - zoals besproken in het vorige hoofdstuk- worden in
dit hoofdstuk als decor voor de verandering in de omgang met persoonsgege-
vens aangewend. De plaats van de op basis van literatuuronderzoek en de
resultaten van eerdere empirische studies aangetroffen, implicaties wordt
nader bepaald door deze onder te brengen in drie 'scenario's' van bestuurlijke
en organisatorische ontwikkeling: horizontalisering, virtualisering en
infocratisering. Vervolgens wordt concreet ingegaan op de veranderingen die
deze ontwikkelingen met zich brengen als gevolg van de nieuwe vormen
(verificatie, matching en profiling) waarin van persoonsgegevens gebruik
wordt gemaakt. Afsluitend vindt een clustering plaats van de vraagstukken die,
met het oog op de te bestuderen positie van de burger, relevant zijn.

Voorafgaand daaraan zal - in meer algemene zin - ingegaan worden op de
posities die de burger inneemt of in kan nemen wanneer het gaat om zijn rela-



tie met de staat en met (afzonderlijke) overheidsinstanties. Er wordt daarbij
onderscheid gemaakt tussen zijn rol of positie als staatsburger enerzijds en als
onderdaan of client anderzijds - met de daarbij behorende rechten en plich-
ten. Het accent zal vervolgens worden gelegd op de rol van de burger als
client van overheidsinstanties, zodat de positie van de burger kan worden
bestudeerd op het niveau van directe of indirecte confrontatie met over-
heidsbeleid, waarbij het (veranderd) gebruik van persoonsgegevens relevant
is. Vervolgens zal in de boven aangekondigde studie naar de betekenis van
koppeling voor die positie van de burger, gezocht worden naar een antwoord
op de centrale vraag in dit hoofdstuk: Welke mogelijke betekenis heeft de, als
gevolg van toenemende integratie van informatiesystemen en -netwerken,
veranderde opzet en inrichting van primaire werkprocessen van uitvoerende
overheidsinstanties voor de positie van geregistreerden?

4.2      Posities van de burger

4.2.1 Inleiding

Gesteld kan worden dat de burger even zo vele hoedanigheden aanneemt als
het aantal sociale verbanden waaraan hij deelneemt. Dit betekent dat hij of zij
onder meer de rol kan vervullen van werknemer of werkgever, contractpartij,
verenigingslid of gezinslid. Ook bij bestudering van de positie van de burger
in zijn verhouding tot overheidsinstanties is differentiatie aan te brengen
(Tops & Zouridis, 1994). In casu kan onderscheid worden gemaakt tussen de
rol van burgers als staatsburger en als onderdaan. Als staatsburger speelt de
burger een rol in de collectieve besluitvorming, als onderdaan komt hij of zij
in aanraking met voorschriften en regelingen waaraan bepaalde rechten
kunnen worden ontleend of die juist bepaalde plichten opleggen (Koopmans,
1986: 244-258; Thomassen, 1979: 3).

4.2.2 De positie van staatsburger

De rol van de staatsburger kan zowel betrekking hebben op indirecte als op
directe participatie van burgers in de democratische besluitvorming. De
indirecte vorm heeft betrekking op zijn electorale rol, die beperkt is tot zijn
inbreng bij periodieke verkiezingen.' Van directe participatie    kan    pas
gesproken worden wanneer de burger zelf actief participeert in
besluitvormingsprocessen. In feite kan hier gesproken worden van politieke
participatie, zoals bedoeld in de leer van het democratisch elitisme en in de
kritiek die vervolgens op deze leer is geuit (Thomassen, 1979: 4-8). Het
democratisch elitisme ziet slechts een beperkte rol voor de burger weggelegd
als politiek participant in directe zin - zijn electorale rol zorgt reeds voor
voldoende afstemming tussen de wensen van het volk en zijn vertegenwoor-
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digers. Hoewel de critici het beperkte karakter van directe participatie
onderschrijven, wijzen zij er onder meer op dat het democratisch elitisme een
belangrijke fase van het beleidsproces onbehandeld laat: de fase van
agendavorming, die vooraf gaat aan besluitvormingsprocessen. Aangezien
precies deze fase vaak gekenmerkt wordt door een 'strijd om het beleid' -
welke punten halen de politiek agenda? -, lijkt versterking van de positie van
de burger als staatsburger juist door een grotere inbreng in de agendavormen-
de fase te verwezenlijken (zie Meyer, 1994: 130-131). Hoewel zal worden

ingegaan op agendavorming wanneer de implicaties van integratie en
koppeling voor beleidsimplementatie daartoe aanleiding geven, zal in deze
studie geen expliciete aandacht worden besteed aan de positie van de burgers
zoals beschouwd in de op de leer van het democratisch elitisme geleverde
kritiek. De reden daarvoor is dat met de keuze voor bestudering van de positie
van de burger in zijn verhouding met beleidsuitvoerende overheidsinstanties
de nadruk vooral op de positie van de burger als onderdaan komt te liggen. De
participatoire rol van burgers (electoraal dan wel mede-besluitvormend) is
daarbij van minder belang dan de positie van de burger als client van
overheidsinstanties: Implementatie van beleid biedt immers bij uitstek
aanknopingspunten voor een studie van de positie van burgers in hun
confrontatie met regelingen en voorschriften van overheidszijde.

4.2.3 De positie van onderdaan

"What counts most to ordinary people is not the programmes that traditionally concern

political elites, such as diplomacy, defence or macroeconomic management of the
economy, but programmes providing education, social security, health and housing."
(Rose, 1989: 5)

"Traditionele vormen van politieke participatie zijn voor de meeste burgers marginale
activiteiten [...]. Geen enkele burger daarentegen kan zich onttrekken aan zijn rol van
onderdaan, niet alleen omdat de steeds complexer wordende maatschappij ertoe heeft
geleid dat de overheid op steeds meer terreinen regulerend optreedt, maar vooral ook
omdat [...] de overheid een belangrijke producent van goederen en diensten is
geworden waar de burger in toenemende mate van afhankelijk is en waarop hij
rechten kan doen gelden. Of men een paspoort nodig heeft, een bouwvergunning,
huursubsidie,   of een bijstandsuitkering, steeds heeft  men de overheid nodig."
(Thomassen, 1979: 9-10)

"De burger is tegenwoordig niet, zoals hij vroeger geweest moet zijn, onderdanig,
maar hij blijft onderdaan: [...] hij is onderworpen aan de voorschriften en andere

beslissingen die het wetgevend en besturend apparaat over hem uitstorten, en hij kan
sancties oplopen als hij weigert of nalaat zijn gedrag dienovereenkomstig in te richten.
Daarmee is het verhaal echter niet uit. Hij kan [...] pogen om besluiten die hem niet
aanstaan langs politieke weg ongedaan gemaakt te krijgen [...]. Hij kan ook voor de
rechter de wettigheid van hem regarderende beslissingen aanvechten, in landen als de
VS en de Bondsrepubliek ook de grondwettigheid van de wetgeving. In taI van
publiekrechtelijke systemen kan hij ook besluiten van lagere organen, bijvoorbeeld
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gemeentelijke, onderwerpen aan het oordeel van hogere, bijvoorbeeld regionale of
provinciale." (Koopmans: 1986: 254-255)

Uit bovengenoemde citaten kan afgeleid worden dat de rol van de burger als
onderdaan van wezenlijk belang mag worden geacht - vooral in de
hoedanigheid van client versus de overheid als producent. Ook wordt duidelijk
dat deze onderdaan beschikt over diverse mogelijkheden om, wanneer
geconfronteerd met concrete besluiten van overheidsinstanties, zijn eigen
positie te beschermen. Uit deze twee constateringen zijn de pijlers te
destilleren voor verder onderzoek naar de betekenis van de koppelingspraktijk
van uitvoeringsinstanties voor de positie van burgers: effectuering en
bescherming van de rechten van de geregistreerde burger. Met deze rechten
wordt enerzijds gedoeld op de rechten van burgers die voortvloeien uit de
beginselen van de rechtsstaat, die in de kern impliceren dat: de bevoegdheden
van overheidsinstanties dienen te steunen op de wet, de uitoefening van hun
taken gebonden is aan rechtsregels en burgers in geval van schending van die
rechtsregels zich kunnen verweren bij een onafhankelijke rechter (Koopmans,
1979: 10). Anderzijds is voor de (rechts)positie van de burgers de vraag van
belang, of zij bij de effectuering van hun rechten feitelijk in staat zijn om de
wettelijke mogelijkheden tot bescherming van hun rechten aan te wenden.
Beleidsimplementatie door overheidsinstanties raakt beide perspectieven op
effectuering en bescherming van rechten. Zo is de uitvoering van
overheidsbeleid (de taakuitoefening) bijvoorbeeld gebonden aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur3 - zoals het verbod van willekeur -, en
dient in geval van schending van 6dn van deze beginselen sprake te zijn van
feitelijke toegankelijkheid van de betreffende of toezichthoudende
overheidsinstantie en uiteindelijk, als burgerlijke rechten in het geding zijn,
van een onafhankelijke instantie- zoals de rechter.

4.2.4 De positie in deze studie

In het bovenstaande is nadere invulling gegeven aan de positie van de burger,
zoals die in het vervolg van deze studie zal worden beschouwd. Bij de
bestudering van de positie van de burger in relatie tot overheidsinstanties is
ervoor gekozen het accent te leggen op de mogelijkheden die hij als onderdaan
heeft om zijn rechten te effectueren en te beschermen. Daarmee is
tegelijkertijd een tweetal andere keuzen gemaakt. Ten eerste zal geen
expliciete aandacht worden geschonken aan de positie van de burger als
staatsburger. Noch zijn rol als kiezer (indirect politiek participant) noch zijn
rot als actief deelnemer aan besluitvormingsprocessen (direct politiek
participant) vormen onderwerp van studie. Ten tweede is ervoor gekozen de
burger primair te beschouwen in zijn hoedanigheid van de onderdaan die -
wanneer geconfronteerd met regelingen en voorschriften van de overheid -
tot op zekere hoogte bepaalde rechten kan effectueren en beschermen. Deze
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'zekere hoogte' wordt onder meer bepaald door de wijze waarop burgers
omgaan met de plichten, die de effectuering en bescherming van zijn rechten
kunnen conditioneren. In die zin zal de naleving van de in bepaalde situaties
relevante plichten als 'vanzelfsprekend' aan de orde worden gesteld bij de
behandeling van de positie van de burger; indien voorkomend zal de naleving
van plichten dus als conditie voor de effectuering en bescherming van rechten
in het onderzoek worden meegenomen. Het is dus nadrukkelijk niet de
bedoeling te stellen dat de positie van burgers geheel afhankelijk is van de
mate van effectuering en bescherming van hun rechten; ook de naleving van
hun plichten bernvloedt (conditioneert) hun positie. In deze studie zal de
naleving van plichten - behalve als conditie voor effectuering en
bescherming van bepaalde rechten - tevens aan de orde komen wanneer de
handhaving van beleid en regelgeving als zodanig - als 6dn van de mogelijke
doeleinden van gegevenskoppeling - behandeld wordt. Bestudering vindt
echter plaats vanuit het perspectief van de positie van de burger zelf, waardoor
de naleving van plichten niet geaccentueerd wordt. Voor de burger is het
immers vooral van belang welke voor hem gunstige resultaten verkregen
kunnen worden (zoals het verkrijgen van een uitkering). De daaraan
verbonden plichten (zoals het melden van inkomsten) zijn in eerste instantie
van belang voor de betrokken overheidsinstantie. Pas in breder perspectief,
zoals vanuit de visie van een rechtvaardige inkomensverdeling, zijn deze ook
voor de burgers van belang.

De keuze voor het toespitsen van de studie op de rechten die de burger heeft
in relatie tot overheidsinstanties, ligt in feite in het verlengde van de
ontwikkeling die zich in bestuursrechtelijk Nederland heeft voltrokken.
Immers, met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
heeft de wetgever afstand genomen van de eenzijdige benadering van burgers
vanuit het perspectief van de overheid - zoals die begin deze eeuw
gebruikelijk was:

"Uitgangspunt was dat het bestuur tot taak heeft de op democratische wijze tot stand
gekomen wetten uit te voeren en daarvoor verantwoording af te leggen aan een
vertegenwoordigend lichaam. De bescherming die het recht aan de burger bood tegen
onjuiste bestuurshandelingen, bestond daarom uit de gebondenheid van het bestuur
aan de wet en soms uit de mogelijkheid een zaak in beroep aan een hoger
bestuursorgaan    voor te leggen, terwij 1 de politieke verantwoordingsplicht    voor
bestuurshandelingen moest zorgen voor een juist gebruik van de aan het bestuur
toegekende beleidsvrijheid. Ten opzichte van de individuele burger kon het bestuur
zich als boven de burger gestelde overheid presenteren. Kon het bestuursoptreden de
toets aan de wet doorstaan en werd het niet door de volksvertegenwoordiging
veroordeeld, dan had de burger het in beginsel te aanvaarden. Voor een inbreng van

zijnentwege bij de beslissing over beschikkingen die hem in het bijzonder aangingen,
was in beginsel geen plaats ingeruimd." (TK 1988-1989, 21221, nr. 3: 11)

61



Thans heeft de wetgever voor een andere benadering gekozen, die beter afge-
stemd is op het wederkerige karakter van de relatie tussen bestuur en burger,
zoals die zich in de beleids- en rechtspraktijk heeft voorgedaan4:

"Naar huidig inzicht is het bestuur niet meet' te typeren als overheid die over de burger
beslist zonder met diens zienswijze rekening te houden. Weliswaar is het bestuur in de
eerste plaats gebonden aan de regels van de wetgever en aan de resultaten van de
politieke besluitvorming, maar binnen die grenzen moet het ook rekening houden met
de belangen van de bij de besluitvorming betrokken burger zoals die burger deze zelf
ziet. Dit vergt een andere benadering van de burger, waarbij sprake is van betere
communicatie dan vroeger nodig werd geoordeeld." (TK 1988-1989, 21221, nr. 3: 11-
12)

De in deze studie gekozen benadering ligt - zoals gesteld - in het verlengde
van de ontwikkeling die zich in het bestuursrecht heeft voorgedaan: er is
sprake van een wederkerige relatie, maar het aangrijpingspunt van onderzoek
ligt primair bij de positie van de burger - en niet bij zowel burger als
overheid: In het onderstaande schema is de positie van de burger als
onderdaan geschetst, zoals die als object van onderzoek zal worden
beschouwd. Daarbij wordt in de kern aangegeven wat het karakter is van de
wijze waarop de burger geconfronteerd wordt met voorschriften en regelingen
van de overheid. Tevens wordt duidelijk dat niet alleen bij aanspraken
toekennende regelgeving - zoals de sociale-zekerheidswetgeving - maar
ook bij regelgeving die de burger bepaalde plichten oplegt - zoals de fiscale
wetgeving- primair de positie van de burger wordt beschouwd.

Tabel  4.1   De  burger  als  onderdaan6

karakter overheids- burgers bindend burgers aanspraken
beleid en wetgeving verschaffend

gedrag van burgers (niet) nakomen van functioneren als
verantwoordelijkheid client

accent voorschriften opleggen plichten toekennen rechten
en regelingen

accent positie burgers effectuering en effectuering en
in deze studie bescherming rechten bescherming rechten
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Het bestuurswetenschappelijke vraagstuk betreffende de verhouding tussen

burger en overheid wordt in deze studie aldus vooral opgevat als een vraag
naar de feitelijke mogelijkheid van burgers om in hun relatie met
uitvoeringsinstanties de hun, volgens het geldende normenstelsel toekomende,
rechtspositie te 'verzilveren' (effectuering van rechten) en deze waar nodig te
beschermen (bescherming van rechten). Het belangrijkste aandachtspunt
betreft daarbij de invloed die burgers of groepen burgers kunnen uitoefenen op
hen betreffende besluitvorming - in de zin van beslissingen door uitvoerings-
instanties. De mate waarin burgers een dergelijke invloed kunnen uitoefenen
is onder meer afhankelijk van de mate waarin zij kennis hebben van hun
rechten en plichten en van de wijze waarop, met het oog op effectuering van
hun rechten, het beste met de betreffende overheidsinstantie kan worden
gecommuniceerd - ook wel de mate van bureaucratische competentie of
zelfredzaamheid genoemd (Filet, 1974: 21 & Scheepers, 1991: 25-29). De
bureaucratische vaardigheden van de burger zijn onder meer afhankelijk van
het opleidingsniveau (denk aan correspondentie) maar ook van de wijze
waarop overheidsinstanties hen tegemoet treden (denk aan klantvriendelijk-
heid en voorlichting) en - daarmee deels samenhangend - van de
transparantie van de overheidsorganisatie en het daaraan ten grondslag
liggende publiekrechtelijk systeem. Een citaat van Koopmans (1986: 255)
illustreert deze zienswijze:

"Het is voor de burger gemakkelijker te weten wat hij ondernemen kan naar gelang
het publiekrechtelijke systeem overzichtelijker is. [...] Naarmate de bevoegdheden
meer over verschillende instanties verdeeld zijn, wordt het minder gemakkelijk uit te
maken waar de verantwoordelijkheid voor vervelende toestanden ligt."

Koopmans neemt de Verenigde Staten als voorbeeld van de problematische
verhouding die kan ontstaan tussen overheid en de burger als onderdaan
(Koopmans, 1986: 256). Doordat decentralisatie niet gepaard was gegaan met
een daar op afgestemde mate van deregulering, sloot de afgrenzing van
publiekrechtelijke bevoegdheden onvoldoende aan bij de nieuwe
taakverdeling tussen gedecentraliseerde overheidsinstanties en tussen deze en
de centrale overheidsinstanties. Indien onduidelijk is welke instantie voor
welke beslissingen verantwoording draagt, wordt het voor de burger lastig om
- indien het geval zich voordoet - de juridisch juiste weg te bewandelen.
Bijvoorbeeld wanneer steeds meer gebruikt gemaakt wordt van zogenaamde
interagency agreements tussen het groeiend aantal nieuwe of opnieuw
gedefinieerde overheidsinstanties. Anderzijds lopen deze instanties zelf
daarbij ook risico: hogere bestuursorganen of de rechterlijke macht kunnen de
onderling overeengekomen afspraken weer ongedaan maken; bijvoorbeeld
wanneer de op basis hiervan genomen beslissingen op grond van het
ontbreken van de vereiste wettelijke bevoegdheid worden aangevochten. Het
is daarom ook van belang dat overheidsinstanties zelf'zich doorlopend bewust
blijven van de verantwoordelijkheid die zij jegens de rechtzoekende burger
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hebben' (Koopmans, 1986: 256).

Daarnaast is van belang de mate waarin de wetgever de overheidsinstanties
beslisruimte ofwel discretionaire bevoegdheden heeft gelaten, en - vooral -
de wijze waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan die bevoegdheid.
Het betreft de mate waarin beleidsuitvoerders op autonome wijze hun taak
kunnen uitoefenen. Soms blijken - op basis van discretionaire bevoegdheden
- genomen beslissingen van uitvoerende ambtenaren te leiden tot bevoor-
deling dan wel benadeling van bepaalde burgers of groepen burgers: 'het is
bekend dat leden van minderheidsgroepen in de samenleving, vooral wanneer
deze van een ander ras of huidskleur zijn dan de dominante groep, veel minder
vaak gunstige beslissingen krijgen toegewezen en juist vaker ongunstige en
voor hen nadelige beslissingen te horen krijgen' (Schuyt,  1983:  76).  In die
gevallen kan sprake zijn van rechtsongelijkheid, rechtsonzekerheid of
schending van een van de beginselen van behoorlijk bestuur. De positie van de
burger wordt hiermee respectievelijk ongelijk aan die van anderen, een
onzekere positie, of een positie die bij behoorlijk overheidshandelen niet
verworven c.q. opgedrongen had kunnen worden.

Tenslotte is het voor de mogelijkheid van burgers, invloed uit te kunnen
oefenen op de besluitvorming, van belang in welke mate daadwerkelijk
gebruik kan worden gemaakt van de juridische mogelijkheden - de
rechtsmiddelen - om tegen overheidsbeslissingen in verweer te komen:
Parallel aan het vraagstuk van de bureaucratische competentie spelen hierbij
vaardigheden van de burger een rol; daarnaast kunnen het
uithoudingsvermogen van de burger en de (financiele) mogelijkheid tot het
verkrijgen van de vaak benodigde juridische bijstand een rol spelen (Schuyt,
1983: 77).

4.3 Kritische factoren voor positionering

Gesteld dat de positie van de burger afhankelijk is van de mate waarin deze
zijn rechtspositie kan verzilveren en beschermen, kan de vervolgvraag in het
kader van deze studie worden geformuleerd als: welke betekenis hebben de
implicaties van integratie en koppeling in de beleidsuitvoering voor de
positionerinf van de geregistreerde burger? Om enig inzicht in het antwoord
op deze vraag te verkrijgen, zullen als afsluiting van deze paragraaf enkele
kritische factoren voor effectuering en bescherming van de rechten van de
burger in kaart worden gebracht. Deze factoren kunnen vervolgens dienen als
decor voor de in de volgende paragraaf te houden exercitie, die gericht is op
de betekenis van de implicaties van integratie (horizontalisering, virtualisering
en infocratisering) en koppeling (verificatie, matching profilering) voor de
positie van de burger.
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Aangegeven is dat de positionering van de burger onder meer samenhangt
met: diens bureaucratische competentie, de transparantie van de overheidsor-
ganisatie en het publiekrechtelijk systeem, de mate van discretionaire
bevoegdheden (autonomie) van overheidsinstanties en de feitelijke
rechtsbeschermingsmogelijkheden van burgers. Inhoudelijk is reeds te
constateren dat dit complex van afhankelijkheden onderlinge samenhang en
deels overlapping kent. Zo houden de vaardigheden van de burger om op
effectieve wijze om te gaan met bureaucratische instellingen direct verband
met het zicht dat deze heeft op de wijze waarop verantwoordelijkheden binnen
de overheid zijn verdeeld. En die toedeling van verantwoordelijkheden is weer
van belang wanneer de burger zich met rechtsmiddelen wil verweren tegen
beslissingen van overheidszijde. Om enige orde te scheppen in deze kleine
chaos van afhankelijkheden, zal onderstaand ingegaan worden op enkele,
systematisch gerangschikte aandachtspunten voor bestudering van de
mogelijkheden tot effectuering en bescherming van de positie van de burger.
De genoemde afhankelijkheden zullen daarbij voortdurend terugkeren -
impliciet dan weI expliciet.

Thomassen onderscheidt vijf barritres die de burger dient te overwinnen om
de hem gegeven rechten te kunnen effectueren (Thomassen, 1979: 12). Deze
barritres kunnen worden beschouwd als kritische factoren voor positionering
van de burger, omdat zij als het ware de schotten vormen die in de weg staan
van de verzilvering van hun rechtspositie - waarmee ze tegelijkertijd ook het
juist weI of gedeeltelijk verzilveren van die positie markeren. Indien de
barritres als aangegeven door Thomassen worden geplaatst in het perspectief
van de implicaties van koppeling voor de positie van de geregistreerde burger,
kunnen de volgende vijf kritische factoren worden onderscheiden':
onderkenning van rechten, psychische en sociale weerstanden, het claimen
van rechten, de behandelingsprocedure en de rechtspositie.

1 Onderkenning van rechten
De burger dient te onderkennen dat hij binnen een bepaalde regeling valt.
Hoewel iedere burger wordt geacht te wet te kennen, blijkt dit adagium in de
praktijk niet nageleefd te (kunnen) worden. Vanwege een gebrek aan kennis
maken veel burgers bijvoorbeeld geen gebruik van sociale voorzieningen waar
zij feitelijk recht op hebben (Thomassen, 1979: 13). Ook in de fiscale sfeer
kan een dergelijke situatie zich voordoen - zowel ten nadele als ten voordele
van de staatskas. Vooral in sectoren waar de overheid stimulerend optreedt -
zoals bij subsidiering van milieuvriendelijke initiatieven -, heeft deze zelf
ook belang bij voldoende kennis van de regeling bij burgers. Vaak maakt de
overheid gebruik van voorlichtingsbeleid om haar burgers ofwel te informeren
omtrent de mogelijkheden van voor hen voordelig beleid, ofwel om hen in
kennis te stellen van voor hen minder gunstig beleid - zoals bij invoering van
het SoFi-nummer, waarbij potentiele fraudeurs werden afgeschrikt met
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postbus 51-spotjes (Frissen, 1993: 264). Gegeven de toenemende integratie
van informatiesystemen en informatienetwerken kan een mogelijke implicatie
voor de onderkenning van rechten zijn, dat de burger door de overheid
automatisch wordt geTnformeerd wanneer blijkt dat deze geen aanspraak
maakt op een bepaalde voorziening, terwijl deze daartoe feitelijk gerechtigd is.
Er bestaat echter weinig aanleiding te denken dat een dergelijk - voor de
burger uiterst vriendelijk - gebruik van de resultaten van koppeling gemaakt
wordt of kan worden. Clarke (1992: 43) illustreert dit met een voorbeeld uit de
praktijk:

"In principle, financial benefits may accrue to individuals, where an agency identifies
individuals who appear to qualify for, but are not in receipt of, a government benefit
or a tax refund. (...) In the case of the Australian Department of Social Security's  1991
programs, about 100,000 raw hits produced 3 such cases (...), but it was found that the
legislation did not authorise the use of the matching program for this purpose."

2 Psychische en sociale weerstanden
Na onderkenning van een recht is de volgende stap dit recht ook te claimen.
Een mogelijke barridre daarvoor is de angst voor stigmatisering, voor sociale
etikettering. Concreet toegespitst op de situatie waarin de bestanden van
diverse overheidsinstanties in toenemende gel'ntegreerd zijn, en de daarin
aanwezige persoonsgegevens door middel van unieke identificatienummers
gemakkelijk kunnen worden gekoppeld, biedt Olsthoorn-Heim (1989: 102)
zicht op een mogelijke verhoging van de drempel die voor het claimen van
rechten overbrugd dient te worden, door enkele potentiele risico's van het
wijd verspreid gebruik van dergelijke nummers op te sommen:

"Genoemd kunnen worden het risico dat slechts een selecte groep (als ambtenaar)
toegang heeft tot de informatie om er gebruik van te maken bij het nemen van
beslissingen, het risico van reductie van de werkelijkheid door standaardisering en
normalisering die nodig is om gegevens op dezelfde wijze te kunnen verwerken, het
risico dat er een groot netwerk ontstaat dat kan worden gebruikt door een centrale
macht die de informatie beheerst, het risico van surveillance: een vorm van sociale
controle die mogelijk wordt door met bepaalde technieken deviante groepen op te
sporen, de risico's van classificatie, discriminatie en sociale etikettering. Het gevaar
dat de - statistische - klasse waartoe men behoort als een etiket kan gaan
functioneren (...) wordt nog eens versterkt doordat degenen over wie gegevens worden
vastgelegd toch al niet bovenaan de maatschappelijke ladder staan. Dit geldt zeker in
de sfeer van de sociale zekerheid."

3 Het claimen van rechten
Indien de burger zijn rechten heeft onderkend en bereid is deze te claimen,
dient het indienen van dergelijke claims op de gepaste wijze te geschieden.
Hierbij is zowel de mate van bureaucratische competentie van de burger als de
transparantie van de overheidsorganisatie van concreet belang. De burger
dient bijvoorbeeld te weten hoe deze de, voor aanvraag van een voorziening
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benodigde, formulieren dient in te vullen, en bij welke instantie - of bij welk
loket - hij zijn aanvraag dient in te dienen. Enerzijds kan de integratie van
diverse afdelingen van een overheidsinstantie het contact met de burger op 66n
fysiek punt (een loket) geconcentreerd worden, waardoor een meer
klantvriendelijke bejeging van de burgers kan worden bereikt. Met dit doel is
in Nederland bijvoorbeeld het project Overheidsloket 2000 van start gegaan,
dat een systematische verbetering van de publieke dienstverlening beoogt
(Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1995: 73-86). Dit project behelst het,
met behulp van het elektronisch integreren van verschillende
overheidsdiensten, kunnen aanbieden van een op de wensen van de burger
afgestemd pakket aan diensten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de burger
aan 66n en hetzelfde loket terecht kan voor (aan)vragen met betrekking tot niet
alleen alle diensten binnen de organisatie in kwestie (bijvoorbeeld een
gemeente), maar ook met betrekking tot diensten die nu nog uitsluitend door
andere overheidsorganisaties (bijvoorbeeld behorend tot de centrale overheid
of provincies) of door andere publieke dienstverleners (zoals woningbouw-
verenigingen of zorgverzekeraars) worden geleverd. Loketambtenaren lijken
een cruciale rol te spelen in de mogelijkheid van de burger om zijn rechten
daadwerkelijk te claimen (Thomassen, 1979: 14). Nu deze ambtenaren als
gevolg van een dergelijk integratieproject steeds meer op de burger afgestemd
'maatwerk' kunnen leveren, lijkt het claimen van rechten een steeds minder
kritische factor voor positionering van de burger te worden. Onderzoek van
Scheepers (1991) naar de relatie tussen informatisering en de bureaucratische
competentie van de burger lijkt echter op het tegendeel te wijzen. De
afhankelijke positie van de burger als client in bureaucratische contacten lijkt
versterkt te worden als de betrokken overheidsinstanties verder informati-
seren. Dit blijkt samen te hangen met de interne gerichtheid van de
bestudeerde informatisering, die resulteert in een afname van de transparantie
van de uitvoeringsinstantie:

"De bureaucratische contactsituatie wordt in toenemende mate gedefinieerd in
overeenstemming met het organisationele gezichtspunt, en in afnemende mate in
overeenstemming met het gezichtspunt van de clienten. De client kan hierdoor de
contactorganisatie, en vooral dat wat zich daarbinnen afspeelt steeds minder overzien
en adequaat de kenmerken ervan definieren. De organisatie wordt steeds meer een
goed werkende "black box", waar de client zijn gegevens instopt en waar beslissingen
en dienstverleningen uitrollen. Het tot stand komen van het laatste onttrekt zich meer
en meer aan het gezichtsveld en de invloed van de client. De afhankelijkheidspositie
van de client wordt daardoor versterkt." (Scheepers, 1991: 152)

Edn kanttekening dient bij deze conclusie gezet: het tempo van de
ontwikkelingen in toepassing van informatie- en communicatietechnologie ligt
dermate hoog, dat Scheepers ten tijde van zijn onderzoek nog vooral werd
geconfronteerd met intern georienteerde integratie van informatiesystemen.
Thans worden op grote schaal systemen en netwerken van verschillende
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organisaties geYntegreerd - of bestaan er vergevorderde plannen daartoe. De
veronderstelling is, dat daarmee een minder alleen op de eigen organisatie
gericht gezichtspunt zal worden gehanteerd. Wellicht blijft het gezichtspunt
echter van organisationele aard - met dat verschil dat nu naast de eigen
organisatie meerdere of andere organisaties het gezichtspunt bepalen.

4 De behandelingsprocedure
Indien het punt bereikt is dat een aanvraag in behandeling is genomen, is
vervolgens de vraag: "in hoeverre komt het beeld van de ambtenaar (...), die
handelt 'sine ira et studio' overeen met de werkelijkheid?" (Thomassen, 1979:
15) Voor de positionering van de burger is het van groot belang dat de
betreffende overheidsorganisatie het juiste beeld van hem voor ogen heeft -
of, vanuit het perspectief van een moedwillige fraudeur, juist niet (!).
Integratie biedt overheidsinstanties in toenemende mate de mogelijkheid in
detail het gedrag van individuele burgers (verificatie) of van groepen burgers
(profilering) in kaart te brengen. Indien de persoonsgegevens, op basis
waarvan deze digitale burger geconstrueerd wordt, voldoende integer zijn
(actueel, volledig, van goede kwaliteit), biedt dit mogelijkheden tot
verbetering van de overeenstemming tussen werkelijkheid en de visie van de
overheidsinstantie. Zowel de dienslverlening aan de burger (een goede en
snelle behandeling van zijn aanvragen) als de rechtshandhaving (zoals de
bestrijding en opsporing van misbruik van overheidsvoorzieningen) kan
daarmee verbeterd worden. Anders wordt het wanneer de resultaten van
koppeling leiden tot vergroting van de discrepantie tussen de werkelijke
situatie waarin burgers verkeren en het digitale beeld dat van hen is gecreeerd.
Nu overheidsinstanties zich, met het oog op hun besluitvorming, in
toenemende mate verlaten op het in gedigitaliseerde vorm aanwezige beeld
van burgers, kan dit de positie van de burger verslechteren. Twee voorbeelden
illustreren dit. Het eerste voorbeeld is afkomstig uit een interview met Snellen,
waarin hij uit eigen ervaring vertelt welke moeilijkheden iemand in Californie
reeds kan ondervinden wanneer deze bij de aanvraag voor een autoverzekering
geconfronteerd wordt met instanties die 'steeds meer weten van de burgers':

"Er  hoeft  maar  6dn  fout  in de datanetwerken  over je verleden te schuilen  of je  kunt
zo'n verzekering vergeten. En in Californie is, door het volkomen gebrek aan
openbaar vervoer, het gebruik van een auto absoluut noodzakelijk om te kunnen
functioneren. Aan jou is de taak te bewijzen dat er ergens een fout in de gegevens zit,
een proces dat jaren kan duren. Kortom, we moeten oppassen dat we mensen niet
vangen in de computer." (Trouw, 1995)

Het tweede voorbeeld is afkomstig van iemand die bij een verhuizing binnen
Amsterdam, als gevolg van het blinde vertrouwen in de gegevens uit de
computer, de grootst mogelijke moeite ondervindt om zich - alleen maar -
op het nieuwe adres te laten inschrijven:
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"Sinds  1 juli van dit jaar huur ik een van de 25 appartementen in een tot woningen
verbouwd bedrijfspand (...). Kort na mijn verhuizing ontving ik (...) een oproep mij
persoonlijk in te komen schrijven. De inschrijving bleek echter niet zo eenvoudig; het
woningencomplex stond nog aangeduid als bedrijfspand met huisnummer 49 voor
inmiddels 26 brievenbussen (...). De (...) nieuwe nummering (...) was bij het stadsdeel
onbekend. De mevrouw achter de Stadsdeelbalie noteerde de gegevens uit mijn
huurcontract (...) en verzekerde mij dat alles goed zou komen. Begin juli bereikte mij
een aan (niet meer bestaand) huisnummer 49 geadresseerd kaartje van het
Bevolkingsregister met het verzoek om een telefonische reactie. (...) Een mevrouw
van de gemeente reageerde niet vriendelijk: ik diende de door mij gehuurde woning
onmiddellijk te verlaten omdat het huisnummer niet bestond, het bovendien een
bedrijfspand betrof en ik dus illegaal op het adres verbleef. Tot 29 september vernam
ik niets meer, maar die dag was de postbode zo goed om extra tijd te besteden aan
verkeerd geadresseerde post, zodat mij opnieuw een kaartje van de gemeente onder
ogen kwam. "Geachte heer/mevrouw", aldus het kaartje, "U zou volgens onze
informatie niet woonachtig zijn op het adres waar u staat ingeschreven in de
basisadministratie persoonsgegevens. Uw inschrijving wordt opgeschort/ongedaan
gemaakt. U kunt binnen zes weken na verzending van deze mededeling in beroep gaan
bij de arrondissementsrechtbank Amsterdam". Een telefoontje naar het
Bevolkingsregister deed mij twijfelen aan mijn bestaan: "U bent per 25 september met
onbekende bestemming vertrokken, had wel of niet maar in ieder geval ten onrechte

gewoond in een ruimte waarin u niet mocht wonen omdat het een bedrijfspand is.
Daarom bent u uitgeschreven want u bent immers met onbekende bestemming
vertrokken. (...) Een telefoontje met het Stadsdeelkantoor bracht mij in contact met
een meneer van Voorlichting, die begreep hoe de vork in de steel zat. Het Stadsdeel
had de omzetting van bedrijfspand naar appartementen op het moment van mijn
inschrijving nog niet verwerkt, vandaar. (...)" (NRC Handelsblad, 1995)

5 De rechtspositie
Indien burgers het niet eens zijn met een besluit van een overheidsinstantie,
hebben zij doorgaans middelen om in verweer te komen tegen die beslissing
- vaak door bezwaar of beroep aan te tekenen, maar bijvoorbeeld in het geval
van de onjuiste registratie van hun gegevens, door te verzoeken tot verwijde-
ring of correctie van hun persoonsgegevens, op basis van de Wet persoons-
registraties of de Wet GBA.

Thomassen stelt terecht dat bij deze 'barritre' in principe alle vier voorgaande
barrieres weer opnieuw overwonnen dienen te worden: er dient kennis te zijn
omtrent de mogelijkheid in verweer te kunnen komen, eventuele drempelvrees
dient te worden overwonnen,  er moet daadwerkelijk tot actie te worden
overgegaan en er zal een nieuwe behandelingsprocedure moeten worden

gevolgd (Thomassen, 1979: 15-16).

Parallel aan bovenstaande beschouwingen zal de bescherming van rechten, als
pijler van de positionering van de burger, niet toegespitst worden op alleen de
behandeling van bezwaar en beroep in individuele gevallen. Rechtsbe-
scherming zal in een breder perspectief worden opgevat; niet alleen de
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bescherming die burgers kunnen inroepen tegen onjuiste beslissingen jegens
hun persoon, maar ook - meer algemeen - bescherming met betrekking tot
de wijze waarop uitvoeringsinstanties gebruik maken van de bij hen of bij
andere overheidsinstanties aanwezige persoonsgegevens - meer precies:
door deze te gebruiken voor verificatie, matching en profilering. Edn van de
mogelijke implicaties van gegevenskoppeling voor de positie van de burger op
het punt van rechtsbescherming betreft de ontwikkeling naar een omkering
van de bewijslast. De vele treffers die matching operaties opleveren, kunnen
immers zorgen voor een stuwmeer aan nader te onderzoeken informatie (zie
hoofdstuk 2). De administratieve lastendruk kan in het geval verminderd
worden door de burger te verplichten in voorkomende gevallen zelf met
bewijs tegen de koppelingsresultaten te komen. In het strafrecht zou gesproken
worden van een inbreuk op de leer der presumptio innocentiae: de burger
bevindt zich in een schuldige positie totdat hij  of zij aantoont dat in de compu-
teruitdraai of in een van de gekoppelde bestanden een fout verscholen zit -
terwijl de basisregel precies andersom geldt. Hoewel men in het bestuursrecht
de leer der presumptio innocentiae als zodanig niet hanteert, kan wel gesteld
worden, dat met de ontwikkeling naar een omkering van de bewijslast getornd
wordt aan de basisprincipes van de moderne democratische rechtsstaat,
hetgeen een onbevooroordeeld rechtssysteem impliceert:

"Basic among the freedoms which residents of advanced Western nations have   is the
freedom from arbitrary imprisonment and oppression by agents of the State. This is
entirely dependent on an independent judiciary applying the law in a fair manner.
'Legal due process requires fair and equal treatment, decision making in accordance
with known, uniform laws, elimination as much as possible of arbitrary and capricious
behaviour, and the right of appeal to assure proper procedures were, in fact, followed.
All these factors require a presumption of innocence, full judicial hearings free from
the slightest taint of coercion, threats, or consideration of advantage to either the
accused or the judicial system (...) Information systems which contain inaccurate,
incomplete, or ambiguous information lead to violations of elemental notions of
fairness in treating individuals and threaten the specific due process guarantees
afforded by the Constitution and statutes. Information must be accurate, unambiguous
and complete; it must be open to challenge and review by all parties; and the
procedure for creating records must be uniform and apply equally to all cases' (...)
Government agencies which face difficulties and delays in relation to prosecution and
debt recovery may be expected to seek to have their administrative decisions treated as
direct legal authority. Because the data on which those decisions are based is in its
nature suspect, granting their requests threatens fundamental freedoms." (Clarke,
1992: 49, met citaat van Laudon, 1986).

Ook in Nederland wordt in toenemende mate een omgekeerde bewijslast
toegepast- zoals we die reeds kennen uit het belastingrecht. Bijvoorbeeld op
terreinen waar fraudebestrijding met behulp van gegevensuitwisseling nog
onvoldoende resultaat oplevert. Een daarvan, in de sfeer van de sociale
zekerheid, heeft betrekking op de positie van samenwonenden. Het betreft een
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van die grijze gebieden waarin het voor instanties onmogelijk lijkt zelf te
kunnen vaststellen of terecht een beroep wordt gedaan op
overheidsvoorzieningen. Mede als gevolg van het voorkomen van al die
situaties, waarin geen sprake is van registratie van verrichte activiteiten en
betreffende leefomstandigheden - het 'gedrag' van de burger -, is het lastig
met behulp van gegevenskoppeling een adequaat beeld van de burger te
construeren. Zo is het vooralsnog vrijwel onmogelijk activiteiten als
zwartwerken en 'zwart' samenwonen te vangen in het web van gekoppelde
netwerken. In casu lijkt daarom gekozen te worden voor de genoemde
omkering van de bewijslast, waardoor 'de verantwoordelijkheid bij de burger
komt te liggen' of- vanuit een ander perspectief bekeken - de positie van
de burger in toenemende mate afnankelijk wordt van de visie die individuele
loketambtenaren er op na houden. Onderstaand citaat, betreffende de
samenwoon-problematiek, illustreert deze ontwikkeling:

"De gecompliceerde regelgeving zou een van de factoren vormen die tot fraude leidt.
(...) De staatssecretaris kiest voor een vlucht naar voren bij de oplossing van dit
probleem: alle regelingen worden simpeler door de uitkering op het laagste bedrag te
stellen. Alleenstaanden moeten zelf maar aantonen dat ze niet samenwonen om nog in
aanmerking te komen voor een aanvulling op hun bijstandsuitkering. Hoe men dit
"bewijs uit het ongerijmde" kan leveren moet men zelf maar zien. Het zal hierdoor
voor de betrokkene moeilijker zijn om een toeslag op de uitkering te eisen indien de
gemeente denkt dat men samenwoont. Dit leidt tot grotere afhankelijkheid van de
discretie van de gemeente. (...) Als oplossing van de problemen doet zij geen recht aan
het uitgangspunt van de Bijstandswet dat rechten in plaats van gunsten worden
verleend." (Heerma van Voss, 1993: 115)

4.4       Implicaties van integratie: scenario's en posities

4.4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is op basis van theoretische en empirische bevindingen een
viertal implicaties van de toenemende integratie van informatiesystemen voor
de primaire werkprocessen van uitvoerende overheidsinstanties

onderscheiden. Er is gewezen op de toename van horizontale relaties binnen
de structuur en het functioneren van het openbaar bestuur, het ontstaan van
virtuele beleidswerkelijkheden, de tendens tot vergaande rationalisering van
overheidsbeleid en het al of niet transparanter worden van de burger voor
overheidsorganisaties - en vice versa. Hoewel alle vier de ontwikkelingen
zich heden ten dage voordoen in het Nederlands openbaar bestuur, kunnen zij
elkaar - in meer of mindere mate - zowel uitsluiten als complementeren.  De
genoemde implicaties bestrijken immers geen strikt afgebakend kader van
ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur, maar steeds een bepaalde set van
kenmerken die fundamentele verandering aanbrengt in de wijze waarop
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overheidsorganisaties omgaan met persoonsgegevens. Deze kenmerken
kunnen elkaar uitsluiten, complementeren of in specifieke combinaties tot
verschillende implicaties leiden. Ter verduidelijking van het onderzoekskader
worden in deze paragraaf de implicaties op basis van de daarvoor relevante
combinaties van kenmerken voorzien   van de volgende 'labels': horizonta-
lisering, virtualisering en infocratisering. Kort gezegd wordt bij
horizontalisering in toenemende mate van elkaars gegevens gebruik gemaakt
in plaats van alleen te werken met eigen gegevens, is bij virtualisering een
tendens waarneembaar waarbij het beeld van de beleidswerkelijkheid in
toenemende mate gebaseerd is op in databanken opgeslagen gegevens, en
leiden gezamenlijke afspraken er bij infocratisering toe, dat een bepaalde
virtuele beleidswerkelijkheid als het enige juiste beeld van de werkelijkheid
zal worden gehanteerd. Deze 'labels' geven elk uitdrukking aan een specifiek
scenario voor  verder onderzoek, waarbinnen de betekenis van

gegevenskoppeling - in de zin van veranderingen in de omgang met
persoonsgegevens - voor de positie van de burger verder zal worden
verkend. Onderstaand is deze aanpak in schemavorm weergeven:

Tabel 4.2 Onderzoeksperspectief

horizontalisering

veranderd implicatiesvirtualisering gebruik voor positie
gegevens burger

infocratisering

In de volgende paragrafen worden de scenario's van horizontalisering,
virtualisering en infocratisering nader toegelicht. In bovenstaand schema
weerspiegelen zij de implicaties van toenemende 'integratie op
implementatie', terwijl het veranderend gebruik van persoonsgegevens vooral
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de toepassing van 'gegevenskoppeling' reflecteert. Zicht op deze twee thema's
dient bij te dragen aan beantwoording van de centrale vraag van deze studie:
welke betekenissen heeft het koppelen van persoonsgegevens door
uitvoerende overheidsorganisaties voor de positie van de burger in zijn
hoedanigheid als client van de overheid?

4.4.2 Relevante bestuurlijk-organisatorische ontwikkelingen

4.4.2.1 Horizontalisering

Integratie van informatiesystemen van verschillende uitvoeringsinstanties dan
wel van verschillende eenheden binnen een en dezelfde uitvoeringsinstantie
kan belangrijke veranderingen impliceren in de structuur en het functioneren
van die organisaties en organisatie-eenheden. Een van de mogelijkheden
betreft de 'groeiende betekenis van horizontale relaties, van niet-hierarchische
patronen, van samenwerking op contractuele basis: horizontalisering' (Frissen,
19958: 84). In een dergelijk scenario leidt de inzet van informatietechnologie
(integratie) tot intensieve communicatie met interne afdelingen en externe
instanties, waardoor beleidsuitvoerders gezamenlijk voldoende informatie
vergaren om zelf een adequaat beeld te kunnen vormen van de aanpassingen
die het gevoerde beleid - indien nodig- behoeft.   Het traditioneel verticale
karakter van overheidsbeleid kan daarmee een metamorfose ondergaan in het
overwegend horizontaal geente karakter dat netwerkorganisaties met zich
brengen. Bovendien faciliteert dergelijke netwerkvorming 'het opsplitsen van
organisaties, het uitbesteden van diensten en taken' en 'het verzelfstandigen
van eenheden', waardoor de piramidale structuur van het politiek-bestuurlijke
systeem tot op zekere hoogte kan worden vervangen door een meer op een
archipel lijkende structuur (Frissen, 1994: 442). Geconcludeerd kan worden
dat horizontalisering in bestuurlijk opzicht gekenmerkt wordt door intensi-
vering van horizontale communicatie tussen organisaties en organisatie-
eenheden, zowel met betrekking tot bestaande instanties als met betrekking tot
nieuwe (geinstitutionaliseerde dan wei tijdelijke) organisationele verbanden.
Meer in het bijzonder heeft horizontalisering invloed op de structuur en het
functioneren van het openbaar bestuur in de zin van (1) een tendens tot
verschuiving van de beleidsontwikkeling en beleidsverantwoordelijkheid naar
het niveau van uitvoeringsinstanties, (2) van een tendens tot herdefiniering
van de bestaande organisatiegrenzen en (3) van een tendens tot vergroting van
de beleidsvrijheid van uitvoeringsambtenaren. Deze tendensen hangen nauw
met elkaar samen: de mogelijkheid die onderlinge gegevensuitwisseling aan
uitvoeringsinstanties biedt om in toenemende mate zelf beleidsalternatieven te
genereren, houdt verband met de ontwikkeling naar verzelfstandiging en
uitbesteding van bepaalde overheidstaken en het daarmee samenhangende
toekennen van ruimere bevoegdheden aan uitvoeringsinstanties.
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4.4.2.2 Virtualisering

"My electronic image in the machine may be more realistic than I am. It is rounded; it
is complete; it is retrievable; it is predictable in statistical terms...I am in a mess; and 1
don't know what to do. The machine knows better - in statistical terms. Thus is my
reality less real than my image in the store. That fact diminishes me."(Beer, geciteerd
in  Brown,  1990:  75)  "

In het vorige hoofdstuk is de transformatie van bestaande organisatiegrenzen
aangeduid door te wijzen op een zekere mate van virtualisering van
bestuurlijke organisatiepatronen. De term 'virtualisering' houdt verband met
het in toenemende mate op sociale of technologische netwerkvorming geante
karakter van organisatiegrenzen - organisaties worden steeds vaker tijdelijk
van aard, zijn niet meer aan fysieke of territoriale scheidslijnen gebonden en
hebben soms meer dan ddn dimensie. Een dergelijk virtualiseringsproces doet
zich niet alleen in bestuurlijk opzicht voor, maar zit ook besloten in het beeld
dat uitvoeringsinstanties van de hen aangaande beleidswerkelijkheid vormen.
Met de virtuele beleidswerkelijkheid wordt in deze studie gedoeld op het
beeld dat overheidsinstanties op basis van koppeling van persoonsgegevens
construeren van de omstandigheden waarin burgers verkeren. Virtualisering
impliceert 'dat de geconstrueerde en gesimuleerde werkelijkheden steeds meer
een belangrijke input in het beleidsproces zullen vormen. (...) Profielen van
burgers kunnen worden vervaardigd op basis van de elektronische sporen die
zij in databestanden achterlaten en kunnen aanteiding vormen voor nieuw
'doelgroepen'-beleid of zelfs voor een volledig geindividualiseerde
benadering'(Frissen, 1994: 444). Virtualisering wordt (als een van de
implicaties van integratie voor de beleidsuitvoering) gekenmerkt door een
tendens tot gebruik van informatiesystemen en de daarin opgeslagen persoons-
gegevens voor (1) de uitvoering van beleid (zowel in individuele gevallen als
in brede zin), (2) het genereren van beleidsinformatie en (3) de handhaving
van recht en beleid. Doordat bij virtualisering overheidsinstanties de
beleidswerkelijkheid in toenemende mate inschatten op basis van uit
verschillende bestanden afkomstige persoonsgegevens, is de inhoudelijke
kwaliteit van deze gegevens in toenemende mate van doorslaggevend belang
voor de wijze waarop de overheid de burger bejegent.

4.4.2.3 Infocratisering

Een derde set van ontwikkelingen die als implicatie van integratie kan worden
aangeduid, heeft betrekking op de ontwikkeling van een nieuw ideaaltype
waarmee het overheidshandelen kan worden aangeduid: de infocratie. Met
infocratisering wordt gedoeld op het in toenemende mate toekennen van
legitimiteit aan de in de informatiesystemen vastgelegde gegevens:
"Iets is niet waar omdat het altijd zo was (traditie), of omdat het door een zeer
bewonderd en gewaardeerd persoon wordt gezegd (charisma). Ook omdat het gegeven
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beredeneerd valt af te leiden uit algemene regels (rationeel-legaal) is op zich niet meer
voldoende. Nee, iets is waar, omdat het uit de bestanden van een computer van een
daartoe geautoriseerde instelling is afgeleid"(Zuurmond, 1994: 301)

In principe wordt hiermee afstand gedaan van enkele voor bureaucratische

organisaties kenmerkende routines: de coordinatie en communicatie verloopt
steeds minder langs voorschriften, circulaires, dossierbegeleidingssystemen en
diverse (hierarchisch georganiseerde) controlesystemen. Infocratisering brengt
dus een zekere mate van bureaucratisering met zich, die gefaciliteerd wordt
door de toepassing van informatie- en communicatietechnologie. Dat betekent
niet zozeer dat de genoemde controle- en beheersmechanismen veranderen,
maar wel dat deze in de oude vorm verdwijnen. In de nieuwe vorm zijn deze
immers vastgelegd in de (al of niet) gezamenlijke informatie-infrastructuur
van organisaties. Het interessante aan deze ontwikkeling is dat tegelijkertijd
- door het strategisch inzetten van informatietechnologie - een goede
beheersing van de beleidspraktijk mogelijk wordt. Door integratie van
informatiesystemen kan de effectiviteit en efficientie van bestuur worden
verbeterd, indien sprake is van: (1) een goede onderlinge afstemming van
verwerkingsprocedures (rationalisering van de informatievoorziening), (2) het
gelijkschakelen van de inhoud en structuur van gegevens (verificatie-
afspraken) en (3) afspraken over wie geautoriseerd wordt tot vaststelling van
de juistheid van welke gegevens (autorisatie). Infocratisering impliceert
daarmee de ontwikkeling van een collectief van overheidsinstanties dat -
door gebruik te maken van moderne informatietechnologie - kan vaststellen
welke virtuele beleidswerkelijkheid de 'echte' is:

"Elke afzonderlijke organisatie kan haar werkelijkheidsbeeld slechts opbouwen
wanneer zij zich mede baseert op gegevens/informatie uit andere organisaties. Zo
worden elkaar uitsluitende perspectieven steeds meer onmogelijk gemaakt en ontstaat
er een gedeeld zicht op de zich aldus "objectiverende" werkelijkheid. Rest nog de
vraag wiens werkelijkheid "de werkelijkheid" wordt. Daartoe hebben we autorisaties

nodig. Door middel van autorisaties bepaalt de politieke meester wie de feiten creeert
en wie zich allemaal aan de feiten te houden hebben. Autorisaties, in combinatie met
de informationele rationalisering, logische integratie en feitelijke verificatie, laten de
Infocratie ontstaan. Deze infocratie is het meesterlijk instrument in de handen van de
macht: daarmee kan bepaald worden wat de feiten zijn, wat gedacht kan worden en
wat gedaan kan worden." (Zuurmond, 1994: 299)

Dit betekent dat bij infocratisering feitelijk van een formalisering van de
virtuele beleidswerkelijkheid gesproken kan worden: er worden gezamenlijk
formele afspraken gemaakt over de manier waarop de in de
informatiesystemen opgeslagen gegevens dienen te worden geTnterpreteerd.
Met andere woorden: het proces van virtualisering wordt deels geformaliseerd.
Er wordt immers in algemene afspraken vastgelegd welke gegevens gebruikt
dienen te worden voor de uitvoering van bepaald beleid, het genereren van

bepaalde beleidsinformatie en de handhaving van beleid en naleving van
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regelgeving. Infocratisering houdt dus nauw verband met virtualisering, in de
zin dat - afhankelijk van de omvang en de intensiteit van de gemaakte
afspraken - deze de uitkomsten van virtualiseringsprocessen mede kan
bepalen.

Infocratisering kan tevens aanzienlijke invloed uitoefenen op
horizontaliserings-processen: afspraken over de onderlinge afstemming van de
betekenis van gegevens en over de onderlinge uitwisseling van gegevens
zullen doorgaans een formalisering van de horizontale informatierelaties met
zich brengen. Hoewel het maken en doorvoeren van de gemaakte afspraken
binnen de betrokken organisaties vaak nog een verticaal karakter zal hebben,
- bijvoorbeeld doordat de afspraken op hoger politiek-bestuurlijk niveau
worden gemaakt -, zijn de afspraken inhoudelijk vaak gericht op de
uitwisseling van gegevens tussen afzonderlijke organisaties of organisatie-
eenheden (zoals bij het GBA-project of bij het RINIS-project).

Hoewel een volledig infocratisch bestuur uitdrukking geeft aan een ideaaltype
van organisatie van de informatievoorziening binnen het openbaar bestuur, is
het ontwikkelen van mechanismen, die de uitwisseling van gegevens met
behulp van moderne informatie- en communicatietechnologie althans
enigszins beheersbaar maken, verre van denkbeeldig. Steeds vaker wordt
vastgesteld dat een intensieve wederzijdse communicatie slechts zinvol
gestalte kan krijgen indien gegevens onderling uitwisselbaar zijn. Vooral het
beheersen van de kwaliteit van gegevens wordt noodzakelijk geacht in
situaties van toenemende organisationele verwevenheid (Zuurmond, 1994:
277). Gegevens dienen zoveel mogelijk te voldoen aan eisen van actualiteit,
volledigheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid. Onderlinge afstemming
van de gegevensdefinities maakt gegevenskoppeling interessant, simpelweg
omdat daarmee de gegevens pas echt goed koppelbaar worden. De
bruikbaarheid van databanken voor verificatie, matching of profiling wordt
immers belemmerd als er verschil in betekenis bestaat tussen te koppelen
gegevens. Zo blijkt de koppeling tussen de bestanden van sociale diensten en
het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
problematisch vanwege concrete verschillen tussen de betekenis van de
begrippen 'partner' en 'adres' (Mulder,  1993:  33). Het informatiegebruik dient
daarom functioneler te worden gemaakt; de informatievoorziening dient te
worden gerationaliseerd. De grondvesten van een infocratisch bestuur lijken
daarmee in praktijk te worden gebracht.
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4.5       Positionering van de burger

4.5.1 Inleiding

De in de vorige paragraaf genoemde kritische factoren voor positionering
vormen de hindernissen die overwonnen dienen te worden teneinde rechten te
kunnen effectueren en gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden tot
rechtsbescherming. In deze studie wordt ingegaan op de vraag, in hoeverre de

praktijk van gegevenskoppeling, zoals deze in het licht van nieuwe
ontwikkelingen op bestuurlijk-organisatorisch niveau gestalte krijgt, het
nemen van deze hindernissen kan bernvloeden. In deze paragraaf wordt deze
vraag nader geconcretiseerd door de, voor de positionering van de burger,
relevante vragen in kaart te brengen.

4.5.2    Transparantie als aangrijpingspunt

De burger is gebaat bij een hoge mate van transparantie van het bestuurlijk
systeem - de organisatie en de regelingen die het uitvoert. In het voorgaande
hoofdstuk is reeds geconstateerd dat de integratie van informatiesystemen en -
netwerken de mate van doorzichtigheid of transparantie van het beleidsveld
bernvloedt - zowel vanuit het gezichtspunt van de burger als vanuit het
perspectief van overheidsinstanties. Deze tendens tot transparantie kan zich in
alle drie de genoemde scenario's van bestuurlijk-organisatorische
ontwikkeling voordoen. In het scenario van horizontalisering verkrijgt het
uitvoerend niveau zodanig goed zicht op de beleidspraktijk, dat verticale
terugkoppeling achterwege kan worden gelaten. In het virtualiserings-scenario
worden vorming, uitvoering en handhaving van beleid in toenemende mate

gebaseerd op virtuele beleidswerkelijkheden, waardoor op een nieuwe manier
zicht op het gedrag van de burger wordt verkregen - gebaseerd op de in
informatiebestanden opgeslagen persoonsgegevens. Een eenduidig zicht op dat
gedrag wordt verkregen in het scenario van infocratisering: meerdere

organisaties of organisatie-onderdelen spreken expliciet met elkaar af welke
virtuele beleidswerkelijkheid de enige juiste is voor vaststelling van de
omstandigheden waarin burgers verkeren.

Integratie van informatiesystemen kan het kwantitatieve inzicht in
ontwikkelingen en processen in een beleidssector vergroten, maar kan ook -
door intelligente bewerking en verwerking van gegevens - de kwaliteit van
dat inzicht zelf verbeteren. De tendens tot transparantie duidt dan enerzijds op
het verbeteren en verfijnen van het inzicht dat overheidsinstanties hebben in
de resultaten van hun beleidsprogramma's, de relaties die deze onderling
vertonen en het gedrag van burgers die bij deze programma's betrokken zijn.
Anderzijds duidt de tendens tot transparantie op verbetering van het zicht dat
burgers hebben op de werkwijze van overheidsinstanties en op de werking van
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het administratieve systeem, waardoor het overheidshandelen aan

duidelijkheid en voorspelbaarheid wint. In beide perspectieven liggen er
mogelijkheden de positie van de burger te verbeteren dan wel te verslechteren.
Een betere transparantie biedt overheidsinstanties de mogelijkheid in
toenemende mate beleidsprogramma's te implementeren, die specifiek gericht
zijn op bepaalde groepen burgers. Tegelijkertijd kan de evaluatie van
beleidsuitvoering verbeterd worden, nu meer gegevens over de resultaten
gegenereerd kunnen worden. Op deze wijze kunnen vooralsnog buiten beeld
gebleven maatschappelijke probleemgebieden in kaart gebracht worden,
waarvoor specifiek beleid kan worden ontwikkeld en waarmee rekening kan
worden gehouden bij de uitvoering van bestaande regelingen. Nu kan de
burger profiteren van een verbeterde transparantie, wanneer daarmee het
inzicht in zijn rechten, de wijze van aanspraak maken op die rechten, de
behandelingsprocedure en de mogelijkheden tot bescherming van zijn rechten
wordt vergroot.

Transparantie heeft kennelijk brede betekenis voor de verhouding tussen
burgers en overheidsinstanties. Daarom wordt onderstaand bij de bestudering
van de betekenis van integratie voor positionering van de burger de
transparantie van de overheid en de burger steeds als aangrijpingspunt
gehanteerd.

4.5.3 De adequaat gekoppelde burger

Eerst wordt de betekenis van integratie voor de positie van de burger
behandeld, waarbij gegevenskoppeling leidt tot een virtueel beeld van de
burger, dat in toereikende mate overeenstemt met de werkelijke situatie en
omstandigheden waarin de burger verkeert. Met andere woorden: er bestaat
geen of een te verwaarlozen mate van discrepantie tussen de virtuele
beleidswerkelijkheid en de feitelijke situatie en omstandigheden waarin de
burger zich bevindt.

4.5.3.1  Verbetering van de dienstverlening

Een van de mogelijkheden die het surplus aan transparantie
overheidsinstanties biedt,    is de burger steeds    meer   op    ' maat' te kunnen
bedienen. In die zin blijkt een van de baten van de invoering van het GBA-
netwerk bij gemeenten de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
te zijn (Bekkers  et  al.,   1995:  59-60).  Voor het functioneren  van  de  GBA  als
basisadministratie voor persoonsgegevens was het namelijk noodzakelijk de
bestaande bestanden op te schonen. Onder meer doordat de betrokken actoren
(alle gemeenten en afnemers van GBA-gegevens, zoals pensioenfondsen en de
Sociale Verzekeringsbank) intern en extern hun gegevens verifieerden, steeg
de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens. Samen met de tijdwinst die
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geboekt kon worden, als gevolg van de snellere verwerking van gegevens,
resteerde niet alleen meer tijd voor de afhandeling van de eigenlijke
uitvoeringstaken, maar kon ook een nieuwe, meer klantvriendelijke wijze van
dienstverlening worden gerealiseerd. Ook bij afnemers van de GBA
resulteerde de horizontale integratie van de informatievoorziening in een
betere dienstverlening:

"Niet alleen worden veranderingen in de naam-adres-woonplaats gegevens in de
bestanden van de afnemer sneller verwerkt, zodat fouten voorkomen kunnen worden
en de bestanden actueler zijn, maar ook kan sneller op veranderingen in de status van
de burger/client worden geanticipeerd. Clienten kunnen in een eerder stadium worden
benaderd, zodat de betreffende afnemer niet meer afhankelijk is van het moment dat
de client zich zelf bij de betreffende afnemer meldt" (Bekkers et al.,  1995: 61)

Horizontalisering kan dus een belofte voor de behandeling van de burger
impliceren, indien met behulp van gegevenskoppeling verbetering van de
dienstverlening wordt gerealiseerd. Integratie van loketten en

overheidsdiensten biedt kansen ten aanzien van de bereikbaarheid en de
afhandeling van diensten en de afstemming van die dienstverlening op de
behoefte van de individuele burger.12 Indien bij de uitwisseling van gegevens
gewerkt wordt met basisadministraties, zoals de GBA, is er ook sprake van
een zekere eenduidigheid van de kwaliteit van de gegevens waaruit de
informatie gegeneerd wordt. In feite passen basisadministraties goed in de
gedachte van een infocratisch bestuur, omdat basisadministraties bepaalde
afspraken weerspiegelen over de integratie, autorisatie en verificatie van
gegevens. Voor de burger betekent dit dat hij bij de effectuering van zijn
rechten gemakkelijker zijn weg zal kunnen vinden naar de gegevens waarop
hem aangaande beslissingen zijn gebaseerd, dan in de situatie waarin van
steeds wisselende informatiebronnen gebruik wordt gemaakt.

4.5.3.2  Verbetering van beleidsprogramma's

Integratie biedt de mogelijkheid tot verificatie en uitwisseling van gegevens en
tot het opstellen van profielen van bepaalde groepen, die daarmee beter
behandeld kunnen worden. Het kan daarbij gaan om snellere besluitvorming,
om vermindering van het aantal foutieve beslissingen, maar ook om het
verwerven van zicht op de rechtspositie van de burger als zodanig. Twee
voorbeelden illustreren deze implicaties.

Het eerste voorbeeld heeft betrekking op het gebruik van gegevensbestanden
in het Amsterdamse minderhedenbeleid (Meyer, 1994: 120). Daarbij worden
uit twee gemeentelijke bestanden, het Bevolkingsregister (tegenwoordig de
GBA) en het Woningen- en Objectenbestand, basisgegevens geselecteerd.
Vervolgens worden ook uit deze verzameling gegevens diverse selecties
gemaakt, die statistische informatie oplevert over onder meer de
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huisvestingssituatie van de inwoners van Amsterdam. Daarmee wordt een
beeld verkregen van de huisvestingssituatie van de verschillende
bevolkingsgroepen van de stad. Ook wordt duidelijk dat op dit punt sprake is
van een achterstandspositie van allochtonen ten opzicht van autochtonen.
Zonder de koppeling van de relevante bestanden was een dergelijk gedetail-
leerd beeld niet tot stand gekomen. Profiling biedt in dit geval
migrantenorganisaties de mogelijkheid met recht speciale aandacht voor de
positie van minderheden in het gemeentelijke huisvestingsbeleid te vragen.

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op de uitvoering van de sociale-
zekerheidswetgeving. Van Oorschot is na uitgebreid onderzoek naar het niet
of niet volledig gebruik maken van rechten op uitkeringen of subsidies tot de
conclusie gekomen, dat de oorzaken voor het "niet-gebruik" vooral te maken
hebben met een gebrek aan bekendheid met de regelingen en, indien de
regelingen wet bekend waren, met onterechte aannames over de werking van
de regelingen (Van Oorschot, 1994: 323). Dit betekent dat voor de
positionering van de burger in dit geval vooral de onderkenning van rechten
problematisch is; Van Oorschot (1994: 324) stelt zelfs expliciet geen
aanwijzingen te hebben gevonden voor het bestaan van andere mogelijke
drempels, zoals het overwinnen van psychische of sociale weerstanden (angst
voor stigmatisering of voor moeilijkheden gedurende de behandelingsperiode).
Interessant is de aanbeveling die Van Oorschot doet teneinde de positionering
van de burger in dezen (onvoldoende aanspraak maken op de hem toekomende
rechten) te verbeteren. Hij stelt vast dat uitvoeringsorganisaties in het
algemeen niet geneigd zijn bij te dragen aan de uitvoering van regelingen, die
niet tot hun directe takenpakket behoren. In die gevallen, waarin die
bereidheid wel aanwezig is, wordt een relatief laag percentage van niet-
gebruik geconstateerd. Daarom wordt voorgesteld op uitvoeringsniveau te
komen tot integratie van de administratie (Van Oorschot, 1994: 318).
Uitvoeringsorganisaties kunnen de effectiviteit van beleidsprogramma's
verbeteren door te zoeken naar combinaties van de aanspraken, waarop
clienten recht hebben. Door integratie van de voor de uitvoering van
afzonderlijke regelingen, gebruikte informatiesystemen kan met '66n druk op
de knop' in kaart gebracht worden op welke overheidsvoorzieningen een
bepaalde client aanspraak kan maken. Ook hier bieden verificatie van
gegevens en het vervaardigen van een op de client afgestemd profiel kansen
voor de positionering van de burger. Tegelijkertijd kan de gegevenskoppeling
voor overheidsinstanties verbetering van de effectiviteit van de
beleidsuitvoering betekenen, doordat de groep burgers waarvoor een bepaalde
regeling in het leven is geroepen ook daadwerkelijk gebruik maakt van de
regelingen. In casu betekent dit dat meer van de rechthebbenden bijstand of
subsidie ontvangen. Daarmee stijgt de effectiviteit van de sociale-
zekerheidswetgeving: meer personen, die zelf niet of niet voldoende kunnen
voorzien in hun bestaan, worden financieel ondersteund.
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4.5.3.3  Bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik

Onderdeel van de mogelijkheid tot verbetering van de effectiviteit en
efficiency van beleidsprogramma's vormt de bestrijding van misbruik en
oneigenlijk gebruik van overheidsvoorzieningen. Potentiele fraudeurs worden
ontmoedigd door een intensief gebruik van het 'web van gegevensbestanden',
waarover uitvoeringsinstanties beschikken kunnen hebben. Van alle
koppelingsvormen wordt computer matching het meest frequent ingezet bij de
opsporing van fraudeurs. Het is dan ook het primaire doel van computer
matching misbruik en oneigenlijk gebruik te helpen bestrijden. Indien
dergelijk gebruik kan worden teruggedrongen, kunnen overheidsinstanties zich
bij de aanwending van hun middelen in toenemende mate concentreren op de
uitvoering van hun eigenlijke taken (Office of the Information and Privacy
Commissioner/Ontario, 1992: 40). Het beleidsprogramma zelf kan worden
verbeterd doordat gedetailleerde informatie over de uitvoeringspraktijk
beschikbaar komt. Bovendien kan de kwaliteit van de gegevens zelf worden
verbeterd, waardoor het aantal foutieve beslissingen kan worden verminderd.
Hoewel computer matching hier niet als enige koppelingsvorm in het geding
is, kunnen de bestandsvergelijkingen dus de weg vrij maken voor verbetering
van de rechtshandhaving en van de rechtmatigheid van de beleidsuitvoering,
verbetering van de kwaliteit van de gegevensbestanden, en - in het verlengde
daarvan - verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit
van de beleidsprogramma's zelf. Alleen al het werken met gegevens uit
informatiesystemen - in plaats van met 'papieren' gegevens - kan de
omgang met persoonsgegevens, en de kwaliteit van die gegevens, fundamen-
teel veranderen:

"Bij veel bedrijven zult u in het kantoor van de directeur kloeke ordners met de
maandelijkse uitdraaien van de cijfers keurig op een rij op de plank zien staan. Bij
Microsoft kan men alleen maar op het computerscherm over die cijfers beschikken.
Als iemand meer details wil weten, kan hij of zij gegevens selecteren op tijdsperiode,
plaats en wat niet al. Toen onze financiele verslaglegging on line beschikbaar kwam,
begonnen de mensen op een nieuwe manier naar cijfers te kijken. Zo gingen ze
analyseren waarom ons marktaandeel in een bepaald gebied verschilde van ons
marktaandeel elders. Door op deze wijze met informatie om te gaan, kwamen we
fouten op het spoor. Onze afdeling Gegevensverwerking verontschuldigde zich. 'Sorry
dat er fouten in staan', zei men, 'maar we hebben deze cijfers vijfjaar lang een maal
per maand opgesteld en verspreid en deze zelfde problemen hebben er altijd in
gestaan maar niemand heeft  daar  ooit  iets van gezegd'. Mensen hadden de gedrukte
informatie nooit echt gebruikt om de fouten te ontdekken." (Gates: 1995: 158)

4.5.3.4 Veranderingen in de machtsverhouding

Voor de positionering van de burger is het minder gunstig wanneer hij
'transparant wordt' op basis van gegevenskoppeling, waarvan hij geen weet
heeft of waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. In dat geval kan een
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betere transparantie op gespannen voet staan met zijn recht op privacy en op
informationele zelfbeschikking. Burgers staan immers in steeds meer
bestanden van de overheid geregistreerd en laten in steeds meer bestanden hun
elektronische voetafdrukken achter, waardoor het met behulp van koppelings-
technieken steeds eenvoudiger wordt voor overheidsinstanties het gedrag van
de burger in kaart te brengen. Het ontbreekt de burger echter aan mogelijk-
heden eenzelfde kaart te maken van het gedrag van overheidsinstanties. Tot op
heden lijkt het er daarom op dat de voordelen van transparantie vooral vanuit
het perspectief van de overheid worden aangewend, hetgeen de machtsver-
houding tussen burgers en overheidsinstanties in het voordeel van de laatste

categorie kan veranderen (Bekkers & Van Duivenboden, 1995: 222). Voor de
positionering van de burger betekent dit, dat hij waarschijnlijk meer moeite zal
hebben zijn rechten feitelijk te kunnen beschermen. De veranderingen in de
omgang met persoonsgegevens brengen immers ook een andere benadering
van de burger met zich. Het beeld van de burger wordt in toenemende mate
gevirtualiseerd. Steeds minder speelt de feitelijke bemoeienis van de burger
zelf een rol  in de besluitvorming:

"As an individual you do not have to do anything. Rather (...) you simply come under
general suspicion by virtue of possessing certain characteristics. The kinds of
categories in mind here are diverse. Applicants for shares in privatized British utilities
such as Telecom and Gas have been subjected to 'file analysis' to ensure compliance
with the 'single applications only' rule. Would-be blood donors in Canada may be
refused not because they are HIV positive as such, but because their lifestyle may
make such positivity possible. And couples expecting babies will receive special
offers on diapers or babyfood simply because their names and addresses came up
within that category."(Lyon, 1994: 50)

Op basis van de horizontale integratie van de informatievoorziening
beschikken uitvoeringsinstanties in toenemende mate over, in de
informatiesystemen van verschillende, voorheen gescheiden organisaties,
opgeslagen persoonsgegevens. Het is de vraag of de 'gekoppelde' burger
dezelfde rechtspositie heeft als de 'ongekoppelde' burger:

"The processes of social control would seem to be strengthened by the enhanced ease
of personal identification and of discovering violations through computer matching.
Relations between individual citizens and regulatory organizations do seem to be
affected by these applications of new technology. This raises critical questions
regarding the paradoxical nature of modern surveillance. If (...) today's surveillance
systems developed in some respects symbiotically with the expansion of citizenship
rights, then one might expect those rights to continue to grow, or at least to be
maintained, as surveillance intensifies. The problem with the case of computer
matching and its concomitant expanded spectrum of suspicion is that precisely those
hard-won citizenship rights seem threatened. Maybe we should be less sanguine about
the citizenship-surveillance link? If 'raw hits' diminish due process of justice and
create a situation where data-subjects are 'guilty until proved innocent', then this
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makes a mockery of the basic rights to equality before the law. The historical - but
perhaps tenuous - symbiotic relation between surveillance and citizenship could be
severed by this increasingly common use of computer technology." (Lyon,  1994:  110)

De inzet van computer matching lijkt de burger in de kern van zijn
rechtspositie te kunnen raken: de ruime hoeveelheid persoonsinformatie die
overheidsinstanties genereren lijkt te leiden tot aantasting van de
machtsverhouding tussen burgers en overheid. Het obsoleet worden van
organisatiegrenzen vergroot de beschikking over persoonsgegevens zodanig,
dat louter de hoeveelheid aan potentieel bruikbare informatie aanzet tot
inbreuk op een zorgvuldige en rechtvaardige behandeling van de burger.
Computer matching duidt op ex post koppeling: op repressieve controle. Dit
betekent voor de burger dit dat vooral op het punt van de fraudebestrijding en
de opsporing van criminelen (zie hoofdstuk 2) minder mogelijkheden zijn tot
positionering.

4.5.4 De inadequaat gekoppelde burger

In tweede instantie kan de betekenis van integratie voor de positie van de
burger worden onderkend, waarin gegevenskoppeling leidt tot een virtueel
beeld van de burger, dat onvoldoende overeenstemt met de werkelijke situatie.
Er bestaat dan discrepantie tussen de virtuele beleidswerkelijkheid en de
feitelijke situatie en omstandigheden waarin de burger verkeert. Zo is
denkbaar dat overheidsinstanties in de veronderstelling verkeren beter zicht te
hebben verkregen op de beleidseffecten en op het gedrag van (groepen)
burgers, terwijl zij in werkelijkheid een inadequaat beeld van die
werkelijkheid hebben gekregen. Een dergelijk vertekend beeld van de
beleidspraktijk kan het gevolg zijn van het combineren van persoonsgegevens
die elk ten behoeve van een specifiek en van elkaar verschillend doel verza-
meld zijn. De specifieke omstandigheden en nuances die zich in de praktijk
van alledag voordoen, zijn immers niet altijd terug te vinden in de afzon-
derlijke informatiebestanden - laat staan in de gegevens die door middel van
koppeling zijn verkregen. Als gevolg daarvan kan onbewust gewerkt worden
met een zekere 'schijntransparantie', die kan leiden tot inadequate beleidspro-
gramma's of onzorgvuldige omgang met de burger (Bekkers, 1994:  144). De
virtuele beleidswerkelijkheid die beleidsuitvoerders voor ogen hebben,
verschilt dan in meer of mindere mate met de feitelijke situaties en omstandig-
heden waarop het beleid betrekking heeft. Debet aan deze ontwikkeling is
vooral de kwaliteit van de gebruikte gegevens. In hoofdlijnen kan daar een
tweetal oorzaken aan ten grondslag liggen. Ten eerste kunnen de gebruikte
gegevens - zogezegd - uit hun verband zijn gerukt. Dit wit zeggen dat de
context waarin de gegevens gebruikt worden teveel verschilt van de context
die geldt bij de oorspronkelijke verzameling van de gekoppelde gegevens. Ten
tweede kan bestandsvervuiling- onvoldoende kwaliteit van de gegevens -
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de kwaliteit van de koppelingsresultaten hebben bernvloed. Hoewel koppeling
in de vorm van computer matching en profiling juist wordt ingezet om
bepaalde personen of groepen personen te identificeren, blijkt de vervuiling
van bestanden of het onvoldoende rekening houden met de specifieke context
van gegevens weer een nieuw identificatieprobleem op te roepen. Koppeling
van gegevens van onvoldoende kwaliteit kan immers betekenen dat er proble-
men rijzen bij de vaststelling van de juistheid van de koppelingsresultaten. Bij
computer matching of profiling zullen dan de in eerste instantie
gerdentificeerde personen (raw hits) voor een tweede keer geTdentificeerd
moeten worden, voordat zekerheid bestaat over de juistheid van de
koppelingsresultaten. Niet alleen de effectiviteit van beleid zelf, maar ook de
positie van de burger kan hinder ondervinden van gebreken in de kwaliteit van
gegevens. De rechtsbeschermingsmogelijkheden - in brede zin - kunnen op
de tocht komen te staan. Met de resultaten van een computer match in de hand
lijken uitvoeringsinstanties immers geneigd minder zorgvuldig met de burger
om te gaan (men dient bijvoorbeeld aan te tonen dat men daadwerkelijk niet
'samenwoont' of dat het aan een fout in 66n van de bestanden ligt, dat men
niet in aanmerking komt voor een autoverzekering). De nieuwe, meer virtueel
geente benadering van de burger kan spanning opleveren met algemene
juridische noties, zoals het recht op een eerlijke rechtsgang en de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur:

'6In this case previously separate data within different databanks is merged in order to
gain a fuller picture of a given set of individuals. (...) Information technology
advances made possible the comparison of files from different databases containing
information gleaned for quite different purposes. In essence (...) a 'dragnet
investigation' is initiated. (...) such dragnet operations contravene the spirit of
existing law. The Fourth Amendment is violated, in that computer matching
constitutes a 'fishing expedition' for persons for whom no evidence of wrongdoing
has been produced. The presumption of innocence, enshrined in many laws, is
overturned. One is presumed guilty until shown innocent. Welfare claimants in
Massachusetts who were 'raw hits'  in a computer match for fraud had to fight for
reinstatement on the basis of information ignored by the state. (...) People who are
computer match hits are denied the due process of law, which would give them the
chance to confront their accusers with contrary evidence before steps are taken to
apprehend wrongdoers."(Lyon, 1994: 50-51)

4.5.5 Vraagstukken betreffende positionering

Nu de meest in het oog springende implicaties van integratie voor de positie
van de burger zijn aangestipt, kunnen de voor het verdere onderzoek relevante
vraagstukken in kaart worden gebracht. Aan de hand van de kritische factoren
voor positionering zal onderstaand een clustering van die vraagstukken
plaatsvinden.
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ONDERKENNING VAN RECHTEN

Van belang voor de onderkenning van rechten is het bezitten of in bezit
komen van de feitelijke kennis over het van toepassing zijn van een bepaalde
regeling. Deze informatie kan de burger op eigen initiatief vergaren, maar ook
de rol van uitvoeringsinstanties zelf is van grote betekenis voor het zicht dat
de burger op zijn rechten heeft. Bij de nieuwe benadering van burgers, die
gekenmerkt wordt door een toenemende virtualisering van het beeld van die
burgers, kan gebruik worden gemaakt van specifiek op de client toegesneden
profielen. Op basis van interne en/of externe gegevensuitwisseling kan als het
ware een op de client afgestemd pakket van voorzieningen worden

gepresenteerd. Indien eenmaal duidelijk is geworden, door een combinatie van
verificatie van de verstrekte gegevens bij verschillende databanken, met welke
burger men te maken heeft, kan men hem of haar precies vertellen van welke
rechten gebruik gemaakt kan worden. Daarmee wordt de positie van de burger
versterkt, in de zin dat de onderkenning van rechten minder problematisch
wordt gemaakt. Relevant is hier de volgende vraag:

Wordt op uitvoeringsniveau (1) gekomen tot een zodanige verificatie en
uitwisseling van gegevens, dat zicht ontstaat op de verschillende rechten
waarvoor  een  burger   (of een  groep  burgers)  in  aanmerking  komt,  en  (2)  wordt
dit zicht vervolgens gebruikt om de betreffende burger(s) daarvan in kennis te
stellen?

Ook profiling en matching kunnen een bijdrage leveren aan de onderkenning
van rechten. Dan zouden deze koppelingstechnieken nu eens niet gebruikt
worden om potentiele fraudeurs of criminelen op te sporen, maar om - in het
kader van de effectiviteit van beleid en/of verbetering van de dienstverlening
- de rechtspositie van de client in kaart te brengen. Denkbaar is dat
gekoppeld wordt met als primair doel dergelijke profielen van clienten te
verkrijgen, maar ook dat dergelijke informatie over burgers min of meer
toevallig het resultaat is van zoektochten naar bepaalde combinaties van
kenmerken. In het laatste geval is het de vraag of, zoals gesteld in § 4.3, de
koppelingsresultaten wei worden aangewend voor secundaire doelen als het in
kennis stellen van burgers over het ongebruikt laten van bepaalde
voorzieningen. Om zicht te verwerven op de implicaties van profiling en
matching in bovenstaande zin, kan een tweetal vragen worden gesteld:

Worden er op uitvoeringsniveau profielen van clianten opgesteld, met als
primaire doel burgers inzicht te verscha#en in de regelingen waar zij, gezien
hun specifieke situatie, recht op hebben?

Worden de resultaten van computer matches, van bestandsvergelijkingen,
aangewend om burgers inzicht te verschajfen in de regelingen waar zij, gezien
hun specifieke situatie, recht op hebben?
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PSYCHISCHE EN SOCIALE WEERSTANDEN
Een andere kritische factor betreft het overwinnen van mogelijke angsten of
wegnemen van bepaalde negatieve vooronderstellingen bij het overgaan tot
het daadwerkelijk claimen van rechten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de
angst bestempeld te worden tot persoon die behoort tot een in de samenleving
minder gewaardeerde klasse of om de vooronderstelling dat een beroep op een
bepaalde overheidsvoorziening uiteindelijk - vanwege doorgaans voor de
burger onduidelijke redenen - niet of niet volledig gehonoreerd zal worden.
Het tot in detail kunnen 'profileren' van (groepen) burgers kan ertoe leiden dat
de burger er van uit gaat dat de kans stijgt dat hij, indien hij van zijn rechten
gebruik zal maken, geplaatst zal worden binnen een categorie van personen
die niet mans genoeg is zelf voor de eigen zaakjes te kunnen zorgen. Vooral
wanneer door koppeling regelmatig het misbruik en oneigenlijk gebruik van
overheidsvoorzieningen aan het licht komt. Het grote aantal fraudeurs dat
ontdekt wordt bij bestandsuitwisselingen (zie hoofdstuk 2) kan de publieke
opinie immers bernvloeden, in de zin dat degenen die aanspraak maken op de
betreffende voorzieningen worden bestempeld als potentiele fraudeurs. De
angst voor een dergelijk stempel kan vergroot worden door de gedachte dat in
toenemende mate de mogelijkheid wordt benut dit soort persoonsinformatie
uit te wisselen met andere instanties. Indien de burger in kwestie daarbij
rekening houdt met de mogelijkheid dat zijn profiel als gevolg van deductie
van de werkelijkheid (bestandsvervuiling, verlies aan context) kan verschillen
van zijn feitelijke gedrag en omstandigheden, kan dit betekenen dat de
drempel voor het indienen van een claim verhoogd wordt. In essentie betreft
het daarmee een verandering in de perceptie van de burger, die te maken heeft
met de vooronderstelling dat de machtsverhouding tussen overheidsinstanties
en individuele burger verschuift in het voordeel van de overheid. Hierbij
kunnen de volgende vragen gesteld worden:

Leiden   (de   publicaties   over)   de   resultaten   van   computer · matches,   van
bestandsvergelijkingen, tot een vergroting van de psychische of sociale
weerstanden tegen het maken van aanspraak op een overheidsvoorziening?

Leidt de gedachte dat uitvoeringsinstanties steeds vaker over gedetailleerde
profelen van hun clienten beschikken, en de mogelijkheid dat deze profielen
ook aan anderen ter beschikking kunnen worden gesteld, tot een vergroting
van de psychische  of sociale weerstanden  tegen het maken van aanspraak op
een overheidsvoorziening?

Een andere mogelijkheid is dat koppeling de gepercipieerde of feitelijke
machtsverhouding tussen overheid en burgers juist in het voordeel van de
burgers beYnvioedt. Indien door koppeling van informatiebestanden nieuwe
beleids-informatie wordt gegenereerd over de positie van bepaalde groepen
burgers, kan die informatie bijdragen aan het overwinnen van bepaalde
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vooroordelen jegens die groepen. Indien belangenorganisaties of individuele
burgers de beschikking krijgen over voor hen gunstige koppelingsresultaten,
hoeven zij, met deze resultaten in de hand, minder terughoudendheid te
betrachten bij het claimen van hun rechten. Een vereiste daarvoor is dan wel
dat de voor burgers gunstige resultaten van computer matching- en profiling-
operaties, ter beschikking worden gesteld aan de betreffende burgers. Er dient
dus openheid over koppelingsoperaties te bestaan; er dient met de betrokkenen
gecommuniceerd te worden over de voor hen belangrijke resultaten. De vraag
is dan:

Wordt de op basis van profiling of computer matching gegenereerde
beleidsinformatie ter beschikking gesteld aan de burgers waarop het
betre#ende beleid betrekking heeft, wanneer deze voor bepaalde (groepen)
burgers als middel in de strijd tegen hen aangaande vooroordelen kan
dienen?

HET CLAIMEN VAN RECHTEN

Na onderkenning van de rechten en het eventueel nemen van psychische of
sociale drempels is de volgende factor voor positionering: het feitelijk claimen
van rechten. Belangrijke aspecten hierbij zijn de mate van bureaucratische
competentie van de burger en de transparantie van het bestuur. Het gaat
kortgezegd, om het invullen van welke formulieren, bij welke instantie en aan
welk loket.

In het verlengde van de mogelijkheid, burgers een goed overzicht te geven van
de rechten waarop zijn aanspraak kunnen maken, ligt de mogelijkheid de
burger de helpende hand te bieden bij het indienen van aanvragen. Voorheen
gescheiden gegevens kunnen door integratie van de uitvoerende administraties
voortaan op 66n en dezelfde plek worden opgevraagd. Op dergelijke plekken
kan de burger op twee manieren worden geholpen met het indienen van
aanvragen. Ten eerste kan de bureaucratische competentie van de burger zelf
verruimd worden doordat minder onduidelijkheid bestaat over de plaats
(instantie en loket) van het indienen van de aanvraag. Dit kan omdat de
voorheen gescheiden informatiesystemen zijn gerntegreerd, soms alleen
binnen een bepaalde instantie (denk aan een gemeente), soms ook in een
bredere opzet (denk aan het RINIS-project). Ten tweede bestaat de
mogelijkheid dat uitvoeringsinstanties een deel van door de burger te
ondernemen activiteiten overnemen, bijvoorbeeld door bij aanvraag van een
bepaalde uitkering direct (middels verificatie van gegevens) de rechtspositie
van de aanvrager te bepaten. Uiteindelijk zal de burger zelf kunnen volstaan
met het verschaffen van slechts die gegevens, die niet op basis van de
informatiebestanden van de overheidsinstantie verkrijgbaar of verifieerbaar
zijn. Deze ontwikkelingen leiden tot de volgende vragen:
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In hoeverre vermindert bij de burger de onduidelijkheid over de plaats
(instantie en loket) waar aanvragen voor overheidsvoorzieningen dienen te
worden ingediend als gevolg van de toenemende gegevensuitwisseling tussen
organisaties  en/of organisatie-eenheden?

In hoeverre verminderen de eisen, die aan de burger worden gesteld bij het
claimen van bepaalde rechten, als gevolg van het van hem overnemen van een
deel van de benodigde informatievoorziening door de betreffende
overheidsinstantie?

Verwacht kan worden dat informatie- en communicatietechnologie ook zal
worden ingezet bij het indienen van aanvragen zelf. Zo biedt de fiscus

belastingplichtigen reeds mogelijkheden om digitaal informatie op te vragen
dan wel vragen te stellen over de aangifte van inkomstenbelasting. Informatie

op en communicatie via het Internet bieden dergelijke opties aan een in
omvang nog beperkte groep clienten, maar van de op teletekst aangeboden
diensten kunnen in principe vrijwel alle burgers reeds gebruik maken:3 In
1996 kreeg de particuliere belastingplichtige voor het eerst de mogelijkheid
zijn aangifteformulier elektronisch in te vullen (op floppy) en op te sturen

(met een modem) - waarvan behoorlijk gebruik gemaakt werd. Dergelijke
nieuwe vormen van communicatie tussen burger en overheidsinstanties
kunnen verandering aanbrengen in de betekenis van het begrip 'bureau-
cratische competentie'. Bij gebruikmaking  van de aangeboden elektronische
diensten zal de burger immers (op juiste wijze) moeten weten om te gaan met
moderne toepassingen van informatie- en communicatietechnologie. Daarmee
wordt aan de 'bureaucratische competentie' van de burger een nieuwe
component toegevoegd: technologische competentie. De verwachting is echter
dat de mate van technologische intelligentie van de burger nog maar in geringe
mate invloed heeft op zijn bureaucratische competentie, omdat thans nog
slechts sprake is van experimenten, waaraan deze op basis van vrijwilligheid
kan meewerken. Gezien het belang voor de positionering van de burger in de
nabije toekomst - ook ten aanzien van de transparantie van overheidsinstan-
ties en hun besluitvorming - lijkt het echter zinvol reeds aandacht te
besteden aan de in gang gezette ontwikkeling naar digitale ondersteuning bij
het claimen van rechten. Om die reden kan de volgende vraag gesteld worden:

Veranderen de eisen, die aan de burger gesteld worden bij het claimen van
bepaalde rechten, in de zin dat de mate van technologische intelligentie van
burgers mede bepalend wordt voor de mate waarin zij bureaucratische
competent kunnen worden geacht?
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DE BEHANDELINGSPROCEDURE
Bij de behandeling van aanvragen is de kwaliteit van de informatievoorziening
van essentieel belang. Het gaat daarbij om kwaliteit in brede zin: snelheid,
betrouwbaarheid, actualiteit, en context-gebondenheid. Wat betreft de
snelheid van de informatievoorziening kan onomwonden gesteld worden dat
met de toenemende integratie van informatiesystemen en -netwerken sprake is
van een aanzienlijke verbetering. De positie van de burger kan dan ook
verbeteren, in de zin dat sneller een besluit kan worden genomen op een
aanvraag. Ter bevestiging kan de volgende vraag gesteld worden:

Wordt de behandelingsprocedure van aanvragen korter als gevolg van de
toegenomen mogelijkheid gegevens zelf intern of extern te kunnen verifieren
en uit te wisselen?

Wel dient bedacht te worden dat de kans bestaat, dat uitvoeringsambtenaren
zozeer gericht zijn op de gegevens uit de databanken (virtualisering), dat de
noodzakelijke communicatie met de client daar onder lijdt. Bij onvoldoende
kwaliteit van gegevens of bij het teloor gaan van de context van gegevens kan
dit vervelende consequenties hebben voor de behandeling van de aanvraag.
Dit leidt tot de volgende vraag:

Wordt de kwaliteit van de besluitvorming benadeeld doordat de kwaliteit van
gegevens die ten behoeve van de behandeling van een aanvraag worden
geverifieerd en uitgewisseld, te wensen overlaat?

In meer algemene zin kan de vraag opgeworpen worden, of de toenemende
integratie van informatiesystemen en -netwerken indirect van invloed is op de
beoordeling door uitvoeringsambtenaren. Indirect, in de zin dat de door die
integratie mogelijk gemaakte vormen van gegevenskoppeling inhoudelijk een
determinerende werking hebben op de behandeling van ingediende aanvragen.
Infocratisch geaarde afspraken over welke persoonsgegevens als  de enig juiste
dienen te worden opgevat kunnen de beoordelingsruimte van ambtenaren van
een nieuw kader voorzien. Bij de verificatie van gegevens zouden wellicht de
eigen waarnemingen van ambtenaren in verhouding een minder belangrijke rot
kunnen gaan spelen dan de gegevens die op basis van gegevensuitwisseling
met de daartoe geautoriseerde instanties worden verstrekt. Eenzelfde
determinerende werking zou kunnen uitgaan van de resultaten van computer
matching of profiling operaties. Dergelijke implicaties van de inzet van
informatie- en communicatietechnologie houden verband met de mate waarin
van epistemic enslavement sprake is:

"Een steeds sterkere symbiose van mens en machine in sociale contexten leidt (...) tot
'epistemic enslavement'. De machine determineert en limiteert dan onontkoombaar de
menselijke beslissingsvrijheid. Dit is het geval als de gebruikers van systemen en de
systemen   zich   in een organisatorisch of institutioneel arrangement van 'narrow
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embeddedness' bevinden. Dat is het geval als de mogelijkheden voor ampele
afweging en beoordeling ontbreken." (Frissen, 1996: 79, met verwijzing naar Van den
Hoven, 1994: 358-360)

Wanneer in de praktijk van gegevenskoppeling strikte afspraken over de
interpretatie en het gebruik van persoonsgegevens aan de orde zijn, is een
bepaalde mate van 'narrow embeddedness' en daarmee van 'epistemic
enslavement' niet denkbeeldig. Voor de positionering van de burger is het in
dit geval van belang dat bij de behandeling van aanvragen de betreffende
ambtenaar in staat is optimaal gebruik te maken van de beoordelingsruimte die
hij heeft - ofwel: die hem resteert. Parallel aan de vraag naar technologische
competentie van de burger kan in dit verband gevraagd worden naar het
belang van een zekere mate van technologische competentie van de behande-
lend ambtenaar:

In hoeverre is de mate van technologische competentie van uitvoerings-
ambtenaren van invioed op de behandelingsprocedure van aanvragen van
burgers?

DE RECHTSPOSITIE
De meest juridisch getinte kritische factor voor positionering betreft de
feitelijke mogelijkheid wanneer dat nodig is, tegen besluiten van
overheidsinstanties in verweer te komen. Tegelijkertijd zijn dan alle andere
kritische factoren weer aan de orde. Wanneer het gaat om persoonsgegevens
speelt daarbij altijd het privacyvraagstuk een belangrijke rol. Afgaande op een
survey  uit  1995, die onder ruim 500 geregistreerde burgers is gehouden, blijkt
de Nederlandse privacywetgeving  (WPR) vrij onbekend  te zijn (Prins  et  al.,
1995: 42). Van onderkenning van rechten is dus nauwelijks sprake. Opvallend
is dat toch aan de rechten die de wet hen toekent (recht op inzage, correctie of

verwijdering van gegevens), grote waarde wordt gehecht. Bovendien maakt
men zich het meeste zorgen over de zorgvuldigheid van het gebruik van
persoonsgegevens en over de mogelijkheid dat gegevens worden doorgegeven
aan anderen. Dat is eigenlijk des te opvallender, omdat de geregistreerde
kennelijk niet op de hoogte is van de koppelingspraktijk die zich reeds heeft
ontwikkeld. In een survey onder registratiehouders binnen de publieke sector

gaf immers reeds meer dan 30% aan zijn bestand aan andere

informatiesystemen te koppelen (Prins   et  al.,   1995: 454). Kennelijk   is   de
overheid, als het op koppelingsoperaties aankomt, niet erg transparant.

Het zicht hebben op de verwerking van de eigen persoonsgegevens kan echter
een belangrijke voorwaarde zijn voor de rechtspositie van de burger. Het gaat
hier om informationele zelfbeschikking: de mogelijkheid zelf te kunnen
beschikken over het gebruik van de eigen persoonsgegevens. De transparantie
van het besluitvormingsproces, in casu van de behandelingsprocedure, bepaalt
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mede de mogelijkheden die de burger heeft om in verweer te komen tegen
hem regarderende beslissingen. In beroep- en bezwaarprocedures en
rechtszaken kan de positie van de burger feitelijk pas in evenwicht zijn met
die van de overheidsinstantie die de beslissing neemt of genomen heeft,
wanneer beiden over dezelfde informatie beschikken. Dat betekent dat de
burger inzicht dient te hebben in de gegevens waarop de beslissing gebaseerd
is, zowel als inzicht in de herkomst van die gegevens. Relevant is daarom de

volgende vraag van algemene aard:

In hoeverre verschaft een overheidsinstantie zijn clienten zicht op de
gegevens, waarop beslissingen worden gebaseerd, en zicht op de wijze
waarop de gegevens zijn verkregen c.q.  met elkaar in verband zijn gebracht?

Meer concreet kan de rechtspositie van de burger bernvloed worden door
koppelingspraktijken, waarbij grote hoeveelheden gegevens op waarde geschat
dienen te worden. Niet zozeer de verificatie van gegevens, waarbij deze van
bekende personen op juistheid en volledigheid worden getoetst, maar vooral
het zoeken naar bepaaide personen op basis van vooronderstellingen of
bekende kenmerken (computer matching) of het zoeken naar het profiel
waaraan een bepaalde groep personen voldoet (profiling) kunnen spanning
opleveren met algemene beginselen van behoorlijk bestuur en met andere
fundamentele juridische noties. De zorgvuldigheid van overheidshandelen kan
in het geding komen wanneer beslissingen op basis van de resultaten van
computer matches worden genomen of in het vooruitzicht worden gesteld,
zonder dat daarbij ander onderzoek naar de betrouwbaarheid van de gegevens
heeft plaatsgevonden. Stuwmeren aan koppelingsresultaten kunnen een
tendens naar omkering van de bewijslast tot gevolg hebben. Meer algemeen
kan ook een toename van verificatie en gegevensuitwisseling veranderingen in
de machtsverhouding tussen burger en overheid impliceren. Deze
ontwikkelingen passen in de gedachte van toenemende virtualisering en
infocratisering: de persoonsgegevens uit de diverse databanken vormen een
steeds belangrijker informatiebron voor besluitvorming. De herziene

Algemene Bijstandswet biedt enkele voorbeelden van de prioriteit die
gekoppelde, digitale, persoonsinformatie krijgt boven de informatie die direct
van de client verkregen kan worden ofwel uit de feitelijke omstandigheden
waarin hij verkeert kan worden afgeleid. Een van die voorbeelden betreft de
vaststelling van het voeren van een gezamenlijke huishouding op basis van de
in verschillende databanken geregistreerde persoonsgegevens. Om fraude
tegen te gaan krijgen gemeenten in een aantal situaties de mogelijkheid om -
zonder nadere bewijsvoering en zonder de mogelijkheid van tegenbewijs - er
vanuit te gaan dat betrokkenen samenwonen, indien dat blijkt uit de
'presentatie' van de burger in een aantal, in een algemene maatregel van
bestuur omschreven, registraties:
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"Het kabinet acht het voor een effectieve handhaving (...) noodzakelijk dat voor de
beoordeling in de bijstand de presentatie voor een andere regeling doorslaggevend kan
zijn. (...) Daarbij kan onder andere worden gedacht aan registraties ten behoeven van
de diverse minimumbehoefteregelingen in de sociale zekerheid, zoals de
Toeslagenwet, en van andere regelingen, zoals de Wet individuele huursubsidie, de
Wet op de studiefinanciering en de Wet op de inkomstenbelasting" (TK 1993-1994,
22545, nr. 18: 38)

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Herinrichting Algemene
Bijstandswet wordt aldus de bewijspositie van de gemeente verbeterd. Hierbij
wordt overigens weI expliciet aandacht besteed aan de rechtspositie van de
burger, in de zin dat bepaalde eisen aan de inhoud en de reikwijdte van de
betreffende registraties worden gesteld: zij dienen materieel gezien op een lijn
te stellen zijn met de gezamenlijke huishouding in de Algemene Bijstandswet
teneinde twijfel over het daadwerkelijk voeren van een gezamenlijke
huishouding te minimaliseren. In de nieuwe situatie is echter geen ruimte meer
voor tegenbewijs, tenzij sprake is van administratieve vergissingen. In dat
geval is de burger verplicht aan te tonen, dat de gegevens van de gemeente
niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

"Er dient (...) gewaarborgd te worden dat er redelijkerwijs geen twijfel geen twijfel
over kan bestaan dat betrokkenen - gezien de aard van de betreffende registratie en
gezien het tijdstip daarvan - inderdaad een gezamenlijke huishouding voeren. Op deze
wijze is het ook verantwoord dat zo'n registratie zonder meer leidt tot een
behandeling als partners in de bijstand. Een ruimere invulling, aangevuld met de
mogelijkheid van tegenbewijs, zou naar het oordeel van het kabinet teveel risico"s met
zich brengen, zowel voor de betrokkene als voor de overheid. De betrokkene zelf zou
daarbij immers in de positie worden gebracht dat deze dient aan te tonen dat deze
inmiddels geen gezamenlijke huishouding meer voert. Niet in alle gevallen is het
mogelijk om daadwerkelijk zo"n bewijs te leveren".

"Een administratieve vergissing kan de betrokkene uiteraard niet worden
tegengeworpen. De beginselen van behoorlijk bestuur verzetten zich tegen het
verbinden van rechtsgevolgen aan administratieve fouten. Het zou apert onbillijk zijn
om deze gevolgen zich bovendien te laten uitstrekken tot andere publiekrechtelijke
handelingen. (...) Om te voorkomen dat de betrokkene onder het voorwendsel van een
administratieve vergissing tracht de voordelen van de behandeling als alleenstaande te
combineren met die van een behandeling als partner, zal deze weI aannemelijk moeten
maken dat inderdaad sprake is van een administratieve vergissing. Over het algemeen
zal dit moeten plaatsvinden aan de hand van de opgave die de betrokkene bij die
andere registratie heeft gedaan. In voorkomende gevallen zal het ook billijk zijn om
als voorwaarde te stellen dat deze inderdaad geen voordeel van die foutieve registratie
heeft ondervonden en dat hij redelijkerwijs niet in de positie was om die registratie in
overeenstemming te laten brengen  met de feitelijke situatie" (TK 1993-1994, 22545,
nr. 18: 38-39).
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Bovengenoemd voorbeeld leert dat gegevenskoppeling aan de basis kan staan

van belangrijke wijzigingen in de positie van de burger. Als gevolg van de
toenemende betekenis die aan bepaalde vormen van gegevensuitwisseling
wordt toegekend, gelden ten aanzien van de effectuering en bescherming van

de rechtspositie van de burger steeds meer voorwaarden. Indien die
voorwaarden wettelijk worden vastgelegd verkrijgt de gekoppelde informatie
formeel de status van 'waar, tenzij de burger tegenbewijs kan leveren' -
indien hij daar al toe in staat wordt gesteld. Om in voorkomende gevallen
bewijs te kunnen leveren, zal deze burger wel zicht dienen te kunnen

verkrijgen op de informatie die aan de betreffende besluitvorming ten
grondslag ligt. Tegenover een stijgend aantal voorwaarden zou dus logischer-
wijs een stijgend aantal mogelijkheden voor het verkrijgen van zicht op de
behandelingsprocedure dienen te staan.14 Het stellen van de vraag naar de
mate van zicht op de verwerking van de eigen persoonsgegevens, die
bovenstaand reeds aan de orde is gekomen, wint daarmee in principe aan
relevantie. Het ligt echter voor de hand daarnaast te vragen naar een mogelijke

verandering in het aantal plichten dat de burger heeft in gevallen waarin hij
zijn rechten wil effectueren en beschermen:

Leidt het voor de besluitvorming in individuele gevallen in toenemende mate

doorslaggevend zijn van informatie uit databanken van andere dan de eigen
organisatie-eenheid tot een toename van het aantal voorwaarden, waaraan de
burger dient te voldoen bij de feitelijke bescherming van de hem toekomende
rechten?

1       Deelname aan referenda wordt hier buiten beschouwing gelaten. Deze vorm
van directe participatie (deelname aan besluitvormingsprocessen) valt buiten de scope
van het onderzoek- zoals later in de tekst naar voren zal komen.
2        Een meer uitgebreide behandeling van de theorievorming rond de positie van
de burger als staatsburger is te vinden in Koopmans (1986) - waarbij tevens ingegaan

wordt op de betekenis van referenda voor de politieke participatie van burgers - en in
Thomassen (1979). De betekenis van informatietechnologie voor de burger als kiezer en

politiek participant - de politieke betekenis van informatie- en communicatietechno-

logie- wordt behandeld in Depla (1995).
3        Zie voor de binding van overheidsinstanties aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur bijvoorbeeld Van Wijk/Konijnenbelt (1990: 69-70).
4            Zo wordt in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp voor de Algemene

wet bestuursrecht het volgende opgemerkt met betrekking tot ontwikkelingen in de
rechtspraktijk: "Opvallend voor het huidige bestuursrecht is de grote betekenis die aan
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toekomt. Zij spelen in de rechtspraak een

belangrijke rol, en schendingen ervan vormen veelvuldig de voor en door de rechter

aangevoerde grondslag voor de vernietiging van bestuursbesluiten. Juist daarom is een
precisering en een betere toegankelijkheid door middel van codificatie gewenst" (TK

1988-1989, 21221, nr. 3: 11)
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5       Daarmee is niet beoogd afbreuk te doen aan de constatering van genoemd
wederkerig karakter, maar is slechts ter wille van een aanscherping van het object van
studie een keuze gemaakt.
6      Zie ook het onderscheid dat wordt gemaakt in het beleidsplan 'Zicht op
wetgeving' (Ministerie van Justitie, 1991: 15): "De samenleving moet zicht op
wetgeving hebben: de wetgeving waaraan zij gebonden wordt en die haar aanspraken
geeft."
7    Natuurlijk is een niveau eerder van belang, dat een relevant juridisch
instrumentarium - met de benodigde rechtsmiddelen - beschikbaar is. Nu in deze stu-
die de nadruk is gelegd op het gebruik dat burgers kunnen maken van het geldende
normenstelsel, wordt verder geen aandacht besteed aan deze - in dit geval - conditio
sine qua non.
8         Volgens Van Dale kan het begrip positioneren duiden op 'het geven van een
bepaalde plaats op de markt' (ten opzichte van concurrerende producten). Als variatie op
deze betekenis betekent positionering hier de verzilvering en bescherming van de positie
van de burger op de 'markt' van 'vraag en aanbod' die geldt tussen overheidsinstanties
en burgers als onderdaan c.q. client.
9     Het betreft slechts deels een letterlijke weergave van de rubricering van
Thomassen; de uitwerking heeft een specifiek op het onderwerp van deze studie
toegespitst karakter.
&0       Zo pleit Frissen in een lezing ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van
RCC als zelfstandige onderneming alleen al op basis van de beschikbaarheid van
technologische voorzieningen - voor een toename van horizontale terugkoppelingen
tussen uitvoeringsorganisaties en een afname van terugkoppelingen naar kerndeparte-
menten: "Kijkend naar technologische toerusting, dan zult u moeten bekennen, dat het
(...) in de uitvoeringsorganisaties aanzienlijk beter gesteld is dan in de
kerndepartementen. Dat betekent dus dat ze slimmer zijn en dat ze meer mogelijkheden
hebben om intelligentie rondom die uitvoering te organiseren." (Frissen, 1995b: 37-38).
11 Het oorspronkelijke citaat van Stafford  Beer is te vinden in Computing Weekly,
2 lth August 1969.
12     Edn van de experimenten die in het kader van de realisatie van het eerder

genoemde Overheidsloket 2000 is uitgevoerd is zelfs in het bijzonder gericht op een
versterking van de rechtspositie van de burger: het project "Ken-uw-rechten-zuil". In een
dergelijke zuil zal anoniem informatie verkrijgbaar zijn over alle landelijke
subsidieregelingen en overheidsverplichtingen waar de burger direct mee te maken kan
hebben. Letterlijk stelt het initierende ministerie van Binnenlandse Zaken: "De burger als
klant moet kunnen weten waar hij of zij recht op heeft of aan welke verplichtingen hij
moet voldoen. Essentieel voor een machtsevenwicht tussen burger en overheid is, dat
deze informatie verkrijgbaar is zonder dat de burger eerst zijn gegevens kenbaar moet
maken aan de overheid. De burger moet in staat worden gesteld vooraf te weten te
komen 'wat hem te wachten staat' wanneer hij naar een loket stapt om een bepaalde
vorm van dienstverlening af te nemen. Aan deze doelstelling kan worden beantwoord
door de beschikbaarstelling van 'Ken-uw-rechten-zuilen'."(Ministerie van Binnenlandse
Zaken,  1995:  27).
13       Hoewel de op teletekst aangeboden diensten strikt genomen niet van digitale
maar van analoge techniek gebruik maken, vormen zij een goed herkenbare illustratie
van de ontwikkeling naar toenemende elektronische communicatie tussen burger en
overheidsorganisaties. Ten tijde van de uitvoering van dit onderzoek,  in  1996 en  1997,
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stonden we al aan de vooravond van de digitalisering van televisiesignalen. Zo kondigde
het Zuid-Afrikaanse bedrijf Nethold, eigenaar van onder meer Filmnet, in april 1996 aan
dat het per  1 juli van dat jaar in Nederland digitale televisie zou introduceren. In andere

Europese landen, zoals in Duitsland, was er reeds een hevige strijd om de markt van
digitale televisie - waarbij veel meer kanalen op dezelfde ruimte op de kabel of per
satelliet kunnen worden doorgegeven - losgebrand (NRC Handelsblad, 18 april 1996).
14 Bij behandeling van het vraagstuk van de veranderde rechtspositie van de
burger spelen diverse algemene beginselen van behoorlijk bestuur en internationale
beginselen met betrekking tot gegevensbescherming (zie hoofdstuk 2) een rol. Het zicht
dat de burger heeft op of kan la:ijgen op het overheidshandelen zal onder meer
bestudeerd worden aan de hand van de mate van naleving van de volgende beginselen,
met de daarbij genoemde invalshoeken:

•  het verbod van wittekeur, dat ertoe strekt dat de overheid bij afweging van de
betrokken belangen in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. Invals-
hoek is daarbij de implicatie die het leggen van koppelingsresultaten aan de basis
van overheidshandelen heeft voor mate waarin in redelijkheid tot besluitvorming
wordt gekomen.

•  het motiveringsbeginsel. dat ertoe strekt dat de gegeven motivering de beslissing
dient te kunnen dragen. Invalshoek is daarbij of het zicht dat de burger wordt
gegeven op de aan beslissingen ten grondslag liggende persoonsinformatie voldoen-
de is om de beslissing te kunnen begrijpen.

•   het zorgvuldigheidsbeginsel, dat ertoe strekt dat bij het nemen van de beslissing alle
in aanmerking komende belangen voldoende zijn afgewogen. Invalshoek is daarbij
dat in de behandelingsprocedure voldoende waarborgen zijn ingebouwd om met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de feitelijke situatie van de betrokken
burger te kunnen vaststellen. De kwaliteit van de gebruikte gegevens (context, maar
ook actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid) speelt hierbij een belangrijke rol,
evenals eventuele plichten van de overheid om in bepaalde gevallen voorafgaand aan
het nemen van beslissingen tot nadere inlichtingen in te winnen. Hierin besloten ligt
het internationale data quality principle, dat ertoe strekt dat de verwerkte gegevens
accuraat, volledig, up-to-date en relevant voor het gebruikte doel zijn.

• het beginsel van informationele zelbeschikking, dat ertoe strekt dat de burger
beschermd wordt tegen "onbegrensde vergaring, opslag, gebruik en doorgifte van
zijn persoonlijke gegevens", waarmee zijn bevoegdheid gegarandeerd wordt,   "in
beginsel zelf te beslissen over het prijsgeven en het gebruik van zijn persoonlijke

gegevens"    (Bull,    1985:    12).    Hier is sprake   van een brede invalshoek: zowel

bescherming van de persoonlijke levenssfeer als de vrijheid van informatie maken
deel uit van de benadering (Kuitenbrouwer, 1988: 16). Indien voorkomend, worden
deze twee juridische noties behandeld in het licht van de mate waarin de burger
toegang heeft tot de informatie waarover de overheidsinstanties zelf beschikken.
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5 INTERMEZZO: AANPAK EMPIRISCH ONDERZOEK

5.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken heeft eerst een verkenning plaatsgevonden
van het fenomeen gegevenskoppeling, en daarna van de betekenis van de
toenemende integratie van informatiesystemen voor beleidsimplementatie.

Vervolgens is, op basis van literatuuronderzoek en de bevindingen uit eerder
verricht empirisch onderzoek, in kaart gebracht welke mogelijke implicaties
het inzetten van koppelingstechnieken in de beleidsimplementatie heeft voor
de positie van de burger als client van uitvoerende overheidsinstanties.
In het vervolg van deze studie is door middel van het uitvoeren van een aantal
casestudies bij uitvoerende overheidsorganisaties het ontstane zicht op de
betekenis van koppeling verder verdiept en toegespitst op de positie van de
burger in de uitvoeringspraktijk. Daarmee wordt beoogd inzicht te krijgen in
de centrale vraag van deze studie: welke betekenissen heeft het koppelen van
persoonsgegevens door uitvoerende overheidsorganisaties voor de positie van
de burger als client van de overheid?

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet en aanpak van de casestudies en
worden de organisaties, die meegewerkt hebben aan het onderzoek, kort
geintroduceerd. Daartoe zal eerst aandacht besteed worden aan de opzet van
het empirisch onderzoek en de organisatie en uitvoering van de casestudies.

Vervolgens wordt ingegaan op de vragen, die gesteld worden ter verkrijging
van een verdiept inzicht in de implicaties van integratie en koppeling voor
respectievelijk de beleidsuitvoering en de positie van de burger. Daarna
worden de case organisaties de - onderzoeksobjecten - gerntroduceerd
door middel van een korte beschrijving. Afgesloten wordt met een korte
vooruitblik op de inhoud en structuur van de volgende hoofdstukken.

5.2       Organisatie en uitvoering

Empirisch onderzoek: casestudies
Op basis van eerder verricht empirisch onderzoek en verworven theoretisch
inzicht is in het voorgaande hoofdstuk een aantal vraagstukken geformuleerd,
die relevant worden geacht voor het verkrijgen van een verdiept inzicht in de
implicaties van gegevenskoppeling voor de positie van clienten van
uitvoeringsorganisaties. Getracht is een dergelijk verdiept inzicht te
verwerven door de uitvoering van casestudies bij twee grote uitvoerings-

organisaties: een gemeentelijke sociale dienst en de Rijksdienst voor het
Wegverkeer. Deze organisaties zijn geselecteerd omdat bij beide de
beleidsuitvoering in toenemende mate wordt ondersteund door toepassingen
van moderne informatie- en communicatietechnologie. Zowel de
gegevensuitwisseling van de GSD als van de RDW omvat het koppelen van



persoonsgegevens in de vorm van verificatie, computer matching en profiling.
Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor de uitvoering van casestudies, die
gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in de betekenis van koppeling voor
de positie van de burger.

Na het verrichten van de twee verdiepende casestudies in eigen land, is het
onderzoek op hoofdlijnen herhaald door het uitvoeren van een viertal
toetsende casestudies bij twee buitenlandse 'RDW-en' en twee buitenlandse
'GSD-en'. De bedoeling    van deze internationale 'component'    van    het
onderzoek is om vast te kunnen stellen, of aan de in Nederland geconstateerde
ontwikkelingen enig algemeen karakter kan worden toegedicht. Deze fase van
onderzoek is uitgevoerd in Zweden en Australie. De landenkeuze hangt samen
met enerzijds de opvallende verschillen in de juridische en maatschappelijk-
culturele omgeving (zoals de 'openbaarheidstraditie' in Zweden) en
anderzijds de verschillen in regelgeving en toepassing van moderne
informatie- en communicatietechnologie (Australie). In § 5.6.2 en § 5.6.3
wordt nader ingegaan op de keuze voor de betreffende landen en worden de
casestudy-organisaties kort beschreven. In hoofdstuk 8 wordt verslag gedaan
van de buitentandse casestudies.

Keuze voor casestudies als onderzoeksmethode
De keuze voor uitvoering van casestudies als methode van onderzoek is
primair ingegeven door het noodzakelijkerwijze iteratieve en exploratieve
karakter van deze studie. Iteratief en exploratief, omdat relatief geringe
ervaring is opgedaan met het gebruik van koppelingstechnieken in de
beleidsuitvoering; hierdoor is het zinvol stap voor stap de betekenis voor
beleidsuitvoering en de positie van de burger in kaart te brengen.
Casestudies hebben de plezierige eigenschap dat 'onverwachte fenomenen en
ontwikkelingen, zoals die zich aan de onderzoekers die werkzaam zijn op nog
relatief onontgonnen terrein opdringen, meegenomen kunnen worden'.  Want:
'een kenmerk van gevalstudies is immers dat maatschappelijke fenomenen en
interacties (zoals positionering  van de burger, HvD) diepgaand (...) kunnen
worden bestudeerd' en 'casestudies kenmerken [zich] door een intensieve
kennismaking met het onderzoeksobject die bij andere onderzoeksmethoden
noodzakelijkerwijs meer extensief blijft' (Van de Donk, 1997: 33).

Aanpak en opzet van de casestudies
De doelstelling van de cases is zicht te krijgen op de implicaties die een
veranderd gebruik van persoonsgegevens - in het bijzonder in de vorm van
toepassing van koppelingstechnieken - heeft voor de mogelijkheden van de
burger om de hem toekomende rechten te effectueren en te beschermen.
Het bestuurswetenschappelijke vraagstuk betreffende de verhouding tussen de
burger en overheid wordt in deze studie opgevat als een vraag naar de
feitelijke mogelijkheid van burgers om in hun relatie met uitvoeringsinstanties
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de hun, volgens het geldende normenstelsel, toekomende, rechtspositie te
'verzilveren' (effectuering rechten) en deze waar nodig te beschermen
(bescherming van rechten). Het onderliggende aandachtspunt betreft daarbij
de invloed die burgers of groepen burgers kunnen uitoefenen op hen
aangaande beslissingen van uitvoeringsinstanties - ofwel dienen uit te

oefenen ter effectuering en bescherming van hun rechten. Deze en andere
relevante aandachtspunten zijn nader geconcretiseerd in een serie 'vraag-
stukken betreffende de positionering van de burger', die aan het slot van het
voorgaande hoofdstuk zijn geformuleerd. Deze vraagstukken zijn aan de orde
gesteld in gesprekken met - bij de GSD en de RDW - zes tot tien
medewerkers per organisatie, die gezien het object van studie een praktische
dan wel strategische 'sleutelpositie' vervullen of vervuld hebben.'   Bij   de
buitenlandse casestudy-organisaties zijn dezelfde vragen behandeld in
gesprekken met twee tot vier sleutelfiguren. De vraagstukken hebben
daarnaast als leidraad gefungeerd voor een studie van (beleids)documenten
van de betreffende organisaties. Het gaat daarbij om het schriftelijk materiaal,
dat betrekking heeft op het thema gegevensuitwisseling en als zodanig een
bron van informatie vormt voor het te analyseren beleid en voor een eerste
beeldvorming van de handelwijze en percepties van de betrokken (interne en
externe) actoren:

Anonimisering
Vooropgesteld zij dat het in deze studie niet gaat om een beoordeling van
organisaties als zodanig, maar slechts om bestudering van zich binnen
bepaalde organisaties voordoende ontwikketingen en de effecten daarvan op
de positie van de burger. Mede om die reden is waar nuttig geacht gestreefd
naar het achterwege laten van de precieze namen van organisaties en
respondenten. Zo zijn alle namen van de betrokken (Nederlandse en
buitenlandse) respondenten ten behoeve van het onderzoek geanonimiseerd:
Bijkomende voordelen zijn, dat de gesprekspartners een zo groot mogelijke
vrijheid tot antwoorden kan worden geboden en dat de mogelijkheid geboden
wordt door middel van letterlijke citaten uit de interviews de bevindingen
adequaat te kunnen illustreren.
De namen van de organisaties zijn, afhankelijk van de praktische
mogelijkheid en noodzaak daartoe, soms wei en soms niet geanonimiseerd. Zo
is de locatie van de GSD niet aangegeven, omdat daarmee zowel de
organisatie als de medewerkers zonder veel moeite geYdentificeerd zouden
kunnen worden. In het geval van de RDW is er, vanwege het feit dat er maar
66n zo'n organisatie bestaat, niet voor gekozen een (geforceerde) vorm van
anonimisering te hanteren. Ook de buitenlandse organisaties zijn, om
gelijksoortige redenen, doorgaans met naam en toenaam genoemd.
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Verantwoording
Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt, die vervolgens aan de
respondenten in kwestie zijn ter goedkeuring zijn voorgelegd. Pas na
verwerking van eventuele op- of aanmerkingen zijn de gespreksverslagen
definitief vastgesteld en gebruikt voor verwerking in casestudy-hoofdstukken
(6 tot en met 8). Indien daarover vooraf afspraken waren gemaakt, is ook een
conceptversie van het betreffende hoofdstuk aan de casestudy-organisaties
voorgelegd ter becommentariering. In de gevallen waarin dat heeft

plaatsgevonden, is de vrijheid van de onderzoeker op geen enkele wijze
aangetast.

5.3 Vraagstellingen

In eerste instantie is bij de casestudy-organisaties gernventariseerd welke
specifieke mate van integratie van informatiesystemen en -netwerken aan de
orde is, en of een bepaalde bestuurlijk-organisatorische ontwikkeling daarbij
op de voorgrond treedt. Bij het vormen van een beeld ten aanzien van de mate
van integratie is bekeken welke interne en externe verbindingen gemaakt zijn
of worden tussen de eigen informatiesystemen en de informatiesystemen van
andere organisaties of organisatie-eenheden. Zicht op de bestuurlijk-
organisatorische implicaties van integratie is verkregen aan de hand van de
kenmerken van respectievelijk horizontalisering, virtualisering en
infocratisering. Beide 'exercities' zijn uitgevoerd met het oog op het in kaart

brengen van de aard en omvang van de mate van integratie en haar bestuur-

lijk-organisatorische implicaties. Het aldus gevormde beeld van de integratie
heeft als referentiekader voor de analyse van de 'vraagstukken betreffende de
positionering van de burger' gediend, die door documentenstudie en het
voeren van gesprekken met sleutelfiguren zijn behandeld.

Zowel ten behoeve van de studie van de implicaties van integratie voor de
beleidsimplementatie, als voor de studie van de betekenis van informatisering
en koppeling voor de positie van de burger is gebruik gemaakt van een vooraf
opgesteld onderzoeksprotocol. Het belangrijkste onderdeel van dat protocol,
de lijsten met vraagstellingen op beide terreinen (implementatie en
positionering), worden onderstaand behandeld.

5.3.1     Implicaties voor implementatie

Mate van integratie
Ten behoeve van de beeldvorming van de mate van integratie is in elke
casestudy gestart met het stellen van een aantal algemene vragen over het
verleden, het heden en de toekomst van de eigen informatievoorziening. Een
deel van die vragen heeft betrekking op de stand van zaken met betrekking tot
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het vormen van informatienetwerken. Daarbij is onder meer gevraagd naar de
mate van automatisering van de informatievoorziening, de belangrijkste
informatiesystemen en informatienetwerken die voor de uitvoering van een
aantal primaire taken worden gebruikt en naar het gebruik van interne versus
externe (gegevens in) informatiesystemen. Een ander deel van de vragen heeft
betrekking op het gebruik van persoonsgegevens in de dagelijkse praktijk.
Daarbij is onder meer gevraagd naar de belangrijkste toepassingen en
veranderingen in de omgang met gegevens, het voorkomen van specifieke
vormen van gegevensuitwisseling (on line verificatie met wie, ad hoc of
systematische bestandsvergelijking, profiling van clienten, data mining), de
grondslag voor koppelingsprojecten en de aanzet of initiatieven tot koppeling.

Implicaties van integratie voor implementatie
Om zicht te krijgen op de bestuurlijk-organisatorische implicaties van
integratie aan de hand van de kenmerken van respectievelijk horizontalisering,
virtualisering en infocratisering, is per 'scenario' een aantal vragen gesteld.

In het eerste scenario, dat van horizontalisering, is de vraag aan de orde of de
inzet van informatietechnologie leidt tot intensivering van de interne en
externe communicatie, waardoor beleidsuitvoerders gezamenlijk over
voldoende informatie beschikken om zelf (voor een deel) veranderingen in het
te voeren beleid te kunnen doorvoeren. Omdat deze ontwikkeling naar meer
horizontaal georienteerde organisaties ('netwerkorganisaties') veelal gepaard
gaat met opsplitsing van die organisaties, het uitbesteden van diensten en
taken en het verzelfstandigen van eenheden, wordt ook daaraan bijzondere
aandacht besteed. Concreet is bekeken of zich, mede als gevolg van de
toepassing van ICT, een tendens tot verschuiving van de beleidsontwikkeling
en beleidsverantwoordelijkheid naar het niveau van uitvoeringsinstanties
voordoet, of van een tendens tot herdefiniering van de bestaande
organisatiegrenzen sprake is en of een vergroting van de beleidsvrijheid van
uitvoeringsambtenaren aan de orde is.

In het tweede scenario, dat van virtualisering, is bekeken in welke mate het
gebruik van digitale gegevens bepalend is geworden voor de beleidsvoering.
Er is achtereenvolgens aandacht besteed aan de mate waarin en de wijze
waarop informatiesystemen en de daarin opgeslagen persoonsgegevens
gebruikt worden voor: de uitvoering van beleid, het genereren van
beleidsinformatie en de handhaving van recht en beleid.

Het derde scenario, infocratisering van de beleidsvoering, is bestudeerd door
te letten op de mate waarin en de wijze waarop legitimiteit wordt toegekend
aan de in informatiesystemen vastgelegde gegevens. Concrete

aandachtspunten betreffen de onderlinge afstemming van verwerkings-
procedures (rationalisering van de informatievoorziening), het al of niet
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gelijkschakelen van de inhoud en structuur van gegevens (verificatie-
afspraken) en ) daarmee samenhangend ) het maken van afspraken over wie
geautoriseerd wordt tot vaststelling van de juistheid van welke gegevens
(autorisatie). In principe wordt dus bekeken in hoeverre de virtuele
beleidswerkelijkheid geformaliseerd wordt door gezamenlijke formele
afspraken over de manier waarop de in de informatiesystemen opgeslagen
gegevens dienen te worden gernterpreteerd.

Ten behoeve van de analyse en verwerking van de bevindingen uit het
casestudy- onderzoek zijn de volgende schema's gehanteerd:

Schema 5.1 Intensivering van horizontate communicatie

verschuiving vergroting van de zelfgenereren
taken en beleidsvrijheid beleidsinformatie

horizontalisering
bevoegdheden

indicaties voor
ontwikkeling naar

horizontalisering

Schema 5.2 Toenemend belang digitale gegevens

bij             bij                bij
besluitvorming rechtshandhaving beleidsinformatie

virtualisering

indicaties voor
ontwikkeling naar
virtualisering

Schema 5.3 Toename afspraken over waarde gegevens

onderlinge afspraken over toewijzen
afstemming van de verificatie van autorisaties voor

infocratisering procedures voor uitgewisselde vaststellen waarde
gegevens- gegevens van bepaalde

verwerking gegevens

indicaties voor
ontwikkeling naar
infocratisering
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5.3.2    Implicaties voor positionering

De kern van het case studie onderzoek ligt in de studie van de positionering
van de burger als client van de uitvoerende overheidsorganisaties. Met het in
kaart brengen van de mate van integratie en de implicaties voor de
beleidsuitvoering is de ICT-gerelateerde achtergrond verkregen, waartegen de
betreffende organisaties omgaan met persoonsgegevens. Vervolgens is,
themagewijs, met alle respondenten de onderstaande lijst, met de in § 4.5.5
geformuleerde vragen betreffende de positionering van de burger,
doorgesproken:

Onderkenning van rechten4

•  Wordt op uitvoeringsniveau (1) gekomen tot een zodanige verificatie en
uitwisseling van gegevens, dat zicht ontstaat op de verschillende rechten
waarvoor een burger (of een groep burgers) in aanmerking komt, en (2)
wordt dit zicht vervolgens gebruikt om de betreffende burger(s) daarvan in
kennis te stellen?

•  Worden er op uitvoeringsniveau profielen van cli8nten opgesteld, met als
primair doel burgers inzicht te verschaffen in de regelingen waar zij,
gezien hun specifieke situatie, recht op hebben?

•  Worden de resultaten van computer matches, van bestandsvergelijkingen,
aangewend om burgers inzicht te verschaffen in de regelingen waar zij,
gezien hun specifieke situatie, recht op hebben?

Psychische en sociale weerstanden 

• Leiden (de publicaties over) de resultaten van computer matches, van
bestandsvergelijkingen, tot een vergroting van de psychische of sociale
weerstanden tegen het maken van aanspraak op een overheidsvoorziening?

•   Leidt de gedachte dat uitvoeringsinstanties steeds vaker over gedetailleerde
profielen beschikken van hun clienten, en de mogelijkheid dat deze
profielen ook aan anderen ter beschikking kunnen worden gesteld, tot een
vergroting van de psychische of sociale weerstanden tegen het maken van
aanspraak op een overheidsvoorziening?

• Wordt de op basis van profiling of computer matching gegenereerde
beleidsinformatie ter beschikking gesteld aan de burgers waarop het
betreffende beleid betrekking heeft, wanneer deze voor bepaalde groepen
burgers als middel in de strijd tegen hen aangaande vooroordelen kan
dienen?
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Het claimen van rechten6

•  In hoeverre vermindert bij de burger de onduidelijkheid over de plaats
(instantie en loket) waar aanvragen voor overheidsvoorzieningen dienen te
worden ingediend als gevolg van de toenemende gegevensuitwisseling
tussen organisaties en/of organisatie-eenheden?

•   In hoeverre verminderen de eisen, die aan de burger worden gesteld bij het
claimen van bepaalde rechten, als gevolg van het van hem overnemen van
een deel van de benodigde informatievoorziening door de betreffende
overheidsinstantie?

•   Veranderen de eisen, die aan de burger gesteld worden bij het claimen van
bepaalde rechten, in de zin dat de mate van technologische intelligentie
van burgers mede bepalend wordt voor de mate waarin zij bureaucratisch
competent kunnen worden geacht?

De behandelingsprocedure1

•  Wordt de behandelingsprocedure van aanvragen korter als gevolg van de
toegenomen mogelijkheid gegevens zelf intern of extern te kunnen
verifieren en uit te wisselen?

•  Wordt de kwaliteit van de besluitvorming benadeeld doordat de kwaliteit
van gegevens die ten behoeve van de behandeling van een aanvraag
worden geverifieerd en uitgewisseld, te wensen overlaat?

•  In hoeverre is de mate van technologische competentie van uitvoerings-
ambtenaren van invloed op de behandelingsprocedure van aanvragen van
burgers?

De rechtsposities

• In hoeverre verschaft een overheidsinstantie haar clienten zicht op de
gegevens, waarop beslissingen worden gebaseerd, en zicht op de wijze
waarop de gegevens zijn verkregen c.q. met elkaar in verband zijn
gebracht?

•  Leidt het voor de besluitvorming in individuele gevallen in toenemende
mate doorslaggevend zijn van informatie uit databanken van andere dan de
eigen organisatie-eenheid tot een toename van het aantal voorwaarden,
waaraan de burger dient te voldoen bij de feitelijke bescherming van de
hem toekomende rechten?
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Ten behoeve van de analyse en verwerking van de bevindingen uit het case
studie onderzoek is telkens het volgende schema gehanteerd:

Schema 5.4  Implicaties koppeling voor positionering burgers

Vraagstukken Implicaties

Onderkenning van zicht op rechten (verificatie
rechten en gegevensuitwisseling)

kennisgeving aan burger
(profiling)

kennisgeving aan burger
(matching)

Psychische of sociale effect matching op
weerstanden weerstanden

effect profiling op
weerstanden

verspreiden
beleidsinformatie

(verlaging negatieve
drempel)

Claimen van rechten locatie aanvraag
duidelijker

eisenpakket burgers minder

belang technologische
intelligentie burger

Behandelingsprocedure lengte van de procedure

invloed gegevenskwaliteit

belang technologische
intelligentie ambtenaar

Rechtspositie zicht burger op gegevens

eisen bij
rechtsbescherming
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5.4 Binnenlandse onderzoeksobjecten

5.4.1 Een Gemeentelijke Sociale Dienst

In hoofdstuk 6, waarin verslag wordt gedaan van de bij een GSD uitgevoerde
casestudy, wordt uitgebreider ingegaan op de organisatie van de GSD,
teneinde een goed begrip te verkrijgen van de achtergrond waartegen de
bestudeerde ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. Om die reden wordt
hier volstaan met een korte introductie.
De gemeentelijke sociale dienst (GSD) loopt als een van de grotere
uitvoeringsinstanties in de sector sociale zekerheid voorop in de uitwisseling
van persoonsgegevens met andere instanties binnen en buiten de eigen
beleidssector. De oprichting van het routeringsinstituut nationale
informatiestromen (Rinis) in  1995, dat in eerste instantie de gegevensuitwisse-
ling tussen alle uitvoeringsinstanties in de sociale zekerheid coordineert,
symboliseert de ontwikkeling naar horizontale integratie van de informa-
tievoorziening.

5.4.2 De Rijksdienst voor het Wegverkeer

In hoofdstuk 7, waarin verslag wordt gedaan van de bij de RDW uitgevoerde
casestudy, wordt uitgebreider ingegaan op de organisatie van de RDW,
teneinde een goed begrip te verkrijgen van de achtergrond waartegen de
bestudeerde ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. Om die reden wordt
hier volstaan met een korte introductie.
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft zowel nationaal als
internationaal ruime ervaring met het uitwisselen van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden opgeslagen in en verstrekt uit zowel centrale als
decentrale bestanden; on line verbindingen met politiele instanties vormen bij
deze organisatie een voorbeeld van horizontale integratie van de informa-
tievoorziening.

5.5 Buitenlandse onderzoeksobjecten

5.5.1 Inleiding

Omdat de ervaring met en ontwikkeling van informatisering en koppeling zich
in andere landen in andere stadia bevinden en tegen een andere culturele,
juridische of maatschappelijke achtergrond worden gerealiseerd, is te
verwachten dat een vergelijkbare studie over de landsgrenzen meer inzicht
biedt in de waarschijnlijkheid van de resultaten van de Nederlandse
casestudies.
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In dit onderzoek is er voor gekozen op hoofdpunten (integratie, implementatie
en positionering) te bestuderen welke ontwikkelingen zich op het gebied van

informatisering en koppeling hebben voorgedaan in twee andere landen. Het
aldaar 'op hoofdlijnen' uitvoeren van een aantal casestudies bij organisaties
met een vergelijkbaar takenpakket (aan beleidsuitvoering) als de GSD en de
RDW, draagt - door bevestiging of ontkenning op hoofdlijnen - bij aan de
waarde van het in eigen land verrichte onderzoek.

Op basis van literatuuronderzoek zijn de landen Zweden en Australie gekozen
voor het buitenlandse deel van het empirisch onderzoek. De hoge mate van
informatisering, gecombineerd met de juridische traditie van openbaarheid
van informatie, maakt Zweden tot een interessant land voor spiegeling van de
Nederlandse onderzoeksresultaten. Australie is gekozen omdat daar:
specifieke wetgeving voor gegevenskoppeling van kracht is, op het terrein van
de sociale zekerheid een aparte overheidsinstelling voor computer matching
bestaat en een met Nederland vergelijkbaar gebruik van informatie- en
communicatietechnologie bestaat. In de twee onderstaande subparagrafen

wordt kort ingegaan op de achtergrond van beide landen en op de organisaties
die zijn geselecteerd voor het uitvoeren van een casestudy. In hoofdstuk 8
wordt verslag gedaan van de buitenlandse casestudies.

5.5.2 Zweedse onderzoeksobjecten

5.5.2.1  Beeld van Zweden

Beschouwd vanuit het perspectief van deze studie zijn de volgende zaken
kenmerkend voor Zweden:

•  een hoge mate van informatisering;
• een al meer dan vijftig jaar, nationaal gehanteerd, uniek persoonlijk

identificatienummer (PIN);
•    een sterke juridische traditie van openbaarheid van informatie;
•   de oudste privacywetgeving ter wereld;
•  een onafhankelijk toezichtsorgaan voor de omgang met gegevens, de Data

Inspection Board;
•   een nationaal register met namen en adressen, genaamd SPAR;
•  een nationaal register met namen en adressen, dat door de Belastingdienst

wordt gehouden;
•   overheidsregistraties zijn in de meeste gevallen openbaar toegankelijk.

Zweden is relatief vroeg begonnen met automatisering, maar heeft pas
recentelijk op lokaal niveau verbindingen gelegd ten behoeve van de
uitwisseling van algemene persoonsgegevens:
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"(...) De automatisering is nu doorgedrongen tot het lokale niveau, hetgeen een
enorme conversie-inspanning   met zich meebracht. Zweden   kent 1 3 1 verschillende
registers verdeeld    over 39 'host-computers'. Landelijk bestaat    er een centraal
referentieregister, waarin identificatienummer, naam en lokale belastingautoriteit zijn
opgenomen. Tussen centraal referentieregister en lokale registers bestaan 'on line/real
time' koppelingen; een belangrijk deel van de mutatieverwerking vindt echter in
dagelijkse of wekelijkse 'batch-verwerking' plaats." (Algemene Rekenkamer, 1996)

Als hoofdregel voor de omgang met gegevens geldt dat de Data Inspection
Board (DIB) speciale toestemming dient te verlenen voor opslag van
gegevens, die uit de registraties van externe organisaties afkomstig zijn. Ook
voor projecten van gegevenskoppeling dient vooraf toestemming verkregen te
worden. Voor de publieke sector gelden deze regels echter niet onverkort,
waardoor onder meer de Belastingdienst en sociale-zekerheidsorganisaties een
relatief grote vrijheid hebben tot gegevensuitwisseling.
De   in   1976, met instemming   van   de DIB, opgerichte nationale centrale
databank met algemene persoonsgegevens SPAR, kan door overheid,
bedrijfsleven en burgers gebruikt worden voor het opschonen, aanvullen en

10controleren van de eigen gegevens. SPAR wordt continue (aan)gevuld met
gegevens uit de bevolkingsadministraties en jaarlijks vergeleken met gegevens
van de Belastingdienst. SPAR wordt beheerd door een privaat bedrijf (SEMA
Group) dat daaruit op aanvraag ook specifieke informatie kan genereren -
zoals bijvoorbeeld informatie over de locatie van doelgroepen voor reclame-
activiteiten. De burger heeft het recht aan te geven dat zijn gegevens uit SPAR
niet mogen worden aangewend voor direct mail activiteiten. Naast SPAR
bestaat in de publieke sector nog een groot aantal andere, de gehele bevolking
omvattende, registers, die zijn opgezet door de regering of het Zweedse
parlement. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is het register van de
Rijksbelastingdienst (Waling, 1986: 86).

5.5.2.2 Socialtjiinsten Stockholm

De gemeentelijke sociale dienst van de Zweedse hoofdstad, de Socialtjansten
Stockholm, geeft uitvoering aan diverse parlementaire wetten op het terrein
van de sociale zekerheid:

"Under the Social Services Act, people who cannot manage their own upkeep in any
other way are entitled to help to achieve a reasonable standard of living. The help can
imply a number of different contributions, of which social assistance is one."
(Socialstyrelsen, 1994)

Net als in Nederland wordt de uitvoering van de bijstand overgelaten aan de
gemeenten. De financiering is, anders dan in Nederland, grotendeels
afkomstig uit de gemeentelijke belastingopbrengsten (Socialstyrelsen, 1994).
De Socialtjansten is actief op drie beleidsterreinen: bijstandsverlening, zorg
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voor ouderen en gehandicapten en kinderopvang. Het aantal mensen dat een

beroep doet op de bijstandswetgeving is relatief laag, omdat in Zweden de
werkloosheidswetgeving voorziet in een uitkeringsniveau en uitkeringsperiode
die het voor veel mensen niet noodzakelijk maakt een beroep te doen op de
bijstandswetten.

5.5.2.3 Viigverket

De Zweedse Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Vagverket, heeft een met
de RDW vergelijkbaar takenpakket. De Belangrijkste doelstellingen richten
zich dan ook op het zorgdragen voor de veiligheid van het wegverkeer en op
een goede registratie van kentekens en rijbewijzen.

De missie van Trafikregistret is:

"to make it easy for the citizens to fulfil their obligations and to simplify matters for
companies, institutions and private individuals, that for one reason or the other get in
contact with the registers" (Swedish National Road Administration, 1995)

De afdeling Trafkregistret voert vrijwel dezelfde taken uit als de afdeling
Informatie en Documenten in Nederland: zij is houder van de belangrijkste
registraties (rijbewijzen en kentekens) op het terrein van het wegverkeer.

Gegevens uit die registraties worden uitgewisseld met voertuigeigenaren,
verzekeringsmaatschappijen, sloopbedrijven, de vereniging van auto-
fabrikanten, de nationale keuringsdienst voor voertuigen, de Belastingdienst,
politie en justitie, het centraal bureau  voor de statistiek en diverse andere
overheidsinstanties.

"Much of the work of the Traffic Registry involves supplying information from the
records that it maintains, which, however, demands more than the mere provision of
information, since the latter must be gathered before it can be disseminated. This is
done from both the vehicle owners, for example, when ownership changes, and
through collaboration with insurance companies, county administrations, the Swedish
Motor Vehicle Inspection Company (Svensk Bilprovning) and the National Tax
Board." (Swedish National Road Administration, 1996)

Er zijn twee belangrijke verschillen met het takenpakket van de RDW: het
Vagverket draagt verantwoordelijkheid voor het innen van

motorrijtuigenbelasting en ontbeert verantwoordelijkheid voor het uitvoeren
van voertuigkeuringen. Laatstgenoemde taak wordt uitgevoerd door een aparte
overheidsinstantie - wei draagt het Vagverket zorg voor de registratie
hiervan en voor de kennisgeving aan burgers.
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In algemene zin bestaat ook verschil in de reikwijdte van de voorlichting aan
burgers: bij het Vagverket kan men niet alleen de eigen voertuiggegevens
opvragen, maar ook, zonder toestemming van de betrokkenen, de gegevens
van (alle) andere geregistreerden.

5.5.3 Australische onderzoeksobjecten

5.5.3.1  Beeld van Australie

Beschouwd vanuit het perspectief van deze studie zijn de volgende zaken
..11kenmerkend voor Australie  :

• een vroegtijdige poging (1985) tot invoering van een nationale pas, de
Australia Card, met daarop alle algemene persoonsgegevens, is mislukt
door grote publieke weerstand tegen invoering;

• een hoge mate van informatisering, in het bijzonder van computer
matching;

•  een aparte koppelingswet, getiteld de Data Matching Program (Assistance
and   Tax)   Act 1990, waaronder een speciaal koppelingsagentschap,   het
Data Matching Agency functioneert, dat is ondergebracht bij het
Department of Social Security;

• het Tax File Number (TFN), vergelijkbaar met het SoFi-nummer,
gehanteerd binnen en soms, zoals door het Data Matching Agency, ook
buiten de sociaal-fiscale sector;

•    een Privacy Act en een Freedom of Information Act die inhoudelijk en qua
reikwijdte vergelijkbaar zijn met respectievelijk de Wet persoons-
registraties en de Wet openbaarheid van bestuur;

•     privacywetgeving  uit 1988 introduceerde een Privacy Commissioner,  die
onder meer toezicht dient te houden op computer matching programs en
het gebruik van het TFN;

•    sinds 1990 ontwikkelt de Privacy Commissioner diverse versies  van  de
zogenoemde Computer Matching Guidelines, die zich voornamelijk richten
op omvangrijke en geheel geautomatiseerde koppelingsprogramma's.

Met het intrekken van het wetsvoorstel tot invoering van de Australia Card,
die een sterk faciliterende werking zou hebben op koppelingsprojecten, is het
accent in Australia verschoven naar een uitbreiding van het gebruik van het
TFN ten gunste van de zogenoemde Parallel Data Matching Programs
(PDMP)12, waarin de gegevens van vij f grote uitvoeringsinstanties structureel
worden gekoppeld met als doel sociale en fiscale fraude op te sporen.
Daartegenover staat dat het Data Matching Agency jaarlijks en detail aan het
parlement dient te rapporten over de resultaten van het data matching
programma. Deze vorm van openbaarheid lijkt uniek voor de
koppelingspraktijk:

110



"This has resulted in the PDMP being probably the most publicly documented
computer matching scheme ever." (Clarke, 1995: 53)

Tenslotte is Australia in het kader van deze studie een interessant land gezien
de langdurige ervaring met het toepassen van nieuwe vormen van ICT - met
name daar waar het gaat om handhaving van beleid en regelgeving:

"Historically. there has been a tendency to apply the latest technology in conducting
surveillance of clients in means-tested programs. For example, Australia has made
effective use of computer assisted surveillance. These sophisticated techniques
complement    the more mundane, in formal investigative practices    (...).    New
technologies for fingerprinting, for example, now becoming available raise questions
about the appropriate extent of government intrusion into affairs of public welfare
recipients." (Weatherley, 1993: 110)

5.5.3.2   Department of Social Security

Hoewel   er in Australie ongeveer 250 'sociale diensten' bestaan   (en   18
regionale hoofdkantoren), is als casestudy-organisatie gekozen voor de
evenknie van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken, het Australische
Department of Social Security (DSS).13 Een belangrijk verschil met Sociale
Zaken is dat DSS tegelijkertijd beleidsdepartement dn uitvoerende instantie is.
Een tweede belangrijk verschil is dat het thema werkgelegenheid niet tot het
takenpakket van DSS behoort, maar tot dat van de collega's van het
Department of Employment, Education and Training.

De officiele doelstelling van DDS luidt:

"to achieve social security policies that meet the needs of the Australian community
and to deliver entitlements and services with fairness, courtesy and efficiency" (DSS,
1996d)

Binnen dit ministerie is het Data Matching Agency (DMA) ondergebracht, dat
gegevensuitwisseling en koppeling co6rdineert en uitvoert ten behoeve van de
verschillende regionale kantoren of sociale diensten. De aanwezigheid van dit
centrale agentschap voor koppelingen in de sociaal-fiscale sector is de
belangrijkste reden geweest orr, te kiezen voor DSS als studie-object, in plaats
van een van de vele regionale kantoren. De kern van de studie ligt immers in
de betekenis van koppeling voor de uitvoeringsprocessen en de relatie met de
burger; zicht op de uitvoeringsorganisaties zelf is van secundair belang.
Bovendien kan gesteld worden dat een globale indruk van de invloed van
integratie op implementatie en de bestuurlijk-organisatorisch verhoudingen,
zoals gewenst ten aanzien van de buitenlandse casestudies, heel weI mogelijk
is vanwege het overzicht dat DSS heeft van de ontwikkelingen binnen de
eigen sector en de onder hem ressorterende regionale diensten. Dat is vooral
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goed mogelijk omdat DSS naast beleidsdepartement ook uitvoeringsinstantie
is. Tenslotte dient vermeld te worden dat de regionale kantoren, in
tegenstelling tot de GSD, vallen onder de verantwoordelijkheid van het
(federale) ministerie - en dus geen onderdeel van de lokale overheden (i.c.de
afzonderlijke deelstaten) vormen.

DDS voert in hoofdzaak twee soorten koppelingen met gegevens van externe
organisaties uit: koppeling op basis van het Tax File Number (TFN), binnen
het wettelijke raamwerk van de Data Matching Program Act, en koppeling op
basis van NAW-gegevens, binnen de regels van de algemene Social Security
Act.

In het kader van het eerder genoemde Parallel Data Matching Program

ontvangt DSS vij f tot negen keer per jaar gegevens van de volgende vijf grote
en twee kleinere overheidsorganisaties:

•   de Belastingdienst (National Taxation Office);
•   het ministerie van Volksgezondheid (Community Services and Health);
•   het ministerie van Sociale Zaken (DSS);
•   het ministerie van Onderwijs (Employment, Education and Training);
•   het ministerie voor Veterans Affairs;
•   de verkiezingscommissie (Australian Electoral Commission);
•   de Raad voor de Zorgverzekeringen (Health Insurance Commission).14

Het programma verloopt als volgt: het Data Matching Agency (DMA)
verifieert de ontvangen gegevens en stuurt de TFN's aan de Belastingdienst.
De Belastingdienst zoekt de bijbehorende persoonsgegevens en
inkomensgegevens op en meldt deze terug aan het DMA. Vervolgens worden
de gegevens van alle zeven uitvoeringsinstanties tegen elkaar uitgedraaid met
als doel discrepanties te vinden in de persoonsgegevens en afwijkingen op te
sporen in de (combinatie van) uitkeringen en opgegeven inkomens (Clarke,
1995: 51).

Binnen het DMA is een nadere onderverdeling te maken in de Data Matching
Program Section, die bovengenoemde taken uitvoert, en de Identity Fraud
Section, die de meer complexe fraudestructuren in kaart tracht te brengen
(vergelijk de RIF's in Nederland).

5.5.3.3 VicRoads

Het Australische VicRoads is gekozen als collega-organisatie van de RDW.
VicRoads is de dienst voor het wegverkeer van Victoria, de deelstaat die qua
inwonertal de grootste van Australie is. De taken en bevoegdheden van
VicRoads zijn verdeeld in vier core businesses:
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•  Registration and Licensing;
•  Road Safety;
•  Road System Management;
•  Traffic and Road Use Management.

De doelstelling van VicRoads is 'to serve the community by managing the
Victorian road network and its use as an integral part of the overall transport
system' (VicRoads, 1996a). Dat betekent dat VicRoads niet alleen het gebruik
van het wegverkeer, maar ook de aanleg en het beheer en onderhoud van het
wegennet tot taak heeft.

De afdeling Registration and Licensing kent een met de afdeling Informatie en
Documenten van de RDW vergelijkbaar takenpakket en is derhalve gekozen
tot casestudy-organisatie. Deze afdeling levert via een regionaal service
netwerk en (39) lokale agentschappen diensten aan ongeveer 3,1 miljoen
voertuigeigenaren. Daarnaast wisselt VicRoads gegevens uit met taI van
overheidsorganisaties, waaronder de Belastingdienst en de statelijke Transport
Accident Commission (TAC), waarbij VicRoads doorgaans de informatie
bewerkt ten behoeve van de ontvangende partijen:

"Basically, we prepare the information before we give it to our partners. We
add certain values to the data files when it would be difficult for an outsider to
understand them without a given interpretation (...)" [manager client systems]

Kenmerkende verschillen met de RDW zijn dat VicRoads de
motorrijtuigenbelasting int en de registratie van vaartuigeigenaren verzorgt.
Meest opvallend verschil is de registratie van wetsovertredingen (na
constatering door camera's op de weg) in verband met het gehanteerde
puntensysteem voor rijbewijshouders. De officiele doelstelling van VicRoads
Registration and Licensing luidt:

"(...) to serve the community through the efficient provision of customer oriented

registration and licensing services and a responsive vehicle information service,
within nationally consistent guidelines." (VicRoads, 19964

5.6        Besluit

In dit hoofdstuk is uiteengezet op welke manier, in aansluiting op de eerder
verrichte verkenning van literatuur en eerder verricht onderzoek, het
empirisch onderzoek is verricht naar de betekenis van informatisering en
koppeling voor beleidsuitvoering en de positie van de burger als client van
overheidsinstanties. 15 Vanwege het iteratieve en exploratieve karakter    is

gekozen voor casestudies als onderzoeksmethode; deze casestudies worden
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verricht bij twee grote overheidsorganisaties in eigen land en, in meer
toetsende vorm. bij vier gelijksoortige organisaties in het buitenland. Voor de
uitvoering van de studies en voor de verwerking van de resultaten is een
gedetailleerd onderzoeksprotocol opgesteld. De daarin opgenomen
vraagstellingen zijn in dit hoofdstuk gepresenteerd, alsmede de daarbij
behorende analyseschema's. Daarmee is het onderzoekskader geschetst, dat is
gebruikt bij de totstandkoming van de nog volgende hoofdstukken. Van de
casestudies van de GSD en de RDW wordt verslag gedaan in respectievelijk
hoofdstuk 6 en 7. De casestudies die verricht zijn in Zweden en Australie zijn
kort weergegeven in hoofdstuk 8. Daarna wordt met hoofdstuk 9 de studie
naar gegevenskoppeling afgesloten door de belangrijkste bevindingen uit de
casestudies nog eens samen te vatten en op hoofdlijnen met elkaar in verband
te brengen. De bevindingen uit de Nederlandse casestudies worden hiertoe
geanalyseerd door een vergelijking te maken met de in de buitenlandse
casestudies gevonden 'resultaten-op-hoofdlijnen.'

1 Met een praktische sleutelpositie wordt met name gedoeld op
uitvoeringsambtenaren; medewerkers die vrijwel dagelijks contact onderhouden met
de clienten van de organisatie. Met een strategische sleutelpositie wordt gedoeld op
medewerkers, die een speciale relatie hebben met het onderwerp van studie of op
algemeen managementniveau een functie uitoefenen: personen, die beschikken over
specifieke ervaring met gegevensuitwisseling (structureel, projectmatig of planmatig)
of informatiebeleid op strategisch organisatieniveau.
2 Meer concreet hebben de bestudeerde documenten betrekking op
jaarverslagen, algemene beleidsplannen, structuurschetsen, service level agreements,
regelingen die betrekking hebben op de omgang met persoonsgegevens (voorschriften,
handboeken), en meer specifiek op gegevensuitwisseling gerichte documenten (versla-
gen en plannen van projecten bestandsvergelijking, van structurele gegevensuitwis-
seling en andere documenten betreffende de informatievoorziening).
3 De anonimisering geldt alleen niet voor (de functie van) de directeur van de
Landelijke Veranderingsorganisatie (LVO), respondent in de casestudy bij de GSD,
omdat de persoon in kwestie heeft aangegeven daaraan geen waarde te hechten.
4 De kern van de vragen betreffende de onderkenning van rechten ligt in de
feitelijke kennis van clienten van hen aangaande regelingen.
5 De kern van de vragen betreffende psychische en sociale weerstanden ligt in
het moeten overwinnen van eventuele weerstanden voor het indienen aanvragen dan
weI het nakomen van verplichtingen.
6 De kern van de vragen betreffende het claimen van rechten (dan weI
nakomen van verplichtingen) ligt in het thema van de 'bureaucratische competentie'.
7 De kern van de vragen betreffende de behandelingsprocedure ligt in de
behandeling van ingediende aanvragen en van andere momenten, waarop de burger in
direct of indirect contact staat met de betreffende organisatie.
8           De kern van de vragen betreffende de rechtspositie ligt in de
(feitelijke) mogelijkheden tot verweer tegen handelingen van de betreffende
overheidsinstantie.
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9 Voor de totstandkoming van onderstaande tekst is gebruik gemaakt van
Flaherty, 1989.
10 In SPAR staan van iedere inwoner van Zweden onder meer de volgende

gegevens geregistreerd: naam, uniek identificerend nummer, adres, woonplaats,
burgerlijke staat, inkomen, vermogen en bezit van onroerend goed. Flaherty
concludeert: "None of these items, it should be realized, can be kept confidential in
Sweden. (...) In practice, there is relatively little personal information that one can
keep secret from the government or other individuals in Sweden." (Flaherty, 1989).
11 Voor de totstandkoming van onderstaande tekst is gebruik gemaakt van
Clarke, 1995.
I 2 In Australie hanteert men de term data matching in plaats van de term
computer matching. Inhoudelijk is er geen verschil tussen de twee begrippen.
I 3

Overigens is het woord evenknie hier natuurlijk niet helemaal correct, omdat
Australie een federale staat is.
14 De Health Insurance Commission heeft een register met alle inwoners van
Australie, omdat de gezondheidszorg en de verzekering daarvan centraal geregeld is.
DMA gebruikt de gegevens van deze commissie om de identiteit van personen te
kunnen vaststellen (vergelijkbaar met de GBA in Nederland). Ook de gegevens van de
Verkiezingscommissie, de Australian Electoral Commission, worden om die reden

fs
ekoppeld.

Het empirisch onderzoek is gestart in de zomer van 1996 en is begin 1998
afgesloten met de goedkeuring van het betreffende conceptverslag door de betrokken

organisaties. Het 'veldwerk' (interviews en bezoeken) is afgerond in de zomer van
1997, zodat ontwikkelingen die zich na die tijd (bij de casestudy organisaties) hebben

voorgedaan, geen onderwerp van studie zijn geweest.
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6           EEN GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de bij een grote gemeentelijke
sociale dienst (GSD) uitgevoerde casestudy.1 De studie is gericht op het
verkrijgen van inzicht in veranderingen van de wijze waarop de GSD gebruik
maakt van persoonsgegevens. Het eerste deel van het onderzoek gaat in op de
mate van integratie van informatiesystemen en -informatienetwerken en op de
daarmee samenhangende bestuurlijk-organisatorische veranderingen. Het
tweede deel van het onderzoek heeft betrekking op de betekenis van integratie
en gegevenskoppeling voor de positie de clienten van de GSD.

Ten behoeve van de studie is een groot aantal documenten (rapporten,
verslagen, en correspondentie) bestudeerd van de GSD en andere organisaties
op het terrein van de sociale zekerheid, en is aan in totaal negen personen

('sleutelfiguren') een aantal vraagstukken voorgelegd met betrekking tot hun
ervaringen met en visies op de integratie van informatiesystemen -en
netwerken en de betekenis van gegevenskoppeling voor de positie van de
client. Achtereenvolgens is gesproken met een uitvoeringscoordinator, een

projectleider gegevensuitwisseling, een projectleider fraudebestrijding, twee
adviseurs informatievoorziening, een interim manager, een voormalig
medewerker, een respondent van het ministerie van SZW en de directeur van
de Landelijke Veranderingsorganisatie (LVO)2. Van deze groep respondenten
hebben twee personen ervaring als directeur van een sociale dienst, drie
personen zijn bijstands maatschappelijk werker geweest, en vier personen
hebben op automatiseringsafdelingen gewerkt. Voorts bekleedt een aantal
respondenten een managementfunctie, terwijl een aantal anderen in direct
contact staat met clienten en de uitvoeringsadministratie.

In dit hoofdstuk worden na een introductie van de GSD en zijn omgeving de
belangrijkste koppelingsprojecten en -programma's gepresenteerd. In
paragraaf 6.4 worden eerst de, door het politiek-bestuurlijke niveau en door de
ontwikkeling en het gebruik van de techniek gedreven aanzetten tot integratie
van informatiesystemen en informatienetwerken beschreven. Daarna worden
de stand van zaken en verwachte ontwikkelingen geschetst betreffende de
informatisering van de GSD. In het tweede deel van paragraaf 6.4 komt de
relatie tussen de mate van integratie en de bestuurlijk-organisatorische
ontwikkelingen aan bod, waarbij afgesloten wordt met het behandelen van de

huidige en toekomstige implicaties van integratie voor de beleidsuitvoering
van de dienst. Vervolgens zal in paragraaf 6.5 verslag worden gedaan van de
bevindingen van de vraagstukken voor positionering van de burger, zoals die
in hoofdstuk 4 zijn geformuleerd. Achtereenvolgens komen daarbij aan de
orde: de implicaties van de koppelingspraktijk voor de onderkenning van
rechten, de hoogte van eventuele sociale of psychische drempels voor het



aanvragen van of frauderen met bijstandsuitkeringen, het claimen van een
uitkering, de behandelingsprocedure en de rechtspositie van de burger.
Paragraaf 6.6 sluit het hoofdstuk af met een korte samenvatting van de
casestudy.

6.2       Introductie van de GSD en zijn omgeving

6.2.1    Beeld van de GSD

De bestudeerde GSD is een van de grotere sociale diensten van Nederland en
bedient als zodanig een groot percentage van het totale aantal Nederlandse
bijstandsgerechtigden. De organisatie laat zich beschrijven als een bij uitstek
op uitvoering van beleid en regelgeving gerichte dienst, die dagelijks in direct
contact met geregistreerden staat. De belangrijke rol die daarbij is weggelegd
voor de uitwisseling van persoonsgegevens, heeft, tezamen met de (bereidheid
tot) participatie van de dienst in een veelheid van experimenten op dat terrein,
een doorslaggevende rol gespeeld bij de keuze voor deze GSD als object van
studie.

De GSD heeft als primaire   taak de uitvoering  van   de   per   1   januari   1995
ingevoerde nieuwe Algemene Bijstandswet (nABW). De nABW geldt als
sluitstuk van het sociale-zekerheidsstelsel, dat als algemeen doel heeft om 'bij
het wegvallen van de mogelijkheid door arbeid inkomen te verwerven een
inkomensvervangende uitkering te verstrekken' (Van der Krogt, 1996:  16). De
nABW, ook wei de bijstand genoemd, heeft als zodanig een complementair
karakter: 'de bijstand vult aan wanneer de eigen middelen en andere
voorzieningen niet toereikend zijn om in de noodzakelijke bestaanskosten te
voorzien'.3 In termen van bestuurlijke verhoudingen   is de Rijksoverheid
verantwoordelijk voor: het algemene niveau van bijstand, de afstemming op
landelijke beleidskaders, de wetshandhaving en de kwaliteit van de
regelgeving. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor: de nadere
afstemming van de bijstand, de aansluiting op persoonlijke omstandigheden en
de ondersteuning bij het herwinnen van de zelfstandige bestaans-voorziening.4
De uitvoering van de nABW wordt in regel voor 90% gefinancierd door het
Rijk en voor  10% door de gemeente waartoe de GSD behoort. Naast algemene
bijstand verstrekt de GSD ook bijzondere bijstand. Artikel 6 van de nABW
definieert deze soort bijstand als 'de bijstand die wordt verstrekt indien
bijzondere omstandigheden in het individuele geval leiden tot noodzakelijke
kosten van het bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de
aanwezige draagkracht te boven gaan'. Concreet dient daarbij gedacht te
worden aan bijvoorbeeld gelden voor een koelkast, wasmachine, kunstgebit of
bijvoorbeeld een bril voor een van de kinderen.
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6.2.2     Beeld van de omgeving

Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
In deze subparagraaf zal een beeld geschetst worden van de voor het kunnen

begrijpen en verklaren van het in de casestudy verzamelde materiaal relevante
politiek-bestuurlijke voorstellen en beslissingen ten aanzien van
gegevensuitwisseling binnen de sociale-zekerheidssector. Ten behoeve
daarvan zullen een feitelijke weergave van de oprichting van een aantal
commissies en een aantal voor gegevenskoppeling relevante initiatieven
worden gepresenteerd.

Nieuwe speerpunten van beleid
De nABW heeft op twee punten belangrijke wijzigingen aangebracht in de
taakstelling van de GSD. Ten eerste wordt prioriteit verleend aan de
uitstroomfunctie in lokaal beleid: van de bijstand afhankelijke personen
dienen zo snel mogelijk aan het werk geholpen te worden. Het tweede

speerpunt van beleid betreft de versterkte controle van de rechtshandhaving:
misbruik en oneigenlijk gebruik van de nABW dienen geminimaliseerd te
worden. Voor de twee nieuwe aandachtsgebieden wordt ook wel een
analytisch onderscheid gehanteerd tussen respectievelijk de verbetering van
de doelmatigheid en de verbetering van de rechtmatigheid. Bij de
doelmatigheidscontrole wordt bijvoorbeeld bekeken of iemand voldoende
activiteiten ontplooit om uit de uitkering te geraken, terwijl bij de
rechtmatigheidscontrole wordt vastgesteld of iemand al of niet terecht een
bijstandsuitkering ontvangt. Voor de uitvoering van beide controles wordt in
toenemende mate gebruik gemaakt van ICT. De uitstroom naar de
arbeidsmarkt wordt mede begeleid door gegevensuitwisseling met lokale
arbeidsbureaus, terwijl het voorkomen en achterhalen van fraude onder meer
wordt aangepakt door koppeling van gegevens met de GBA, de
Belastingdienst en bedrijfsverenigingen. Doordat in de wet- en regelgeving
centraal verplichtingen opgelegd worden met betrekking tot verificatie en
matching van gegevens, - met het oog op verbetering van de rechtmatigheid
-, heeft verbetering van de doelmatigheid, waarbij het initiatief aan het
lokaal bestuur wordt overgelaten, tot op heden minder aandacht gekregen.

Landelijke initiatieven
Ten tijde van de voorbereiding van de nABW is een aantal landelijke
initiatieven ontplooid, die invloed uitoefenen op de informatisering van de
sociale-zekerheidssector in het algemeen en van de sociale diensten in het
bijzonder. Enkele belangrijke daarvans zijn: het sluiten van het
Bijstandsakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
en    de    regering    in     1993, de oprichting    van de Regiegroep Gegevens-
uitwisseling fraudebestrijding ABW (Regiegroep-De Beurs) en van de
Landelijke Veranderingsorganisatie  (LVO)  in   1994  en de oprichting  van  de
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Regiegroep Samenwerking Werk en Inkomen (SWI) in  1995.

Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams
In het Bijstandsakkoord hebben de VNG en het kabinet besloten tot de
oprichting van (voorlopig) vier Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams
(RIF's), die de taak hebben op projectmatige wijze de zwarte fraude te
bestrijden: De werkwijze van RIF's kenmerkt zich door het verzamelen van
informatie van branchedeskundigen van diverse organisaties, op basis waarvan
de zwarte fraudepraktijk in grote lijnen in kaart worden gebracht. De inzet van
koppelingstechnieken is in het eindtraject aan de orde, wanneer overwogen
wordt te bekijken of individuele personen in de daartoe geeigende bestanden
geregistreerd staan.

Regiegroep-De Beurs
Ook de oprichting van de Regiegroep-De Beurs, die bestaat uit
vertegenwoordigers van de VNG, Divosa7 en de ministeries van Sociale
Zaken, Binnenlandse Zaken en Financi8n, vloeit voort uit het Bijstands-
akkoord. Deze groep is ingesteld om voorstellen te ontwikkelen voor
(experimenten) gegevensuitwisseling tussen sociale diensten en andere
instanties en om de invoering daarvan te regisseren. In opdracht van de
Regiegroep-De Beurs heeft het Expertise Centrum  in  juni   1996 een rapport
uitgebracht met de resultaten  van een onderzoek naar  ' de praktische uitvoering
van de gegevensuitwisseling in het bijzonder met de bedrijfsverenigingen en
naar de benodigde communicatie-infrastructuur die (...) zou moeten worden
aangebracht om gemeentebesturen in staat te stellen hun wettelijke taak, de
uitvoering  van de Algemene Bijstandswet,  uit te voeren' (Czyzewski  et  al.,
1996: 122). In het rapport wordt een aantal randvoorwaarden opgesomd die
bij gegevensuitwisseling ingevuld dienen te worden. Ten aanzien van deze
voorwaarden, die betrekking hebben op de inhoud van de uit te wisselen
gegevens, de organisatie van de uitwisseling, de inpasbaarheid binnen de
bestaande regelgeving en de financiele en technische aspecten, wordt
geconstateerd dat de uitgevoerde experimenten nog niet voldoende
duidelijkheid hebben opgeleverd. De problematiek heeft volgens het
Expertisecentrum te maken met een veelheid aan factoren, die de complexiteit
van gegevensuitwisseling verhogen - zoals de diversiteit van systemen, de
gegevenskwaliteit (vooral: de actualiteit), het aantal betrokken actoren en de
vele organisatorische veranderingen. Op basis van deze constateringen wordt
aanbevolen een commissie in te stellen die zich gaat bezinnen op een
minimale set gegevens voor koppelingen en wordt voorgesteld een
bedrijfsplan te ontwikkelen voor een Inlichtingenbureau, dat kan functioneren
als intermediair in de gegevensuitwisseling tussen sociale diensten en andere
instanties (Czyzewski et al., 1996: 123). Aan de plannen voor ontwikkeling
van dat Inlichtingenbureau wordt, vanwege het belang ervan in de toekomst,
onderstaand aparte aandacht geschonken.
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Het Inlichtingenbureau
In het eindrapport Bedrijfsplan Inlichtingenbureau (Expertisecentrum, 1996)
wordt de doelstelling van dat bureau als volgt omschreven:

"het faciliteren van gestructureerde geautomatiseerde gegevensuitwisselingen tussen
GSD-en en derde partijen ter uitvoering van de ABW (...) in combinatie met het
uitbrengen van adviezen aan GSD-en op grond van uit te voeren
gegevensvergelijkingen (...). Het Inlichtingenbureau beperkt zich tot een minimum
aan gegevens nodig voor een zo goed mogelijke ondersteuning van GSD-en (...)
bevordert voorts het verbeteren van de kwaliteit van de geautomatiseerde
ondersteuning van werkprocessen (...) vooral door het ontwerpen van gestructureerde
berichtensets (...)."

In het plan wordt geadviseerd 'de omslachtige en tijdrovende verwerking van
de gegevens' uit te laten voeren door het Inlichtingenbureau, zodat de GSD-en
zich alleen hoeven te richten op de geconstateerde verschillen. Indien deze
werkwijze operationeel is, kan overwogen worden de gegevensuitwisseling uit
te breiden met het 'op grond van clientkenmerken (fraudeprofielen)' bekijken
welke clienten nader gecontroleerd dienen te worden. Het plan voor een
Inlichtingenbureau is inmiddels ondergebracht in het Rinis-concept voor een
nationale informatie-infrastructuur voor gegevensuitwisseling (zie hoofdstuk
2). Het Inlichtingenbureau kan daarbinnen beschouwd worden als 66n van de
sectorale aanspreekpunten (SAP's) waarlangs de interne communicatie binnen
de sector en - via een server bij 66n van de andere SAP's - de externe
communicatie met organisaties buiten de eigen sector loopt (Rinis, 1996).

De Landelijke Veranderingsorganisatie
De LVO is opgericht om de bijstandspraktijk in algemene zin te verbeteren. In
1994 heeft op nationaal politiek niveau de gedachte postgevat, dat voor het
realiseren van de fundamentele vernieuwingsslag die als gevolg van de
invoering van de nABW plaats zou moeten vinden, tijdelijke begeleiding van
een onafhankelijke instantie nodig was. De betrokken actoren, het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de VNG, Divosa en de
directeuren van de uitvoeringsinstanties (de bedrijfsverenigingen, het GAK8)
werkten namelijk te weinig samen om de doelstellingen van de nABW te
kunnen realiseren: Naast   haar   taak   als ' intermediair' tussen partijen   en
'aanjager' van de veranderingen heeft de LVO tot taak te dienen als
instrument om de uitvoeringspraktijk, onder meer met behulp van ICT, verder
te professionaliseren.

De Regiegroep Samenwerking Werk en Inkomen (SWI)
In  september 1995 hebben het Centraal Bureau  voor de Arbeidsvoorziening
(CBA), het Tijdelijk Instituut voor Coordinatie en Afstemming (Tica) en de
VNG besloten tot samenwerking tussen arbeidsbureaus, bedrijfsverenigingen
en sociale diensten om onder meer te komen tot een gemeenschappelijke
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intake (lees: integratie van de front-o#ices)  en tot informatie-uitwisseling over
het aanbod op en de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft een
aantal gemeenten (Assen, Amstelveen, Zeewolde) reeds vergaande
experimenten uitgevoerd met betrekking tot dergelijke samenwerkings-
constructies. De eerste resultaten van het Centrum voor Werk en Inkomen
Amstelland stemmen hoopvol (minder uitkeringen, meer uitstroom), maar de
onderlinge verschillen in de beoordeling van geleverde prestaties (verschillen
in gehanteerde normen) en de ontoereikende mate van compatibiliteit van
systemen zorgen nog voor behoorlijke problemen (LVO, 1996: 58).
Bovendien leveren de besturen van alledrie de betrokken instanties kritiek op
het plan van de Regiegroep, in het jaar 2000 vierhonderd Centra voor Werk
Inkomen te realiseren, mede omdat men vreest voor aantasting van de eigen
autonomie. In een interview met de voorzitter van de Regiegroep, Buurmeijer,
wordt dat als volgt verwoord:

"Men heeft moeite met hoe de toekomstige centra voor werk en inkomen straks geleid
gaan worden, via een stuurgroep. Buurmeijer: 'Dat wordt ondemocratisch gevonden.
De bestuurders  van de arbeidsvoorziening vinden dat het hun positie aantast'."

Volgens Buurmeijer geldt dat niet voor de uitvoerders:

"De mensen in de uitvoering zijn nog steeds enthousiast. Niet voor niets wilden we
het project van onderop laten beginnen, de bekende honderd bloemen die moesten
bloeien (...). Nu bieden we het resultaat daarvan aan de top aan en dan schrikt
men."(Bouma, 1997: 21)

Balans: complexiteit in de uitvoering
Een  deel   van de bovengenoemde

' initiatieven'   is tot stand gekomen  in   het
licht van de veranderingen, die de invoering van de nABW teweeg zou
brengen, een ander deel heeft meer expliciet te maken met plannen tot
informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitvoering van de sociale-
zekerheidswetgeving.
Deskundigen vonden het plan van aanpak tot uitvoering van de nABW juist op
het terrein van informatisering en automatisering erg ambitieus:
'brokkenmakerij' werd niet uitgesloten (Van der Krogt, 1996: 30). Mede om
die reden is ook een samenwerking tot stand gekomen tussen de Regiegroep-
De Beurs en andere initiatiefgroepen, zoals de Regiegroep SWI en de leiding
van een ander vernieuwend initiatief, het project Client Volg Schil Systeem
(CVSS). Dit laatstgenoemde project is gericht op het volgen van clienten
tussen de drie kolommen van de sociale zekerheid (sociale diensten,
bedrijfsverenigingen en de arbeidsvoorziening).
Met de behandeling van de beschreven ontwikkelingen en achtergronden van
de gegevensuitwisseling door en met sociale diensten kan alvast,
vooruitlopend op de behandeling van het empirisch materiaal, geconstateerd
worden dat het gaat om een sector waarin een veelheid van actoren en
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initiatieven, en van politiek-bestuurlijke, juridische en informatie-
technologische ontwikkelingen, een hoge mate van complexiteit in de
beleidsuitvoering tot gevolg hebben.

6.3      Koppelingen bij de GSD

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de
koppelingsprogramma's waarbij de GSD betrokken is of is geweest. Wanneer

een nog te realiseren koppelingsproject dermate belangrijk is, dat het zijn
schaduw reeds vooruit werpt op de huidige situatie, wordt ook daaraan kort
aandacht besteed.

6.3.1    Verificatie en gegevensuitwisseling

Gemeentelijke Basisadministratie
Sinds de opzet van een intern informatiesysteem in het begin van de jaren
tachtig heeft de GSD een steeds groter aantal verificatiemogelijkheden tot zijn
beschikking gekregen. Veruit de belangrijkste daarvan is de verificatie van
persoonsgegevens bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente, die thans in
de vorm van een raadpleegmogelijkheid van de GBA op een terminal

plaatsvindt. Van een 'echte' koppeling van de GBA met het eigen systeem is
nog geen sprake. Wel vindt naast de on line raadpleging elke nacht een
batchmatige confrontatie plaats waarbij door de GSD aangeleverde gegevens
worden vergeleken met het GBA-bestand - eigenlijk een soort vroegtijdig
matchen.

Basisregistraties van het GAK
Bij de gegevensuitwisseling met de bedrijfsverenigingen heeft de GSD, naast

toegang tot de Gemeenschappelijke VerwijsIndex (GVI, zie paragraaf 6.3.2),
de mogelijkheid de basisregistraties van het GAK zelf te raadplegen. Dat is
een onverwachte meevaller, omdat die registraties veel meer informatie
bevatten dan de GVI en omdat die bovendien direct toegankelijk zijn. Waar de
GVI alleen informatie bevat die verwijst naar de vindplaats ervan, bieden de

registraties van het GAK zelf directe informatie over onder meer het soort
dienstverband en de betreffende werkgever. Het gaat daarbij om de gegevens
van alle bedrijfsverenigingen waarvoor het GAK de administratie verzorgt
(bijna 85% van het totaal). De GSD gebruikt de interne gegevens van het
GAK als extra mogelijkheid voor verificatie van bij de intake verstrekte

persoonsgegevens. Vaak blijkt het moment van intake echter nog te vroeg te
komen voor verificatie bij het GAK, omdat zij zelf de door de client verstrekte

gegevens nog niet hebben verwerkt. In dat geval wordt gebruik gemaakt van al
jarenlang gebruikte methoden: men belt het hoofdkantoor van het GAK in
Amsterdam met de vraag de zaak nader uit te zoeken, of men stuurt het

123



daarvoor bestemde standaardformulier op.

Het PGI van de Arbeidsvoorziening
De GSD heeft een terminal staan van het basissysteem van de arbeidsbureaus,
het Primaire en Gemeenschappelijke Informatiesysteem (PGI). Dit systeem,
dat de basisgegevens van ingeschreven personen bevat (naam, opleiding,
werkervaring), ondersteunt de arbeidsvoorziening bij uitvoering van haar
primaire taak: bemiddeling op de arbeidsmarkt. De GSD kan er clientgegevens
uit selecteren ter verificatie van de eigen gegevens. In de geplande
samenwerking met sociale diensten zou het PGI mogelijk kunnen gaan
fungeren als gemeenschappelijk clientenbestand (Koster et al, 1996: 64-76).
In een Centrum voor Werk en Inkomen is de intakeprocedure van beide
organisaties dan niet meer te onderscheiden; pas tijdens die intake blijkt of de
burger voor werk of voor een uitkering komt. In die situatie zal ook de
verificatieprocedure worden gestroomlijnd en al tijdens de intake worden
uitgevoerd - in plaats van in het vervolgtraject.

Overige gegevensuitwisseling
De GSD levert maandelijks een tape met persoonsgegevens aan het
plaatselijke elektriciteitsbedrijf, omdat de dienst voor een groot deel van zijn
clienten een rechtstreekse betaling van de energierekening verzorgt. Daarnaast
worden er jaarlijks gegevens verstrekt aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek en aan SZW, ten behoeve van statistische informatie, betreffende
onder meer het aantal en soort uitkeringen.

6.3.2 Computer matching

Belastingdienst
Gegevensuitwisseling met de Belastingdienst vormt de bakermat van de
koppelingsprojecten van de GSD. Bij deze uitwisseling worden door de
Belastingdienst geselecteerde persoonsgegevens op tape aan de GSD verstrekt.
Op basis van het SoFi-nummer worden deze bestanden vervolgens tegen de
eigen bestanden weggedraaid om te bekijken waar een mogelijke samenloop is
van inkomsten uit arbeid en uit uitkering. Omdat de Belastingdienst de
gegevens selecteert op basis van de aan hem verstrekte jaaropgaven, doet zich
een enorm probleem voor: de gegevens zijn volstrekt niet actueel genoeg.

I0

Daarnaast wordt de uitwisseling aanvankelijk, zo weet een adviseur
informatievoorziening zich te herinneren, sterk gehinderd door 'de gebruikte
techniek':"

"Op het moment dat men begon met bestandskoppeling waren de systemen daar
helemaal niet op gebouwd. Systemen waren er op gebouwd om op de juiste manier
uitkeringen te kunnen berekenen en te kunnen betalen (...) Systemen waren nog niet
voorbereid om bijvoorbeeld een afdoende filtering te kunnen doen op basis van de
signalen die je krijgt."
124



Bedrijfsverenigingen (GVI)
In  1994 is gestart  met het uitdraaien van bestanden  van  de GSD tegen  die  van
de Gemeenschappelijke Verwijsindex van de bedrijfsverenigingen12, die onder
hoge politieke druk verplicht werden hun uitkerings- en

dienstverbandgegevens in de GVI te brengen. Bij deze bestandsvergelijking
wordt gezocht naar personen die in beide bestanden geregistreerd staan als
uitkeringsgerechtigde, en als zodanig wellicht witte fraude plegen. Daartoe
heeft de GSD de mogelijkheid de GVI, die door het GAK wordt beheerd, on
line te raadplegen - waardoor ook de mogelijkheid bestaat tot gebruik als
verificatiebestand bij de intake. De GVI-vergelijking geldt voor de GSD als
startpunt voor de opzet van alle latere projecten van gegevensuitwisseling,
vooral omdat de tegenvallende resultaten ervan een algemeen denkproces over
verbetering in gang gezet hebben. Een voormalig medewerker verwoordt het
oordeel van de directie van de GSD over de methode van bestandsvergelijking
als volgt:

"(...) amateuristisch, niet gebaseerd op enige vorm van gemeenschappelijk nadenken
over functionele ontwerpen, definities van gegevens, of periode van gegevens. Het
begrip inkomen kan je op 85 verschillende manieren definieren; ons begrip inkomen
in de bijstand is weer een heel ander dan het dagloonbegrip van de WW. We hebben
ons bergen met werk op de hals gehaald. Signalen uitzoeken. Dozen, bijna
vrachtwagens vol met signalen kregen we binnen. Op een gegeven moment is toen
gezegd: 'zo doen we het in ieder geval niet meer'."

Het initiatief voor de GVI zelf is voortgevloeid uit problemen met het
voorgaande project van gegevensuitwisseling: de bestandsvergelijking met de
Belastingdienst. Uitwisseling met de bedrijfsverenigingen is toen als
mogelijke oplossing voor het probleem met de actualiteit van de gegevens
beschouwd. Uit de pilot met onder meer de bestudeerde GSD blijkt ook nu
weer dat de actualiteit een knelpunt vormt. Werkgevers hebben immers een
maand de tijd om dienstverbanden aan te melden, waarna er nog een periode
overheen gaat voordat die gegevens via de bedrijfsvereniging in de GVI
worden opgenomen. Op het moment dat dit probleem bekend wordt, gaan
sociale diensten er niet meer vanuit dat de geraadpleegde gegevens per se op
waarheid hoeven te berusten. Het gevolg is dat het doel van
gegevensverstrekking minder hoog gesteld wordt: in plaats van het controleren
op juistheid van de door de client verstrekte gegevens, wordt het controleren
op volledigheid aangehouden.

Het ziekenfonds
Omdat de keppelingen met de bestanden van de bedrijfsverenigingen en het
GAK problematisch zijn, is het initiatief genomen voor gegevensuitwisseling
met het lokale ziekenfonds. De GSD onderhoudt reeds een goede relatie met
het ziekenfonds vanwege afspraken over automatische premiebetaling voor
clienten, en er wordt ingeschat dat de actualiteit van hun gegevens hoog is -
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vanwege de ervaring dat nieuwe medewerkers op vrij korte termijn worden
aangemeld door hun werkgever. Uit een pilot blijkt de gegevenskwaliteit
echter niet hoog genoeg. Ter vermindering van het aantal mismatches
ontwikkelt de GSD daarop een extra filterproces, waarmee de toegestane
uitoefening van bepaalde rechten (zoals een aanvulling op AOW) reeds in een
vroeg stadium uit de koppelingsresultaten gefilterd kunnen worden. Na de
interne filtering worden de resterende bulksignalen gematcht met de aan de
GSD opgegeven inkomstenverklaringen. 13 Vervolgens krijgen de medewerkers
overzichten van de koppelingsresultaten, waarmee ze aan de slag kunnen.
Volgens een adviseur informatievoorziening werpt echter ook de uitwisseling
met het ziekenfonds nog onvoldoende vruchten af:14

"ln de praktijk is toch de vervuiling van gegevens (...) nog groter gebleken dan wij
(...) met die pilot vastgesteld hadden. Op dit moment is het scoringspercentage
eigenlijk nog te laag. Als een medewerker zo'n signaal afwerkt dan blijkt het negen
van de tien keer loos alarm te zijn."

Dit lage scoringspercentage is mede te verklaren door de aanwezigheid van
een relatief nieuw fenomeen: het probleem van de dubbele signalering. Door
het tegelijkertijd uitvoeren van matches met verschillende organisaties, wordt
niet zelden uit meerdere bronnen een signaal over een bepaalde client
afgegeven. Zo levert de koppeling met de GVI vaak signalen op, die op grond
van de uitwisseling met het ziekenfonds al bij de GSD bekend zijn.

Het Inlichtingenbureau
Volgens de geYnterviewde interim-manager zijn initiatieven voor een meer
structurele gegevensuitwisseling, met het plan voor het Inlichtingenbureau als
hoogtepunt, vooral genomen vanwege de vrees van sociale diensten om met
nog meer (uitzoek)werk geconfronteerd te worden. Hij spreekt van een situatie
waarin sociale diensten 'de administratieve vuilnisbakken van Nederland'
zouden worden, wanneer de praktijk van relatief ongestructureerde
bestandsvergelijking zich verder zou uitbreiden. Elk nieuw project betekent
immers dat de GSD weer een nieuwe informatiebron erbij krijgt en weer een
nieuwe interpretatie zal moeten geven aan de vaststelling van het recht op en
de hoogte van de uitkering.

6.3.3 Computer profiling

De GSD maakt intern maar zeer beperkt gebruik van profielen. Er is geen
ontwikkeling naar constructies als een gegevenspakhuis ten behoeve van data
mining of doelgroepenonderzoek. Ook is geen sprake van een categorisering
van clienten op risicoprofielen, bijvoorbeeld om de kans op fraude te bepalen.
Profiling wordt nog niet ingezet in het kader van de rechtmatigheid van de
uitkeringen, uitgezonderd het verderop besproken werk van het RIF. In het
kader van de doelmatigheid van de uitkering worden voorzichtig de eerste
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stappen gezet.

Armoedebestrijding en verbetering uitstroom
Hoewel de voorbeelden van profiling in de praktijk van de beleidsuitvoering
niet voor het oprapen liggen, wordt er op twee terreinen een behoorlijke start

mee gemaakt: bij de bestrijding van de armoede en bij de verbetering van de
uitstroom naar de arbeidsmarkt. Ten behoeve van de armoedebestrijding
worden uit interne en externe gegevensbestanden data geselecteerd waarmee
de belangrijkste kenmerken van op de rand van armoede levende personen in
kaart gebracht worden.  In een intern rapport  uit 1996 wordt daarover onder
meer het volgende vermeld:

"Tot dusverrre zijn bestanden gekoppeld om gevallen van misbruik en fraude op te
sporen. In het kader van het project 'Armoedebestrijding' wordt de bestandskoppeling
gebruikt om minima op hun rechten te wijzen en situaties van stille armoede op te
sporen. Inmiddels heeft een eerste verkenning bij het GAK en SVB plaats gevonden."

Ten behoeve van de uitstroom van clienten naar de arbeidsmarkt wordt een
voorzichtige start gemaakt met het gebruik van een systeem dat ontwikkeld is
voor de arbeidsbureaus: het zogenaamde meetlat-systeem 15.     In dit systeem
wordt   met   een ' meetlat' de afstand van klantgroepen   tot de arbeidsmarkt

vastgesteld. Daarbij zijn vij f soorten klantprofielen gedefinieerd; op basis van
een aantal vraagpunten (zoals leeftijd, periode van werkloosheid, opleiding, en
werkervaring) voldoet een client aan den van deze profielen. Vooral bij
clienten uit de middelste groep, die noch kansloos zijn noch op eigen initiatief
aan het werk kunnen komen, kijkt het arbeidsbureau welke instrumenten
(scholing, gesubsidieerde baan) nodig zijn om de uitstroom te begeleiden.

Op nationaal niveau voorzien de plannen voor samenwerking tussen GSD,
arbeidsbureaus en uitvoeringsinstellingen in het toepassen van het eerder

genoemde Client Volg Communicatie Stelsel (CVCS). Dit systeem creeert

mogelijkheden om binnen de sector sociale zekerheid voortdurend een actueel

profiel van individuele clienten voorhanden te hebben. Een dergelijke
voortgangscontrole kan de organisaties ondersteunen in hun doelstelling de
client te begeleiden bij zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Bestrijding van de zwarte fraude
Nog voor de oprichting van het RIF is de afdeling Sociale Recherche van de
GSD zich gaan richten op de bestrijding van de zwarte fraude, op een moment
dat men vond dat de reguliere afdelingen van de dienst de belasting- en
ziekenfondssignalen (met betrekking tot witte fraude) zelfstandig konden
verwerken. Het opsporen van zwarte fraude is immers een meer specialistisch
werk, waarbij het, volgens de projectleider fraudebestrijding, gaat om het
ontdekken van de bredere patronen van misbruik en oneigenlijk gebruik:
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"De reden om ons op andere vormen van fraude te gaan richten was dat bijvoorbeeld
bij woonvormfraude vaak ook weer andere vormen van fraude worden gepleegd -
zoals fraude met huursubsidie. Bij zwartwerken is vaak ook sprake van premie- en
belastingfraude."

Bij de aanpak van zwarte fraude besluit men dat daarbij (1) in projectverband
gewerkt diende te worden en dat (2) samenwerking met andere organisaties
gezocht diende te worden. Individueel onderzoek door afzonderlijke
rechercheurs levert immers onvoldoende informatie op om op
managementniveau tot bruikbare beleidsvoorstellen te komen. Bovendien
impliceert het in kaart brengen van zwarte fraude als vanzelfsprekend de
betrokkenheid van bijvoorbeeld de Belastingdienst en de bedrijfsverenigingen
- want die vormen immers een eerste aanknopingspunt naar de werkgevers,
die 'afspraken' maken met zwartwerkers. Hoewel deze werkwijze wordt
gefiatteerd door het politiek-bestuurlijk niveau, is de werkdruk die het door
het ministerie verplicht gestelde verifieren van belastingsignalen veroorzaakt
dermate groot dat aan dergelijk kwalitatief en beleidsmatig onderzoek feitelijk
weinig tijd en mankracht besteed kan worden. I6

De plannen kunnen uiteindelijk pas met de oprichting van de RIF's
verwezenlijkt worden. De concrete aanpak van RIF-projecten kenmerkt zich
door de betrokkenheid van branche-deskundigen in de vorm van alle
organisaties die een administratieve rol spelen op het desbetreffende terrein.
Op basis van hun informatie wordt getracht de grote lijnen van de
fraudepraktijk in beeld te brengen. Pas daarna komt de toepassing van
koppelingstechnieken in beeld, waarbij gekeken wordt of bepaalde personen al
of niet in de daartoe geeigende bestanden geregistreerd staan.17 De werkwijze
- en de daaraan verbonden problematiek - laat zich het beste beschrijven
aan de hand van het eerste project in het kader van het RIF, dat de taxibranche
betrof. Ten behoeve van dit project is eerst gesproken met een aantal
branchedeskundigen, te weten enkele personen van de verkeerspolitie en een
directeur van een lokale taxicentrale. Op grond van hun informatie is in kaart
gebracht welke organisaties over de meest relevante gegevens zouden
beschikken. In dit geval ging dat om de provincie (vergunningenbestand), de
Kamer van Koophandel (inschrijvingenbestand), de afdeling Ondernemingen
van de Belastingdienst (fiscaal bestand), en de administratie van de
bedrijfsvereniging, die ondergebracht was bij het GAK (werknemersbestand).
Dan  stuit  men  op 'een gigantisch probleem': het ontbreken  van een uniek
identificerend nummer. Elke organisatie heeft, ten behoeve van de interne
verwerking van gegevens, zijn eigen 'zoeksleutel' ingevoerd - maar nooit ten
behoeve van de koppeling met externe gegevens. Een tweede, even algemeen
probleem was dat de GSD noch over een voor matching geschikt systeem
beschikte noch een automatiseringsbureau kon vinden dat een dergelijk
systeem voor hem kon bouwen. Om die redenen heeft men toen zel f een
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systeem ontworpen, waarmee men op basis van naam, postcode en adres ging
matchen. Aanvankelijk bleek 30% van de gegevens te koppelen; aan het eind
van het proces kon in 70% van de gevallen gekoppeld worden. Over het niet te
controleren gedeelte kan op twee manieren worden gedacht. De eerste is dat
de koppeling van 70% van de gegevens toereikend is, omdat de primaire
doelstelling het vaststellen van de fraudestructuur is. Anderzijds kan men
redeneren vanuit het risico van fraude door individuen, waarbij de conclusie
wel eens zou kunnen zijn dat juist de overgebleven 30% een interessante
onderzoekspopulatie vormt. Want het is niet ondenkbaar dat juist in deze
groep de meest slimme fraudeurs gevonden kunnen worden - de
'professionals'. De conclusie   die de projectleider fraudebestrijding   uit   het
perspectief van het risico van individuele fraude trekt, illustreert die gedachte:

"Dan kom je er natuurlijk al heel gauw achter dat meneer Jansen zich misschien weI
bewust op vier verschillende manieren gepresenteerd heeft bij die organisaties."

6.4       Beeld van integratie en implementatie

6.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de interne en externe
ontwikkelingen op het terrein van integratie van informatiesystemen en
informatienetwerken. Bekeken wordt in hoeverre de GSD intern en met zijn
omgeving (nieuwe) informatierelaties is aangegaan, die de mogelijkheid
scheppen tot gegevenskoppeling. Om de grote lijnen der ontwikkeling in kaart
te brengen, worden eerst enkele organisatorische aspecten van de initiatieven
tot integratie behandeld. Vervolgens wordt de huidige stand van zaken
geschetst en worden enkele toekomstverwachtingen opgetekend. In § 6.4.3
zullen (aan de hand van de concepten horizontalisering, virtualisering en
infocratisering) mogelijke indicaties voor bepaalde bestuurlijk-

organisatorische implicaties van toenemende integratie aan bod komen.
Afgesloten wordt met het weergeven van de geconstateerde implicaties van
integratie voor de beleidsuitvoering van de GSD.

6.4.2    Integratie en organisatie

6.4.2.1 Eerste aanzetten tot integratie

Aanzet vanuit de beleidsuitvoering
Tot in de jaren tachtig is alleen op basis van individuele clientsituaties -
schriftelijk en telefonisch - contact gelegd met externe organisaties. Als
binnen de GSD onder meer de sociaal rechercheurs constateren dat deze
werkwijze een sterke vervuiling van de eigen dossiers met zich brengt, en zij
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vervolgens hun wens tot verbeterde gegevenscontrole bu de intake van
aanvragen kracht bijzetten door (ook) te wijzen op mogelijke verbeteringen in
de sfeer van de dienstverlening, wordt de verificatie van gegevens op de
interne, politieke agenda gezet. Naar aanleiding van een tweetal experimentele
onderzoeken, op basis van enkele honderden belastingsignalen, waarbij een
behoorlijk aantal mogelijke fraudegevallen aan het licht komt, is aan de
Belastingdienst gevraagd om nu eens alle gevallen aan te leveren waarvan
deze dacht dat nader onderzoek zinvol zou zijn. Als aan dat verzoek wordt
voldaan, zo stelt de projectleider fraudebestrijding, blijkt dat de organisatie
zich een hoop werk op de hals heeft gehaald:

"Vervolgens was het even schrikken, want we kregen 8000 A4-tjes aangereikt, die we
daarna moesten gaan verwerken. Dan kijk je ineens naar je eigen organisatie en dan
denk je: wat moet ik daar mee? Hoe moet ik dat organiseren en wat betekent dit voor
je automatisering? Het bestaande GSD-systeem was er helemaal niet geschikt voor.

"

Als voorlopige oplossing wordt dan een speciaal informatiesysteem voor de
verwerking van de belastingsignalen gebouwd. De opzet van dit aparte project
kost de GSD enige miljoenen guldens, omdat naast de automatiseringskosten
een afdeling van vijftig man is opgericht om de signalen te verwerken. Diverse
filterprocessen en het besluit, alleen gevallen uit te zoeken die betrekking
hebben op het dan bestaande cliantenbestand, komen er aan te pas om te
kunnen constateren dat vermoedelijk van een grote fraudepraktijk sprake is.
Twee belangrijke beslissingen worden dan genomen: (1) alle signalen dienen
nader te worden uitgezocht en (2) de selectieprocedure dient vereenvoudigd te
worden. Er is dus meteen al een aantal specifieke koppelingsproblemen
blootgelegd: de informatiesystemen zijn onvoldoende compatibel, het
uitzoeken van de resultaten vergt meer werk dan verwacht en de eigen
organisatie zal veranderd moeten worden, teneinde de nieuwe stroom
gegevens efficiEnt te kunnen verwerken. Daar kan een aantal meer algemene
problemen aan worden toegevoegd, die te maken hebben met het slechten van
onderlinge verschillen in de belangen, de cultuur en de werkwijze van de
betrokken organisaties. Zo is de Belastingdienst aanvankelijk vrij
terughoudend met het verlenen van medewerking aan de informatieverzoeken,
omdat de organisatie voor zichzelf geen belang ziet in het besteden van veel
tijd en mankracht aan het selecteren van gegevens ten behoeve van de
beleidsuitvoering van externe organisaties. Bovendien staat de wettelijke
geheimhoudingsplichtls van de Belastingdienst, die ook intern vertaald is in
vele richtlijnen en procedures, haaks op de verstrekking van persoonsgegevens
aan derden. Pas wanneer de minister van Financien ontheffing verleent van
deze geheimhoudingsplicht, gaat de Belastingdienst over tot verstrekking van
de gevraagde gegevens in digitale vorm.
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Aanzet vanuit de politiek en het bestuur
De projectleider fraudebestrijding geeft aan dat de bovengenoemde gang van
zaken exemplarisch is voor de (trage) totstandkoming van interorganisationele
gegevensuitwisseling. Paradoxaal genoeg konden politici zich achteraf niet zo
goed inleven in de oorzaken van die traagheid:

"Politiek-bestuurlijk was het interessant dat toen de eerste getallen (...) uit die
grootscheepse onderzoeken (...) bekend werden, de eerste opmerking vanuit de
politiek was waarom dat niet eerder gedaan was, of ze hadden zitten te slapen of zo.

Maar: het mocht gewoon niet. Dat betekende dat enerzijds de Belastingdienst niet zo
ver was om te zeggen: 'dit kan niet en daar moeten we iets aan doen' en dat anderzijds
de vragende en ontvangende partijen zeiden: 'ze leveren het toch niet dus het heeft
geen zin om het te vragen'. Het is dus uiteindelijk alleen maar aan de orde gekomen
omdat het onderwerp bottom up is aangezwengeld.

"

In termen van directe potentiele kostenbesparing percipieert het departement
de koppelingspraktijk op dat moment als zodanig succesvol, dat alle sociale
diensten worden verplicht hun gegevens te koppelen met die van de
Belastingdienst en alle daaruit voortvloeiende signalen te verifieren. De
projectleider fraudebestrijding stelt dat hij liever gezien had dat er in plaats
daarvan prioriteit was verleend aan het oplossen van de problematiek rondom
de verwerking van die signalen, door de verificatie van gegevens aan de
voorkant van het werkproces te verbeteren. Politiek-bestuurlijk Nederland
wilde daar niet aan:

"(...) men vond dat dat toch niet kon. Mensen die zoveel gefraudeerd hebben, die liet
je toch niet lopen. Na twee jaar kwam inderdaad het verhaal over de stuwmeren. (...)
Toen ging men beseffen dat iedereen zich een gigantisch probleem op de hals had
gehaald. Pas daarna is er veel meer druk ontstaan om inderdaad tot een koppeling aan
de voorkant van het proces te komen: de rechtmatigheidscontrole."

Aanzet vanuit de technologie
De toepassing van koppelingstechnieken zelf lijkt mede verantwoordelijk voor
de omslag in het politiek-bestuurlijk denken. De resultaten van
bestandsvergelijkingen hebben als het ware het thema fraudebestrijding op de
agenda gezet. Een voormalig medewerker acht de rol van ICT dan ook niet
gering:

"Een heel actieve rol - ik denk niet dat het slechts een enabling karakter heeft gehad.
Een aantal jaren geleden zijn we opgeschrikt door geweldige fraudeonderzoeken. (...)
onder invloed van de technische mogelijkheden is een aantal gemeenten, zoals
Groningen en Rotterdam, heel diep in zijn gegevens gedoken en heeft dus
uitgewisseld. Daar kwam uit dat de fraude in Nederland enorm was. (...) Het verhaal
van Van der Zwan heeft er nog doorheen gespeeld, met het rapport De bijstand, een
aperte ontregeling. Wan der Zwan constateerde op basis van een aantal onderzoeken
dat er enorm veel fraude zou zijn. Toen is er een kentering gekomen. De
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belangstelling voor de onderwerpen validatie, verificatie, en fraudebestrijding is
ineens toegenomen. Niet zozeer omdat ze het onderwerp fraude zo belangrijk vonden,
maar meer omdat men vond dat men dat als politicus of als wethouder niet kon
verkopen. (...) het gebruiken van informatietechnologie heeft naar mijn mening bij een
aantal mensen de ogen geopend."

Volgens hem heeft sec het voorhanden zijn van de benodigde technologie de
uitvoeringspraktijk beinvloed:

"Vij fjaar geleden kon je nog rustig zeggen dat het verdomde moeilijk was om met de
Belastingdienst te communiceren - en dat werd dan klakkeloos aangenomen. Maar
nu, met de verbeterde technologie, zijn we verplicht elk jaar met de Belastingdienst te
vergelijken."

Eerste aanzetten in perspectief
De aanzetten tot integratie vloeien voort uit een combinatie van initiatieven
vanuit de beleidsuitvoering (de GSD), de politiek en het bestuur (directie van
de GSD, SZW, Financien, Tweede Kamer) en de toepassing van ICT
(bestandsvergelijkingen). De eerste interorganisationele koppelingsprojecten
zijn immers zowel op initiatief van het departement (extern), als naar
aanleiding van initiatieven van GSD-en (intern en extern) gerealiseerd. Extern
is het politiek-bestuurlijk debat, naar aanleiding van het rapport over
fraudebestrijding van de commissie ISMO'  halverwege de jaren tachtig,
indirect aanleiding geweest voor het departement om verder na te denken over
gegevensuitwisseling in het algemeen. Meer directe invloed is uitgegaan van
de resultaten van experimenteel fraudeonderzoek door diverse grote
gemeenten (Amsterdam, Groningen en Rotterdam), de uitkomsten van de
pilots van gegevensuitwisseling tussen de sociale diensten van vier gemeenten
(waaronder die van de bestudeerde GSD) en de bedrijfsverenigingen, het
onafhankelijk onderzoek naar de toepassing van de ABW (het rapport-Van der
Zwan) en het parlementair onderzoek naar de bijstand (het rapport-Doelman-
Pel).20

6.4.2.2  Stand van zaken

Het informatiesysteem
Begin jaren tachtig is het huidige basissysteem opgezet. Aanvankelijk behelst
de implementatie van dit systeem slechts de automatisering van (een groot
deel van) de papieren dossiers - van de belangrijkste clientgegevens. In
latere stadia worden aan het systeem telkens nieuwe applicaties toegevoegd -
meestal systemen die bepaalde basisgegevens aan het kernsysteem onttrekken,
zoals een uitkeringssysteem met naam-, adres- en woonplaats-gegevens. In de
loop der jaren komen meer dan vijftig (directe of indirecte) koppelingen met
deelsystemen tot stand, waardoor het systeem in zijn geheel zeer groot en
behoorlijk complex wordt. Een belangrijk actueel probleem is dat verschillen
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voorkomen tussen de in de papieren dossiers opgenomen persoonsgegevens en
de digitaal opgeslagen gegevens; er is niet zelden sprake van incongruenties
tussen 'papieren' en 'digitale' gegevens.

In   1996  is men halverwege de uitvoering  van de plannen voor vernieuwing
van het informatiesysteem. Het nieuwe relatiebeheersysteem, waarin de
basisgegevens van de clienten zijn opgeslagen, is operationeel, maar aan de
zogenoennde integraliteit van het systeem - waarbij de dossiers integraal (en
digitaal) toegankelijk zijn voor de medewerkers - wordt nog gewerkt. Met de
implementatie van het huidige systeem zijn in feite twee veranderingen
doorgevoerd: (1) de digitalisering van de NAW-gegevens uit de papieren
dossiers en (2) een kwaliteitsverbetering van die basisgegevens als gevolg van
die digitalisering. Het aantal vermeldingen van die gegevens is teruggebracht
tot 66n - in het relatiebeheersysteem - en de gegevens zijn bij de conversie
geschoond door vergelijking met het lokate GBA-bestand. De volgende fase in
de informatiseringsslag is het aanbrengen van interne koppelingen met het
relatiebeheersysteem - een project dat onder andere nog niet is uitgevoerd
omdat het standaard softwarepakket van de huisleverancier en het intern
ontwikkelde systeem nog onvoldoende op elkaar zijn afgestemd.

Mate van integratie
De omvang en complexiteit van de, door verschillende respondenten als
'spaghetti' aangeduide structuur van het interne netwerk hebben behoorlijk
belemmerend gewerkt bij de realisatie van een goede en adequate externe
informatievoorziening. In termen van toepassing van koppelingstechnieken
verkeren sociale diensten in een fase van verificatie van gegevens - on line
datacommunicatie en grootschalige toepassing van computer matching en
computer profiling zijn nog niet aan de orde. Er wordt wel wat aan matching
gedaan, maar het gebrek aan standaardisatie van gegevens maakt, samen met
de problematiek rond de compatibiliteit van systemen en de beschikbaarheid
van dossiers in digitale vorm, bestandsvergelijkingen dermate ineffectief, dat
van een echte koppelingspraktijk nauwelijks gesproken kan worden.
Gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld bedrijfsverenigingen en zieken-
fondsen vindt bij veel GSD-en nog vaak telefonisch of per post plaats.
Belastingsignalen komen op tape binnen, zodat die na ontvangst nog
handmatig moeten worden ingebracht in de interne systemen.

De vervaardiging van risicoprofielen is in de praktijk nog minder ver
ontwikkeld, vooral omdat de cultuur van sociale diensten er tot voor kort op
gericht was de bijstandsclient eenzijdig als hulpbehoevend te beschouwen. De
verwachting is dat met het doorvoeren van veranderingen in de (financitle)
verantwoordelijkheid en in de cultuur van sociale diensten en hun bestuurders,
meer aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheid dat er, behalve
hulpbehoevende, ook frauderende burgers in het klantenbestand zitten.

133



Daarmee ontstaat als vanzelf ook de behoefte aan het geautomatiseerd
vervaardigen van risicoprofielen.

Een ander punt is dat de inzet van ICT tot op heden nog eenzijdig gericht is op
het gebruik door alleen de eigen uitvoeringsorganisatie, en weinig op het
gebruik als hulpmiddel en instrument voor de bijstandsclienten zelf.2 1      Zelfs
het begrip dienstverlening wordt doorgaans vertaald in termen van organisatie
van de uitvoering, in plaats van deze te definieren als de directe service die
aan clienten kan worden verleend. De directeur van de LVO betreurt deze
situatie, omdat hij verwacht dat een echte verbetering van de effectiviteit van
bestuur pas bereikt kan worden wanneer ook ten behoeve van de cli8nten
wordt geautomatiseerd:

"De bureaucratie wordt alleen maar enger als we die bureaucratie verder automatise-
ren, en we daarbij niet de slag maken naar front office automatisering; als we niet de
slag maken naar systemen die klanten kunnen gebruiken."

Ook de voormalig medewerker wijst erop dat de huidige ICT-toepassingen
nog niet voldoende klantgericht zijn. Met de in de stad geplaatste
informatiezuilen kan men bijvoorbeeld wel informatie over de locatie van
bepaalde aanvragen opvragen, maar nog geen informatie ontvangen over de
individuele rechtspositie. Behalve de interne gerichtheid van de
automatisering is volgens hem ook het gebrek aan middelen een verklarende
factor:

.6Ik denk dat daar twee redenen voor zijn. Ten eerste omdat we ons heel erg op ons
eigen proces hebben gefocust, op (...) de validatie en verificatie van gegevens. Ten
tweede is er ook een geweldige spanning: de bijstand, daar moeten zo weinig mogelijk
mensen in zitten. (...) Want het kost geld."

De toepassing van ICT is voorts ook nog niet gericht op het genereren van
strategische beleidsinformatie, omdat ICT nu nog alleen wordt ingezet in het
administratieve traject van de behandelingsprocedure van aanvragen. De paar
softwarepakketten die momenteel de informatie-infrastructuur vormgeven,
bieden onvoldoende mogelijkheden tot gegevensvergelijking met andere
organisaties. Daardoor is het nog niet mogelijk om uit gegevens over de
beleidsuitvoering waardevolle beleidsinformatie te halen. De directeur van de
LVO is niet mild in zijn oordeel over de wijze waarop van ICT gebruik wordt
gemaakt:

"De rol die IT op dit moment heeft is bij wijze van spreken een ineffectief, inadequaat
instrument voor uitvoeringsmedewerkers waar het gaat om het afhandelen en
bewerken van aanvragen. En een soort rekenpakket er achteraan waarmee de
boekhouding geregeld wordt."
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Complexiteit van de beleidsuitvoering
In   1996,  het jaar van invoering  van  de  nABW, is sprake  van veel publiciteit
rond automatiseringsproblemen bij GSD-en22. Deze problemen worden met
name veroorzaakt door afstemmingsproblemen tussen wetgeving en systeem-
ontwikkeling, zoals die in hoofdstuk 3 aan de orde zijn gesteld. Het
voortdurende politiek-bestuurlijke ingrijpen in het uit te voeren beleid zorgt
voor een hoge mate van complexiteit van de werkprocessen van de GSD dn
(mede) voor de automatiseringsproblematiek. De interim manager wijst op het
korte termijn karakter van het beleid en de vele wisselingen in de politieke
perceptie, die het gevolg zijn van wisselingen in de directie van de GSD, in
het college van Burgemeester en Wethouders en in de Tweede Kamer. De
ingevoerde nABW geldt daarbij als schoolvoorbeeld. De doelstelling van deze
wet is geweest de uitvoering te vereenvoudigen, maar de complexiteit ervan is
juist groter geworden. Dat komt doordat meerdere wetten zijn geYntegreerd tot
een nieuwe wet, zonder dat daarbij aandacht is geschonken aan de
achterliggende materiele complexiteit van in casu inkomensposities, woon- en
leefvormen en vermogensposities. Daarnaast biedt de nABW de gemeenten
wat meer beleidsvrijheid, waardoor 'gemeenten budgettair in de toekomst een
belangrijke rol gaan spelen' en het voor hen 'urgent wordt om meer en meer
maatregelen te bedenken' die 'allemaal (...) op de een of andere manier een
administratieve weerslag hebben'. Concrete voorbeelden daarvan zijn de
initiatieven tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het toekennen
van een koudetoeslag - die de complexiteit van de uitvoering, maar daarmee
ook van de automatisering, eerder vergroten dan verkleinen. Want:

"Voor ieder van die acties moet je een vaststellingsproces doen op een moment dat je
moet beslissen of iemand er recht op heeft. (...) Dat betekent dat je een continu proces
van monitoring hebt. Van de vermogenspositie, de inkomenspositie, de verhouding
ten opzichte van de arbeidsmarkt, en de woon- en leefsituatie. (...) Het zijn dus de
veelheid van maatregelen an de intensiteit - het feit dat iemand constant gemonitord
moet worden - die het complex maken."

Behalve de politiek-bestuurlijke hindernissen voor de ontwikkeling naar
effectieve beleidsuitvoering en adequate informatievoorziening staan ook de
concrete verschillen tussen te integreren administraties (zoals die van de GSD
met die van het GAK) in de weg van een succesvolle informatisering van de
uitvoeringsprocessen. Volgens de interim manager is de kern van het
probleem gelegen in het verschil in doeleinden, waarvoor de afzonderlijke
administraties zijn opgezet:

"Dat doel is nooit om te kunnen vergelijken met administraties van andere
organisaties. Dus je kunt op je vingers natellen dat als je twee bestanden tegen elkaar
gaat uitdraaien, je altijd voor rare problemen komt te staan. (...) Het is makkelijk om
bitjes over een lijn te krijgen, maar het is hels-moeilijk om er een interpretatie aan te
hangen. Het berichtenverkeer volgens standaarden loopt nu weI, maar de vraag is: wat
staat erin als je het binnenkrijgt?"
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Een adviseur informatievoorziening stelt dat ook het plan om de sociale
diensten, de arbeidsvoorziening en de uitvoeringsinstanties te laten werken
met client-volgsystemen tot op heden nog niet verwezenlijkt is vanwege de
systeemverschillen:

"Om de client te kunnen volgen heb je een daarop afgestemd systeem nodig, waarin
een impliciete gegevensuitwisseling zit, met een gezamenlijke vastlegging van
gegevens. Voor die koppeling zijn de systemen van die drie instanties niet gebouwd."

Effectiviteit van koppelingen
De verhouding tussen kosten en baten van de door wet- en regelgeving
verplicht gestelde bestandsvergelijkingen laat sterk te wensen over. Volgens
de projectleider gegevensuitwisseling komt dat mede omdat de opzet verre van
optimaal is:

"Als gevolg van gegevensuitwisselingen zijn wij bezig om achter de feiten aan te
lopen. We steken heel veel energie in een later deel van het primaire proces, om te
kijken of het aan het begin van het proces weI goed is gelopen."

Ook de respondent van het ministerie geeft aan dat de werklast die de
afhandeling van belastingsignalen met zich brengl, hoger is uitgevallen dan
verwacht:

"(...) wij realiseerden ons heel goed op het departement dat die belastingsignalen
ontzettend veel ellende betekenden voor gemeenten. Maar we hadden natuurlijk wel
het idee dat die geweldige offers niet alleen financieel de moeite waard waren. We
hebben toen weI de uitvoeringsproblemen wat onderschat; dat leverde weI erg veel
problemen op."

De effectiviteit van koppeling wordt voorts beinvloed door de interne
onderverdeling in functies, omdat die (nog) niet is afgestemd op de
verwerking van externe gegevens. In de huidige organisatie kan onderscheid
gemaakt worden tussen een contactambtenaar, een wetstechnisch adviseur en
een administratief ambtenaar. De contactambtenaar heeft direct onderhoud
met de clienten en maakt een voorstel op voor de toekenning van een bepaalde
uitkering. De wetstechnisch adviseur beoordeelt dat voorstel door toetsing aan
wet- en regelgeving. De administratief ambtenaar vertaalt het voorstel ten
slotte in cijfers en regelt de betaalbaarstelling. De verschillen in
(gepercipieerde) verantwoordelijkheden leveren volgens de projectleider
gegevensuitwisseling echter geen goede bijdrage aan de kwaliteit van de
interne gegevens:

"Daar zitten allerlei discrepanties tussen. Omdat die contactambtenaar met een andere
insteek (...) gegevens verzamelt dan de administratief medewerker (...) nodig heeft om
ze op een goede manier vast te kunnen leggen. (...) Dat spanningsveld maakt (...) dat
die gegevens voorlopig nog zeer troebel zullen blijven."
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Ook de uitvoeringscoordinator twijfelt aan het nut van de tot op heden

ingezette informatisering, maar dan vanwege de ontstane situatie van
information    overloadn,     die de effectiviteit van de communicatie over
individuele gevallen vermindert. Het aloude persoonlijke netwerk van relaties
wordt geprefereerd boven het huidige systeem van informatievoorziening:

"Je had dan korte lijnen naar externe instanties, waardoor ook de gewenste informatie
en gegevens beschikbaar kwamen. In de loop van de tijd is dat (...) geautomatiseerd
(...). Of het echt verbeterd is, daar twijfel ik aan. Die contacten van vroeger leverden
volgens mij meer informatie op dan nu het gehele geautomatiseerde systeem. Je krijgt
nu een dusdanige bulk van informatie dat je er niks aan hebt."

Een adviseur informatievoorziening voegt daaraan toe dat de verwerking van
de resultaten van computer matches op dit moment zorgt voor een vertraging
van de primaire werkprocessen:

"(...) een procedure als de verwerking van de inkomstenverklaring [wordt] onnodig
verstoord door het feit dat je soms een zogenaamd verschil ziet tussen wat de klant
meldt en wat het ziekenfonds ziet. Dat kost enige tijd om dat uit te zoeken, en dan
blijkt het vaak ook nog loos alarm te zijn.

-

6.4.2.3 Verwachtingen

Nadruk op communicatie
De directeur van de LVO stelt dat in de sociale zekerheid een
communicatiefase za\ aanbreken, die gernitieerd zal worden door specifiek op
datacommunicatie en chipcards georienteerde softwarehuizen. In deze fase
dient de mogelijkheid tot onderlinge gegevensuitwisseling gerealiseerd te
worden door (1) standaardisatie van gegevens en (2) de bouw van een
gemeenschappelijke informatie-infrastructuur.

Dat deze fase vooral zal worden aangestuurd door softwarehuizen, ligt volgens
de voormalig medewerker alleen al in financiele zin voor de hand. Volgens
hem is het zelf ontwikkelen en onderhouden van een informatiesysteem
onbetaalbaar aan het worden:

"Ik voorzie dat ook de grote steden er niet meer omheen kunnen om naar de grote
standaard-leveranciers te stappen. Naar mijn mening verliezen daardoor ook die
grotere steden een heel stuk flexibiliteit en macht, terwijl de grote leveranciers een
steeds belangrijkere rol gaan spelen in de koppeling tussen gegevensuitwisseling en
bronnen van extemen naar de sociale diensten toe."

In dit toekomstperspectief worden sociale diensten dus in toenemende mate
afhankelijk van de grenzen die een paar dominante softwareprogramma's aan
de structuur van de organisatie zullen stellen.

137



De intensivering van de externe communicatie wordt ook aangestuurd vanuit
de wetgeving. De voormalig medewerker illustreert deze reeds in gang gezette
ontwikkeling:

"Wat, in het kader van de nABW, steeds meer gevraagd wordt, is dat je samenwerkt.
Je werkt samen met de Volks Krediet Bank, Arbeidsvoorziening, het algemeen
maatschappelijk werk, met de Jellenek Kliniek. Dus je bent continu bezig om in dit
verband met elkaar gegevens uit te wisselen."

De combinatie van nieuwe regelgeving en kostenstijging met betrekking tot
investeringen in ICT maakt de verwachting legitiem, dat GSD-en weI moeten
gaan samenwerken in een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of dat
sommige zelfs zullen moeten fuseren. Vooral de lokale politiek lilla echter
niet bereid zulke vergaande stappen te ondernemen. De voormalig
medewerker vraagt zich hardop af, wanneer de lokale politiek in staat zal zijn
om haar verantwoordelijkheid te plaatsen in het licht van de efficiency van de
organisatie en van de dienstverlening aan clienten. In dat geval zal worden
besloten dat voortaan de schaalgrootte van de organisatie bepalend zal zijn
'voor het al dan niet Oberhaupt kunnen volgen van die technologische
ontwikkeling'.

Nog weer een andere reden voor intensievere communicatie en voortgaande
integratie is gelegen in de lessen die men heeft getrokken uit de vele projecten,
gericht op bestandsvergelijking, die als zodanig de ogen hebben geopend voor
de noodzaak tot samenwerking. Het meest concrete resultaat is het reeds
besproken Inlichtingenbureau, dat ofwel - zoals nu geadviseerd wordt - zelf
gegevens gaat verwerken (zie paragraaf 6.2.2), ofwel als verwijsindex gaat
fungeren. Indien het advies van het Expertisecentrum wordt gevolgd, waarin
het Inlichtingenbureau de externe gegevens verzamelt en vervolgens zelf
vergelijkt met door de GSD-en aangeleverde gegevens, verwacht een adviseur
informatievoorziening enkele problemen: (1) er zal een grote stroom mutaties
plaatsvinden tussen het bureau en de sociale diensten (waardoor bovendien
een soort schaduwbestand van elke sociale dienst zal moeten worden
aangehouden), (2) er zal een complexe verantwoordelijkheids-verdeling tussen
alle betrokken moeten worden gemaakt en (3) de afhandeling van signalen zal
voor een groot deel door een externe organisatie gestuurd worden, terwijl de
ervaring is dat externe sturing (in casu door het ministerie) averechts kan
werken op de effectiviteit van de informatieverwerking (door dubbele
Signalering en verstoring van dagelijkse werkprocessen).

Op het punt van dienslverlening aan de burger kan de communicatiefase
tevens revolutionaire veranderingen met zich brengen. De interim manager
ziet de positie van de burger verschuiven naar initiator van zijn eigen
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administratieve bijwerkingen - op zijn eigen chipcard24. Hoewel voor de
burger aan een dergelijke virtuele staat enerzijds meer eisen verbonden zijn,
ziet hij anderzijds meer vrijheid ontstaan:

"Nu wordt de burger omheind door allerlei administraties. Overal staan admini-
stratieve hekken en perkjes omheen. Uiteindelijk zou de burger zelf door een vrij
parklandschap moeten kunnen wandelen en op iedere bankje waar hij op wil gaan
zitten, zijn recht op dat bankje via die chipcard even moeten kunnen claimen. En niet:
'u zit nu eenmaal binnen dit hek, dus er is maar 66n bankje waarop u kunt zitten'. Laat
de burger dat zel f maar uitzoeken."

Veranderingen in de organisatie
De voormalig medewerker ziet - op basis van de ervaring die hij in zijn eigen
GSD heeft opgedaan - al op korte termijn verandering komen in de interne
functieverdeling: de informatisering zal de organisatie dwingen de inrichting
van haar bedrijfsproces te veranderen. Door invoering van het nieuwe
automatiseringspakket zal de GSD namelijk gedwongen worden de
uitkeringsadministratie aan de voorkant van het proces te plaatsen. Daardoor
wordt de uitkeringsadministratie in feite opgeheven, omdat haar taken worden
gerntegreerd met de taken van de contactambtenaar. Een concreet gevolg
daarvan is dat de contactambtenaar direct verantwoordelijk wordt voor het
formuleren van een data-voorstel in plaats van een advies aan de
wetstechnisch adviseur. Daardoor zal het voorstel meteen voorzien worden
van concrete cijfers met betrekking tot de betaalbaarstelling. Een en ander
betekent ook dat voortaan de verificatie van de clientgegevens bij externe
bronnen reeds v66r de wetstechnische toetsing plaatsvindt. De
contactambtenaar wordt dientengevolge omgevormd tot een 'administratief
werkvoorbereider',  die een compleet voorstel  aan de wetstechnisch consulent
presenteert. Deze toetst het voorstel aan de relevante wet- en regelgeving,
maar kan ook het voorstel als onvoldoende beoordelen, wanneer hij van
mening is dat een bepaald extern signaal onvoldoende onderzocht is.

Ook de uitvoeringscoordinator ziet een dergelijke ontwikkeling. Volgens hem
zal het met de introductie van een nieuw intern informatiesysteem en met de
inwerkingtreding van het Inlichtingenbureau (of een ander interorgani-
sationeel systeem) mogelijk worden om in de structuur van organisatie met
procesgerichte teams te gaan werken. In die teams zullen de functies van
contactuele, administratieve en financiele medewerkers tot op zekere hoogte
gerntegreerd worden - hetgeen de interne communicatie en afstemming van
werkzaamheden aanzienlijk kan verbeteren. Een verdere digitalisering van
dossiers en integratie van interne systemen faciliteren niet alleen deze
functionele integratie, maar zullen ook een belangrijke verandering in de
cultuur van de organisatie met zich brengen. Immers, terwijl nu iedereen

'bezig is' met 'zijn dossier', zal straks elk teamlid van iedere client de directe
fase van afhandeling kunnen opvragen.

139



6.4.3    Integratie en implementatie

6.4.3.1 Inleiding

Aan de hand van de concepten horizontalisering, virtualisering en
infocratisering is nagegaan in welke mate en in welke vorm zich binnen de
GSD bepaalde bestuurlijk-organisatorisch ontwikkelingen voordoen, die de
mate van integratie, de toepassing van koppelingstechnieken en daarmee
samenhangende veranderingen in de positie van de burger mede beYnvioeden.

In het scenario van horizontalisering leidt de inzet van informatietechnologie
tot intensivering van de interne en externe communicatie, waardoor
beleidsuitvoerders gezamenlijk over voldoende informatie beschikken om zelf
(voor een deel) veranderingen in het te voeren beleid te kunnen doorvoeren.
Omdat deze ontwikkeling naar meer horizontaal georienteerde organisaties
('netwerkorganisaties') veelal gepaard gaat met de opsplitsing van die
organisaties, met het uitbesteden van diensten en taken en met het verzelf-
standigen van eenheden, is daaraan bijzondere aandacht besteed. Concreet is
bekeken of zich, mede als gevolg van de toepassing van ICT, een tendens tot
verschuiving van de beleidsontwikkeling en beleidsverantwoordelijkheid naar
het niveau van uitvoeringsinstanties voordoet, of van een tendens tot
herdefiniering van de bestaande organisatiegrenzen sprake is en of een
vergroting van de beleidsvrijheid van uitvoeringsambtenaren aan de orde is.

Ten aanzien van de vraag of en in welke mate bij GSD in toenemende mate
een virtualisering van de beleidswerkelijkheid plaatsvindt, is bekeken in
welke mate het gebruik van digitale gegevens bepalend is geworden voor de
beleidsvoering. Er is achtereenvolgens aandacht besteed aan de mate waarin
en de wijze waarop informatiesystemen en de daarin opgeslagen persoons-
gegevens gebruikt worden voor de uitvoering van beleid, het genereren van
beleidsinformatie en de handhaving van recht en beleid.

Het derde scenario, infocratisering van de beleidsvoering, is bestudeerd door
te letten op de mate waarin en de wijze waarop legitimiteit wordt toegekend
aan de in informatiesystemen vastgelegde gegevens. Concrete

aandachtspunten betreffen de onderlinge afstemming van verwerkings-
procedures (rationalisering van de informatievoorziening), het al of niet
gelijkschakelen van de inhoud en structuur van gegevens (verificatie-
afspraken) en - daarmee samenhangend - het maken van afspraken over
wie geautoriseerd wordt tot vaststelling van de juistheid van welke gegevens
(autorisatie). In principe wordt dus bekeken in hoeverre de virtuele
beleidswerkelijkheid wordt geformaliseerd door gezamenlijke formele
afspraken over de manier waarop de in de informatiesystemen opgeslagen
gegevens dienen te worden gernterpreteerd.
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6.4.3.2  Indicaties voor horizontalisering

Algemeen
Hoewel de GSD steeds meer gegevens uitwisselt met andere organisaties op
uitvoeringsniveau, wordt de beleidsuitvoering - vooral in financitile termen
- gedomineerd door de verticaal georienteerde machtsverhouding met het
ministerie. De voormalig medewerker brengt die verhouding als volgt onder
woorden:

"We zijn denk ik 6dn van de meest gecontroleerde instanties in de Nederlandse
samenleving. We hebben een accountantscontrole, we hebben een controle van de
Rijksconsulent Sociale Zekerheid. En als we het dus niet goed doen, als ze vinden dat
we onvoldoende verifieren, valideren of wat dan ook, dan kan dat een korting op de
bijstandsuitkering tot gevolg hebben. We declareren 90% van de uitkeringen bij het
Rijk en 10% betalen we zelf. Het financiale belang van het ministerie is dus 90% voor
elke uitkering die we betalen. Ze willen zien dat je verifieert. Ze willen kopieen in de
documenten zien van de bankafschriften - zodat ze zien dat de bankafschriften
gecontroleerd worden."

Desalniettemin wijzen verscheidene ontwikkelingen erop dat een start
gemaakt wordt met een zekere mate van horizontalisering. Het lijkt daarbij
alsof de behoefte aan een waarborg van de kwaliteit van gegevens als een
incentive functioneert. Zo heeft de koppeling met de bestanden van het GAK
geleid tot nadenken over de kwaliteit van de eigen en andermans registraties
en is dit aanleiding geweest tot nader onderzoek naar kwaliteitsverbetering.
Andersom werkt het ook: vanaf het moment dat de kwaliteit van de GBA als
redelijk betrouwbaar wordt beoordeeld, worden de GBA-gegevens leading
voor de verificatie van de door burgers verstrekte NAW-gegevens. Volgens
een bijdrage van de voormalig medewerker, waarin hij spreekt over het
gebruik van de GBA, lijkt horizontalisering onlosmakelijk verbonden te zijn
met de perceptie die men van de gegevenskwaliteit heeft:

"Door die standaardisering, maar ook door de nadruk die andere organisaties hebben
gelegd op hun eigen informatie, zijn we steeds horizontaler ten opzichte van elkaar
gekomen. De GVI bijvoorbeeld, van de bedrijfsverenigingen, is de afgelopen jaren
aanzienlijk verbeterd, omdat ze (...) zichtbaar hebben gernvesteerd in de kwaliteit van
de eigen gegevens.  Als hier anderhalf jaar geleden  iets van de arbeidsvoorziening
kwam, dan ging dat zo de prullenbak in. Want eigenlijk wisten wij het weI beter. Maar
nu weten we, doordat ze zelf aan de slag zijn gegaan, dat er een steeds horizontater
relatie is gekomen. Dus die afhankelijkheid is enorm wederzijds geworden. Er is geen
organisatie meer die om de GSD heen kan, want we hebben een behoorlijk
betrouwbare gegevensverzameling. Maar al die andere organisaties nu ook. Dus als er
dan een keer iets is, dan is er geheid ook echt iets aan de hand. In vergelijking met
anderhal f jaar geleden  is er duidelijk een kentering waarneembaar. Niemand  is  meer
gebaat bij gegevensverzameling waar je zelf eigenlijk niet achter kan staan."
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Voor een horizontalisering van de beleidsuitvoering zijn, behalve de kwaliteit
van gegevens, de onderkenning van een gemeenschappelijk belang en van een
zekere mate van interdependentie van groot belang. In principe verloopt de
implementatie van projecten, gericht op gegevensuitwisseling, in twee fasen.
De eerste fase is te omschrijven als een fase van lijdelijkheid, waarin de GSD
maar rustig dient af te wachten in welke vorm en in welk tempo de gevraagde
gegevens verstrekt zullen worden. In de tweede fase, die van onderkenning
van een gemeenschappelijk belang en van een zekere mate van
interdependentie, ontdekken de externe partners (de Belastingdienst, het
GAK) dat er voor de eigen organisatie voordelen aan de samenwerking
kunnen zitten, zoals een verbetering van de kwaliteit van de eigen bestanden.
Deze fase kan ingegaan worden door het maken van afspraken in Service
Level Agreements, maar wordt ook vaak op vrij natuurlijke en geruisloze wijze
bereikt. Een voorbeeld daarvan is de gegevensverstrekking door het GAK aan
het RIF. Op het moment dat alle vier de RIF's tegelijkertijd
informatieverzoeken indienen, raakt het GAK er langzaam aan van overtuigd
dat het beter is gezamenlijke afspraken te maken. Binnen het GAK is immers
nogal wat personeel bij de selectie van gegevens betrokken en bovendien is
men genoodzaakt een apart programma voor de uitwisseling te schrijven. Op
dat moment, zo stelt de projectleider fraudebestrijding, besluit men afspraken
te maken die met het vraagstuk van interdependentie rekening houden:

"Enerzijds hou je vanuit de RIF's rekening met bepaalde onmogelijkheden, en ander-

zijds gaat de andere partij rekening houden met de noodzaak vanuit de kant van de
RIF's. Dan zie je ineens een versnelling in de mate van informatie-uitwisseling
mogelijk worden. .

Herdefiniering van taken en bevoegdheden
De projectleider gegevensuitwisseling onderscheidt, in algemene zin, allerlei
variaties van sociale diensten in termen van de keuze die, in verband met de
toenemende informatisering, gennaakt wordt voor een bepaalde

organisatorische opzet - van pure uitkeringsorganisatie tot een instantie met
een ongekend breed takenpakket. Dat betekent dat sommige diensten bewust
bezig zijn met grensvervaging, terwijl andere juist bewust hun grenzen strikt
vaststellen op het niveau van de oorspronkelijke taakstellingen. Een GSD die
zich op nieuwe terreinen begeeft heeft zich bijvoorbeeld voorgenomen een
meer belangrijke rol te gaan spelen in de toeleiding naar de arbeidsmarkt of de
dienstverlening in het kader van schuldsanering. Maar waar enkele gemeenten
al met een volledig geYntegreerd loket van de arbeidsvoorziening,
bedrijfsverenigingen en de sociale dienst aan de slag zijn, is de bestudeerde
GSD pas recentelijk begonnen met het plan tot gezamenlijke categorisering in
het kader van de toeleiding tot de arbeidsmarkt (via het meetlat-systeem, zie
6.3.3). Toch is op dat terrein al een zekere integratie van functies en
gegevensgebruik te constateren. In feite leiden de doelstellingen van de
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nABW, vooral de verbetering van de uitstroom, tot die nauwere samenwerking
met arbeidsvoorziening. Als vanzelf groeit gaandeweg het besef dat met bijna
dezelfde client en dus met veel dezelfde gegevens gewerkt wordt. Daardoor
wordt het logisch te spreken over het aanbrengen van eenduidigheid in het
intake-proces, onder meer door het verbreden van de activiteiten naar beide,
vooraf gescheiden, werkterreinen. Ook hier speelt de onderkenning van een
gemeenschappelijk belang en van interdependentie dus een rol.

Op deelterreinen, zoals bij fraudebestrijding, wordt een verschuiving van
taken en bevoegdheden al concreet zichtbaar. Zo ervaart de projectleider
fraudebestrijding voortdurend pogingen om aan de eigen werkzaamheden
taken van andere organisaties toe te voegen:

"Een rasvoorbeeld: gisteren   was   er een conferentie over automatisering   en
gegevensuitwisseling (...) waarbij het GAK dan en passant laat vallen: 'wij hebben
een uitstekend systeem. Dat gebruiken wij intern voor onze fraudebestrijding, maar
we stellen het graag ook aan anderen ter beschikking,  want het werkt perfect'.  Zo  van:
'andere bedrijfsverenigingen, maar ook gemeenten: jullie kunnen dat ook wel van ons
gaan gebruiken'.

"

Hier speelt het bezitten van een voorsprong op het terrein van ICT dus een rol
met betrekking tot mogelijke herdefiniering van taken en bevoegdheden.
Daarnaast kan een concrete politiek-bestuurlijke prioriteit, zoals voor aanpak
van de zwarte fraude, specifieke sturing geven aan een dergelijke
ontwikkeling. In de formule van het RIF is de verstrengeling van functies in
feite zelfs een basisprincipe. Doordat medewerkers van de GSD, de
Belastingdienst en het GAK gezamenlijk gebruik maken van de van
verschillende organisaties afkomstige informatie, en ze soms in
multidisciplinair verband bepaalde activiteiten uitvoeren, komt het voor dat
men soms bepaalde werkzaamheden eigenlijk voor de andere organisatie
uitvoert. De projectleider fraudebestrijding noemt een concreet voorbeeld:

"(...) de sociaal rechercheur van de sociale dienst (...) neemt in zijn verhoor nu vragen
mee die ook nodig zijn voor de sociaal rechercheur van het GAK (...) of van de
Belastingdienst. En andersom vindt dat ook plaats."

De neiging terughoudend te zijn met het inleveren van zeggenschap
(autonomie) heeft een remmende werking op het verstrengelen van functies.
Volgens een adviseur informatievoorziening hebben recente ervaringen met
bestandskoppelingen deze neiging eerder versterkt dan verzwakt. Volgens hem
is geleerd dat het belangrijk is om, wanneer externe instanties afzonderlijke
signalen aanleveren, intern de beslissing te kunnen nemen of het Oberhaupt de
moeite waard is om bepaalde signalen te filteren en te onderzoeken -
vanwege de kans op het tegen elkaar of tegen de eigen informatie 'wegvallen'
van die signalen. Uitbesteding van de verantwoordelijkheid voor de verificatie
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van gegevens (bijvoorbeeld aan het Inlichtingenbureau) wordt om die reden

niet nagestreefd:

"Wat we juist geleerd hebben  is dat je als organisatie de sturing of de afhandeling van
die signalen in eigen hand moet houden. (...) Het is (...) voor ons belangrijk een
bepaalde autonomie te behouden en niet teveel gestuurd te worden van buitenaf,
omdat we dan de mogelijkheid hebben het voor ons zelf hanteerbaar te houden."

Volgens de directeur van de LVO zal het verschuiven van taken en
bevoegdheden (lees: het inleveren van autonomie) echter onvermijdelijk zijn.
Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen betreffen de gevolgen van
gedetailleerde en gebruiksvriendelijke elektronische vacaturebanken en de
invoering van chipcards in de sociale zekerheid:

"Het inzetten van IT betekent dat er sommige groepen overbodig worden. Dat kunnen

functiegroepen zijn, maar dat kunnen ook managementgroepen zijn. En dat kan
binnen een bedrijf, maar het kan ook tussen kolommen. Je kunt je op enig moment

afvragen, als we de beschikking krijgen over elektronische vacaturebanken, (...) wat
dan nog de rol is van arbeidsvoorziening. (...) De invoering van card-technologie heeft
dezelfde aspecten: op het moment dat je card-technologie inzet om decentraal, bij de
client, je gegevens te brengen, dan moet je je maar eens afvragen wat hier en daar de
rol van uitvoeringsorganisaties wordt - als het gaat om recht. In die zin staan oude
organisatiestructuren ter discussie, of die komen ter discussie te staan als gevolg van

IT. (...) Een ambtenaar zit nu instanties af te bellen, dossiers door te ploegen, en

gegevens te controleren. Maar als nu al die gegevens op een kaart terechtkomen; wat
moet die ambtenaar dan nog doen? Dan is de P'IT voldoende."

Verwacht wordt dat, parallel aan de private sector, in de sociale-
zekerheidssector eigenaren van kwalitatief hoogwaardige gegevens en een
adequate informatie-infrastructuur die omstandigheden in toenemende mate
zullen aanwenden om bepaalde werkprocessen van andere organisaties over te
nemen. Nu al heeft de GSD Zeewolde zijn financiele administratie uitbesteed
aan het GAK: de GSD Assen zelfs een deel van zijn bijstands maatschappelijk
werk. De directeur van de GSD spreekt in dat kader van een 'eerste grote
doorbraak in de verzuiling in de sociale sector' (Binnenlands Bestuur, 1997).
Op langere termijn zal ook deze ontwikkeling, zo denkt de directeur van de
LVO, niet lang stand houden. Wanneer immers nagenoeg alle administratieve
handelingen in de toekomst geautomatiseerd zijn, is het maar de vraag of
gemeenten en bedrijfsverenigingen voldoende technologische kennis zullen
bezitten om de verschillende systemen operationeel te houden. Als voorbeeld
geldt het Rinis: als er, zoals te verwachten is, voor gekozen wordt de systemen
'in de lucht te houden' door een gespecialiseerd bedrijf, dan betekent dat in
feite dat dit bedrijf de administratieve organisatie in handen heeft - want het
gaat dan om vrijwel volledig geautomatiseerde processen. Een dergelijke
vervaging van organisatiegrenzen en het ontstaan van virtuele organisaties zou
gepaard gaan met een vrijwel volledige uitbesteding van de beleidsuitvoering.
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De bestaande administratieve grenzen zouden daarbij echter wel eens
compleet anders kunnen liggen, zoals lijkt wanneer de directeur van de LVO
spreekt over de invoering van card-technologie:

"(...) ik denk dat de sociale zekerheid op een gegeven moment de mogelijkheid krijgt
mee te liften op een kaart die er al is. (...) als er dan nog geen sprake is van vervaging
van organisatiegrenzen... Sociale zekerheidsinstanties in Nederland zullen nooit zelf
een kaart op de markt brengen. Wat de Interpay's en de Roccade's zullen gaan zeggen
is: je kan meeliften in onze systemen. En dat kost je niets. (...) Moet je eens kijken
welke kosten we nu maken voor de uitvoering. En waarom kost het niets? Want we
rekenen gewoon 40 miljard die via die lijntjes loopt in renteopbrengsten. Dan weet ik
wel dat de keuze snel gemaakt is."

Veranderingen in de beleidsvrijheid
De verhouding tussen de GSD enerzijds en de lokale en landelijke politici en
bestuurders anderzijds is op het punt van beleidsvrijheid op weinig punten
veranderd in het voordeel van de GSD. De bijstandsmaatschappelijk
medewerkers beschikken tegenwoordig weliswaar over veel meer externe
verificatiebronnen dan voorheen, maar toenemende verplichting tot
afhandeling van steeds meer soorten signalen leidt eerder tot minder dan tot
meer bewegingsvrijheid. Die verplichting dringt zich in twee vormen aan hen
op: door bepalingen in wet- en regelgeving en door de cultuur van de
organisatie zelf, die ertoe leidt dat afhandeling de facto onontkoombaar is. De
interim manager verwoordt die de facto verplichting door aan te geven dat
veranderingen in het informatiebeleid uiteindelijk vaak onontkoombaar zijn
als een bepaalde gegevensuitwisseling in de praktijk eerder regel dan
uitzondering wordt. Omdat een GSD een eenling wordt als hij dat voorbeeld
niet volgt, heeft hij vaak weinig keus - ook wanneer het ministerie of de
wetgever geen expliciete verplichtingen heeft opgelegd.

Veranderingen in de beleidsvrijheid verlopen in algemene termen langs deze
lijnen: aanvankelijk lijkt de koppelingspraktijk meer keuzeruimte aan de
uitvoering te bieden, maar geleidelijk aan wordt die vrijheid beknot door van
hogerop opgelegde verplichtingen. Uit uitspraken van de projectleider
gegevensuitwisseling kan opgemaakt worden dat een zekere mate van
horizontalisering op beleidsuitvoerend niveau welhaast gestuurd wordt door
een specifiek daarop toegesneden vorm van verticalisering:

"(...) het ministerie zegt dat er in de wetgeving geen belemmeringen mogen zijn om op
het terrein van gegevensuitwisseling optimaal te kunnen samenwerken. (...) Daar waar
er vroeger gestuurd werd op het afhouden van gegevensuitwisseling met het oog op de
privacywetgeving, wordt er nu gezegd: u heeft allemaal de mogelijkheid om optimaal
samen te werken en gegevens te verzamelen. (...) waar we nu in feite last van hebben,
is dat we dan een jaar later op ons kop krijgen van de Rijksconsulent. Die zegt dan dat
we onze gegevens niet voldoende geverifieerd hebben, terwijl we daarvoor wei de
mogelijkheid hadden."
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Zowel landelijke als lokale politici dwingen dus tot samenwerking met andere
uitvoerende instanties 'over een horizontale lijn, waarvan blijkt dat het in feite
helemaal niet mogelijk  is'. De voorgestane integrale armoedebestrijding,  met
daarin centrale plannen voor een koude-toeslag of voor kwijtschelding van
onroerend makbelasting, vormt een voorbeeld van de situatie waarin sprake is
van een te grote afstand tussen politiek-bestuurlijke beleidsvorming en
praktische uitvoerbaarheid. In de praktijk leiden verplichtingen tot
samenwerking immers tot lastige vraagstukken als de vaststelling van het al of
niet voldoen aan de gestelde criteria, omdat de gebruikelijke methoden van
gegevensuitwisseling (lees: het gebrek aan ervaring met profiling)
onvoldoende betrouwbaar inzicht in de specifieke omstandigheden van de
burgers genereren.

Op het ministerie wordt, ten aanzien van de achtergronden van invoering van
dergelijke verplichtingen tot gegevensuitwisseling, gesproken over een
wisselwerking tussen initiatieven van gemeenten en de eigen initiatieven.
Wanneer het ministerie op lokaal niveau succesvolle projecten ontdekt, stelt
men die werkwijze vaak landelijk verplicht vanuit de gedachte 'wat goed is
voor Apeldoorn, is goed voor heel Nederland'. Het benutten van de
beleidsvrije ruimte door sociale diensten heeft soms dus geleid tot een
vermindering van diezel fde ruimte - zo is af te leiden uit de woorden van de
respondent van het ministerie:

"(...) gemeenten hebben hun eigen activiteiten vergroot.  Ik weet niet of daardoor de
beleidsruimte vergroot of verkleind is,  maar ze hebben in ieder geval de beleidsruimte
die ze hadden ingevuld door er harder aan te gaan trekken. Het ministerie heeft

natuurlijk wei een aantal maatregelen getroffen die centraliserend zijn. Het is
bijvoorbeeld dcht een verplichting om te werken met belastingsignalen."

Maar soms ook niet:

"(...) gemeenten zijn zelf begonnen met gegevensuitwisseling met ziekenfondsen. Op
een gegeven moment is er in de Kamer gezegd (...): 'Dat is het idee van de eeuw;
kabinet, zorg ervoor dat sociale diensten massaal gegevens uit gaan wisselen met
ziekenfondsen'. Vervolgens is (...) een experiment uitgevoerd, waar (...) vrij
teleurstellende resultaten uitkwamen met betrekking tot de bruikbaarheid (...). Maar
dat heeft gemeenten er echt niet van weerhouden een relatie aan te gaan met het
ziekenfonds. "

' Vrij teleurstellende resultaten' zijn echter ook aanwijsbaar bij andere,   wel
verplicht gestelde projecten. Volgens een adviseur informatievoorziening
heeft het ministerie dan ook lange tijd over onvoldoende kennis van de
werking van koppelingsoperaties beschikt:

"Wat in het begin zeker een misverstand was, en wat nu dus duidelijker begint te
worden, is dat de politiek en ook het ministerie van Sociale Zaken min of meer altijd
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geredeneerd hebben van: als je maar bestanden koppelt, dan heb je het lek boven. (...)
Vaak is het zo dat een koppeling alleen leidt tot een signaal, waardoor je weI  weet dat

er mogelijk iets aan de hand kan zijn, maar je daarna nog een hele procedure in moet,
waarbij je nadere gegevens moet opvragen bij andere instanties, voordat je
daadwerkelijk kan vaststellen of er echt iets aan de hand is. (...) Dus: daar waar de
politiek en het ministerie dachten dat het koppelen van gegevens bij wijze van spreken
het panacee van alles was (...) daar begon het eigenlijk pas voor de sociale diensten."

Op het gebied van informatiebeleid is de beleidsvrijheid van sociale diensten

aanvankelijk bewust ingeperkt.    Toen het ministerie    eind 1991 centrale

afspraken met de Belastingdienst had gemaakt, is aan de Rijksconsulent de
taak toebedeeld gemeenten strikt te controleren op de afhandeling van
belastingsignalen. Dit 'krachtige toezichtsinstrument' is volgens de respondent
van het ministerie ingezet om 'die vluchtroute' meteen af te snijden, 'omdat
het anders niet had gewerkt'.

Ten aanzien van de ontwikkelingen in de toekomst bestaat enig verschil van
mening tussen de respondenten. De directeur van de LVO verwacht een
toename van onderlinge uitwisseling van beleidsinformatie tussen GSD-en;
voor een verdere verticalisering van het te voeren beleid zal, vanwege de
autonomie van gemeenten, onvoldoende draagkracht gegenereerd kunnen
worden. De voormalig medewerker ziet de Regiegroep van de VNG echter

zodanig aansturen op standaardisering van gegevensuitwisseling, dat de ruimte
voor het voeren van een eigen informatiebeleid zal verkleinen. Ook een
adviseur informatievoorziening zinspeelt op een dergelijke ontwikkeling:

"(...) je kan er zeker van zijn dat je straks ook alle signalen die het 1nlichtingenbureau
kan leveren, zal moeten verwerken. Dat is niet een faciliteit waar je gebruik van kAn
maken, je zal er gebruik van m6eten maken."

Genereren van beleidsinformatie
Net als op het punt van verandering van de beleidsvrijheid is de ontwikkeling
naar het zelf genereren van beleids- of managementinformatie nog niet ver
gevorderd. De geringe mate waarin uit gegevens betreffende de beleids-

uitvoering waardevolle beleidsinformatie wordt gegenereerd heeft te maken
met het ontbreken van de benodigde afstemming van de bestaande informatie-
infrastructuren, maar ook met het gegeven dat de bestuurders van sociale
diensten, wethouders en gemeenteraden, nog niet voldoende doordrongen zijn
van de noodzaak zelf beleidsinformatie te genereren. De mate waarin zij
vrijheid hebben zelf beleid te maken (in financiele termen: 10%) vormt geen

belangrijke aanleiding voor verandering op dat punt. Hier vormt het gebrek
aan bestuurlijke belangstelling (ofwel aan onderkenning van een bepaald
gezamenlijk belang) een hindernis voor een meer optimale benutting van
informatietechnologie. Volgens de interim manager kan de behoefte aan
nieuwe toepassingen van ICT met het oog op verbeteringen in de
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bedrijfsvoering, de zogenaamde technology-pulp , nog niet opboksen tegen de
bestaande bestuurlijke belangentegenstellingen.

Ook daar waar sprake is van structurele vormen van gegevensuitwisseling
vormt dat geen aanleiding tot het gezamenlijk benutten van de infrastructuur
voor het vergaren van beleidsinformatie. Instanties als de Belastingdienst, de
IBG of de bedrijfsverenigingen hebben immers in feite zelf weinig belang bij
de verstrekking van gegevens aan sociale diensten, waardoor ze zich strikt
beperken tot het voldoen aan hun verplichtingen in dat kader. Een aansporing
tot nauwere samenwerking dan het maken van de hoogst noodzakelijke
afspraken over gegevensuitwisseling is daarbij niet aan de orde. Een adviseur
informatievoorziening:

"Als die afspraken er zijn, en het functioneert, dan heb je verder eigenlijk geen
contact meer. Het is echt geen trigger om nu eens op andere niveaus of op een andere
wijze te gaan samenwerken. .

Een achterliggende verklaring voor het uitblijven van samenwerking is dat een
wederzijds belang daarbij nog ontbreekt omdat de gegevensuitwisseling tot op
heden vooral in het kader van de rechtmatigheidscontrole plaatsvindt - en
nog nauwelijks ten behoeve van doelmatigheidscontrole. Waar weI in het
kader van doelmatigheid gegevensuitwisseling plaatsvindt, zoals nu met de
aanzetten naar een Centrum voor Werk en Inkomen, is juist weI een
gemeenschappelijk belang aanwezig, namelijk de interesse in 66n en dezelfde
groep personen: de clienten van de GSD. Bij de bestudeerde GSD staat deze
ontwikkeling echter nog in de kinderschoenen.

Desalniettemin wordt op een aantal terreinen de eerste stappen gezet naar het
genereren van beleidsinformatie - zoals dus bij 'samenwerking werk en
inkomen', maar ook bij armoedebestrijding en ander specifiek doelgroepen-
beleid. De voormalig medewerker geeft aan dat zulke beleidsinformatie
strategische waarde kan hebben in de interactie met het ministerie:

"(...) het is natuurlijk ontzettend prettig (...) wanneer de Rijksconsulent (...) heeft
gezegd dat je aan een bepaald onderdeel onvoldoende aandacht hebt besteed, dat je
met twee drukken op de knop kunt aangeven wat je met een bepaalde doelgroep hebt
gedaan, wat je er mee bereikt hebt. Dus dat is een absolute winst voor onze
organisatie geweest."

Ten behoeve van de armoedebestrijding is door de GSD met behulp van
gegevens uit diverse bronnen een beeld gevormd van de doelgroep, en dat
beeld heeft indirect geleid tot beleidsvorming: er is een gemeentelijk
armoedeproject opgestart. De politiek-bestuurlijke agenda is in dit geval mede
op grond van profiling in de beleidsuitvoering bepaaid. Net als met betrekking
tot de beleidsvrijheid is echter de op beleidsuitvoerend niveau gegenereerde
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beleidsinformatie op politiek-bestuurlijk niveau niet zelden vertaald in
maatregelen met een ambitieniveau dat ver boven dat van de oorspronkelijke
initiatieven ligt. Zo is het legitiem te stellen dat de GSD zich uiteindelijk met
verschillende initiatieven (bestrijding van de fraude met behulp van
bestandsvergelijkingen, bestrijding van armoede door doelgroeponderzoek) in
de eigen vingers heeft gesneden. Althans, daar waar de initiatiefnemers de
aangedragen beleidsinformatie als signaal voor een verbeterde

informatievoorziening hebben bedoeld, is - zonder voldoende aandacht te
besteden aan de compatibiliteit van systemen en de gegevenskwaliteit -
besloten de experimentele werkwijze direct verplicht te stellen. De situatie die

dan op 'de werkvloer' ontstaat, legt de projectleider gegevensuitwisseling aan
de hand van de uitwisseling met het ziekenfonds uit:

"Op het moment dat we dat opgezet hadden, waren we ook verplicht die signalen
binnen een bepaaide termijn af te handelen - daar controleert het ministerie ons ook

op. Dat is dus ook een gigantische werkstroom die erbij gekomen is - waar dan ook
nog eens die overlapping in zit, waar dubbele in zitten. Dus ook dat moet weer met
elkaar vergeleken worden. Daar waar het dus eigenlijk een basis zou kunnen zijn, -
als je het op een goede manier aangeleverd krijgt -, tot een beter overzicht, een beter

informatiebeleid, een beter beeld van onze klanten, is het nu veel meer achter de
feiten aanlopen en betekent het een stuk werkverschaffing."

Ook de respondent van het ministerie onderkent die situatie:

"Het bleek eigenlijk nog veel meer nazoekwerk met zich te brengen dan we al hadden

verwacht. Het systeem is in feite een beetje bezweken aan zijn eigen succes."

Ook de ervaringen met profiling wijzen niet op een optimaal gebruik van ICT
ten behoeve van het management. Op het moment dat sociale diensten diverse
vormen van maatschappelijk werk bedenken teneinde bijstandsclienten 'iets

terug te kunnen laten doen' voor hun uitkering, blijkt dat de gebruikte
systemen absoluut niet zijn ingesteld op ondersteuning van dergelijk beleid.
De voormalig medewerker wijst daarbij weer op het onderscheid tussen
controle van de rechtmatigheid en de doelmatigheid:

"We hebben op dat onderdeel de clienten zo verschrikkelijk slecht in beeld, dat
toeleiding naar die werkplekken heel moeizaam verloopt. We weten eigenlijk

nauwelijks wat ze kunnen (...). Dat betekent dat we in die vorm van beleidsinformatie

(...) uiterst zwak zijn. We zijn zo gefocust op (...) het dichttimmeren van het
rechtmatigheidsverhaal,   dat   het (...) doelmatigheidsverhaal er gewoon achteraan   is

komen te bungelen.
9,

Een uitzondering op de scheiding tussen rechtmatigheid en doelmatigheid
vormt de aanpak van het RIF (die in principe gericht is op de rechtmatigheid).
Daarbij is op geringe schaal wel sprake van het genereren (en soms benutten)
van beleidsinformatie. Nadat op uitvoerend niveau bekeken is of de
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betreffende praktijk van zwarte fraude een incidenteel of een structureel
probleem vormt, komt deze 'beleidsinformatie' in een aantal gevallen,
bijvoorbeeld bij werkbezoeken van politici, aan de orde. Soms wordt dan op
politiek-bestuurlijk niveau (bijvoorbeeld uit electorale overwegingen) aan deuitvoerders de opdracht gegeven een nota te schijven over de problematiek. In
dat geval is de invioed van bestandsvergelijking en interorganisationele
gegevensuitwisseling (van het RIF) van wezenlijke invloed, omdat, zoals de
projectleider fraudebestrijding stelt, de resultaten van projectmatig onderzoek
altijd meer aandacht opleveren dan de uitkomsten van onderzoek opindividuele basis. In structurele zin kan echter niet gesproken worden van hetwegvallen van een scheiding tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering. Dat
komt doordat de positie van politici en bestuurders daar eenvoudig nog te
dominant voor is, maar vooral ook vanwege de inflexibiliteit van de bestaande
werkprocedures. Deze procedures houden in dat in de jaarlijks door deuitvoerders op te stellen werkplannen (waarop de 'managementcontracten'
met de diensten worden gebaseerd) slechts  in 10% vrije beleidsruimte   is
voorzien. Daardoor blijft de mogelijkheid tot het creeren van extra eigenbeleid beperkt tot het welslagen van de pogingen een deel van de eigen
beleidsplannen het volgende jaar binnen de resterende 90% te krijgen - en
dat kan alleen via de politiek-bestuurlijke weg (...).

6.4.3.3  Indicaties voor virtualisering

Doordat de beleidsuitvoering van de GSD nog maar deels is gernformatiseerd,is ook de mate waarin informatiesystemen en de daarin opgeslagen persoons-
gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en handhaving van beleid niet
bijzonder groot. WeI is duidelijk dat de poortwachtersfunctie van de GSD (decontrole van de rechtmatigheid van aanvragen voor uitkeringen)
geoptimaliseerd is door gebruikmaking van ICT. Volgens de voormaligmedewerker staat men zelfs op het punt een limiet te bereiken:

"Ik kan me bijna geen gegevensbron meer voorstellen die nog toegevoegde waarde
zou hebben voor het bepalen van de rechtmatigheid van de uitkering. (...) je kan alleen
nog maar zwartwerken, daar komt het op neer."

Door te wijzen op de verschillen plaatst de projectleider gegevensuitwisseling
echter een kanttekening bij het gecombineerde gebruik van digitale en
handmatige gegevens:

"Een gedeelte zit wei in onze bestanden, een ander deel niet - en het is niet
congruent. (...) er staan zaken in die niet in allebei staan, of die weI in allebei staan,
maar dan net even anders. (...) Er zal echter altijd weI een spanningsveld zijn tussen
de werkelijkheid en wat wij daarvan weten. Het komt zelfs heel vaak voor dat we tot
de conclusie komen dat we verschillende dingen weten en denken te weten, en die
kloppen dan niet met elkaar..."
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Van een dominantie van de virtuele beleidswerkelijkheid van de GSD lijkt
geen sprake. In het kader van de rechtshandhaving wordt weliswaar in
toenemende mate gebruik gemaakt van koppelingstechnieken, maar de
resultaten daarvan worden in de regel altijd gefilterd en gecontroleerd aan de
hand van handmatig opgeslagen of verstrekte gegevens. Bovendien worden de
beschikbare digitale gegevens nog te weinig aangewend voor het genereren
van beleidsinformatie, om Oberhaupt te kunnen spreken van een virtualisering
van de beleidswerkelijkheid. De respondent van het ministerie denkt dan ook
niet dat de toenemende beschikbaarheid van informatie en de verbeterde
mogelijkheden tot gegevensuitwisseling op uitvoerend niveau de relatie met
het departement hebben bernvioed - de sociale diensten hebben geen
voorsprong verkregen door bijvoorbeeld zelf beleidsinformatie te genereren:

"(...) ik denk dat het effect van dit soort ontwikkelingen op de totale bedrijfsvoering
van sociale diensten toch tamelijk beperkt is. (...) van gegevensuitwisseling is toch
weinig sprake. Het gevolg daarvan is volgens mij dat er uit die geringe
gegevensuitwisseling ook weinig management- en beleidsinformatie wordt
gegenereerd. (...) sociale diensten [zijn] over het algemeen heel zwak in het genereren
van managementinformatie en beleidsinformatie. Men heeft de handen vol aan de
grote problemen rondom de nABW, om de uitkeringen op tijd de deur uit te krijgen,
om een aantal gegevensuitwisselingen die lopen uit te voeren (...) en 'that's it''.."

6.4.3.4  Indicaties voor infocratisering

Hoewel voor een ontwikkeling naar virtualisering van de beleidsuitvoering
slechts een paar concrete indicaties gevonden zijn, is de behoefte aan
formalisering van virtuele beleidswerkelijkheden en samenwerkings-
constructies in diverse projecten van gegevensuitwisseling te constateren.
Steeds vaker leiden deze projecten als vanzelfsprekend tot afspraken over de
definities van begrippen en wordt aan de kwaliteit van de verstrekte gegevens
veel aandacht besteed. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de GBA, die
eigenlijk tot op heden als enige externe informatiebron als leading wordt
beschouwd. De verwachting is dat alleen door een sterke politieke dwang ook
andere administraties als basisbestanden zullen worden erkend. Met
betrekking tot sociale diensten wordt hieraan op twee manieren gewerkt. Ten
eerste stelt de Regiegroep zich tot doel om organisaties op een uniforme
manier gegevens te laten uitwisselen en daarbij tegelijkertijd te bepalen welke

gegevens leading zijn. Een voormalig medewerker noemt dit een uiterst

moeilijk proces, omdat het raakt aan de autonomie van de organisaties. De
onderlinge verschillen tussen het informatiebeleid van de meer dan 600
gemeenten26 leiden er volgens hem toe dat sturing en uniformering een 'fictie,
een illusie' is. Daarom kan alleen een grote aanpassing van de autonomie van
de bestaande organisaties een optimale inzet van informatietechnologie
bewerkstelligen:
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"Er is maar 6tn manier om de informatietechnologie in sociale diensten in Nederland
goed te krijgen, en dat is dat alle gemeentelijke sociale diensten 66n pakket hebben.
Heel Nederland 66n pakket. Ten eerste omdat je dan een ijzersterke positie hebt ten
opzichte van leveranciers, hoewel je uiteraard dan ook in zekere zin overgeleverd
wordt aan die betreffende leverancier."

Ten tweede worden sociale diensten in het kader van de nABW geacht
'diensten in te kopen', met name van de arbeidsvoorziening. Als inkopende
partij kan de dienst daarbij een aantal eisen aan de kwaliteit en de wijze van
aanlevering van gegevens stellen. Politieke sturing en mogelijkheden tot
concrete afstemming op de informatiebehoefte van de 'inkoper' zijn daarmee
de twee belangrijkste triggers voor een meer infocratisch vormgegeven
bedrijfsvoering van de GSD.

Onderlinge afstemming
Een zekere mate van rationalisering van de informatievoorziening door het
onderling afstemmen van procedures voor gegevensverwerking wordt
momenteel vooral gehinderd door een gebrek aan (het onderkennen van) een
direct belang voor de eigen bedrijfsvoering. Als voorbeeld geldt het
ziekenfonds, dat de GSD een groot plezier zou doen wanneer het voortaan de
einddata van bepaalde rechtsgronden zou registreren. Het ziekenfonds zou dan
extra gegevens moeten verzamelen om de signalering ten behoeve van de GSD
te kunnen verbeteren - en daar heeft men geen direct belang bij. Op een
ander punt, de registratie van werkgevers, heeft de GSD in dit kader juist wel
afspraken met het ziekenfonds kunnen maken. Veel ziekenfondsen houden,
wanneer een verzekerde meerdere werkgevers heeft, maar 66n van die
werkgevers aan als bron voor de verplichte verzekering, maar dit ziekenfonds
registreert op verzoek van de GSD alle werkgevers van de verzekerden. Omdat
ongeveer 95% van de clienten van de GSD (in ruil voor gunstige financiele
voorwaarden) bij het betreffende ziekenfonds verzekerd is, is immers het
benodigde wederzijdse belang aanwezig voor het behoud van de goede relatie.
Daardoor hebben onderlinge afspraken over de gegevenskwaliteit meer kans
van slagen.

Het ontdekken en duiden van een dergelijk wederzijds belang is volgens de
interim manager van grotere betekenis voor het totstandkomen van
samenwerkingsprojecten op het terrein van gegevensuitwisseling dan de rol
van de technologie:

"(...) dat is (...) de grote kunst van het creeren van efficiente samenwerking en daarbij
(...) is technologie volledig secundair. Je zult eerst af moeten spreken welke gedeelde
belangen er zijn tussen de betrokken organisaties (...) voordat je tot een
technologische samenwerking komt. Ofwel: Je zult eerst als bestuurders die ivin-w in
situatie gecreeerd moeten hebben, voordat je die technologie eronder gaat spijkeren."
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Een voorbeeld van een zodanig wederzijds belang vormt de in de nabije
toekomst te realiseren gelijkschakeling van door de GSD en de
arbeidsvoorziening te gebruiken clientgroepen in het kader van de uitstroom
volgens het meetlat-systeem. Verschillen in de benadering van clienten zullen
worden verminderd wanneer ook de GSD volledig gaat overschakelen op dat
systeem. Volgens de projectleider gegevensuitwisseling kan daardoor een
substantiele verbetering van de onderlinge communicatie bereikt worden:

"Nu is het vaak zo dat wij een klant doorsturen omdat die klant redelijk kansrijk of
heel erg kansrijk is. De normeringen die beide instanties hanteren, zijn echter

duidelijk verschillend. De meetlat kan een bijdrage leveren aan het verminderen van
die verschillen. (...) Omdat je dan over dezelfde begrippen kan praten. Je praat dan
bijvoorbeeld over iemand 'in categorie 2'."

Verificatie-afspraken
In het geval van profiling op basis van de meetlat-categorieen zouden er door
de GSD gegevens verzameld gaan worden, die in principe niet tot de core

business van de GSD behoren - zoals detailgegevens betreffende iemands

opleiding. Deze taakuitbreiding is dan een rechtstreeks gevolg van de wens de
structuur en inhoud van een bepaalde set gegevens gelijk te schakelen aan de
set van een andere organisatie, in casu aan het meetlat-systeem van de
arbeidsvoorziening. Bij de GBA gelden dergelijke afspraken over de
verificatie van gegevens al: naam-, adres- en woonplaatsgegevens worden
altijd geverifieerd door raadpleging van de GBA.

Autorisatie-afspraken
Ook het maken van afspraken over de bevoegdheid van organisaties om als
enige de waarde van bepaalde gegevens te kunnen vaststellen, een kernpunt
van infocratisch bestuur, is eigenlijk nog alleen maar in de praktijk gebracht
met de GBA. Een adviseur informatievoorziening geeft aan dat de GBA die
positie niet zozeer te danken heeft aan de wettelijke bepalingen daaromtrent,
maar aan de perceptie van een bepaalde mate van betrouwbaarheid:

"(...) als je kijkt naar de betrouwbaarheid van de GBA, dan zeg ik: wat in de GBA
staat is waar. En als dat niet zo is, dan is het aan de klant om het aan te passen."

In de toekomst zal het Inlichtingenbureau geautoriseerd worden de
betrouwbaarheid van gegevens vast te stellen - hetzij op eigen kracht, hetzij
met behulp van de verstrekkende organisatie. Autorisatie zal aldus onderdeel
uit gaan maken van een afspraak tussen de betrokken partijen. De interim
manager is daarin heel stellig:

"Dit is een kwestie van 'waarheid moet je afspreken'. Waarheid is niet iets objectiefs
wat ergens in Nederland als een soort NAP-peil aan de kerktoren van Amersfoort
hangt (...). Waarheid spreek je af. Je zegt op een gegeven moment, zoals bijvoorbeeld
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bij de GBA: de GBA is leidend. (...) Hoe de realiteit er ook uitziet. Als blijkt dat de
realiteit en de GBA-gegevens van elkaar afwijken, dan geefje dat door aan de GBA
en dan gaan zij dat onderzoeken. Dan heb je dus de verantwoordelijkheid voor dat
stukje waarheid bij de GBA gelegd. Zo moet je dat ook verdelen bij het
Inlichtingenbureau. Er zullen altijd afwijkingen tussen de realiteit en de
administratieve weergave blijven, maar je kunt afspreken hoe erg dat is."

6.4.3.5  Implicaties van integratie voor implementatie

Een centrale vraag van de casestudy is welke implicaties de toenemende
integratie van informatiesystemen en -netwerken heeft voor de beleids-
uitvoering van de GSD. Ter beantwoording daarvan is geinventariseerd welke
mate van integratie zich bij de GSD voordoet en welke bestuurlijk-
organisatorische consequenties deze ontwikkeling met zich brengt.

Ten aanzien van de mate van integratie is de conclusie dat de GSD zowel
intern als extern in een startfase verkeert. Het belangrijkste informatiesysteem
bestaat uit een kern van relationele basisgegevens met daaraan weliswaar meer
dan vijftig interne applicaties gekoppeld, maar juist de 'spaghetti'-structuur
daarvan vormt een hindernis voor integrale toegankelijkheid en
gemeenschappelijk gebruik van gegevens. De integratie met externe
organisaties is niet grootschalig te noemen en waar aanwezig zijn de
incompatibiliteit van systemen, bestandsvervuiling, en verschillen in
standaarden niet bevorderlijk voor de totstandkoming van een adequate
informatievoorziening. Het wachten is op het aanbreken van een
communicatiefase waarin door standaardisatie van gegevens en het bouwen
van gemeenschappelijke informatie-infrastructuren een volwassener niveau
van integratie kan worden bereikt.

Doordat nog maar voorzichtig de eerste stappen op het pad van integratie zijn
gezet, zijn ook de mogelijke bestuurlijk-organisatorische implicaties van de
toepassing van ICT en het koppelen van gegevens slechts in geringe mate
waarneembaar. Het uitvoeren van informatiebeleid (structurele

gegevensuitwisseling) is in de praktijk nog sterk afhankelijk van het door het
ministerie opgestelde beleid- vooral door de sterke controle op de uitvoering
daarvan. Mede daardoor kunnen maar een paar indicaties voor

horizontalisering gevonden worden, zoals bij het aangaan van samenwerking
met het arbeidsbureau, en bij de regionale samenwerking in het kader van de
bestrijding van de zwarte fraude. In algemene zin lijkt de perceptie van de
kwaliteit van uitgewisselde gegevens een belangrijke rol te spelen ten aanzien
van het al dan niet intensiveren van de communicatie met andere organisaties.
Waar gegevensuitwisseling (door het ministerie) verplicht is gesteld, lijkt de
perceptie van gegevenskwaliteit bovendien doorslaggevend voor het al dan
niet daadwerkelijk gebruiken van de nieuwe informatiebronnen in de
beleidsuitvoering. Daarnaast is voor een betekenisvolle intensivering van de
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communicatie van grote invloed of er sprake is van onderkenning van een
gemeenschappelijk belang en van een zekere mate van interdependentie.
Zolang de voordelen van gegevensuitwisseling voor de eigen organisatie niet
als zodanig worden onderkend, is het lastig overtuigd te raken van de
noodzaak een deel van de eigen autonomie in te leveren teneinde de vruchten
van de samenwerking te kunnen plukken.

Bij de fraudebestrijding van het RIF lijkt horizontalisering het verst gevorderd.
Zo heeft het GAK met de RIF's gezamenlijke afspraken gemaakt over de vorm
en wijze van onderlinge informatie-uitwisseling, en verbreden de rechercheurs
van de Belastingdienst, het GAK en de GSD wanneer nodig hun werkterrein
met dat van de andere twee organisaties. Een verschuiving van taken en
bevoegdheden staat ook op stapel waar het de voorgenomen samenwerking
met het arbeidsbureau betreft, maar deze is op het moment van onderzoek nog
niet vergevorderd.

Hoewel de GSD steeds meer (externe) informatiebronnen tot zijn beschikking
heeft, gaat dit niet gepaard met meer beleidsvrijheid. De wettelijke of de facto
verplichtingen gebruik te maken van vrijwel al die bronnen in het kader van de
rechtmatigheidscontrole leiden soms juist tot een inperking van de
beleidsvrijheid. De incompatibiliteit van systemen en het ontbreken van
politiek-bestuurlijke aandacht zijn belangrijke oorzaken voor de geringe mate
waarin de informatie-infrastructuur wordt ingericht en gebruikt om op
uitvoeringsniveau beleidsinformatie te genereren voor eigen gebruik. De
bestaande projecten en beleidsprogramma's op het terrein van
gegevensuitwisseling blijven doorgaans beperkt tot de oorspronkelijk over-
eengekomen of verplicht gestelde informatieverstrekking. Een uitzondering
wordt gevormd door een tweetal projecten, de bestrijding van de armoede en
de koudetoeslag, waarbij gegevenskoppeling is ingezet om beleidsinformatie
over de betreffende doelgroepen te genereren. Verwacht wordt dat wanneer de
GSD structureler aandacht gaat besteden aan de doelmatigheid van de
uitkeringen, zoals in de voorgenomen samenwerking met het arbeidsbureau,
het halen van beleidsinformatie uit de ter beschikking staande informatie-
systemen meer prioriteit zal krijgen.

De betekenis van indicaties voor virtualisering vallen welhaast weg in de
bredere context van een algemene toename van het belang van
gegevensverstrekking. Zo zijn sommige gegevens, zoals de GBA-gegevens,
dominant voor de besluitvorming bij aanvragen, maar spelen de door de
aanvrager te verstrekken papieren gegevens echter een zeker zo grote rol. Dat
geldt ook voor de afhandeling van signalen, waarbij handmatig verwerkte
gegevens in de praktijk nog altijd doorslaggevend zijn. De GSD werkt voorts
ook niet of nauwelijks met virtuele beleidswerkelijkheden (digitale profielen)
als basis voor de ontwikkeling van specifiek beleid.
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Hoewel bij de GSD zeker nog geen sprake is van de realisatie van een
infocratie, wijzen de manier waarop met GBA-gegevens wordt omgegaan en
de wens van de Regiegroep, om op uniforme wijze gegevens uit te wisselen en
vooraf vast te stellen welke informatiebron leading is voor de vaststelling van
bepaalde persoonsgegevens, op een duidelijke behoefte aan formalisering van
virtuele beleidswerkelijkheden in de nabije toekomst. De informatiebehoefte
van de vragende instantie (ofwel: de inkopende partij) lijkt daarbij te werken
als trigger, want deze zal een steeds beter op zijn interne werkprocessen
afgestemde standaard gegevenskwaliteit verlangen.

Het onderling a/3temmen van procedures voor verwerking van gegevens wordt
in de praktijk gehinderd doordat het belang daarvan voor de eigen
bedrijfsvoering niet aanwezig is of niet als zodanig onderkend wordt. Waar
dat belang wel onderkend wordt, zoals bij het registratie van
werkgeversgegevens door het lokale ziekenfonds, wordt die afstemming dan
ook gerealiseerd. Ook op dit punt lijkt het 'ontdekken' van een wederzijds
belang en interdependentie belangrijk; zo zal het door de GSD en het
arbeidsbureau te hanteren meetlat-systeem bevorderen dat de verwerking van
persoonsgegevens gestroomlijnd wordt.

Op het punt van het maken van afspraken over de verijicatie van gegevens

door gelijkschakeling van de inhoud en de structuur daarvan geldt de GBA als
voorbeeld. De GSD en de instanties waarmee hij gegevens uitwisselt
verifieren standaard de namen, adressen en SoFi-nummers van personen door
vergelijking met de GBA-gegevens. Hierdoor is een eenduidig gebruik van die
soort persoonsgegevens gewaarborgd. Naast de GBA zullen in de toekomst het
hanteren van het meetlat-systeem (arbeidsvoorziening) en de oprichting van
het Inlichtingenbureau tot een verdere gelijkschakeling van de eigen gegevens
aan die van externe organisaties leiden.

De autorisatie van bepaalde organisaties voor de vaststelling van de betekenis
van bepaalde gegevens is ook eigenlijk alleen maar bij de GBA aan de orde.
Dat wat in de GBA staat voor 'waar' wordt aangehouden (verificatie) is 6dn
deel van de afspraak, dat afgesproken is dat die waarheid alleen kan worden
vastgesteld door de beheerder van de GBA, de afdeling Burgerzaken, is een
tweede deel (autorisatie). De GSD en actoren in zijn omgeving beschouwen de
GBA-gegevens als leading voor de eigen besluitvorming - een 'afspraak' die
overigens eerder vanwege de perceptie van een goede gegevenskwaliteit
'gemaakt' is dan door de wettelijke plicht de GBA als basisadministratie voor
persoonsgegevens te gebruiken. In de toekomst zullen dergelijke afspraken
steeds meer gemaakt moeten worden. Zo zal bij het operationeel worden van
het Inlichtingenbureau niet alleen duidelijk moeten zijn wie het laatste woord
heeft ten aanzien van de waarde van NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook
ten aanzien van een begrip als 'inkomsten' of'vermogen'.
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Geconcludeerd kan worden dat bij de GSD op bestuurlijk-organisatorisch vlak
nog niet zo bijzonder veel veranderingen teweeg zijn gebracht door het
inzetten van ICT. De algemene verklaring hiervoor ligt voor de hand: de mate
van integratie is nog niet zo sterk. Tegelijkertijd dient gezegd te worden dat er
wel indicaties zijn voor een sterkere mate van horizontalisering, virtualisering
en infocratisering in de toekomst. Deze indicaties houden bijvoorbeeld
verband met de oprichting van een Centrum voor Werk en Inkomen, het
Inlichtingenbureau, het toepassen van het principe van de meetlat, met het
vergroten van de financiele verantwoordelijkheid van gemeenten, en met het
ingaan van een 'communicatiefase' - die naar verwachting aangezwengeld
wordt door de grotere softwarehuizen. In schemavorm ziet de stand van zaken
met betrekking tot bestuurlijk-organisatorische ontwikkelingen er - in de
bestaande situatie van geringe integratie - als volgt uit:

Schema 6.1 Intensivering van horizontate communicatie

horizontalisering verschuiving taken vergroting van de zelf genereren
en bevoegdheden beleidsvrijheid beleidsinformatie

indicaties voor slechts enkele geen echte indicaties slechts enkele
ontwikkeling naar indicaties indicaties
horizontalisering

GAK past taken verplichtingen in projecten
informatievoor- kader recht- armoedebestrijding en
ziening aan in kader matigheidscontrole koudetoeslag
RIF perken vrijheid eerder

in

recherchewerk GAIC
GSD en
arbeidsbureaus
soms geintegreerd
(RIF)

toekomst: toename, toekomst: toekomst: toename,
bijvoorbeeld door onduidelijk, meer doordat doelmatig-
samenwerking met indien financiele heid van uitkeringen
arbeidsbureau verantwoordelijkheid belangrijker wordt en

groter, minder indien door toename
Inlichtingenbureau financiele
vrijheid verder verantwoordelijkheid
inperkt

157



Schema 6.2 Toenemend belang digitale gegevens

virtualisering bij besluitvorming bij rechtshandhaving bij beleidsinformatie

indicaties voor slechts enkele geen echte indicaties geen echte indicaties
ontwikkeling naar indicaties
virtualisering

GBA-gegevens bij afhandeling digitale profielen niet
leading, maar signalen fysieke of nauwelijks gebruikt
fysieke gegevens gegevens altijd
doorgaans dominant gebruikt ter controle

toekomst: toename, toekomst: toename, toekomst: toename,
vooral door CWI en vooral door doordat doelmatig-heid
Inlichtingenbureau Inlichtingenbureau van uitkeringen

en betere gegevens- belangrijker wordt en
kwaliteit door toename

financiele
verantwoordelijkheid

Schema 6.3 Toename afspraken over waarde gegevens

infocratisering onderlinge afspraken over de toewijzen
afstemming van verifi catie van autorisaties voor
procedures voor uitgewisselde gegevens vaststellen waarde
gegevens- van bepaalde

vet·werking gegevens

indicaties voor slechts enkele slechts enkele slechts enkele
ontwikkeling naar indicaties indicaties indicaties
infocratisering

afspraken met GBA als GBA als
ziekenfonds schoolvoorbeeld schoolvoorbeeld
afspraken met GAK
in kader RIF

toekomst: toename toekomst: toename op toekomst: toename.
op diverse fronten diverse fronten (CWI, behoefte aan
(CWI, meetlat- meetlat-systeem, eenduidigheid en
systeem, Inlichtingenbureau) kwaliteit dwingt
Inlichtingenbureau) daartoe

Geconcludeerd kan worden dat de implicaties van integratie voor
implementatie van de GSD niet schokkend genoemd kunnen worden, maar dat
men kennelijk wel op een drempel staat van een bescheiden omwenteling
richting horizontalisering, virtualisering en infocratisering. De geringe mate
van integratie en van initiatieven tot samenwerking- waarvan realisatie vaak
tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft- verklaren het leeuwendeel van de
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huidige stand van zaken. Het ontbreken van de bereidheid autonomie in te
leveren, en het onvoldoende onderkennen van een belang voor de eigen
bedrijfsvoering en van een toenemende situatie van interdependentie zijn
belangrijke verklaringsfactoren voor het vooralsnog uitblijven van
grootschalige integratie van informatiesystemen en informatienetwerken. In de
specifieke situatie van de GSD verklaart het eenzijdige accent dat in beleid- en
regelgeving wordt gelegd op de rechtmatigheid van de uitkeringen bovendien
het uitblijven van de behoefte aan het gebruik van ICT voor het genereren van
beleids- of managementinformatie. Die keuze voor een accent op
rechtmatigheid is deels zelf een implicatie van integratie, omdat op politiek-
bestuurlijk niveau de resultaten van bestandsvergelijkingen - in combinatie
met de behoefte aan een strakker financieel beleid - een duidelijke incentive
hebben gevormd voor het verienen van prioriteit aan fraudebestrijding.

Beleidsonzekerheid en gebruiksonzekerheid
Als netwerkorganisatie heeft de GSD, daar waar het structureel gegevens
verwerkt die afkomstig zijn van (diverse) organisaties, te kampen met een
toename van onzekerheden aangaande het te voeren beleid

(beleidsonzekerheid) en aangaande de mogelijkheden tot gegevens-
uitwisseling en de interpretatie van uitgewisselde gegevens

(gebruiksonzekerheid). De omgang met en inzet van ICT als instrument om de
beleidsuitvoering te verbeteren is steeds bepaald    door een bepaalde
wisselwerking tussen uitvoeringsniveau en het politiek-bestuurlijk niveau.
Door de GSD of collega-GSD-en uitgevoerde experimenten met
gegevensuitwisseling zijn in een later stadium door het ministerie verplicht
gesteld, zonder dat gedegen kennis was opgedaan over de betrouwbaarheid en
effectiviteit van de gebruikte methoden. De eerste bestandsvergelijkingen
hebben gewezen op de grote omvang van een maatschappelijke probleem
(fraude met bijstandsuitkeringen), waarop al vrij snel besloten is tot verplichte
uitwisseling met de Belastingdienst en de bedrijfsverenigingen. De daaruit
voortkomende signalen leveren aanvankelijk een grote werklast op voor alle
betrokken instanties, doordat verschillen bestaan tussen de definities en de
kwaliteit van gegevens en tussen het ontwerp en de bouw van de gebruikte
informatiesystemen. Achteraf bezien kan worden gesteld dat de eerste
aanzetten tot integratie gepaard zijn gegaan met een groeiende onzekerheid
over de aanwezigheid en omvang van maatschappelijke en

uitvoeringsproblemen. Bovendien bestonden er sterke verschillen tussen de
door het ministerie en door de uitvoerders (de GSD) voorgestane wijze van
probleemaanpak. Het politiek-bestuurlijk niveau heeft de gebruikte methode
van gegevenskoppeling direct inzetbaar geacht voor het oplossen van een door
die methode in kaart gebracht probleem. Op uitvoeringsniveau is men al vrij
snel de mening toegedaan dat de omvang van de fraude niet snel en accuraat
vaststelbaar is met de gebruikte methode van gegevensverwerking, waardoor

de perceptie van zowel de omvang van het maatschappelijk probleem als van
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de prioriteiten voor de beleidsuitvoering niet overeenstemmen met de politiek-
bestuurlijke percepties.

Het uiteenlopen van de beeldvorming van de maatschappelijke problemen en
de wijze van aanpak (beleidsonzekerheid) enerzijds en het ontbreken van een
adequate informatie-infrastructuur en onduidelijkheid over de interpretatie van
gegevens anderzijds (gebruiksonzekerheid) is niet alleen aan de orde in de
relatie tussen het uitvoeringsniveau (de GSD) en het politiek-bestuurlijk
niveau (het ministerie), maar zeker ook - en doorgaans samenhangend
daarmee - in de informatierelaties die de GSD met andere uitvoerings-
instanties is aangegaan. Bij elke voorzichtige fase in de toename van integratie
en horizontalisering is aanvankelijk (of nog steeds) onduidelijk wat van de
nieuwe projecten gegevensuitwisseling kan worden verwacht. Zo is na de
uitwisseling met de Belastingdienst gekozen voor uitwisseling met de
bedrijfsverenigingen, en daarna met het ziekenfonds - telkens omdat
problemen met de kwaliteit van gegevens (vooral de actualiteit) hiermee sterk
zouden kunnen worden verminderd. Het duurt echter lang (en nog steeds)
voordat de onzekerheid over de precieze omvang van beleidsproblemen en een
effectieve koppelingsmethode substantieel verminderd kan worden. De GSD
is met deze onzekerheden op verschillende wijzen omgegaan. Wat betreft de
beleidsonzekerheid heeft hij, als in den lande eenmaal het 'succes' van
bestandskoppeling bekend wordt, vrijwel geen keus: hij dient zich aan te
passen aan de eisen die het ministerie op het terrein van gegevensuitwisseling
stelt. Tegelijkertijd is echter intern voortdurend nagedacht over methoden ter
verbetering van de informatievoorziening, in het kader waarvan bijvoorbeeld
steeds nieuwe filters voor de verwerking van signalen zijn ontwikkeld, en een
bijdrage is geleverd aan de plannen voor het Inlichtingenbureau. Ten derde
heeft de GSD getracht, door de samenwerking met bijvoorbeeld het lokale
ziekenfonds, de afhankelijkheid van onder meer de belastingsignalen te
verminderen. Op het moment van afsluiting van het onderzoek is sprake van
de inzet van een veelheid van methoden waarmee wordt getracht enige
zekerheid voor de beleidsuitvoering te creeren. De wisselingen in politiek-
bestuurlijke prioriteit (nABW, koudetoeslag, fraudebestrijding, uitstroom)
vormen echter een verstorende factor voor de stabiliteit van de organisatie; de
beleidsonzekerheid blijft mede daardoor groot.

6.5       Positionering van de burger

Nu de algemene en politiek-bestuurlijke achtergronden van de informatisering
van de GSD zijn verkend, wordt aandacht besteed aan veranderingen in de
positie van de burger als client van de GSD, die in meer of mindere mate te
maken hebben met het toepassen van koppelingstechnieken in de
beleidsuitvoering. Hierbij is aan de hand van vijf categoriean voor
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'positionering', door vraaggesprekken    met de respondenten    en    door
bestudering van interne en externe documenten, getracht zicht te verkrijgen op
veranderingen in de omstandigheden waaronder de burger zijn rechten kan
uitoefenen dan wei zijn plichten dient te vervullen. De categorieBn betreffen
'de onderkenning van rechten', 'psychische en sociale weerstanden', 'het
claimen van rechten', 'de behandelingsprocedure' en 'de rechtspositie'.

6.5.1     Onderkenning van rechten

Onder de categorie 'onderkenning van rechten' vallen vragen betreffende
veranderingen in het feitelijke kennisniveau van clienten aangaande
regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken dan wel waaruit voor hen
geldende verplichtingen voortvloeien.  In dit kader is de eerste vraag, of zich in
de uitvoering een zodanige praktijk van koppeling heeft ontwikkeld, dat een
verbeterd zicht is ontstaan op de verschillende rechten en plichten van de
clienten van de GSD. Indien dit het geval is, luidt de vervolgvraag of dit
verbeterde zicht gebruikt is om de betreffende burgers in kennis te stellen van
eventuele ongebruikte rechten dan wel niet vervulde plichten.

Zicht op clienten en kennisgeving aan clienten
Hoewel de situatie bij de GSD wijst in de richting van een ontwikkeling naar
integratie van administratieve functies en bestanden, leidt dat vooralsnog niet
tot een substantieel verbeterd zicht op de positie van de clientengroep.
Momenteel wordt dergelijk zicht vooral achteraf, in de back o#ice, verkregen.
Omdat de toepassing van koppelingstechnieken met name gericht is op
verbetering van de rechtmatigheid van de uitkeringen in plaats van op de
doelmatigheid, is deze beperkt tot controle van gegevens bij een individuele
aanvraag (front ofice) en het bestrijden van fraude in algemene zin door

bestandskoppeling (back office).In de huidige situatie heeft men bovendien
niet de beschikking over een voldoende adequate informatie-infrastructuur om
een goed inzicht te verkrijgen in de (potentiele) clientengroep. Zelf niet -
maar, volgens de voormalig medewerker, ook de burger niet:

"Er is een geweldige onderconsumptie op een aantal hele wezenlijke punten van de
sociale dienstverlening. Maar we hebben geen echt uitgebreid stimulerend,
motiverend informatietechnologiesysteem, waaruit mensen die rechten ook heel
duidelijk zouden kunnen afleiden."

Een voorbeeld van het gebruik van integratie van administratieve bestanden,
waarbij ICT wei wordt gebruikt om de client in kennis te stellen van zijn
rechten, biedt de experimentele samenwerking met de arbeidsvoorziening,
waarbij, volgens de projectleider fraudebestrijding, 'als het goed is' de client
ervan op de hoogte gesteld wordt wanneer een consulent van het
arbeidsbureau bij de intake merkt, dat een client geen gebruik maakt van een
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hem toekomend recht op een bijstandsuitkering. De verwachting is dat
wanneer het meetlat-systeem door GSD-en standaard gebruikt zal worden,
zich ook in de uitstroom naar de arbeidsmarkt een dergelijke ontwikkeling
voor zal doen.

Uit een voorbeeld uit de huidige praktijk van de voormalig medewerker blijkt
dat hindernissen uit onverwachte hoek in de weg staan van het gebruik van
nieuw verworven inzichten in de omstandigheden van clienten:

"We hebben onlangs een prachtig beleid ontwikkeld op het gebied van de minima, we
noemen dat een participatiefonds, en dat we niet hebben beperkt tot de
bijstandsgerechtigden, maar we hebben dat uitgebreid tot alle mensen met een
minimumuitkering in deze gemeente. Dat zijn mensen met een bijstandsuitkering,
mensen met een minimuminkomen, en mensen met een AOW-uitkering zonder
aanvullend pensioen. (...) We hebben berekend, dat als iedereen gebruik zou maken
van dat participatiefonds, dat dat vele miljoenen guldens zou gaan kosten. Dat hebben
we dus gewoon niet. Maar we weten dat een grote groep geen gebruik gaat maken van
die regeling, omdat ze het gewoon niet weten, niet durven of niet kunnen."

De verworven kennis kan in casu dus niet aangewend worden om de burgers
van de onderbenutting van hun rechtspositie in kennis te stellen, omdat het
onbetaalbaar zou zijn wanneer iedereen daadwerkelijk van zijn rechten
gebruik zou maken.

Met betrekking tot het vergroten van het zicht op verplichtingen van clienten
wordt door de directeur van de LVO een interessant toekomstscenario
geschetst, waarbij digitalisering van de verzekerdenadministratie het
zwartwerken op booreilanden risicovoller maakt:

"Tot nu toe was het niet mogelijk om tegen bedrijven te zeggen: op het moment dat
Jansen zich meldt, is hij gelijk geregistreerd in de database van het
verzekeringsbedrijf. Omdat dat nu nog een papieren handeling is, vult Jansen bij het
booreiland zijn naam en adres in, en Jansen is verzekerd als hij op het booreiland zit.
En als Jansen van het booreiland afkomt, en er is niks met hem gebeurd, dan gaat het
papier niet naar het verzekeringsbedrij f, maar wordt hij zwart uitbetaald. Als je nu het
risico voor Jansen groter maakt, en je zegt: je bent alleen maar verzekerd als je bij een
verzekeringsmaatschappij X geregistreerd bent, (...) dan zal Jansen zich weI drie keer
bedenken voordat hij echt onverzekerd naar het booreiland gaat. En dan straks
onverzekerd in een invalidestoel zit."

In het algemeen geldt steeds dat het eigen belang van de burger om goed
geregistreerd te staan van essentiele betekenis is voor de effectiviteit van ICT
ten behoeve van de uitvoering en handhaving van beleid. Het belang te allen
tijde verzekerd te zijn bij werkzaamheden op een booreiland, is momenteel
gewaarborgd door middel van het invullen van een formulier; in de nieuwe
situatie is dat formulier gedigitaliseerd, hetgeen, in combinatie met een
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verplichting tot elektronische gegevensuitwisseling en het beschikken over een
daarvoor geschikte informatie-infrastructuur, diezelfde waarborg biedt en
tegelijkertijd fraude met bijstandsuitkeringen risicovoller maakt.

Ook specifieke computer matches, zoals de bestandsvergelijking met het
ziekenfonds, worden niet ingezet ten behoeve van het verkrijgen van
informatie over het onbenut laten van rechten, maar alleen in het kader van de
rechtmatigheidscontrole (fraudebestrijding). De projectleider fraudebestrijding
vertelt dat clienten slechts bij toeval op basis van matches worden
geinformeerd over een situatie van onderbenutting. In het algemeen bestaat
slechts een te verwaarlozen deel van de resultaten van bestandsvergelijkingen
uit indicaties voor onbenut gebleven rechten. De projectleider
fraudebestrijding verwacht dat, mede vanwege de grote omvang van de
signalen, deze indicaties 'wegvallen in Jn van de bestanden', waardoor er
verder niets mee gebeurt. In de fase van de nadere verificatie van de
koppelingsresultaten komt het echter incidenteel wel eens voor dat bepaalde
clienten, die aanvankelijk juist als object van fraudeonderzoek van het RIF
doorgelicht worden, het geluk hebben dat ontdekt wordt dat ze niet alleen ten
onrechte in het onderzoeksbestand staan vermeld, maar ook nog eens recht op
bepaalde uitkering kunnen laten gelden. In dat geval zorgt de behandelende
medewerker er w81 voor dat de betreffende organisatie de client daarvan op de
hoogte stelt. De uitvoeringscoOrdinator vertelt dat dergelijke situaties zich ook
voordoen bij de schuld-hulpverlening aan clienten, bijvoorbeeld wanneer uit
de gegevens van het elektriciteitsbedrijf blijkt dat iemand grote
betalingsproblemen heeft:

"Als iemand hier bij ons komt en wij krijgen op een gegeven moment gegevens van
het GEB en daaruit blijkt dat hij een gigantische achterstand heeft, dan ga je eens
kijken wat er nog meer aan de hand is. Het kan aanleiding zijn om verder te kijken.
Mensen betalen vaak hun GEB niet, omdat ze andere problemen hebben."

6.5.2      Psychische of sociale weerstanden

De categorie 'psychische of sociale weerstanden' heeft betrekking op de
situatie waarin de burger, na onderkenning van de betreffende rechten of
plichten, mogelijk angsten dient te overwinnen om daadwerkelijk aanspraak te
maken op een recht dan wel een substantieel risico dient te nemen om zich aan
zijn plicht te onttrekken (bijvoorbeeld door te frauderen). Bij de bevindingen
is onderscheid worden gemaakt tussen respectievelijk een negatieve drempel
en een positieve drempel. Een negatieve drempel geeft uitdrukking aan de
situatie waarin de burger wordt ontmoedigd in het maken van legitieme
aanspraken op rechten (hetgeen leidt tot onderbenutting van de nABW); een
positieve drempel behelst situaties waarin de potentiele fraudeur wordt
ontmoedigd misbruik of oneigenlijk gebruik van de nABW te maken. Bekeken
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is onder meer of de praktijk van bestandskoppeling dergelijke drempels heeft
verhoogd, bijvoorbeeld doordat daarmee de groep bijstandsclienten sterker
sociaal geetiketteerd zou worden of doordat het beeld ontstaat dat het risico
om bij fraude opgespoord te worden, onaanvaardbaar groot is geworden.
Daarnaast is aandacht besteed aan de vraag of (belangen)groepen van burgers
de met behulp van koppelingstechnieken gegenereerde beleidsinformatie ter
beschikking wordt gesteld - waardoor zij over meer informatie komen te
beschikken ten aanzien van hun positie als client van de GSD.

Negatieve drempel
Op de vraag of de integratie van verschillende gemeentelijke administraties  in
de toekomst zou kunnen leiden tot een verbeterde voorlichting naar burgers,
antwoordde een voormalig medewerker dat de gemiddelde potentiele client
van de GSD daarmee nog niet over de drempel geholpen is. Hij onderscheidt
daarbij tussen een groep 'inactieven'  en een groep met 'schaamte':

"Wat juist zo kenmerkend is voor een hele grote groep van mensen die in die uitkering
zitten, is inactiviteit, echt 'achter de geraniums' blijven zitten, gewoon niet veel
inspanning meer leveren om wat dan ook te gaan doen. (...) De buurman die toevallig
weI die honderdtwintig gulden heeft gekregen voor zijn kunstgebit, omdat die het weI
wist, die doet weI veel moeite. (...) Daarnaast heb je (...) een gebied met (...)
welvarende mensen, waar je nog de schaamte hebt. Heel duidelijk: 'ik hou mijn
handje niet op'. Dat is daar een drempel die je nog veel hoort."

Behalve de welvarende groep zijn het vooral de ouderen in de samenleving die
drempelvrees hebben wanneer het aankomt op het aanvragen van een
uitkering. Die vrees komt voort uit een zeker schaamtegevoel, maar ook uit
onbekendheid met de regelingen. Gegevenskoppeling heeft vooralsnog niets
aan die situatie veranderd - het is volgens de projectleider fraudebestrijding
steeds dezelfde generatie van ouderen die buiten de bijstand valt. Van een
verhoging van de negatieve drempel door koppeling is volgens hem ook geen
sprake. Sommige burgers lijken zelfs minder geremd aanvragen in te dienen
dan voorheen, omdat zij (zeggen) het gevoel (te) hebben dat de GSD al zoveel
koppelt dat ze het weI horen als ze iets verkeerd doen:

"Het komt nogal eens voor dat klanten die aan ons voor de derde keer gegevens
moeten leveren, boos worden en zeggen: 'Moet ik dat nou weer vertellen? Want dat
heb ik bij het GAK of bij het ziekenfonds (...) ook al verteld'. En er zijn mensen die
gefraudeerd hebben, en die dan zeiden van: 'ik werk toch bij een gewone werkgever
en ik betaal toch belasting en ziekenfonds? Dus het was toch bekend dat ik werkte?'
(...) Dat zijn voor een deel natuurlijk alibi's die opgeroepen worden. Maar ik denk wei
dat achter al die alibi's een stuk van waarheid zit over hoe burgers er tegen
aankijken."

Deze groep gaat er dus van uit dat 'het systeem' wel 'zal piepen' als ze ergens
geen recht op hebben of iets verkeerd doen. Je zou kunnen zeggen dat daarbij
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de beeldvorming ten aanzien van koppeling de negatieve zowel als de
positieve drempel verlaagt, doordat men verwacht dat de koppelingspraktijk
borg staat voor een effectieve controle.

Opvallend hoog lijkt de drempel die bestaat ten aanzien van het aanvragen van

bijzondere bijstand. Meer dan een kwart van de rechthebbenden maakt geen
gebruik van de hen toekomende voorzieningen op dat terrein. Een voormalig
medewerker geeft daarvoor de reeds eerder genoemde oorzaken aan met
betrekking tot (1) een bepaald beeld van de koppelingspraktijk, (2) inactiviteit
wegens verwachte administratieve rompslomp en (3) onbekendheid met de
regeling. Immers, er zijn mensen die denken dat hun gegevens tegenwoordig
zodanig geverifieerd worden dat ze tegen de lamp lopen als ze frauderen, er is
daarnaast een groep mensen die het er niet voor over heeft om zestien pagina's
in te vullen om honderd gulden voor een nieuwe bril te krijgen. Ten slotte is er
een grote groep mensen die tcht niet weet dat ze voor een aantal zaken bij de
sociale dienst terecht kan - en dus uit andere bronnen dat soort dingen
betaalt.

Positieve drempel
Bij een verhoging van de positieve drempel is sprake van een preventief effect
van koppeling op misbruik en oneigenlijk gebruik van de nABW. De gedachte
is dat, doordat de koppelingspraktijk - bijvoorbeeld via de media -
bekendheid geniet bij de burgers, er minder gefraudeerd wordt. Hoewel 66n
van de adviseurs informatievoorziening denkt dat dat effect inderdaad

optreedt, blijkt uit cijfermateriaal van de projectleider fraudebestrijding dat
zowel de belastingsignalen als de ziekenfondssignalen maar een zeer matige
preventieve werking kennen. Waar bijvoorbeeld de belastingsignalen over
1989 een score  van 15% opleveren,  is dat percentage  over  1992  en  1993  nog
ruim 10%. Daarbij   gaat het weliswaar meestal   niet om recidives,  maar  om
'nieuwe' gevallen, maar juist die groep had gewaarschuwd kunnen zijn door
de aandacht die de media vanaf begin jaren negentig aan het fraude-onderzoek
besteden. De conclusie van de projectleider is dan ook:

"Het gaat langzamer dan ik had verwacht. (...) Blijkbaar heeft het niet die impact die
wij misschien hadden verwacht."

En, als mogelijke verklaring voor de 'nieuwkomers':

"Misschien heeft dat ook wat te maken met onze klantengroep, die daar onvoldoende
zicht op heeft, bijvoorbeeld omdat ze zich niet richt op de media en op voorlichting
zoals dat normaal gebruikelijk is.

"

Hoewel een voor de hand liggende gedachte zou zijn dat de matige afname
van de percentages te maken heeft met verbeteringen in de gebruikte
koppelingstechniek, blijkt deze verklaring geen soelaas te bieden. Inderdaad is
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de techniek in zoverre geperfectioneerd, dat iemand die binnen de
geformuleerde doelgroep valt, een grotere kans heeft opgespoord te worden.
De keerzijde van de medaille is echter dat het verbeterde proces van
gegevensfiltering tegelijkertijd bepaalde personen uit die strakker
gedefinieerde doelgroep filtert - door de meer stringente selectie is er als het
ware onvoldoende oog voor bijvoorbeeld nieuwe vormen van fraude.

Ook de uitvoeringsmedewerker ziet geen wezenlijk preventief effect van
bestandsvergelijkingen; hij acht een vermindering van het aantal signalen (dat
hij in zijn dagelijkse praktijk verwerkt) nauwelijks aan de orde. Alleen een
persoonlijke confrontatie door sociaal rechercheurs sorteert preventief effect,
zo is zijn ervaring.

Op het ministerie verklaart men de beperkte preventieve werking door te
wijzen op het feit dat de belangrijkste vergelijking, die met de Belastingdienst,
pas anderhalf jaar na dato plaatsvindt. Bovendien heeft de respondent een
interessante visie op de opvattingen die de gemiddelde fraudeur heeft over zijn
onwettige praktijken:

"Fraude is een vorm van goedkoop lenen (...) Als het om hele grote schulden gaat, dan
komt men er vaak financieel gezien redelijk vanaf. Sancties worden lang niet altijd
opgelegd, omdat men vaak al de handen vol heeft aan terugvordering. (...) Je leent
eerst 6000 gulden en betaalt het een aantal jaren later zonder rente terug."

Beschikbaarstelling beleidsinformatie
Op grond van matching of profiling geproduceerde beleidsinformatie wordt
eigenlijk nooit aan bepaalde groepen burgers beschikbaar gesteld. Veruit de
meest belangrijke reden daarvoor is dat dergelijke informatie eenvoudigweg
niet of nauwelijks beschikbaar is - ook niet voor de GSD zelf. De
uitvoeringscoordinator heeft wel een voorbeeld waarin zeer indirect de
resultaten van bestandsvergelijking worden aangewend om voor een bepaalde
groep burgers specifiek beleid te ontwikkelen - overigens zonder dat daarbij
die groep burgers zelf aan de slag kan met de gegenereerde informatie. Het               
gaat dan om op wijkniveau gericht uitvoeringsbeleid:

"(...) je probeert op basis van de gegevens die je krijgt uit de bestandsvergelijkingen
toch een bepaald beleid te maken. Je gebruikt die gegevens erbij, maar het is niet
zozeer dat je daar alleen op afgaat. Je hebt ook je eigen informatie".

6.5.3    Claimen van rechten

Het vraagstuk van de bureaucratische competentie van de burger is behandeld
door te bezien of de onduidelijkheid over de plaats voor het aanvragen van
uitkeringen door gegevenskoppeling is verminderd, en of de aan de burger bij
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het claimen van aanvragen gestelde eisen veranderd zijn. Bij dergelijke
veranderingen wordt gedacht aan de situatie, waarin de GSD althans een deel
van zijn informatie niet meer aan de client zelf hoeft te vragen, ofwel aan de
situatie waarin de mate van technologische intelligentie (de kennis van en
omgang met moderne ICT) van de burger mede van invloed is geworden op de
kans dat zijn claim op bepaalde rechten succesvol is.

Bij de GSD is de aanvraagprocedure nog niet merkbaar inzichtelijker
geworden. De burger zal pas echt gemakkelijker de juiste plek voor het
indienen van een aanvraag weten te vinden, wanneer het idee van
gemeenschappelijke loketten is gerealiseerd. WeI bestaat er nu al een tendens

tot integratie van voorheen gescheiden, specialistische afdelingen, die wordt
gefaciliteerd door verbeterde onderlinge communicatiemogelijkheden. Zo kan
de burger nu niet alleen op het hoofdkantoor, maar op alle kantoren terecht
voor schuld-hulpverlening, doordat verificatie van gegevens bij de
gemeentelijke kredietbank voortaan decentraal plaats kan vinden.

Het gevolg dat de toenemende integratie voor de aan de aanvrager gestelde
eisen heeft, is veel duidelijker: de ontstane horizontale samenwerking - in de
vorm van steeds weer nieuwe procedures voor externe verificatie - heeft als
direct gevolg dat de aanvraagprocedure in plaats van minder juist meer
inspanningen van de burger vergt. Steeds meer persoonsgegevens dienen bij
de aanvraag overlegd te worden, omdat steeds meer verificatiemogelijkheden
benut worden. Zo wordt er geverifieerd aan de hand van gegevens in de
systemen van het arbeidsbureau (PGI), het GAK (GVI) en de afdeling
Burgerzaken (GBA), maar ook nog via papieren documenten (bijvoorbeeld
een boekje van de ANWB om de waarde van een auto vast te stellen) en de
telefoon (bij twijfel, bij diverse instanties). De voormalig medewerker stelt

letterlijk:
"Dat betekent feitelijk dat aan de bureaucratische vaardigheden die mensen moeten
hebben om door een organisatie als de GSD heen te komen, steeds hogere eisen
worden gesteld. Als je hier wilt binnenkomen, dan krijg je een intake-formulier van
zestien pagina's. Zestien pagina's - kan je het je voorstellen?"

Hij wijst er op dat het voor de medewerkers moreel gezien steeds moeilijker
wordt om deze eisen door te voeren, juist omdat bekend is dat het vooral
betrekking heeft op mensen die 'vaste klant' van de GSD zijn geworden:

"Dat betekent dat er een toenemende spanning ontstaat tussen het feit dat we steeds

hogere bureaucratische vaardigheden eisen van mensen, en dat de doelgroep waar wij
voor werken, de bijstandsclienten, steeds 'harder' wordt. De goed bemiddelbare
clienten hebben we er allang afgeroomd, die zijn allang richting arbeidsmarkt gegaan.
Dat betekent dat je een heel moeilijk bemiddelbare groep overhoudt. (...) dat levert
een geweldige spanning op. Onze medewerkers voelen dat ook de hele dag. Die
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voelen aan de ene kant die eis van rechtmatigheid (...) en aan de andere kant ken je de
client die na veertien pagina's invullen de moed verloren heeft.-

Toch vindt de uitvoeringscoOrdinator dat de intake-procedure in de nieuwe
situatie is verbeterd - althans, wat betreft de rechtmatigheidscontrole:

"Vroeger was het echt zo dat je er maanden achter aan moest lopen om te zorgen dat
ze met hun gegevens kwamen. Dan werd de uitkering, zonder legitimatiebewijs, en
zonder SoFi-nummer, - zonder iets - verstrekt. Te gek om los te lopen."

Nu is de verantwoordelijkheid duidelijk weI bij de client komen te liggen, en
is het bovendien moeilijker voor hem geworden om gebruik te maken van de
gegevens van anderen. Zo wordt een verkeerd SoFi-nummer direct
geconstateerd, omdat in de GBA staat welke naam er bij een SoFi-nummer
hoort. Bovendien wordt de aanvraag niet behandeld voordat alle gevraagde
gegevens zijn verstrekt.

Door de nog geringe kwaliteit van de integratie van informatiesystemen
vormen de externe verificatieprocedures nog geen aanleiding te spreken van
een verbetering van de doelmatigheid van de aanvraagprocedure. Dat komt
vooral doordat bij 'gegevens' in de sociale zekerheid nog altijd gedacht wordt
aan 'papier'. 'Verificatie' heeft  dan  ook  in de regel betrekking op 'zichtbare
verificatie' in het handmatige dossier van de client: alle bewijsstukken dienen
in het dossier te zijn opgeslagen. Het zwaartepunt van de verificatieprocedure
ligt dus vooralsnog in de aanlevering van documenten door de client zelf - en
niet in de gegevensuitwisseling met externe instanties. De toegang tot en de
toegankelijkheid van externe informatiesystemen is nog onvoldoende om een
belangrijk deel van de informatievoorziening van de burger over te nemen. De
uitvoeringscoordinator denkt dat de aan de burger gestelde eisen sterk zouden
kunnen worden verminderd wanneer de gegevensuitwisseling verbetert wordt:

"Je moet echt gigantisch veel invullen en aanleveren om aanspraak te kunnen maken
op een uitkering. En dat is daarom soms zo lullig: al die gegevens zijn misschien al
weI bekend bij een instantie. Maar je hebt (...) vaak maar een beperkt inzicht in een
bepaaid programma. Als je bijvoorbeeld alle gegevens van een client zou krijgen van
het GAK, dan heb je al 90% minder nodig. Maar je krijgt van het GAK alleen maar
gegevens over de werkgeverssituatie."

De mate waarin de burger kennis heeft van de wijze waarop ICT werkt en
wordt ingezet in het uitvoeringsproces, de zogenoemde technologische
competentie, lijkt nog geen belangrijk item te zijn voor de positionering van
de burger als client van de GSD. Dat komt omdat ICT nog maar in geringe
mate in het uitvoeringsproces wordt ingezet. Voorzover dat wel het geval is,
zoals bij verificatie in de GBA, de PGI of de GVI, lijkt de technologische
competentie inderdaad een rol van belang te gaan spelen. De voormalig
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medewerker:

"Er is er (...) een heleboel controle in het nadeel van de client bijgekomen. Niet alleen
maar ten opzichte van de frauderende client (...) maar ook voor de groep die vijfjaar
geleden regulier de uitkering is ingegaan. Die loopt nu via allerlei gegevensbronnen
tegen hindernissen, hekken, en ballast aan. In die zin is de technologie voor een
aantal, met name voor onze hele zwakke doelgroep langdurig werklozen, een groot
probleem geworden."

Al met al lijkt de GSD op het punt van 'het claimen van rechten' in een
overgangsfase te verkeren. De manier waarop nu gebruik wordt gemaakt van
ICT brengt een verzwaard eisenpakket voor de burger met zich, maar het
ideaalbeeld voor de toekomst lijkt nabij. In dat beeld is op basis van de directe
beschikbaarheid van de benodigde gegevens sprake van een (administratieve)
integratie van de huidige drie processtappen van aanmelding, verificatie en
daadwerkelijke intake - waardoor de burger zich maar 6dn in plaats van drie
keer hoeft te melden. De directeur van de LVO maakt daarbij de vergelijking
met de geldtransactiemarkt, waarbij in relatief kort tijdsbestek succesvol

geautomatiseerd is. Hij verwacht dan ook dat het niet lang meer hoeft te duren
voordat in de sociale-zekerheidssector een zodanig automatiseringsslag wordt
geslagen, dat ook de aan de burger gestelde eisen aanzienlijk zullen
verminderen.

6.5.4 De behandelingsprocedure

Na de fase van het claimen van rechten start de volgende kritische factor voor
positionering met het in behandeling nemen van de aanvraag. In de casestudy
is aandacht besteed aan de lengte van de procedure, aan het vraagstuk van
gegevenskwaliteit, en aan de technologische competentie van de uitvoerings-
ambtenaar. Zo is gevraagd of moderne methoden van gegevensverificatie
leiden tot verkorting van de procedure en of, en zo ja op welke wijze, de
gegevenskwaliteit de besluitvorming bernvloedt. De technologische
competentie van de medewerkers is bestudeerd door de informatisering van
werkprocessen te relateren aan de beslissingsruimte en de interpretatie van
gegevens door de uitvoeringsambtenaren.
Lengte van de procedure
Ten aanzien van de vraag of de duur van de behandelingsprocedure is
veranderd, dient duidelijk onderscheiden te worden tussen de intake-

procedure, waarbij de burger aangeeft een bepaald recht te willen claimen, en
het daadwerkelijke proces van behandeling van die claim. De intake-

procedure is gemiddeld langer geworden, maar nadat de aanvraag eenmaal is

geaccepteerd volgt een relatief korte periode van behandeling van die
aanvraag. De projectleider fraudebestrijding wijst erop dat de verzwaring van
de verificatieprocedure gedurende de intake van aanvragen een vermindering
in de service naar clienten heeft meegebracht:
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"De nieuwe ABW heeft een drempelverhogend effect in zich, juist om de nadruk te
kunnen leggen op de verificatie. Dat betekent dat in het verleden de dienstverle-
ningstaak relatief belangrijker was. Een client werd eigenlijk direct geholpen en de
gegevens die geverifieerd moesten worden, werden pas achteraf geverifieerd."

Als een aanvraag eenmaal is geaccepteerd, dan verloopt de behandeling
daarvan echter sneller dan voorheen. Volgens de uitvoeringscoordinator is dat
te verklaren door een combinatie van twee factoren: de toename van het aantal
beschikbare persoonsgegevens en de toename van    de

verificatiemogelijkheden. De rechtmatigheid van de uitkering is daardoor
sneller vast te stellen, want:

"(...) je hebt meer inzicht in de clientgegevens dus kan je sneller je conclusies trekken.
Vroeger moesten wij ontzettend lang achter iemand aanhobbelen. Terwijl ze nu in 66n
keer alles moeten inleveren."

Gegevenskwaliteit
In het algemeen gesproken is de kwaliteit van de besluitvorming verbeterd,
maar dat is slechts indirect een gevolg van de toename van externe verificatie
en bestandsvergelijking. Externe informatie wordt namelijk altijd nader
onderzocht voordat deze mee gaat tellen in de besluitvorming; haar functie is
eerder aanvullend en signalerend dan doorslaggevend. De introductie van
koppelingsvormen werkt aldus als incentive voor nadere controle, maar
wanneer de kwaliteit van externe informatie te wensen overlaat, werkt dit
doorgaans niet door in de uiteindelijke beoordeling Indirect effect is weI dat
een beter en vollediger beeld ontstaat van de rechtmatigheid van
uitkeringsaanvragen. Tegelijkertijd is met de automatisering van
verificatieprocedures wel de mogelijkheid verminderd om in individuele
gevallen gerichte vragen aan andere instanties te kunnen stellen. Waar
voorheen de telefoon en het briefverkeer op de persoonlijke situatie
afgestemde vragen mogelijk maakten, biedt de elektronische informatie-
voorziening veel minder ruimte voor 'op maat' gestelde informatie-aanvragen.
De huidige verificatiemethode voorziet in een (te) grote hoeveelheid externe
signalen van (te) weinig specifieke aard.
Geconcludeerd kan worden dat het huidige gebruik van externe
informatiebronnen weliswaar indirect leidt tot een verbetering van de
rechtmatigheid van de uitkeringen, maar nog niet tot verbetering van de
doelmatigheid of tot directe verbetering van de rechtmatigheid. Anders
gezegd: enerzijds is het zicht op de rechtspositie van de aanvrager verbeterd
doordat de verificatieprocedures uiteindelijk dwingen tot nader onderzoek van
die rechtspositie; anderzijds staat het matige vertrouwen in de kwaliteit van
externe gegevens in de weg aan het gebruiken ervan als 6dn van de bronnen
voor het genereren van beleidsinformatie. Tegelijkertijd betekent dat echter
dat de verwachte negatieve effecten die het gebruik van inferieure gegevens
met zich brengt, zich niet voordoen. De directeur van de LVO wijst expliciet
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op een mogelijk ongewenste impact die de indeling in profielen of
doelgroepen in de toekomst kan hebben op de positie van de burger, door te
waarschuwen voor het rangschikken van individuen in een bepaald keurslijf.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer in het kader van de uitstroom
bijstandsclienten op grond van bepaalde kenmerken in een categorie
terechtkomen van moeilijk bemiddelbare personen, terwijl ze in feite met
enige bijscholing of op eigen initiatief best aan het werk zouden kunnen
komen:

"Dat zou ik levensgevaarlijk vinden. Ik vind dat onderdeel ook nog veel te weinig
door geexerceerd. Op dat moment bepaalt de computer het keurslijf waarbinnen we
ons moeten gedragen.

.

Technologische competentie
De beleidsvrijheid van uitvoeringsambtenaren van sociale diensten wordt in
de eerste plaats in toenemende mate beperkt door verplichtingen tot
afhandeling van externe signalen en het volgen van andere verificatie-
procedures. De adviseurs informatievoorziening schetsen het beeld van de
medewerker die, in vergelijking met een aantal jaar geleden, duidelijk minder
beoordelingsruimte heeft. Het 'verhaal' van de client dient nu daadwerkelijk
gecontroleerd en wel op basis van veel meer en andere gegevens dan
voorheen. De huidige situatie is er 6dn waarin de vrijheid van de medewerker
welhaast gereduceerd is tot het interpreteren (op basis van wetgeving, interne
voorschriften of afspraken met andere organisaties) van de uit verschillende
bronnen afkomstige signalen en gegevens. De uitvoeringsco6rdinator geeft aan
dat,  nu een 'infocratische' organisatie van de informatievoorziening nog geen
praktijk is, de technologische competentie van de medewerkers vaak
ontoereikend is:

"Nu haal je gegevens uit het systeem, en die informatie is vaak onvolledig, of je weet
het niet te interpreteren, omdat het een heel ander systeem is - dat laatste gebeurt
natuurlijk ook heel vaak. (...) die systemen zien er vaak zo anders uit, dat de mensen
niet alles kunnen interpreteren. Je moet dan toch wei een beetje inzicht hebben in 'hoe
het systeem werkt'."
Een andere factor van belang is dat de medewerkers die in direct contact met
de client staan, de contactambtenaren, juist degenen zijn die het minste
affiniteit hebben met informatietechnologie. De administratieve en financiele
medewerkers geven in hun voorbereiding van de dossiers aan welke signalen
gegevensuitwisseling heeft opgeleverd. De interpretatie van die gegevens
tijdens de confrontatie met de client vindt dus plaats door medewerkers die
weinig technologisch competent zijn. Mede vanwege het gebrek aan externe
en interne afspraken over de precieze betekenis van die gegevens is de
verwerking van koppelingsresultaten niet optimaal te noemen. De
uitvoeringscoordinator heeft daarvan een voorbeeld uit de alledaagse praktijk:
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"Het ziekenfondssignaal geeft bijvoorbeeld aan: 'die client is aan het werk'. De client
geeft bij ons netjes aan dat hij aan het werk is. (...) Het ziekenfondssignaal is dus
eigenlijk overbodig. Want wat doet die client? Die komt aan de balie en die zegt: 'lk
ben aan het werk en ik geef van de week weI mijn rechtmatigheidsformulier op (...).
Wat krijg je dan: ten eerste een mutatie aan de balie (...). Daarnaast krijg je informatie
op je rechtmatigheidsformulier (...). Tenslotte krijg je een ziekenfondssignaal, dat zegt
dat de client weer aan het werk is. (...) Het zijn drie verschillende mensen die
informatie in handen krijgen; het gevaar is natuurlijk heel groot dat ze alledrie een
actie gaan ondernemen."

6.5.5 De rechtspositie

In voorkomende gevallen is het voor de burger van groot belang dat hij weet
op basis van welke gegevens voor hem ongunstige beslissingen (afwijzing van
een aanvraag, terugvordering van gelden) worden genomen. De laatste
categorie vraagstukken voor de positionering van de burger heeft betrekking
op de mate waarin de burger zicht heeft of kan verkrijgen op de gegevens die
bij de totstandkoming van hem aangaande beslissingen worden gebruikt - en
op de herkomst van die gegevens. Bovendien is aandacht besteed aan de
rechtspositie van de client van de GSD in meer algemene zin, zoals met
betrekking tot het recht op inzage van de opgeslagen persoonsgegevens, de
privacy, de bewijslast en de zorgvuldigheid in omgang met persoonsgegevens.

Bij de bestudeerde GSD wordt, indien beslissingen over clienten (mede)
gebaseerd worden op gegevens uit externe bronnen, de burger op de hoogte
gesteld van de bron van die gegevens. Daarnaast heeft de client ook recht op
inzage in zijn dossier. Wel dient daarbij te worden aangetekend, dat soms eerst
bepaalde gegevens - zoals tips van derden - uit het dossier worden
verwijderd.

De resultaten van bestandsvergelijkingen worden in aparte systemen
opgeslagen - ook de resultaten die na nader onderzoek niet meer wijzen op
gepleegde fraude. Hoewel dat betekent dat men zicht blijft houden op de
personen die als 'ruwe treffer' zijn vermeld door de externe instantie die de
signalen heeft aangeleverd, is er weI, volgens een adviseur informatie-
voorziening, belangrijke informatie toegevoegd:

4,Er zijn speciale afhandelingscodes waarmee wordt aangegeven in welke fase van het
onderzoek het signaal is afgelegd. Maar je blijft geregistreerd staan, ook als het eerste
signaal ten onrechte is gegeven. Je kan dus in zo'n registratie zijn opgenomen, terwijl
er in feite niets aan de hand is. Bij mijn weten gebeurt daar verder niets mee. Het kan
natuurlijk op uitvoerend niveau toch bepaalde implicaties hebben, maar beleidsmatig
gebeurt daar helemaal niets mee."
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De verantwoordelijkheid van de client voor de kwaliteit van de op hem
betrekking hebbende gegevens is aanzienlijk groter geworden. In
voorkomende gevallen dienen uit externe bronnen verkregen gegevens
weerlegd te worden door de client zelf - het is niet zo dat de GSD zelf dient
te bewijzen dat de betreffende gegevens correct zijn. De voormalig
medewerker wijst erop dat deze verandering in bewijspositie met de invoering
van de nABW, die een aantal koppelingen verplicht heeft gesteld,
geformaliseerd is:

"In het kader van de nABW is eigenlijk zo'n beetje besloten de omgekeerde bewijslast
in te voeren. Dus het is niet meer zo dat wij moeten bewijzen dat iemand geen recht
heeft op een uitkering, maar de client moet bewijzen dat hij wel recht heeft op een
uitkering. En dat betekent dat je met de externe gegevensuitwisseling die je hebt, je
met elk signaal dat je uit de omgeving krijgt, de client kan confronteren."

De burger dient dus, vanwege de toenemende beschikbaarheid van informatie
uit externe bronnen, steeds vaker zelf bewijsmateriaal te overleggen. Op de
'werkvloer' wordt die ontwikkeling toegejuicht, al was het alleen maar omdat
daarmee de positie van de burger als client (in plaats van als rechthebbende)
sterker wordt benadrukt. De uitvoeringscoOrdinator:

"Ik vind dat er eigenlijk nog wat te weinig verantwoordelijkheid bij de client wordt
neergelegd. Als ik een huis wil kopen moet ik mijn hele hebben en houden
overleggen. Anders zeggen ze: 'pech gehad'. Je hoort toch wei vaak van 'nou okt, dat
kan hij niet overleggen, dat komt allemaal weI'. Nee..je moet gewoon zorgen dat je
dat kan overleggen!"

De rechtspositie van de burger lijkt in meerdere opzichten aangepast te
worden aan de behoeften van de uitvoeringspraktijk - waarbij bestaande wet-
en regelgeving wordt veranderd of gernterpreteerd naar gelang die
veranderingen dat eisen. Zo is bij de bestrijding van de zwarte fraude de
beleidswens, persoonsgegevens van verschillende organisaties te kunnen
combineren, aanleiding geweest een constructie te bedenken die weliswaar
niet bij wet verboden is, maar toch zeker raakt aan de grenzen van het
wettelijk toelaatbare. Concreet heeft zich bij de oprichting van het RIF het
probleem voorgedaan dat het vrijwel onmogelijk was het door de Wet
persoonsregistraties verplichte privacyreglement op te stellen. Volgens die wet
is de houder van een registratie immers degene, die het reglement opstelt, en
aangezien het RIF geen aparte rechtspersoon is maar een samenwerkings-vorm
tussen verschillende organisaties, was onduidelijk welke van de betrokkenen
houder van de registratie was. Uiteindelijk is een oplossing gevonden in de
vorm van een gezamenlijk houderschap - iets wat alleen mogelijk was omdat
niet in de wet staat dat het niet kan.27 Het gevolg is dat nu het lichtere regime

voor interne gegevensverstrekking van toepassing is, terwijl er duidelijk
sprake is van derdenverstrekking - waaraan de wet hogere eisen stelt,
bijvoorbeeld met betrekking tot de doeleinden van gegevensverstrekking.
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Ook de voormalig medewerker ziet dat belangrijke veranderingen in de
rechtspositie van de burger plaatsvinden als gevolg van de toenemende
integratie:

"In mijn perceptie is het hele begrip privacy in de Wet persoonsregistraties - wat
betreft gegevensuitwisseling - een steeds minder belangrijk fenomeen. Er wordt veel
makkelijker overheen gegaan dan vroeger. Als er maar iets aan de hand is in termen
van fraude, dan worden alle reglementen toch weI heel snel 'buiten de discussie'
gehouden of worden niet gemaakt, of het is gebaseerd op informele contacten. Dat is
op zich een heel linke ontwikkeling, hoewel ik vind dat we er zelf als organisatie ook
aan meedoen. Want dat eventjes bellen met een organisatie over iemand, en daar dan
direct bilateraal contact over hebben, dat hebben we dus niet geregeld, dat doen we
gewoon, dat vinden we normaal omdat het in het kader van een stukje primair
werkproces is. (...) het doel heiligt dan toch een beetje alle middelen."

Anderzijds brengen de in toenemende mate gemaakte afspraken over
gegevensuitwisseling (zoals in Service Level Agreements) een formalisering
van het gebruik van persoonsgegevens met zich, die de privacy van de burger
beter lijken te waarborgen dan de huidige, minder goed controleerbare,
communicatiepraktijk. De directeur van de LVO wijst erop dat op dit moment
elke contactambtenaar een soort risicoprofiel in zijn hoofd heeft van de
individuele clienten, op grond waarvan hij nu nog relatief veel vrijheid heeft
her en der informatie in te winnen:

"Gegevensuitwisseling nu is natuurlijk een veel grotere vloek voor de privacy dan
geautomatiseerd. Nu wordt er gebeld, er worden brieven heen en weer gestuurd en
niemand weet welke gegevens bij wie worden vergeleken en gebruikt. Dat is een
oncontroleerbaar fenomeen. Dat gebeurt tussen uitvoerders onderling. Die gebruiken
daar hun eigen methoden en technieken en hoeveelheden gegevens voor. Er is geen
enkele controle op mogelijk. Op het moment dat je dat (...) centraal regelt, ben je
natuurlijk in staat om veel nadrukkelijker te discussieren over de vraag wanneer in
welke situatie gegevens kunnen worden gebruikt."

De wens tot behoud van autonomie is een andere factor die bij kan dragen aan
een zekere waarborging van privacy in de nabije toekomst. Zo is het behoud
van een zekere verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens voor de GSD reden om in de samenwerking met de
arbeidsvoorziening en het GAK in een mogelijk gemeenschappelijk
informatiesysteem de inbouw van afschermende 'schotten' als voorwaarde te
stellen. De projectleider fraudebestrijding licht dat als volgt toe:

"Wat we bijvoorbeeld niet willen, is dat die andere partijen van ons te weten
komen dat een bepaalde client van ons een schuldsanering heeft, een
alimentatie betaalt, of dat die weet ik wat niet allemaal gedaan heeft. Dat valt
allemaal strikt binnen de verantwoordelijkheid en de taakstelling van de GSD.
Andersom is het voor ons bijvoorbeeld interessant om te weten van iemand bij
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welke werkgever hij heeft gewerkt, en wat hij verdiend heeft in een bepaalde
periode. Maar als iemand een Ziektewetuitkering heeft, dan hoeven we niet te
weten of dat door de griep komt, of dat hij bij wijze spreken kanker heeft. In
verband met dat soort echt privacy-gevoelige aspecten praten we voortdurend
over de mogelijkheden om die schotten overeind te houden."

6.5.6    Implicaties voor positionering

Onderkenning van rechten
Geconcludeerd kan worden dat het zicht op de positie van de burger nog
nauwelijks verbeterd is met de toename van gegevenskoppeling. Het is daarom
ook logisch dat de burger niet of nauwelijks op de wordt hoogte gesteld van
het onbenut laten van bepaalde rechten - die gegevens zijn niet voorhanden.
Slechts incidenteel komt het voor dat burgers daar toch van op de hoogte
worden gesteld, maar dat is dan steeds op initiatief van een individuele
medewerker (van consulent tot sociaal rechercheur). Met profiling kan wel
een beter beeld worden gevormd van de positie van individuele burgers, zo
leert het voorbeeld van koppeling in het kader van het minimabeleid. De
burger zelf wordt dan echter niet gernformeerd over de mogelijkheid in zijn
positie gebruik te kunnen maken van de bijzondere bijstandsregeling, alleen al
omdat dat financieel onverstandig zou zijn. In de toekomst zal het zicht op de
burger door een toename van profiling kunnen verbeteren, maar ook door
registratie van persoonsgegevens verplicht te stellen in gevallen waarbij de
burger het belang daarvan duidelijk onderkent (zoals in het voorbeeld van het
booreiland).

Psychische ofsociale weerstanden
Het veranderen van de hoogte van psychische of sociale drempels lijkt
nauwelijks verband te houden met de huidige koppelingspraktijk van de GSD.
De hoogte van de negatieve drempel blijft voor de groep die problemen heeft
met het overwinnen van een zekere terughoudendheid om een aanvraag in te
dienen even groot. Deze groep ziet op tegen de administratieve rompslomp
(bureaucratische drempel) of schaamt zich wanneer ze een beroep zouden
moeten doen op de GSD. Onder deze groep zit traditioneel een grote groep
ouderen, waarvan bij een deel overigens ook de onbekendheid met de
regelingen een rol speelt.
Ten aanzien van de negatieve drempel luidt de conclusie dat deze ook niet
door de koppelingspraktijk is verhoogd. Cijfers over de resultaten van
bestandsvergelijkingen en het aantal af te handelen signalen in de praktijk
spreken de gedachte tegen dat er een preventieve werking uitgaat van
gegevenskoppeling. Dat kan komen doordat de clienten van de GSD minder
dan gemiddeld de berichten uit de media over fraudeonderzoeken tot zich
nemen, het kan te maken hebben met het ex post karakter van matches, maar
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het kan ook te maken hebben met de gedachte van sommigen dat
uitkeringsfraude in principe 'een vorm van goedkoop lenen' is. Opvallend is
dat het ook voorkomt dat mensen denken dat de GSD en andere
overheidsinstanties al meer koppelen dan het in werkelijkheid het geval is. Dit
'Big Brother'-imago kan zowel de positieve als de negatieve drempel
verlagen, want in beide gevallen gaat de burger er vanuit dat het systeem wel
zal 'piepen' als er iets niet klopt. Ten slotte kan worden geconcludeerd dat
koppeling niet leidt tot beschikbaarstelling van beleidsinformatie aan bepaalde

(belangen)groepen - en dat de koppelingspraktijk dus voor dergelijke
groepen in die zin (nog) geen meerwaarde heeft.

Claimen van rechten
Het claimen van rechten is niet merkbaar vergemakkelijkt doordat over de
locatie voor het indienen van aanvragen meer duidelijkheid bestaat. De burger
dient zelfs meer bureaucratische vaardigheden te bezitten, omdat hij aan veel
meer eisen dient te voldoen dan voorheen. Op dit moment is alleen intern een
ontwikkeling naar integratie van functies zichtbaar, maar loketintegratie van
diverse gemeentelijke en/of andere diensten is nog niet verwezenlijkt. Met de
toename van integratie is het aantal procedures voor verificatie bij externe

organisaties fors gegroeid, waardoor de aanvrager veel meer documenten en
bewijsmateriaal dient te overleggen. De integratie en koppelingspraktijk
hebben geleid tot een versterkte verificatieprocedure en een verzwaarde
verantwoordingsplicht voor de burger. Indien de informatievoorziening van de
GSD verder wordt verbeterd en ook initiatieven als een chipcard voor de
burger als client van de overheid in praktijk worden gebracht, mag worden
verwacht dat dit eisenpakket alsnog minder zwaar wordt. In dat geval zou
momenteel sprake zijn van een tijdelijke fase waarin de overgang van een
geautomatiseerde naar een geYnformatiseerde of geYnfocratiseerde GSD wordt
gerealiseerd. In deze fase hoeft de burger overigens nog niet zo veel meer
kennis te bezitten van ICT dan voorheen, omdat hij daar tot op heden nog niet
zo veel mee te maken heeft. Daar waar dat wel het geval is, zoals bij de
versterkte rechtmatigheidscontrole achteraf, is duidelijk dat de burger baat kan
hebben bij een zekere mate van technologische intelligentie.

De behandelingsprocedure
Geconcludeerd kan worden dat in de behandelingsprocedure de positie van de
burger weliswaar is veranderd, maar dat daarvan niet kan worden gezegd dat
deze duidelijk is verbeterd of verslechterd. Zo duurt de intakeprocedure door
toedoen van alle verificatievoorschriften duidelijk langer dan voorheen, maar
verloopt de afhandeling van eenmaal geaccepteerde aanvragen sneller, doordat
veel sneller alle benodigde gegevens beschikbaar zijn. In het algemeen is de
dienstverlening echter wel minder belangrijk geworden. De GSD ziet de
burger nu minder eenzijdig als 'hulpbehoevend burger' en meer als een client
met zowel rechten als plichten.
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De kwaliteit van de gebruikte gegevens is door de verificatieprocedures en
door de bestandsvergelijkingen verbeterd, maar wei via een omweg. Externe
signalen worden beschouwd als een incentive om nader onderzoek te plegen
op basis van de eigen gegevens of die van de client. Daarbij lijkt het alsof er
meer ruimte is individuele aanvragen gedetailleerd te behandelen, maar het
omgekeerde kan ook voorkomen. Dubbele signalering, een information
overload en het steeds meer wegvallen van mogelijkheden in een direct
telefoongesprek gerichte gevalsvragen te stellen, leiden tot een verminderde
beoordelingsruimte. De contactuele ambtenaar is bovendien gehouden alle
mogelijke signalen te controleren, waardoor het steeds belangrijker wordt voor
hem om een juiste interpretatie te kunnen geven aan elkaar tegensprekende
signalen en gegevens. De mate van technologische competentie schiet daarbij
wel eens tekort, ook al omdat juist de 'contactuele' ambtenaren minder
affiniteit hebben met ICT en dus niet altijd voldoende geYnteresseerd zijn in de
achtergronden van digitale gegevens.

28

De rechtspositie
De rechtspositie van de burger is sterk aan verandering onderhevig, waarbij de
meest opvallende ontwikkeling bij de GSD is dat de bewijslast steeds meer bij
hem komt te liggen. Zo is de aanvrager nu zelf verantwoordelijk voor de
verstrekking van de meeste gegevens die worden gebruikt voor de behandeling
van zijn aanvraag, waarbij hij bijvoorbeeld zelf zorg moet dragen voor
eventuele correcties in zijn NAW-gegevens (Burgerzaken) of in zijn SoFi-
nummer (Belastingdienst).
Hoewel deze ontwikkeling lijkt te betekenen dat de burger zel f een behoorlijke
invloed heeft op de gegevens waarop hem aangaande beslissingen worden
gebaseerd, is dat in de praktijk niet zo. Bijna alle door hem geleverde
gegevens worden immers door de GSD geverifieerd in de daarvoor geijkte
bestanden, en achteraf behoort een tweede controle door een
bestandsvergelijking nog tot de mogelijkheden. Wel worden in de regel nooit
beslissingen over clienten genomen op basis van matches, zonder dat ze daar
vooraf mee worden 'geconfronteerd'. Deze cultuur van zorgvuldig omgaan
met persoonsgegevens lijkt af te wijken van het algemene beeld dat geschetst
kan worden van de ontwikkelingen met betrekking tot privacybescherming in
de sociale zekerheid. De tendens tot omkering van de bewijslast en de
verzwaring van het eisenpakket bij de aanvraagprocedure geven immers
uitdrukking aan de gegroeide praktijk van aanpassing van beleid- en
regelgeving - of de interpretatie daarvan - aan de wensen van de
koppelingspraktijk. Zo is de Belastingdienst van zijn geheimhoudingsplicht
ontheven in het kader van de eerste bestandsvergelijkingen met de GSD, en
heeft het RIF een creatieve invulling van de bepalingen van de Wet
persoonsregistraties (ten aanzien van het opstellen van een privacyreglement)
gezocht en gevonden.
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Anderzijds kan worden gesteld dat steeds vaker gedetailleerde afspraken
worden gemaakt over de kwaliteit en levering van bepaalde gegevens (zoals in
Service Level Agreements), waardoor veel minder mogelijkheden resteren
oncontroleerbare inbreuken op de privacy te maken door 'even een telefoontje
te plegen'. Bovendien ondersteunt  ook  de  wens  van  de  GSD zijn autonomie
zoveel mogelijk te behouden, het maken van precieze afspraken over wie
welke gegevens van hem mag inzien of ontvangen en andersom.
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6.4 Implicaties koppeling voor positionering burgers

Vraagstukken Implicaties

Onderkenning van zicht op rechten (verificatie en nauwelijks verandering
rechten gegevensuitwisseling)

kennisgeving aan burger zicht slechts incidenteel beter,

(profilering) geen kennisgeving aan burger

kennisgeving aan burger zicht bij toeval beter,

(matching) incidenteel kennisgeving

Psychische of sociale effect matching op geen verandering
weerstanden weerstanden

effect profiling op weerstanden geen verandering

verspreiden beleidsinformatie geen verandering,

(verlaging negatieve drempel) geen informatie beschikbaar

Claimen van rechten locatie aanvraag duidelijker nog nauwelijks

eisenpakket burgers minder andersom: verzwaring
verificatieprocedure

belang technologische nog niet groot, daar waar ICT

intelligentie burger ingezet wordt wel direct van

belang

Behandelings- lengte van de procedure intakeprocedure juist langer,

procedure afhandeling aanvraag korter

invloed gegevenskwaliteit gematigd positief, waarbij
externe gegevensbronnen slechts

een incentive zun

belang technologische groeiend belang vanwege

intelligentie amblenaar information overload en
veelheid aan informatiebronnen

Rechtspositie zicht burger op gegevens vooralsnog gelijk gebleven
door sterke eigen rol burger in
informatievoorziening en door
zorgvuldige omgang gegevens

eisen bij rechtsbescherming sterkere bewijslast burger, maar
formalisering afspraken lijkt
privacy redelijk te beschermen
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6.6 Besluit

De GSD maakt op het moment van onderzoek nog geen optimaal gebruik van
de mogelijkheden die ICT biedt. Een belangrijke oorzaak hiervoor lijkt
gelegen in het (vooral externe) enthousiasme dat de eerste experimenten met
bestandsvergelijking teweeg hebben gebracht, waardoor te snel verplichtingen
zijn opgelegd tot het gebruik van nog niet volwassen koppelingstechnieken.
Knelpunten zijn onder meer de incompatibiliteit van systemen, de kwaliteit
van gegevens, verschillen in definities en standaarden en het probleem van
information overload op de 'werkvloer'.  De haastige  inzet van  instrumenten
ter bestrijding van het misbruik en oneigenlijk gebruik, in de gestalte van
verplichte afhandeling van externe signalen en een sterke verzwaring van de
verificatieprocedure, hebben bijgedragen aan een situatie waarin vooralsnog
(1) relatief weinig vooruitgang is geboekt met het verbeteren van de
informatievoorziening en (2) de positie van de burger op punten eerder
achteruit dan vooruit is gegaan. Mede door de instabiliteit van de omgeving
(nieuwe wetgeving, commissies, wisselingen op politiek-bestuurlijk niveau) is
de complexiteit van de bedrijfsvoering dn de problematiek rondom
automatisering verhoogd, omdat steeds nieuwe hindernissen voor verbetering
van de informatievoorziening zijn opgeworpen.

Voor   de   mate van integratie betekent   het   dat   in   deze '
momentopname'    is

geconstateerd dat nog weinig sprake is van structurele en adequate
verbindingen tussen informatiesystemen en informatienetwerken - intern,
noch extern. Vooral om die reden zijn er ook niet veel bestuurlijk-
organisatorische veranderingen te constateren, die een direct of indirect
verband houden met de toenemende integratie. Slechts enkele indicaties zijn
gevonden voor een ontwikkeling naar horizontalisering (RIF, projecten
armoedebestrijding en koudetoeslag), virtualisering (GBA) of infocratisering
(ziekenfonds, GBA, GAK). Met het realiseren van plannen voor een Centrum
voor Werk en Inkomen, het operationeel worden van het Inlichtingenbureau,
en het gebruik van chipcards wordt echter al op relatief korte termijn verwacht
dat in veel sterkere mate sprake zal zijn van intensievere communicatie met
andere organisaties, van een toenemend belang van digitale gegevens, en van
het formaliseren van procedures voor gegevensuitwisseling in bijvoorbeeld
Service Level Agreements.

De geringe mate van integratie is niet bevorderlijk voor het (adequaat)
toepassen van koppelingstechnieken. Zo vindt het verifitren van gegevens nog
voor het leeuwendeel plaats door verwerking van fysieke documenten, zijn de
enkele structurele programma's voor computer matching onvoldoende
efficient en effectief, en wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van de
koppelingstechniek profiling. De positie van de client van de GSD is dan ook
niet substantieel veranderd - althans niet door toedoen van de
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koppelingspraktijk. Dat komt vooral doordat de GSD zelf ICT nog nauwelijks
gebruikt voor het genereren van beleidsinformatie en doordat het
vermenigvuldigen van het aantal beschikbare externe informatiebronnen
geleid heeft tot de situatie waarin de burger steeds meer bureaucratische
vaardigheden dient te bezitten. Het claimen van rechten is lastiger geworden,
omdat nu veel meer bewijsmateriaal overgelegd dient te worden, en in het
geval externe informatie in het nadeel van de burger uitvalt, zal hij meer dan
voorheen zelf met het tegenbewijs moeten komen. Aangetekend dient te
worden dat de rechtspositie van de burger in algemene zin niet merkbaar
achteruit is gegaan. De zorgvuldige omgang met gegevens en de formele

afspraken over de kwaliteit van gegevensuitwisseling dragen daaraan bij.

1      De casestudy is uitgevoerd in de tweede helft van 1996. Verslagen van
interviews, gehouden met medewerkers  van  de  GSD,  zijn  in de eerste helft  van   1997

gemaakt en door de betrokkenen goedgekeurd. De ontwikkelingen die zich op het
beleidsterrein en in de informatisering van de GSD hebben voorgedaan na de zomer
van 1997, vallen buiten de scope van deze studie.
2       De respondent in kwestie heeft aangegeven anonimisering van zijn functie
niet nodig te vinden. Een omschrijving van de LVO wordt in paragraaf 6.2.2 gegeven.

3          (TK 1993-1994, 22545, nr.18)
4         (TK 1993-1994, 22545, nr.18).
5             Het betreft hier geen uitputtende opsomming van gebeurtenissen, gepubliceerde
rapporten en andere voor de sector relevante publicaties. Slechts enkele 'momenten' in
de politiek-bestuurlijke besluitvorming worden behandeld, zodat een eerste beeld
ontstaat van de ontwikkelingen in de sociale-zekerheidssector. Zo wordt op dit punt in de
tekst bijvoorbeeld geen hernieuwde aandacht besteed aan de reeds in eerdere

hoofdstukken behandelde nota's 'Gegevensuitwisseling' van de commissie-ISMO of aan

koppelingsparagrafen uit de 'BIOS'-nota's - hetgeen niet wegneemt dat de
beleidslijnen uit deze nota's mede een rol spelen in de verdere case-beschrijving en
analyse.
6      In tegenstelling tot de zogenaamde witte fraude (zie § 2.2.2.2) wordt met
zwarte fraude gedoeld op fraude die niet (eenvoudig) door koppeling van twee of meer
registraties te achterhalen is, omdat het gaat om niet in bestanden geregistreerde

handelingen of omstandigheden. Met andere woorden: zwartwerken is nergens
geregistreerd en valt derhalve in de categorie zwarte fraude, terwijl het (teveel maar)
'geregistreerd' verwerven van inkomen naast het ontvangen van een uitkering relatief
eenvoudig is te achterhalen door koppeling van de registraties van de betreffende sociale
dienst met de administratie van de betreffende bedrijfsvereniging.
7            Divosa is de vereniging van directeuren van de gemeentelijke sociale diensten.

8     Het GAK is het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor, dat voor de
meeste bedrijfsverenigingen de administratie in het kader van de uitvoering van de
sociale-zekerheidswetgeving voert.
9 Aldus luidt de verklaring van de directeur van de LVO.
10 Bovendien ontbreekt bijvoorbeeld een categorie als die van de zelfstandige
ondernemers, aangezien deze geen jaaropgaven aan de Belastingdienst verstrekken

(zij doen alleen zelf aangifte). Een andere categorie die ontbreekt is die van de
renterenseignering.
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11                 Een   van de medewerkers schrijft: "Enorm veel energie,   tijd   en   geld   was
inmiddels gestoken in softwarebouw, het uitzoeken van signalen en de daarmee
samenhangende gigantische administratieve rompslomp." De teleurstellende cijfers
spreken boekdelen: de 90.000 signalen van de tapes over de eerste drie jaar
resulteerden uiteindelijk in 3000 aangiften.
12       De bedrijfsverenigingen verstrekken, veelal via het GAK, uitkeringen in het
kader van arbeidsongeschiktheid (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en Wet
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen), ziekte (Ziekenfondswet) en werkloosheid
(Werkloosheidswet). Op de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (een
volksverzekering) na gaat het daarbij om de uitvoering van wetgeving op het terrein
van de werknemersverzekeringen, die bestemd zijn voor degenen die in een
dienstbetrekking werkzaam zijn.
13         De clienten dienen maandelijks een inkomstenverklaring in te leveren, die de
GSD vervolgens allemaal scant en in een apart systeem opslaat. Dat systeem wordt
vervolgens gebruikt om met de ziekenfondssignalen te matchen.
14       In een in 1994 door het ministerie gepubliceerd verslag van een experiment
inzake gegevensuitwisseling tussen een drietal gemeentelijke sociale diensten en een
drietal ziekenfondsen wordt ook geconcludeerd dat 'het gegevensverkeer met de
ziekenfondsen (voorlopig) niet als substituut kan dienen voor het gegevensverkeer met
de Belastingdienst bij het streven van GSD-en om witte fraude op te sporen'
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1994: 42).
15        Het gaat om een voorzichtige start, omdat het meetlat-systeem nog niet in de
praktijk van alledag wordt toegepast. WeI worden er incidenteel gegevens bij het
arbeidsbureau opgevraagd met betrekking tot bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld in
het kader van een actie om personen die aan bepaalde kenmerken voldoen, te kunnen
uitnodigen voor een gesprek over individuele uitstroommogelijkheden. Het
arbeidsbureau selecteert dan dus gegevens op basis een door de GSD opgegeven
profiel. Met betrekking tot het meetlat-systeem zelf: in een onderzoek dat een team
van de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgevoerd heeft naar de mogelijkheid een
dergelijk meetlat-systeem te ontwikkelen, wordt al vermeld dat deze tevens 'zou (...)
moeten leiden tot een meer uniforme, gestandaardiseerde en Efficiente inschrijf- en
doorverwijspraktijk en moeten bijdragen aan de samenwerking met de sociale
diensten en bedrijfsverenigingen' (Heijnsbroek et al, 1995: 63). De intentie tot het
inzetten van het systeem voor de GSD is dus al vanaf de eerste verkenning aanwezig.
16       Ook in de uitvoering heeft men het idee dat de sociaal rechercheurs ook nu
nog zwaar worden belast met de opsporing van witte fraude. De
uitvoeringscoordinator stelt immers dat ook op dit moment nog de verplichting van
het ministerie geldt jaarlijks een zodanig groot aantal processen-verbaal af te
handelen, dat voor bestrijding van de zwarte fraude te weinig tijd resteert.
17        Op het ministerie wordt overigens ten aanzien van die situatie gesproken van
de bestrijding van witte fraude, maar dat blijkt puur een interpretatiekwestie: "In feite
is zwarte fraude per definitie iets waar je met gegevensuitwisseling niets aan kan
doen, omdat je met de bestrijding daarvan iets probeert op te sporen dat mensen juist
niet in administraties hebben vastgelegd. (...) Op het moment dat personen iets in
administraties hebben vastgelegd, is het in onze ogen al witte fraude."
18 Het betreft hier de geheimhoudingsplicht zoals die is vastgelegd in artikel
67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Op basis van het tweede
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lid van hetzelfde artikel heeft de Minister de bevoegdheid ontheffing te verlenen van
dit verbod tot bekendmaking.
19         De nota Gegevensuitwisseling, zoals die wordt besproken in hoofdstuk 2.
20       De commissie-Van der Zwan, ingesteld door het ministerie van SZW, heeft
op  15  september  1993  het  rapport Het recht op bijstand uitgebracht, en de door de
Tweede Kamer ingestelde commissie-Doelman-Pet heeft op 28 oktober 1993 het
rapport Rechten en plichten gepubliceerd. De bevindingen van beide commissies
waren verontrustend in de zin dat gesproken werd van de uitvoering van de ABW als
een 'onbeheerst proces' met 'ontoelaatbare tekortkomingen' in de praktijk, waarbij
met name de activerende werking van de bijstand tekort schiet. Bovendien is in de
eerder uitgebrachte notitie Fraudegevoeligheid met betrekking tot de regelgeving in
de bijstand a\ gewezen op de inherente misbruikgevoeligheid van de regelgeving.
Letterlijk staat in de Nota van Wijziging bij het wetsvoorstel Herinrichting Algemene
Bijstandswet opgetekend: "De laatste jaren zijn er steeds meer signalen gekomen dat
de omvang van het misbruik en oneigenlijk gebruik van de bijstand aanzienlijk is. (...)
Onderzoeken naar bijstandsfraude in Dordrecht, Amsterdam en met name Groningen
fungeerden als katalysator in de discussie over fraudegevoeligheid van de
regelgeving." (TK 1993-1994, 22545, nr. 18).
21   De constatering uit het onderzoek van Scheepers uit 1991, dat de
automatisering van sociale diensten vooral intern gericht is, heeft dus nog steeds niet
aan betekenis verloren (Scheepers, 1991).
22      In het artikel Rampen bij sociale diensten niet voorbij (Computable, 1997)
wordt, refererend aan die automatiseringsproblematiek, aangekondigd dat de GSD-en

nog niet van deze en andere problemen af zijn: "Terwijl sociale diensten nog aan het
bekomen zijn van de zeer turbulente invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet,
komen er al weer zoveel nieuwe ontwikkelingen op hen af, dat volgende rampen
onvermijdelijk lijken." Vooral de late levering van de voor uitvoering van de wet
noodzakelijke software-programmatuur lijkt een belangrijke oorzaak: "Mr. J. Hutten,
hoofd Sociale Zaken in Haarlem, zei dat wanneer de schadeclaims van gemeenten in
hun totaliteit zouden worden gehonoreerd, 'alle softwarebedrijven failliet' gingen.
Zijn dienst beschikte pas in september over software, waarmee te werken viel.
Voordien was het 'behelpen en chaos'. Door de late aflevering werd de implementatie
'geregeerd door techniek en specialisten' en kon van enig integraal management geen

sprake zijn."
23 Het probleem  van  de ' information overload' beschrijft Bekkers (1993:  139),
onder verwijzing naar Hogwood & Peters, als volgt: "Overheden verzamelen niet
alleen (routinematig) zelf informatie, maar worden ook door organisaties in hun
omgeving als het ware 'bestookt' met informatie. Bovendien kunnen vraagtekens
worden gezet bij de betrouwbaarheid van deze informatie, omdat elke organisatie
informatie verzamelt en aanreikt overeenkomstig haar eigen doelen, taken en
belangen. Het gevolg van deze overvioed aan informatie is dat overheidsorganisaties
zich vaak passief opstellen ten aanzien van de verzamelde en aangereikte informatie".
24        De invoering van een dergelijke chipcard lijkt niet ver weg. In oktober 1996
maakte de VNG bekend te werken aan een 'burgerservice' chipcard voor iedereen.
Deze kaart kan dienst doen als rijbewijs en paspoort, maar ook als sociale-

zekerheidspas. Aan het lopende onderzoek doen de directeuren van sociale diensten

mee (NCP-nieuws: 1996) Ook de Centrale Recherche 1nformatiedienst toonde zich
direct enthousiast over het plan:
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"Daarmee wordt verificatie van gegevens beter mogelijk en kunnen bestanden
gemakkelijker worden gekoppeld" (Volkskrant, 21 oktober 1996). Enkele Kamerleden
hebben zich voorzichtig voorstander getoond, met als voorbehoud dat het niet om een
verplichting zou gaan. PvdA-Kamerlid Witteveen wees erop dat de kaart het gemak
van de burger kan dienen (NRC Handelsblad, 12 oktober  1996).

In een artikel in Binnenlands Bestuur wordt de chipcard mede gezien als een
oplossing  voor de 'heilloze  weg van steeds meer dataverkeer': "ledere administratie
schrijft een kopie van de gegevens die van belang zijn op de chipcard, en bij de vraag
om sociale dienstverlening wordt de kaart ingeleverd door de aanvrager. (...) Het
netwerk dat men nu aan het bouwen is wordt daarmee gevirtualiseerd, en
geprojecteerd op de chipcard, die de burger nu zelf in handen heeft. Bovendien
worden de behandelende organisaties ontslagen van de plicht om al die andere
administraties te raadplegen." (Lodder, Van Oirsouw en Zuurmond, 1996: 31).
25 Technology pull-factoren in de sociale zekerheid zijn bijvoorbeeld de
kostenbeheersing van het werkproces, de kwaliteit en snelheid van gegevens-
verwerking, en (!) de noodzaak tot samenwerking met andere organisaties. Zie verder
Vrauwd6unt (1996: 141 e.v.).
26 Ten tijde van het uitvoeren van de casestudy waren er nog meer dan 600
gemeenten, inmiddels is dat aantal door gemeentelijke herindeling teruggebracht tot
rond de 500.
27    Zie voor een uitgebreide behandeling van de interpretatie van de Wet
persoonsregistraties  op dit punt Overkleeft-Verburg, 1995: 491-499.
28                In  een  in  1995  door het Centrum voor Arbeidsmarktbeleid (CAB) uitgevoerd
onderzoek naar het personeel van de Nederlandse GSD-en wordt dan ook
geconcludeerd dat een van de knelpunten betrekking heeft op de kennis van de
bijstandsmaatschappelijk werkers van de nABW en van ICT: 'De kennis van de
nieuwe wetgeving en van automatisering is (...) nog onvoldoende. Er is te weinig tijd
om  de  informatie en vaardigheden eigen te maken'. Er wordt  dan ook gesteld  dat  de
functie te breed dreigt te worden: 'Een GSD schrijft: "de bijstandsmaatschappelijk
werker is casemanager van het uitstroombeleid, poortwachter, toetser dn beleidsmaker
tegelijkertijd".' (Weggemans en Bajema, 1995: 61).
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7           DE RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de bij de Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW) uitgevoerde casestudy.' De studie is gericht   op    het
verkrijgen van inzicht in veranderingen in de wijze waarop de RDW gebruik
maakt van persoonsgegevens. Het eerste deel van het onderzoek gaat in op de
mate van integratie van informatiesystemen en -informatienetwerken en op de
daarmee samenhangende bestuurlijk-organisatorische veranderingen. Het
tweede deel van onderzoek heeft betrekking op de betekenis van integratie en
gegevenskoppeling voor de positie van de clienten van de RDW.

Ten behoeve van de studie is een groot aantal documenten (rapporten,
verslagen, en correspondentie) van de RDW en het ministerie van Verkeer en
Waterstaat bestudeerd en is aan in totaal twaalf medewerkers een aantal

vraagstukken voorgelegd met betrekking tot hun ervaringen met en visies op
de integratie van informatiesystemen en -netwerken en de betekenis van
gegevenskoppeling voor de positie van de client. Achtereenvolgens is
gesproken met drie interne projectmanagers, twee projectleiders
automatisering, twee medewerkers van een afdeling Voorlichting, een
systeembeheerder, een registerbeheerder, een medewerker registratie, een
juridisch beleidsmedewerker, en een adviseur externe ontwikkelingen. Van
deze groep respondenten heeft een deel een leidinggevende functie, staat een
aantal personen in direct contact met burgers, bedrijven of andere externe

organisaties, en draagt een deel (eind)verantwoordelijkheid voor
gegevensverstrekking aan derden.

In dit hoofdstuk worden na een introductie van de RDW en zijn omgeving de
belangrijkste koppelingsprojecten en -programma's gepresenteerd. In
paragraaf 7.4 worden eerst de door het politiek-bestuurlijke niveau en door de
ontwikkeling en het gebruik van de techniek gedreven aanzetten tot integratie
van informatiesystemen en informatienetwerken beschreven en worden de
stand van zaken en verwachte ontwikkelingen geschetst wat betreft de
informatisering van de RDW. In het tweede deel van paragraaf 7.4 komt de
relatie tussen de mate van integratie en de bestuurlijk-organisatorische
ontwikkelingen aan bod, waarbij wordt afgesloten met het behandelen van de
huidige en toekomstige implicaties van integratie voor de beleidsuitvoering
van de dienst. Vervolgens zal in paragraaf 7.5 verslag worden gedaan van de
bevindingen ten aanzien van de vraagstukken voor positionering van de
burger, zoals die in hoofdstuk 4 zijn geformuleerd. Achtereenvolgens komen

daarbij aan de orde de implicaties van de koppelingspraktijk voor de
onderkenning van rechten en plichten, de hoogte van eventuele drempels voor
het doen van een beroep op de RDW, het daadwerkelijk claimen van een
bepaalde service, de behandelingsprocedure en de rechtspositie van de burger.



Paragraaf 7.6 sluit het hoofdstuk af met een korte samenvatting van de
casestudy.

7.2       Introductie van de RDW en zijn omgeving

7.2.1    Beeld van de RDW

Algemeen
De Rijksdienst voor het Wegverkeer is de instantie in Nederland die zich richt
op de registratie van voertuigen en zorg draagt voor de veiligheid van het
wegverkeer. Met ingang  van   1   juli 1996 heeft de dienst de status  van   een
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). In de periode daarvoor was de RDW een
integraal onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.2 Sinds de
verzelfstandiging luidt de officiele naam: 'RDW, Centrum voor
Voertuigtechniek en Informatie'.

De RDW controleert of autofabrikanten zich aan de regels houden die de
Nederlandse en Europese wetgeving stellen aan de veiligheid van voertuigen,
onder meer door nieuwe automodellen aan een typekeuring te onderwerpen.
Daarnaast beoordeelt de RDW de kwaliteit van voertuigen door het uitvoeren
van diverse keuringen en door toezicht te houden op de uitvoering van de
Algemene Periodieke Keuring (APK). Een belangrijke taak van de RDW is
tenslotte de registratie van gegevens in onder meer een centraal
kentekenregister en een centraal rijbewijzenregister. Ten aanzien van deze
centrale registratietaken geeft de RDW zelf de volgende informatie:

"Een betrouwbaar en fraudebestendig kentekenregister bij de RDW staat borg voor
een goede administratie van het Nederlandse wagenpark. Het doel hiervan is correcte
en volledige informatie aan derden te kunnen verstrekken. Zo zijn eigenaren/houders
te allen tijde op korte termijn te achterhalen en aan te spreken op onder meer
belasting-, verzekering- en keuringsplicht. Dit met strikte inachtneming van de
privacywetgeving. Naast het kentekenregister beheert de RDW ook het centraal
rijbewijzen- en bromfietsencertificatenregister, het verzekerings- en keuringsregister.
Deze registers worden regelmatig door derden bevraagd. Zo wordt het kenteken-
register dagelijks 240.000 maal geraadpleegd.- 3

De officiele doelstelling van de RDW is 'het bevorderen van een
maatschappelijk verantwoord wegverkeer en wegvervoer' dat wordt
nagestreefd door enerzijds 'een systematische beheersing van de factor
voertuig, waarbij rekening wordt gehouden met de factoren mens en weg' en
anderzijds 'door het voeren van een informatiebeleid terzake, dat past binnen
het    informatiebeleid    van de overheid'.    Op het specifieke terrein    van
gegevensverstrekking is een van de subdoelstellingen van de RDW het '(al
dan niet geautomatiseerd) verstrekken van up-to-date informatie over
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voertuig- en eigenaar/houdergegevens aan overheid, bedrijfsleven en
particulieren'. Daarnaast heeft de dienst  als  doel het 'uitvoeren van andere
taken, waarvoor de RDW-infrastructuur (bijvoorbeeld de respectievelijke
registers) tevens geschikt (te maken) is'.4

De RDW is opgebouwd uit een afdeling Binnendienst, een afdeling
Buitendienst (met vestigingen in negen districten), een afdeling
Automatisering, en een afdeling Voertuigdocumenten en Centrale Registratie.
De Binnendienst heeft onder meer tot taak het afgeven van typegoedkeuringen
en het verrichten van bijzondere soorten beproevingen en metingen, en de
Buitendienst zorgt onder andere voor de erkenning van garagebedrijven, het
uitvoeren van APK- en LPG-steekproeven en het uitvoeren van diverse 'eigen'
keuringen (zoals keuring van autobussen en ambulances en

kentekenonderzoek bij het invoeren van voertuigen). De afdeling
Automatisering verricht onderzoek en biedt ondersteuning aan de RDW en
zijn clienten, onderhoudt de contacten met bedrijven en overheidsinstanties en
heeft een functie als Rekencentrum (beheerder van de informatie-
infrastructuur).

De Afdeling Informatie en Documenten
De afdeling Voertuigdocumenten en Centrale Registratie is bij de
verzelfstandiging omgedoopt tot de afdeling Informatie en Documenten.
Omdat door deze afdeling de belangrijkste gegevensverwerkende processen
uitgevoerd worden, is het leeuwendeel van de casestudy gericht geweest op
deze organisatie-eenheid. Het takenpakket van de afdeling Informatie en
Documenten omvat onder meer:

•   het verstrekken van voertuigdocumenten;
•   het beheren van het Centrale Register Kentekens (CRK);
• het beheren en onderhouden van het Centrale Register Wettelijke

Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (CRWAM);
•   het verstrekken van informatie uit de registers;
•   het handhaven van verplichtingen in het kader van de APK en de WAM;
• het voeren van overleg met diverse instanties over registratie,

informatieverstrekking, fraudebestrijding en privacyaspecten;
• het registreren en inhoudelijk beheren van gegevens in het Centraal

Register Rijbewijzen (CRR);
•   het bevoorraden van gemeenten met rijbewijzen;
•   het afgeven van kenteken- en registratiedocumenten;
•   het onderhouden van contacten met importeurs en branche-organisaties.

Voertuigregistratie in historisch perspectief
Op het gebied van voertuigregistratie is al  in 1950 begonnen met de registratie
van eigenaren ten behoeve van politie en justitie (verkeersovertredingen) en de
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Belastingdienst (motorrijtuigenbelasting).6 Als een van de eerste
overheidsinstanties van Nederland     is    de     RDW     in 1974 gestart     met
automatisering ) ongeveer tegelijkertijd met de invoering van kentekenbewijs
deel III en het inschakelen van de PTT-postkantoren bij de registratie. Andere
markante ontwikkelingen betreffen de invoering  van  de  APK  in   1980  en  de
implementatie    van    de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen vanaf   1986,
waarbij de handhaving met behulp van computers is opgezet. In datzelfde jaar
wordt voor rijbewijzen het systeem van decentrale afgifte (door gemeenten)
met centrale registratie    bij    de    RDW van kracht.    In 1992 wordt    voor
verkeersovertredingen de Wet-Mulder ingevoerd, waarbij de RDW een rol
krijgt in de gegevensverstrekking aan het Centraal Justitieel incasso Bureau
(CJIB). Een laatste ontwikkeling betreft de invoer van een geheel nieuw
systeem van voertuigregistratie (NKR), waarbij drie verschillende
voertuigverplichtingen aan elkaar gekoppeld worden. De houder van een
voertuig is verantwoordelijk voor de verzekering (WAM), de
motorrijtuigenbelasting (MRB) en de APK van zijn voertuig ) hetgeen door
koppeling van de achterliggende centrale registraties door de RDW steeds
eenvoudiger is te controleren.

Verzelfstandiging en organisatieverandering
De Nederlandse wetgever heeft precies omschreven wat de taken en
bevoegdheden van de RDW zijn. Zo is in de wet met naam en toenaam
geregeld wie de geautoriseerde afnemers van de RDW-gegevens zijn. De
RDW is als houder van omvangrijke registraties als het kentekenregister, het
rijbewijzenregister en het verzekeringenregister een potentiele bron voor
commerciele gegevensverwerking. De RDW kan echter, afgezien van de vraag
of dit wenselijk wordt geacht, niet zomaar besluiten zijn gegevens als zodanig
aan te wenden, omdat hij strikt gebonden is aan het in de wet omschreven doel
van de betreffende registers. De medewerker externe ontwikkelingen schetst
die situatie met de uitspraak:

"We zitten op een berg met goud, maar we mogen niet graven."

In algemene zin houdt de RDW in zijn beleidsontwikkeling wel steeds meer
rekening met de behoeften en wensen uit zijn omgeving. Een duidelijke
exponent van die veranderde opstelling betreft het speciaal op
klantvriendelijkheid en service gerichte concept van de zogenoemde
MacDrive-formule. Deze formule stelt de client centraal: bij welke vestiging
van de RDW de client ook is, hij moet in principe ter plekke kunnen worden
geholpen voor alle soorten dienstverlening die de RDW biedt. Om dat te
realiseren is voor elke medewerker toegang tot alle mogelijke
informatiebronnen noodzakelijk.
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7.2.2    Beeld van de omgeving

Informatierelaties
Op het terrein van de gegevensuitwisseling kent de RDW een veelheid aan
externe organisaties waarmee hij relaties onderhoudt.   Uit   een   eind    1995

gepubliceerd overzicht van de informatiestromen op grond van de voertuig- en
rijbewijsgegevens is te lezen dat, behalve met de eigenaren/houders van

voertuigen, gegevens worden uitgewisseld met onder meer postkantoren,
banken, gemeenten, verzekeraars, politie en justitie (rechtbanken), het CJIB,
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van
Defensie, de Kamers van Koophandel, het Centraal Bureau

Motorrijtuigenbelasting (CBM), het RAI Datacentrum (RDC), het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), erkende handelaren, fabrikanten en
importeurs. Daarnaast worden met buiterilandse collega-organisaties voertuig-
en rijbewijsgegevens uitgewisseld. Veel van deze informatiestromen tussen
RDW en externe organisaties zijn geautomatiseerd en zijn tweezijdig van aard.

7.3       Koppelingen bij de RDW

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de
koppelingsprogramma's waarbij de RDW betrokken is of is geweest. Wanneer

een nog te realiseren koppelingsproject dermate belangrijk is, dat het zijn
schaduw reeds vooruit werpt op de huidige situatie, wordt ook daaraan kort
aandacht besteed.

7.3.1    Verificatie en gegevensuitwisseling

Nationaal
Dagelijks vinden verificatieprocessen plaats door gegevens uit de registers van
de RDW en registers van diverse andere organisaties met elkaar te vergelijken.
Daarbij wordt in toenemende mate gebruik van het concept van
basisregistraties. Zo is in 1997 de koppeling van het kentekenregister met de
GBA gerealiseerd, waardoor de GBA het referentiekader is geworden voor
alle algemene persoonsgegevens en de mutaties daarop. Voor verificatie van
rechtspersonen (bedrijven en instellingen) geldt de centrale registratie van de
Kamer van Koophandel als verificatiebron. Daarnaast gelden de eigen
registers als authentieke bron voor alle gegevens die met voertuigen te maken
hebben - zowel intern als extern. Zo hebben de postkantoren een on line
verbinding met de registers van de RDW om, bij overschrijving van
voertuigeigendom, legitimatiebewijzen direct te kunnen verifieren aan de hand
van het centrale rijbewijzenregister. Ook verhuur- en leasebedrijven kunnen

op die manier, vaak door koppeling via het netwerk van de eigen branche, de
identiteit van hun clienten controleren op echtheid.
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In verband met de motorrijtuigenbelasting verstrekt de RDW aan de
Belastingdienst (CBM) dagelijks on line alle mutaties. Op aanvraag worden
voor sociale diensten op basis van door hun opgegeven persoonsgegevens
bijbehorende gegevens opgezocht en met hen uitgewisseld - die vervolgens
door de sociale recherche van die diensten kunnen worden gebruikt in het
kader van onderzoek. Andersom hebben verzekeringsmaatschappijen de
wettelijke plicht binnen 28 dagen na afsluiting van een verzekering daarvan
melding te maken aan de RDW - met als doel het centraal
verzekeringenregister zo actueel mogelijk te kunnen houden. Ook in het kader
van de APK ontvangt de RDW continu actuele gegevens, omdat daartoe
erkende garagebedrijven de door hen uitgevoerde APK-keuringen on line
'afmelden' in Veendam. Na een door de computer bepaalde keuze voor het al
of niet uitvoeren van een steekproef door de buitendienst van de RDW in de
betreffende regio (en dus eventueel de uitvoering daarvan) worden de
gegevens definitief gemuteerd in het centrale APK-register. Bij
overschrijvingen van eigendom van voertuigen voeren de postkantoren, als
een soort onderaannemer van de RDW, on line mutaties door in het centrale
kentekenregister. Daarnaast kan ook de politie, net als de garagebedrijven en
de postkantoren, voor bepaalde categorieen gegevens on line mutaties
aanbrengen in door de RDW gehouden registers - waarbij de
verantwoordelijkheid voor de juistheid van die gegevens bij de politie zelf
blijft liggen.

Internationaal
Naast de vele nationale processen van gegevensuitwisseling en verificatie
heeft de RDW te maken met twee internationale ontwikkelingen op dat vlak:
de Europese Type Goedkeuring en het project EUCARIS.
De eerste ontwikkeling richt zich op stroomlijning van de keuringseisen voor
nieuwe automodellen. Als nieuwe voertuigen door een fabrikant in een
willekeurige EU-lidstaat voldoen aan de Europese Type Keuring (ETK), dan
geldt die keuring binnen de gehele EU. In dat kader sturen alle landen elkaar
de ETK-gegevens op, op basis waarvan ze weten welke typen ze verplicht zijn
toe te laten.

De tweede ontwikkeling betreft  een  door  de  RDW  zel f  in 1990 genomen
initiatief, waarmee wordt beoogd wordt elke Europese      ' RDW'      de
mogelijkheid te bieden gegevens te verkrijgen uit de kenteken- en
rijbewijsregistraties die in de andere landen worden gehouden, teneinde fraude
te voorkomen in het proces van herregistratie van voertuigen en de
uitwisseling van documenten. Bij dit project, EUCARIS, zijn de nationale
systemen on line gekoppeld via een X-25 netwerk, waardoor het mogelijk is
binnen enkele seconden de identiteit van een voertuig of rijbewijs te verifieren
in het land van herkomst. De sleutel voor verificatie is het kenteken of
'Vehicle Identification Number' (VIN); de gegevens waarop getoetst wordt
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zijn het merk en type voertuig, datum van eerste registratie, kleur, en
indicaties (signalen) als 'gestolen' of 'gesloopt'. Indien via EUCARIS wordt
aangegeven dat van een gestolen voertuig sprake is, wordt de nationale politie
direct gealarmeerd. Bij verificatie van rijbewijzen geldt de geboortedatum of
naam van de eigenaar/houder als sleutel voor gegevensuitwisseling. Medio
1996 is EUCARIS operationeel in de Benelux, Groot-Brittanni8, Hongarije en
Duitsland. Diverse andere Europese landen (zoals Ierland, Spanje, Portugal en
Zweden) en niet-Europese landen (zoals de Verenigde Staten en Nieuw
Zeeland) hebben aangegeven gernteresseerd te zijn.7 Het streven is om in 2000
alle landen van de Europese Unie aangesloten te hebben-.Op langere termijn
zou EUCARIS ook kunnen worden gebruikt voor grensoverschrijdende
gegevensuitwisseling in bredere zin, bijvoorbeeld in het kader van het
Schengen-Verdrag of op fiscaal terrein.

7.3.2 Computer matching

Project  'Handhaving'
De RDW voert een geautomatiseerde vergelijking uit van het
verzekeringsregister (CRWAM), het kentekenregister (CKR) en het APK-
register met als doel het controleren en verifieren van de uitvoering en
handhaving van periodieke keuringsverplichtingen en

verzekeringsverplichtingen. Een eigenaar van een voertuig, die niet voldoet
aan een van die verplichtingen, krijgt als gevolg van die koppeling een brief
thuis gestuurd, waarin wordt aangegeven dat hij nog een aantal dagen heeft
om aan zijn verplichtingen te voldoen. Daarna wordt automatisch een boete
opgelegd.

Project Erkenning Bedrijfsvoorraad
Alleen door de RDW erkende bedrijven zijn bevoegd tot handel in voertuigen
en tot het uitschrijven van vrijwaringsbewijzen bij verkoop. Voor voertuigen
die tot de bedrijfsvoorraad behoren, geldt fiscaal gezien het nultarief. Om
fraude te voorkomen is met het project 'erkenning bedrijfsvoorraad' een
koppeling gerealiseerd tussen de RDW en het centrale register van de Kamers
van Koophandel. Met deze koppeling is geverifieerd of de betrokken bedrijven
als autohandelaar waren ingeschreven. Daarnaast is de registratie gebruikt om
adressen van bedrijven op te sporen, wanneer bij controle op het
geregistreerde adres een leegstand pand werd aangetroffen.

Belastingdienst
Aan  het  CBM  is  in  1995 het complete bestand aan voertuigen geleverd,  dat
vervolgens uitgedraaid is tegen de systemen van het CBM. Dit behelsde een
eenmalige opschonings- en afstemmingsoperatie met het oog op de invoering
van de houderschapsbelasting. Na die koppeling heeft de RDW een periodieke
'registerbegeleiding' gedefinieerd ten behoeve van het CBM, waarbij
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matching plaatsvindt met steeds als doel discrepanties tussen de gegevens van
het CBM en de RDW op te sporen.

Politie  en justitie
De RDW vergelijkt in het kader van het handhavingsbeleid van politie en
justitie zijn registers met het recidiveregister van het CJIB. Daarbij wordt in
geval van overtredingen geconstateerd of er sprake is van herhaling. Indien dat
het geval is, wordt de zaak aan het betreffende parket van het OM
doorgestuurd.

7.3.3 Computer profiling

De RDW hanteert de techniek van computer profiling vooral in opdracht van
externe organisaties. Dat betekent, dat de RDW zelf minder gebruik maakt van
de resultaten van computer profiling dan de externe organisaties aan wie die
resultaten worden geleverd. Zo worden in opdracht van politie of justitie
specifieke voertuigselecties gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn in
verband met een vermoeden van bedrijfsfraude, waarbij met de gegevens van
de RDW de bedrijfsvoorraad gemonitord kan worden. De RDW levert de
politie dan de gevraagde selecties aan, waarna de politie zelf de verdere
verwerking daarvan ter hand neemt. Daarnaast heeft de politie onder bepaalde
voorwaarden mogelijkheden zelf in de systemen van de RDW te zoeken op
basis van bepaalde combinaties. Het zoeken op naam en geboortedatum levert
bijvoorbeeld informatie op over het aantal voertuigen dat op naam van een
specifieke persoon staat. Bijvoorbeeld selecties die worden gemaakt in het
kader van opsporingsonderzoek naar handel in gestolen auto's:

"Rondom de basisregistratie van gestolen meldingen is er een aantal vormen van
informatieverstrekking beschikbaar gesteld die de politie de mogelijkheid geeft om
daar wat mee te spelen. Bijvoorbeeld de vraagstelling: 'welke voertuigen zijn
gedurende de laatste periode in ongeveer die regio gestolen?' Dat zijn min of meer
gestandaardiseerde vraagstellingen, die we in het systeem hebben zitten. Daar kan de
politie dus zelf gebruik van maken. Aan onze kant loopt er dus een aantal transacties,
een aantal informatieverstrekkende pakketten, en het resultaat van hun aanvraag gaat
dan over de lijn terug naar de politie." [projectleider automatisering]

Een ander voorbeeld is de selectie van houders van zware voertuigen, die
konden worden ingezet voor de evacuatie van mensen bij de recente
watersnoodramp in Zuid-Nederland. Of op ad hoc basis, wanneer de politie
acuut gegevens nodig heeft in het kader van opsporing:

"Dat zijn selecties voor incomplete zoekargumenten. Bijvoorbeeld als de politie een
gele volkswagen ziet, dan gaan wij door de database heen." [een projectmanager]
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De laatste jaren worden op ad hoc basis selecties voor het CBM gemaakt in
het kader van controle op de betaling van belastingen. Het CBM vraagt dan
aan de RDW om van een bepaalde wijk in een bepaalde stad te bepalen,
hoeveel personen daar geen houderschapsbelasting betalen. Ook vraagt het
CBM wel eens om een selectie van alle autohandelaren, die staan

geregistreerd als markt- of straathandelaar. Verzoeken tot de uitvoering van
dergelijke onderzoeken worden echter niet op grote schaal gedaan.

Standaard wordt aan de FIOD een uitdraai verstrekt van alle voertuigen, die
meer dan 100.000 gulden kosten. In 'RDW-taal':  de FIOD heeft  bij  de  RDW
een abonnement op gegevens van eigenaren van de duurdere auto's. Komt de
FIOD vervolgens personen in dat bestand tegen, waarvan men weet dat ze niet
meer dan bijvoorbeeld 25.000 gulden inkomen genieten, dan wordt actie
ondernomen.

Eenmalig is computer profiling toegepast in het kader van de inwerking-
treding van nieuwe wetgeving op het terrein van de motorrijtuigenbelasting en
de nieuwe Wegenverkeerswet. In de nieuwe situatie, waarin elke houder van
een voertuig de rekening automatisch zou ontvangen, voorzag men problemen
indien men niets deed aan enorme hoeveelheid voertuigen (honderdduizenden)
die vermoedelijk weI gesloopt waren, maar niet afgemeld waren bij de RDW.
Die groep personen, op wier naam een voertuig stond dat niet meer 'op de
weg' was, zou worden aangeslagen voor motorrijtuigenbelasting terwijl ze
wellicht al jaren geleden het betreffende voertuig naar de sloop had gebracht.
Om dat te voorkomen is toen op basis van bepaalde kenmerken een selectie

gemaakt van geregistreerde voertuigeigenaren, waarvan men vermoedde dat de
betreffende voertuigen gesloopt waren. Vervolgens zijn, na een proef, 800.000

personen aangeschreven met de vraag of zij mogelijk een voertuig op hun
naam hadden staan, dat uit de registratie gehaald zou moeten worden. In 80%
van de gevallen bleek dat het geval te zijn - waardoor tegelijkertijd de
registers van de RDW aanzienlijk konden worden opgeschoond .

7.4       Beeld van integratie en implementatie

7.4.1 Inteiding

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de interne en externe
ontwikkelingen op het terrein van integratie van informatiesystemen en
informatienetwerken. Bekeken wordt in hoeverre de RDW intern en met zijn
omgeving (nieuwe) informatierelaties is aangegaan die de mogelijkheid
scheppen tot gegevenskoppeling. Om de grote lijnen in kaart te brengen,

worden eerst enkele organisatorische aspecten van de initiatieven tot integratie
behandeld, wordt de huidige stand van zaken geschetst en worden enkele
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toekomstverwachtingen opgetekend. Daarna zullen in paragraaf 7.4.3 (aan de
hand van de concepten horizontalisering, virtualisering en infocratisering)
mogelijke indicaties voor bepaalde bestuurlijk-organisatorische implicaties
van toenemende integratie aan bod komen. Afgesloten wordt met het
weergeven van de geconstateerde implicaties van integratie voor de
beleidsuitvoering van de RDW.

7.4.2    Integratie en organisatie

7.4.2.1 Eerste aanzetten tot integratie

Drie omslagpunten
Geschat wordt dat de gegevensverwerking van de RDW voor zeker 90% met
behulp van geautomatiseerde informatiesystemen plaatsvindt - de grote
uitzondering betreft de afgifte van kentekendocumenten. In grote lijnen heeft
de RDW drie belangrijke omslagpunten gekend in de ontwikkeling naar
automatisering: de conversie naar geautomatiseerde verwerking van kentekens
in    1974, de implementatie   van een relationele database   in    1992,   en   de
koppeling van registers in het kader van de invoering van de
houderschapsbelasting   in   1996. De tweede en derde omslag hebben   het
koppelen van gegevens sterk gefaciliteerd. Door implementatie van een
relationele database is een fors aantal zoekmogelijkheden geintroduceerd,
waarmee onder meer de redundantie van gegevens kon worden teruggebracht.

Politiek-bestuurlijke aanzetten
De introductie van de houderschapsbelasting impliceerde heel direct een
toename van gegevenskoppeling, doordat het doel was te kunnen controleren
of de eigenaar/houder zijn verplichtingen tot verzekering, APK, en belastingen
nakomt. Het invoeren van houderschapsbelasting is ook de belangrijkste
impuls geweest voor interne integratie van de centrale registers. Daarnaast
heeft de politiek-bestuurlijke prioriteit voor het voorkomen en aanpakken van
fraude ertoe geleid dat steeds meer gegevenskoppeling plaatsvindt met externe
organisaties. Voorheen was dat politiek juist niet mogelijk, vanwege het
verschil in registratiedoeleinden:

"Een koppeling zoals bijvoorbeeld met een sociale dienst was vroeger niet gewenst,
want dat had niets van doen met het doel van het register. Maar nu is het zonneklaar
dat op grond van fraudebestrijding er allerlei koppelingen plaats mogen vinden."
[medewerker registratie]

Ook de beslissingen, indertijd, om de registratie van rijbewijzen te
centraliseren (bij de RDW) en de afgifte ervan verder te decentraliseren (van
provincies naar gemeenten), zijn politiek gestuurd. Diezelfde mogelijkheden
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biedt ICT in het geval van paspoorten, maar dat is juist om politieke redenen
niet haalbaar gebleken.

Afspraken met koepelorganisaties
Tot de jaren zeventig verstrekt de RDW vrijwei alleen gegevens aan andere

overheidsorganisaties ) aan particulieren werd nog nauwelijks informatie
verstrekt.
De    automatisering    van het kentekenregister    in    1974 is startpunt    voor
geautomatiseerde gegevensverstrekking ) vooralsnog alleen aan de politie en
het CBM. De RDW ontwikkelt een duidelijke filosofie voor
gegevensverstrekking aan derden: er worden geen specifieke afspraken

gemaakt met de eindgebruikers, maar met de overkoepelende organisatie
waartoe deze behoren. De ervaring leert namelijk dat op het niveau van de
eindgebruikers de wensen en eisen ten aanzien van de informatievoorziening
niet altijd zijn afgestemd op het beleid dat op strategisch niveau wordt
gevoerd. Door bij gegevensverstrekking aan derden de top van de organisatie
als aanspreekpunt aan te houden, worden die organisaties zelf belast met het
regelen van de verwerking van gegevens binnen het eigen informatiebeleid. In
de praktijk impliceert dit dat de gegevensuitwisseling via de eigen netwerken
van organisaties loopt, dan wei via een gezamenlijk netwerk met de RDW.8 De
organisaties voeren daarbij zelf het beheer over de door de RDW verstrekte
gegevens, en zorgen zelf voor de feitelijke aansluiting van individuele
eindgebruikers op het netwerk. Met deze 'netwerkfilosofie' is voorkomen dat
de RDW zelf geconfronteerd wordt met (inmiddels) heel veel eindgebruikers.

Proces van externe gegevensverstrekking
Wat betreft de on line verbindingen definieert de RDW vraag- en
antwoordberichten en onderhoudt de RDW de gegevens in een soort van
berichtenbibliotheek (met zogenoemde BAR-berichten, Berichten Afhandeling
RDW). De ongeveer 20.000 eindgebruikers hebben via enige honderden
toepassingen, afhankelijk van hun autorisatieniveau, toegang tot die gegevens
door de, door de RDW gedefinieerde, vraagberichten on line in te brengen.

Vervolgens krijgen ze een antwoordbericht met bijbehorende 'uitpakroutine'
terug, waarna ze als gebruikersorganisatie zelf bepalen op wat voor wijze de
gegevens in de eigen applicaties worden verwerkt.

De procedure voor aansluiting op de systemen van de RDW bestaat uit (1)
vaststelling van het recht op informatie, (2) bestuurlijk overleg met de top van
de vragende organisatie, (3) vaststellen van uitvoeringsbeleid op detailniveau
binnen de vragende organisatie, en (4) toegang tot RDW-gegevens door
aansluiting van eindgebruikers op het (eigen of gezamenlijke) netwerk. De
RDW heeft daarbij de rol van informatieleverancier ) niet van
informatieverwerker. Door de veelheid en diversiteit van clienten heeft de
RDW er bewust voor gekozen niet verder te gaan dan het aanleveren van
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gegevens. Binnen de wettelijke grenzen fungeert de RDW als
' registercentrum' in plaats  van als 'rekencentrum': er worden registers  en  een
divers aantal 'in- en uitgangen' daarvan beheerd, maar er worden bijvoorbeeld
geen softwarepakketten onderhouden als dienstverlening aan derden.

Toenemende aandacht voor gegevenskwaliteit
Op het beleidsterrein van verkeer treedt de zogenoemde ketenbenadering voor
het registreren en controleren van voertuigen steeds meer op de voorgrond. Bij
deze benadering wordt er van uitgegaan dat een voertuig vanaf het moment
van eerste registratie tot en met de bevestiging van sloop kan worden gevolgd
op alle voor de beleidsvoering belangrijke punten (keuringen, verzekeringen,
documenten). Het toenemend besef dat een goede kwaliteit van gegevens van
groot belang is voor de kwaliteit van de beleidsuitvoering heeft geleid tot de
introductie van steeds meer en steeds snellere controlemechanismen voor
gegevenskwaliteit. Deze mechanismen worden consequent in de gehele
'keten' toegepast. Als er bijvoorbeeld een voertuig van eigenaar wisselt, dan
worden de automatisch doorgevoerde mutaties (extra) gecontroleerd op de
combinatie van kenteken en chassisnummer.

7.4.2.2  Stand van zaken

Interne integratie
Vanaf de start van de automatisering is bij de RDW de interne omgeving
bekeken op mogelijkheden tot organisatorische inbedding van

geautomatiseerde systemen en applicaties. Gaandeweg zijn de
bedrijfsprocessen steeds zwaarder geautomatiseerd of ondersteund door
automatisering, doordat aan de centrale systemen, ter ondersteuning van
specifieke bedrijfsprocessen, allerlei aanvullende applicaties zijn gehangen.
Midden jaren tachtig is de bestaande stand alone situatie van een grote
centrale database verlaten door koppelingen te leggen met steeds meer interne
en externe informatiesystemen. Het resultaat is dat de administratie steeds
verder is geYntegreerd. Vanaf 1996 is de RDW bezig met een belangrijke
veranderingsslag in de inrichting van de interne informatie-infrastructuur,
waarbij twee uitgangspunten gelden: alle bedrijfsgegevens dienen op elk
gewenst moment toegankelijk zijn, en elke persoon dient slechts 66n keer
binnen de systemen van de RDW geregistreerd te staan. Het principe van
eenmalige opslag is dus expliciet onderdeel van het interne informatiebeleid.
Op basis van deze uitgangspunten wordt onderzocht of de bestaande
informatie-infrastructuur efficienter kan worden ingericht. Een van de
projectmanagers schetst de historisch gegroeide problematiek als volgt:

"Het moet beheersmatiger worden; het zijn nu allemaal spaghetti-programma's. Het
bekende probleem van veel grote organisaties: je plakt er elke keer wat aan. Dat is de
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afgelopen tien jaar zo groot geworden, dat we tot de conclusie zijn gekomen dat we
iets handigers moeten gaan ontwikkelen."

De projectleiders automatisering spreken van een omslagproces:

"We zijn nu aan het schakelen. (...) Enerzijds met hulpmiddelen en in een architectuur
die de zwaardere processen ondersteunt, en anderzijds met producten waarmee snel
informatie kan worden geselecteerd op basis van eenmalige vragen. (...) We zijn nu
nog op het mainframe georienteerd. We zitten aan de vooravond van het
omslagproces.

"

Externe integratie
De RDW wisselt zowel structureel als op ad hoc basis met veel externe

partijen gegevens uit. Op structurele basis wordt informatie aan drie
categorieen externe instanties verstrekt: opsporingsinstanties, andere

publiekrechtelijke instanties, en beroepsbeoefenaren (zoals verzekeraars).
Deze instanties hebben een 'abonnement' op bepaalde gegevens van de RDW,
veelal met als doel het automatisch ontvangen van mutaties ('correctie-
abonnementen'). Daarnaast leveren taI van externe organisaties juist gegevens
aan de RDW in plaats van andersom (postkantoren, verzekerings-
maatschappijen, garages). De mate en wijze van integratie van de registers van
de RDW met die externe organisaties levert een divers beeld op. De
gegevensuitwisseling vindt zowel plaats met behulp van cartridges, tapes,
magneetbanden en diskettes, als via on line netwerkverbindingen. In algemene
zin is het beleid er op gericht om alleen nog maar via on line verbindingen
gegevens te verstrekken - met als belangrijke redenen het kunnen

waarborgen van de actualiteit van uitgewisselde gegevens en de
kosteneffectiviteit ervan.
Voor partijen die periodiek gegevens ontvangen geldt echter geen noodzaak
voor on line verbindingen. Een voorbeeld is het CBS, dat onder meer de
statistieken verzorgt van voertuigen, waaraan via cartridges jaarlijks tien tot
twaalf miljoen records worden geleverd. Een ander voorbeeld is de
gegevensverstrekking aan buitenlandse justitiele instanties in het kader van
verkeersovertredingen van Nederlanders in het buitenland, waarbij
ingestuurde diskettes met aanvullende gegevens worden teruggestuurd.
Voor de kleinere partijen in de marla is het vaak ook (financieel) nog niet
haalbaar om on line gegevens te verstrekken. Zo wordt bij de kleinere
verzekeringsposten, die namens een grotere moedermaatschappij werken, met
diskettes gewerkt.
Indien het gaat om gegevensverstrekking in het kader van verificatie-
processen, dan is doorgaans een snellere on line verbinding gewenst. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij de uitvoering van verzekeringen, zoals bij de
afhandeling van schadegevallen. Daarbij is feitelijke informatie nodig uit het
verzekeringsregister (CRWAM) en uit het kentekenregister (CKR) om te
verifieren wie aansprakelijk kan worden gesteld en welke eigenaar/houder bij
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de schade betrokken is.

Bij ad hoc gegevensverstrekking is on line uitwisseling doorgaans niet aan de
orde. Een voorbeeld is de ad hoc leverantie aan de adviesdienst Verkeer en
Vervoer van het ministerie. Die volgt voertuigen om voertuigbewegingen vast
te kunnen stellen in het kader van het verkeersbeleid. Om de daarbij op de
weg genomen steekproeven te kunnen verwerken, krijgt de RDW regelmatig
magneetbanden opgestuurd die hij vervolgens voorziet van aanvullende
gegevens en terugstuurt. Daarnaast worden ad hoc vragen van politie en
justitie behandeld, wanneer althans intern geoordeeld wordt dat
beantwoording van de gestelde vragen zowel technisch als juridisch haalbaar
is.

7.4.2.3 Verwachtingen

Intern is de planning de verwevenheid van systemen en data te verminderen,
omdat een kleine aanpassing in een systeem nu leidt tot een te hoog aantal
wijzigingen in en controles op (alle) andere systemen. In de toekomst zullen
wel alle registers centraal op het mainframe worden beheerd, maar zullen de
bewerkingsprocessen zoveel mogelijk onafhankelijk van het mainframe
worden uitgevoerd. Op die manier werkt men aan de totstandkoming van een
client/server-architectuur.
Extern zal de RDW doorgaan met het actief zoeken naar intensieve
samenwerking met andere partijen, met gerichte aandacht voor de beveiliging
en het managen van de kwaliteit van informatiesystemen en
datacommunicatie. De integratie met externe organisaties zal steeds meer on
line netwerkverbindingen kennen. Zo zal het bijvoorbeeld voor de kleine
partijen in de verzekeringswereld, die nu nog per diskette of tape gegevens
uitwisselen met de RDW, straks ook betaalbaar worden om via een netwerk
uit te wisselen. Dat kan het assurantienetwerk van de verzekeringsbranche
worden, maar er valt ook te denken aan een afgeschermd deel van het Internet
(als Extranet van de RDW).

In het document Beleidsvisie 1996/1997-2001 noemt   de   RDW een aantal
concrete voornemens voor structurele verbetering van de bedrijfsvoering, die
direct te maken hebben met ICT: de opzet van een goed
managementinformatiesysteem, verbeterde planningssystemen, vernieuwing inde automatisering en toepassing van nieuwe informatietechnologie.
Geconstateerd wordt    dat 'de maatschappelijke omgeving ( . . . ) sterk    in
beweging is' en dat er sprake is van 'een toenemende mate en steeds
complexer wordende behoefte aan informatie uit de registers', die nog eens
versterkt wordt doordat 'conceptuele en technische ontwikkelingen in de
informatietechnologie nieuwe eisen stellen aan geautomatiseerde systemen,
maar tegelijkertijd de benodigde mogelijkheden creeren, zoals het leggen van
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dwarsverbanden tussen registers: 9 Omdat door de 'historisch gegroeide
verwevenheid tussen de verschillende systemen' de 'slagvaardigheid en dus de

positie van de RDW als betrouwbare dienstverlener wordt bedreigd' is onder
meer besloten geleidelijk aan de mainframe-orientatie te verminderen en
tegelijkertijd de infrastructuur en architectuur 'marktconform' te
standaardiseren. Daarnaast worden ' imaging', E-mail  en het Internet expliciet
genoemd als nieuwe toepassingen met mogelijke meerwaarde, bijvoorbeeld in
termen van nieuwe sturingsinstrumenten.

10

In algemene zin zal de RDW dus, mede als gevolg van de verzelfstandiging,
steeds meer open staan voor het bijhouden van registers ten behoeve van
derden, waardoor de externe gegevensuitwisseling (en dus integratie van
informatiesystemen) verder toe zal nemen. Het aanstellen van account
managers, het overwegen van het gebruik van kostprijs-calculatiemodellen en
het onderzoeken van product/markt-combinaties weerspiegelen die
ontwikkeling. Waar de RDW tot voor kort te beschouwen was als een
uitvoeringsorganisatie pur sang, zal in toenemende mate van een meer
marktgericht bedrij f sprake zijn.

7.4.3    Integratie en implementatie

7.4.3.1 Inleiding

Aan de hand van de concepten van horizontalisering, virtualisering en
infocratisering is nagegaan in welke mate en in welke vorm zich binnen de
RDW bepaalde bestuurlijk-organisatorisch ontwikkelingen voordoen die de
mate van integratie, de toepassing van koppelingstechnieken en daarmee

samenhangende veranderingen in de positie van de burger mede beinvloeden.

In het scenario van horizontalisering leidt de inzet van informatietechnologie
tot intensivering van de interne en externe communicatie, waardoor
beleidsuitvoerders gezamenlijk over voldoende informatie beschikken om zelf
(voor een deel) veranderingen in het te voeren beleid te kunnen doorvoeren.
Omdat deze ontwikkeling naar meer horizontaal georienteerde organisaties
('netwerkorganisaties') veelal gepaard gaat met de opsplitsing van die
organisaties, met het uitbesteden van diensten en taken en met het verzelf-
standigen van eenheden, is daaraan bijzondere aandacht besteed. Concreet is
bekeken of zich, mede als gevolg van de toepassing van ICT, een tendens tot

verschuiving van de beleidsontwikkeling en beleidsverantwoordelijkheid naar
het niveau van uitvoeringsinstanties voordoet, of van een tendens tot
herdefiniering van de bestaande organisatiegrenzen sprake is en of een
vergroting van de beleidsvrijheid van uitvoeringsambtenaren aan de orde is.
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Ten aanzien van de vraag of en in welke mate bij de RDW een virtualisering
van de beleidswerkelijkheid plaatsvindt, is bekeken in welke mate het gebruik
van digitale gegevens bepalend is geworden voor de beleidsvoering. Er is
achtereenvolgens aandacht besteed aan de mate waarin en de wijze waarop
informatiesystemen en de daarin opgeslagen persoonsgegevens gebruikt
worden voor de uitvoering van beleid, voor het genereren van
beleidsinformatie en voor de handhaving van recht en beleid.

Het derde scenario, een infocratisering van de beleidsvoering, is bestudeerd
door te letten op de mate waarin en de wijze waarop legitimiteit wordt
toegekend aan de in informatiesystemen vastgelegde gegevens. Concrete
aandachtspunten betreffen de onderlinge afstemming van

verwerkingsprocedures (rationalisering van de informatievoorziening), het al
of niet gelijkschakelen van de inhoud en structuur van gegevens (verificatie-
afspraken) en ) daarmee samenhangend ) het maken van afspraken over wie
wordt geautoriseerd tot vaststelling van de juistheid van welke gegevens
(autorisatie). In principe wordt dus bekeken in hoeverre de virtuele
beleidswerkelijkheid geformaliseerd wordt door gezamenlijke formele
afspraken over de manier waarop de in de informatiesystemen opgeslagen
gegevens dienen te worden gernterpreteerd.

7.4.3.2  Indicaties voor horizontalisering

Algemeen
De RDW hanteert als uitgangspunt voor registratie en gegevensverstrekking
het informatiebeleid en de regelgeving van de Rijksoverheid. In de praktijk
heeft men binnen de gestelde kaders voldoende ruimte voor het voeren van
een eigen, meer horizontaal georienteerd informatiebeleid. In overleg met het
ministerie en de betrokken externe partij(en) wordt het te voeren beleid
afgestemd.

"Het ministerie, het beleidsmatig kader, bemoeit zich puur met de wetgeving en wat
daar mee samenhangt, en voor een stuk met de informatieverstrekking. Horizontale
lijnen die worden uitgezet door de RDW moeten weI op de een of andere manier
passen in hun denkbeelden. Daarover vinden steeds discussies plaats. Tijdens die
discussies (...) wordt het beleid afgestemd. (...) Als het aankomt op hoe we iets doen,
dan nemen we het privacyreglement erbij. Dan vindt de uitvoeringstoets plaats.
Horizontaal kunnen we, technisch gezien, alles regelen. Met aan de ene kant het
privacyreglement en aan de andere kant, als sluitstuk, het contract dat we afsluiten met
de client." [juridisch beleidsmedewerker]

Het informatiebeleid van de Rijksoverheid is er op gericht, zoveel mogelijk
hoogwaardige basisregistraties voor de verschillende beleidsterreinen in te
richten dan weI in stand te houden. Het informatiebeleid van de RDW sluit
nauw aan bij dit beleid: elke soort gegevens kent haar eigen
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basisadministratie, en voor alle aan voertuigen gerelateerde gegevens is dat de
administratie van de RDW. Op basis van deze filosofie worden wensen tot
inrichting van aparte voertuigregistraties bij externe organisaties niet
gehonoreerd. Zo is de wens van de Belastingdienst, een kopie van de
voertuigenregistratie in eigen beheer te voeren, niet gehonoreerd. In plaats
daarvan geeft de RDW nu dagelijks mutaties door aan de Belastingdienst.
Voor verzekeringen geldt ook dat de gegevens van de RDW in principe
leading zijn. Indien een eigenaar/houder door de politie wordt aangehouden
omdat zijn voertuig onverzekerd is, dan doet zij dat op grond van RDW-
gegevens. De betrokkene kan alleen het tegendeel aantonen door een daartoe
bestemde verklaring van zijn verzekerings-maatschappij te overleggen.
Tegelijkertijd dient de verzekeringsmaatschappij de juiste gegevens alsnog aan
de RDW te leveren, waarna het verzekeringsregister van de RDW weer
bepalend wordt.

Andersom geredeneerd erkent de RDW ook de autonome positie van andere
organisaties, die voor hun specifieke terrein als deskundige gelden. Zo stelt de
RDW de waarde van algemene persoonsgegevens afhankelijk van de GBA van
gemeenten en van algemene gegevens van rechtspersonen van de Kamer van
Koophandel. De beleidsuitvoering van de RDW wordt daarmee in toenemende

mate afhankelijk van externe registraties. Er is echter sprake van een
ontwikkeling naar toenemende wederzijdse afhankelijkheid, omdat steeds
meer externe organisaties voor hun beleidsuitvoering afhankelijk zijn van de
registraties van de RDW.

Herdefiniering van taken en bevoegdheden
De RDW was van oudsher een 'kentekenfabriek', waarbinnen documenten het
belangrijkste productiemiddel waren. Momenteel worden nog steeds

documenten afgegeven, maar wordt het bestaansrecht van de RDW veeleer

gezocht in de digitale gegevensverwerking en in de dienstverlening naar
allerlei externe organisaties. Voor de organisatie betekent dat een verschuiving
van een 'stand alone kentekenfabriek' naar een veel communicatievere
organisatie, die zich in toenemende mate ook moet verdiepen in de
vakgebieden van de organisaties waarmee contacten worden onderhouden:

"Het vereist natuurlijk een heel andere manier van communiceren. Bijvoorbeeld als je
kijkt naar het project 'erkenning bedrijfsvoorraad'. Vroeger was het een kwestie van
wat kaarten invullen en wat controles verrichten. Nu heb je bij hele specifieke
gevallen, waar men er niet uitkomt omdat er een bepaalde vraagstelling ontstaat over

de inschrijving bij een Kamer van Koophandel, de situatie dat men naar die Kamer
moet gaan bellen. Waarmee men zich op het vakgebied begeeft van zo'n Kamer (...)."
[een proj ectmanager]

Ondanks dat het toenemend aantal informatierelaties met externe organisaties
een verschuiving in de verdeling van taken en bevoegdheden met zich heeft
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gebracht, kan niet gesproken worden van een vervaging van taken en

bevoegdheden. Integendeel, doordat steeds vaker duidelijke afspraken worden
gemaakt over de precieze voorwaarden en condities waaronder gegevens
worden uitgewisseld, is meer dan ooit helder waar de grenzen van taak- en
bevoegdheidsuitoefening liggen. Deze sterke jixatie van taken en
bevoegdheden uit zich in het feit dat er contracten worden opgesteld, waar er
voorheen mondelinge afspraken werden gemaakt. In die contracten wordt
nauwkeurig vastgesteld welke gegevens wanneer op welke wijze worden
geleverd en hoe het beheer daarvan wordt geregeld.

Dat de verdeling van taken en bevoegdheden steeds nauwkeuriger wordt
vastgesteld, neemt niet weg dat er in toenemende mate taken en
bevoegdheden, die naar hun aard en karakter passen bij andere organisaties
dan de RDW, door de RDW worden uitgeoefend en andersom. In die zin is er
wel sprake van enige vervaging van organisatiegrenzen, en van een
herdefiniering van taken en bevoegdheden. Zo ondersteunt de RDW de
beleidsuitvoering van verschillende externe organisaties, zoals van de politie
en de Belastingdienst, door registraties (mede) voor hen te beheren en te
bewerken. Een voorbeeld daarvan is de centrale kentekenregistratie van de
RDW, die met de introductie van de houderschapsbelasting in feite (mede) een
fiscaal register is geworden. De belastingplicht rust bij de eigenaar van het
voertuig en de RDW geeft zijn gegevens (vrijwel direct) door aan de
Belastingdienst. Op die wijze genereert de RDW up to date
uitvoeringsinformatie voor een externe organisatie. Het kentekenregister
fungeert bovendien als opsporingsregister voor politie en justitie. De politie
kan gebruik maken van dat register, maar ook de RDW zelf vervult taken die
naar aard en karakter bij politie en justitie liggen. Een duidelijk voorbeeld
daarvan is de selectie en voordracht van recidivisten wat betreft het niet
nakomen van de verzekeringsplicht, die de RDW door middel van
registervergelijking voor zijn rekening neemt. In geval van recidive dient de
zaak direct voor te komen; de RDW zoekt die gevallen uit en stuurt de
voorkomende gevallen door naar het betreffende parket.

Andersom voeren postkantoren, garages, slopers, en verzekerings-
maatschappijen administratieve taken uit, die de taakuitoefening van de RDW
en van sommige van zijn clienten ondersteunen en/of mogelijk maken. Zo was
de registratie van overschrijvingen van eigendom van voertuigen
oorspronkelijk geen taak van de postkantoren en registreerden sloopbedrijven
voorheen niet de voor sloop aangeboden voertuigen. De RDW neemt de
uitvoering van dergelijke taken niet (meer) zelf ter hand, maar besteedt ze uit.
Voorheen was dat vrijwel ondenkbaar; de combinatie van goede afspraken
over taakuitoefening op basis van onderling vertrouwen heeft die ontwikkeling
mogelijk gemaakt:
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"Tien jaar geleden (...) deden wij zelf de registratie. Er was absoluut niemand die aan
onze machines kwam. Nu is het zo dat wij een stukje vertrouwen hebben in de handel
en in de PTT, en daarom doen zij nu rechtstreekse mutaties. Dat vraagt nogal wat van
een organisatie. Want dan moet je zeker weten dat ze zich houden aan de regels die
wij hebben gesteld." [een projectmanager]

In de toekomst zal de RDW van justitie en het CBM gegevens geleverd

krijgen, die voor handhaving van het eigen beleid gebruikt zullen worden.
Justitie en het CBM zullen alle met camera's op de weg geconstateerde
overtredingen uitwisselen met de RDW, zodat deze gegevens intern kunnen
worden vergeleken met de informatie over geschorste voertuigen. Wanneer
geconstateerd wordt dat er met geschorste voertuigen overtredingen zijn
begaan, wordt de schorsing opgeheven en kan daarvoor een bekeuring
uitgeschreven. In dat geval werken politie, justitie, de Belastingdienst en de
RDW samen teneinde op verschillende terreinen de handhaving van beleid en
regelgeving aan te scherpen.

In de praktijk bepaalt de kwaliteit van de beschikbare informatiesystemen
soms mede de mate waarin van horizontalisering sprake is of kan zijn. Zo
besteedt de politie soms op ad hoc basis taken uit aan de RDW omdat zijn
systemen daarop beter zijn berekend dan die van henzelf. Als echter de wens
van de politie zou zijn om in een keer 500 voertuigen als gestolen te laten
registreren, kan dat niet worden geaccepteerd, omdat de interne
registratieprocessen daarvoor niet zijn ingericht. Uit bijdragen van de
projectleiders automatisering lijkt de eerstgenoemde horizontale relatie,
waarbij de omgeving (politie en justitie) de taakuitoefening van de RDW mede
beinvioedt gegeven de beschikbare informatie-infrastructuur, een belangrijke

te  zij n:

"Wij houden die registers met als primair doel justitie te helpen - zo is het denk ik
ooit ontstaan. Dat is uitgebreid met bijvoorbeeld een sociale dienst en naar allerlei
andere 'takken van sport'.  Dus je krijgt een uitbreiding van de functionaliteit, van  het
gebruik ervan."

"(...) wat we in verhouding nog weinig doen is dat we uit onszelf gaan zeggen dat
bepaalde informatie in een bepaalde hoek gebruikt zou kunnen worden. (...) Met
andere woorden: we zijn nu dus nog behoorlijk volgend".

De toepassing van ICT heeft het ideaalbeeld van uitsluiting van fraude en
100% handhaving van beleid en regelgeving binnen bereik gebracht. De RDW
probeert dit ideaal te benaderen met de introductie van de ketenbenadering.
Toepassing van deze benadering faciliteert in de praktijk de uitvoering van
(delen van) taken door anderen dan de traditionele partij. Praktijkvoorbeelden
zijn het nieuwe systeem van kentekenregistratie en de on line toegang van
garages tot de registraties van de RDW (in het kader van de APK). Zo is de
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RDW van elke wijziging in de voertuigsituatie snel op de hoogte. Het
uitgangspunt voor dit beleid is afkomstig van het uitvoeringsniveau (de RDW
en externe partijen), het wordt mogelijk gemaakt door de toepassing van
moderne technieken voor gegevensverwerking en -koppeling (ICT), en het
wordt uiteindelijk politiek-bestuurlijk geaccepteerd en formeel gelanceerd op
beleidsniveau (het ministerie).

De RDW levert in naam van Justitie aan het buitenland gegevens inzake
verkeersovertredingen van Nederlanders. Gegevensuitwisseling is in feite een
zaak tussen nationale justitie en politie, maar om het traject in te korten zijn
afspraken gemaakt met bijvoorbeeld Duitsland over rechtstreekse
gegevensverstrekking van RDW aan de buitenlandse justitie en politie.
Een specifieke situatie, waarin taken worden uitgevoerd die oorspronkelijk
niet tot het primaire werkproces van de organisatie behoren, betreft die van
het bureau bijzondere opsporingsbijstand. Deze organisatie-eenheid is een
aanspreekpunt voor politie en justitie, waar het gaat om speciaal diepte-
onderzoek op het gebied van opsporing en van fraudegevallen. Met behulp
van computer profiling worden bepaalde personen opgespoord in de registers
van de RDW:

"We helpen daar weI aan mee, bijvoorbeeld bij katvangers - personen die auto's
omkatten - en bij het opsporen van geeltjesvangers - mensen die bij wijze van
spreken voor een geeltje een auto op hun naam zetten, vaak zijn dat junks. Die
registeren wij en die pakken wij ook. We kunnen daar indicaties voor in het register
zetten. Dat moet je alleen wei met Justitie allemaal geregeld hebben, want er moet weI
een wettelijke basis voor zijn." [een projectmanager]

De herdefiniering van taken en bevoegdheden gaat in dit geval redelijk ver: de
medewerkers van het bureau bijzondere opsporing hebben

opsporingsbevoegheid en kunnen, na het horen van de betreffende personen,
zelfstandig processen-verbaal opmaken. Hierbij voert de RDW heel concreet
traditionele taken van politie en justitie uit.

Veranderingen in de beleidsvrijheid
De verzelfstandiging betekent een toename van de vrijheid om als RDW een
eigen informatie- en communicatiebeleid te voeren. Naast uitvoering van het
beleid en de regelgeving, zoals die door de wetgever aan de RDW is
opgedragen, wordt actief onderzocht op welke terreinen innovatie kan
plaatsvinden dan wel ingegaan kan worden op de vragen uit de 'markt':

"Waar we vroeger gezegd zouden hebben 'die bromfietsregistratie, dat kan de ANWB
weI doen', zal straks (...) anders gereageerd worden op dit soort mogelijkheden. Er is
taI van registers die we aan zouden kunnen leggen en onderhouden ten behoeve van
gebruik door derden." [hoofd systeembeheer]
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Ten opzichte van het ministerie is er (afgezien van de verzelfstandiging) niet
zozeer in formele zin een omslag in de beleidsvrijheid, maar worden er wel
veel gemakkelijker op eigen initiatief besluiten genomen. Waar, volgens een
projectmanager, vroeger verzoeken van externe organisaties 'ik weet niet hoe
vaak' op het ministerie door moesten worden gesproken, voordat het tot
besluitvorming kwam, is het nu 'meer zo (...) dat als er een verzoek van de
branche komt, en het binnen onze taakstelling past, dan kunnen we dat
makkelijk doen':

"We spreken dan gewoon een prijs af, en dan doen we dat. Je hoeft dan niet eerst het
ministerie te overtuigen - die hele andere criteria stelt dan wij en helemaal anders
dan die branche."

Genereren van beleidsinformatie
Als gevolg van de toegenomen gegevensuitwisseling met andere

uitvoeringsorganisaties (zoals het CBM en het CJIB) is de RDW meer dan
voorheen in staat een eigen beleidskoers te bepalen. Die mogelijkheid wordt
geboden door de toegenomen beschikbaarheid van gegevens, waaruit
beleidsinformatie kan worden gegenereerd. Vooralsnog wordt vooral
informatie gegenereerd met als doel vroegtijdig knelpunten in de
informatieverwerking te signaleren, waarmee stagnatie van

uitvoeringsprocessen en problemen in de dienstverlening aan de burger
kunnen worden voorkomen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om
gedetailleerde informatie over de kosten van bepaalde vormen van
dienstverlening te genereren. Die financiele informatie wordt vervolgens op

managementniveau gekoppeld aan de gegevensverwerkende processen. Het
hoofd systeembeheer schetst een verdergaand gebruik van de beschikbare
gegevens ten behoeve van het management:

"Het zelf genereren van beleidsinformatie is op zichzelf (...) een gebied dat in
ontwikkeling is. Er loopt nu bij de afdeling automatisering een managementtrainee
rond, die daar onderzoek naar doet. Die kijkt welke managementinformatie vanuit de
systemen gegenereerd kan worden, voor wie dat geschikt zou kunnen zijn en door wie
dat gebruikt zou kunnen worden. Zelf zie ik in de toekomst een groei van juist dat
soort informatie."

Ook ten behoeve van de contacten met de autobranche wordt specifieke
beleidsinformatie gegenereerd, zoals over het aantal auto's dat het afgelopen
jaar gesloopt is, of over het aantal auto's dat op een bepaald moment in
bedrijfsvoorraad staat. De koppeling die autohandelaren met de RDW hebben
ten behoeve van de erkenning van bedrijfsvoorraden (en de daaraan
gekoppelde mogelijkheid, vrijwaringsbewijzen uit te schrijven) is tevens benut
voor het achterhalen van beleidsinformatie op handhavingsterrein. Toen bij de
RDW het vermoeden bestond, dat er fraude werd gepleegd door sommige
handelaren, heeft men op basis van eigen waamemingen en kengetallen
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selecties uitgevoerd op het kentekenregister, waarmee frauduleuze praktijken
en processen in kaart zijn gebracht. Deze selecties leverden voor het
management input voor het ten aanzien van de handelaren te voeren beleid en
zijn concreet gebruikt voor de ontwikkeling van een sanctiebeleid op het
terrein van erkenning van bedrijfsvoorraden.

7.4.3.3  Indicaties voor virtualisering

Op de vraag, of binnen de RDW is vastgesteld, wanneer gegevens als
'leidend' voor de administratie kunnen worden beschouwd, gaf de juridisch
beleidsmedewerker een duidelijk antwoord:

"Dat is heel eenvoudig: de gegevens uit ons eigen register zijn leidend. Met andere
woorden: wat er op het document staat is minder dan wat er in het register staat."

Het hoofd systeembeheer schetst een ontwikkeling van fysieke naar virtuele
registers:

"(...) we maken steeds meer onderdeel uit van een keten van allerlei instanties die
behoefte aan bepaalde informatie hebben (...) Dan praat ik over virtuele registers. We
hebben hier dan weI zogenaamd RDW-registers, maar je kunt er eigenlijk in steeds
mindere mate van spreken, want vanwege al die koppelingen kan het straks zo zijn dat
een gebruiker hier wat opvraagt (...), maar dan komt het uit de GBA of uit een ander
register in Apeldoorn. Met al die registers kan je niet meer spreken van de RDW-
registers, maar is het een waardeketen geworden."

Soms leidt de koppeling van systemen met de RDW bij ene organisatie tot een
verzoek van andere organisaties een soortgelijke koppeling te mogen leggen.
Zo hebben de banken naar het voorbeeld van de postkantoren gevraagd om
een on line-verbinding met het rijbewijzenregister ter verificatie van de
identiteit van hun clienten in voorkomende gevallen. Een ander voorbeeld
betreft de autoverhuurbedrijven of leasebedrijven die gevraagd hebben de
legitimatie van hun clienten te kunnen vaststellen aan de hand van de RDW-
gegevens. Bij gebrek aan een centraal paspoortenregister wordt de identificatie
van personen steeds vaker vastgesteld aan de hand van het rijbewijzenregister.
Bij die ontwikkeling wordt het belang van digitale gegevens dus steeds groter
bij het al of niet verlenen van diensten op voorwaarde van legitimatie (zoals
kredietverlening of het overschrijven van auto's).

Een andere indicatie voor virtualisering betreft het voldoen aan
voertuigverplichtingen als APK, belasting en verzekering. De gegevens die de
RDW in zijn registraties heeft opgeslagen, zijn, samen met de resultaten van
koppelingen tussen deze registraties, bepalend voor de vaststelling of een
voertuigeigenaar aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Zo kan hij op basis
van de verzekeringsgegevens van de RDW worden aangehouden door de
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politie, waar vroeger de zogenoemde 'groene kaart' bepalend was. Op basis
van de kentekengegevens (houderschap) wordt motorrijtuigenbelasting
geheven, waar voorheen de eigen aangifte (of de camera op de weg) bepalend
was. In dit soort gevallen zijn digitaal opgeslagen gegevens belangrijker
geworden in de processen van uitvoering en handhaving van beleid en
regelgeving.

Een praktijkvoorbeeld van de dominantie van digitale gegevens wordt gegeven
door het hoofd systeembeheer:

"Dagelijks worden er gestolen voertuigen gemeld. In eerste instantie door
particulieren aan de politie, die dat vervolgens registreren en on line bij de RDW dat
voertuig als gestolen opgeven. Dat maakt de kans dat zo'n voertuig (...) aan de grens
wordt aangehouden wat groter, want, omdat het register on line is bijgewerkt, ziet de
douane dat wanneer zij het register gaan bevragen. Maar wanneer het voertuig wordt
teruggevonden dan vergeten ze soms om dat 'gestolen'-signaal weer te verwijderen.
Het gebeurt (...) regelmatig dat iemand dan later wordt aangehouden met dat
voertuig."

Het hoofd systeembeheer stelt dat de algemene ontwikkeling die naar 'het
register is leading' is, en dat aan digitale informatie steeds meer waarde wordt
gehecht. De reden:

"Documenten kun je vervalsen, daar kun je van alles mee uithalen. We denken met
registers niet. (...) In twijfelgevallen gaan we er dan in eerste instantie vanuit dat wat
wij hebben geregistreerd, hetgeen is dat overeenkomt met de werkelijkheid."

7.4.3.4  Indicaties voor infocratisering

Onderlinge afstemming
Door de toenemende integratie is de RDW veel meer dan voorheen in continu
gesprek met externe organisaties over de juistheid en betrouwbaarheid van
gegevens. Waar vroeger binnenskamers 'RDW-overleg' afdoende was, wordt
nu voortdurend op organisatorisch en beheersniveau gesproken met anderen.
De uitkomst van dergelijk overleg is tot op heden overigens redelijk
voorspelbaar geweest waar het de protocollering van berichten betreft. Dat
komt doordat het vooralsnog de traditie is geweest te stellen dat de andere
partij alleen op voorwaarde van aanpassing aan de protocollen van de RDW
gegevens kon uitwisselen. Deze situatie zal naar verwachting snel veranderen:

"Nu zie je heel duidelijk een revolutie bij de afdeling automatisering, waar ze nu gaan
zeggen dat het misschien niet zo heel gek wordt om toch eens te gaan kijken waar die
klant mee communiceert - en dat wij ons dan daaraan aanpassen." [een
projectmanager]
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Een belangrijke verklaring voor deze 'traditie' is dat de RDW destijds met het
gehanteerde berichtenprotocol redelijk voorop heeft gelopen in
automatiseringsland. Daardoor is het aanvankelijk logisch geweest dat
protocol als voorwaarde voor communicatie te stellen. Inmiddels hebben
echter de meeste andere organisaties nieuwere protocollen in gebruik
genomen, waardoor de RDW nu steeds vaker zijn berichtenformaat zal
aanpassen aan die van andere organisaties.

Verificatie-afspraken
De toename van het aantal registers en daarin opgeslagen gegevens heeft het
waarborgen van de onderlinge consistentie complexer gemaakt. in plaats van
een acceptatietest aan het einde van een bouwtraject voor afzonderlijke
systemen, is het nu noodzakelijk steeds alle mogelijke relaties met andere
interne en externe systemen te controleren op consistentie van de systematiek
en van de waarden van gegevens. Doordat de systemen niet meer afzonderlijk
zijn te beschouwen, is gaandeweg intern en extern onderlinge afstemming
over de betekenis van gegevens noodzakelijk geworden. Intern worden de
afspraken daarover weerspiegeld in een gedetailleerde en regelmatige
kwaliteitscontrole, terwijl extern in Service Level Agreements (SLA's)
afspraken over onderlinge afstemming schriftelijk zijn vastgelegd."
Voorbeelden  zijn  de  in   1996  met de ministeries van Binnenlandse Zaken  en
Justitie afgesloten SLA's, waarin de voorwaarden en garanties van
gegevensverstrekking tot in detail zijn vastgelegd. In toenemende mate wordt
ook gebruik gemaakt van Data Dictionaries, waarin de betekenis van
begrippen eenduidig wordt vastgesteld. De afdeling automatisering hanteert
bijvoorbeeld een algemene Data Dictionary voor alle on line
gegevensverstrekking aan derden.

Autorisatie-afspraken
Er is bij de structurele gegevensuitwisseling van de RDW een tendens naar het
aanwijzen van organisaties, wier informatiesysteem als authentieke en
doorslaggevende bron wordt beschouwd. De gemeenten zijn daarvan met de
GBA een duidelijk voorbeeld ten aanzien van de algemene persoonsgegevens.
De RDW zelf is met zijn voertuiggegevens bepalend voor het CBM en voor
een aantal werkterreinen van de politie, zoals bij controle op de weg.

7.4.3.5  Implicaties van integratie voor implementatie

Een centrale vraag van de casestudy is welke implicaties de toenemende
integratie van informatiesystemen en -netwerken heeft voor de
beleidsuitvoering van de RDW. Ter beantwoording daarvan is
gernventariseerd welke mate van integratie zich bij de RDW voordoet en
welke bestuurlijk-organisatorische consequenties deze ontwikkeling met zich
brengt.
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Ten aanzien van de mate van integratie is de conclusie dat de RDW een
behoorlijk vergaande ontwikkeling heeft doorgemaakt, door reeds in een vroeg
stadium via netwerken gegevens uit te wisselen met tal van externe partijen en
door interne koppelingen te leggen tussen de verschillende centrale registers.
De conclusie luidt daarom dat de situatie van de RDW door een redelijk hoge
mate van integratie wordt gekenmerkt. De wijze waarop de koppelingen in
historisch perspectief tot stand zijn gekomen heeft echter geresulteerd in een
situatie die aan een moderniseringsslag toe is- vooral in technisch opzicht.
Tot op heden heeft de RDW bij gegevensuitwisseling met derden geen
noemenswaardige problemen gekend met de kwaliteit of betrouwbaarheid van
gegevens. Een belangrijke verklaring daarvoor is de eis van de RDW dat de
protocollen van de RDW worden gehanteerd - een voorwaarde die kon
worden gesteld, doordat de RDW relatief vroeg is gestart met automatisering
en dus op dat terrein een voorloper was. Een andere verklaring biedt de
strategie van de RDW, om steeds aan koepelorganisaties in plaats aan de
directe eindgebruikers gegevens te verstrekken. De RDW levert dan
bijvoorbeeld via het netwerk van de branche-organisatie of via het centrale
netwerk van politie-organisaties. Op die wijze blijft de RDW gevrijwaard van
de verdere verwerking en de eventuele problemen die daarmee gepaard gaan.
Een laatste verklaring, die daaraan verwant is, betreft het feit dat de RDW zelf
minder gebruik maakt van gegevens van andere organisaties dan andersom. De
RDW levert vooral gegevens aan politie, justitie en de Belastingdienst (en
houdt ook registers ten behoeve van die organisaties) en ontvangt en verwerkt
vooral gegevens van organisaties, die feitelijk (mede) taken uitvoeren van de
RDW (garagebedrijven en postkantoren). Als ontvangende instantie gaat het,
met andere woorden, doorgaans om gegevens die afkomstig zijn uit volgens de
wensen van de RDW zelf ingerichte systemen en om door de RDW zelf
uitgezette procedures voor beheer en protocollering.
Naar het jaar 2000 toe zal de RDW zijn interne informatie-infrastructuur
verder moderniseren en de uitwisseling met externe partijen nog meer via
moderne netwerken en bijbehorende protocollen (zoals Internet) gestalte
geven. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een intensievere onderlinge
afstemming met de door de betrokken partijen gehanteerde systemen,
netwerken en protocollen - hetgeen mede gefaciliteerd wordt door de
'nieuwe' status als ZBO.

De bestuurlijk-organisatorische implicaties van de toepassing van ICT en het
koppelen van gegevens zijn wat betreft de ontwikkeling naar samenwerking
met andere partijen in de uitvoerende sfeer - horizontalisering - redelijk
zichtbaar aan het worden. Intensivering van de horizontale communicatie is
gestimuleerd door koppeling van de eigen centrale registers ten behoeve van
politie, justitie en de Belastingdienst maar in feite ook in gang gezet door de
netwerkrelaties die de RDW onderhoudt met postkantoren, garagebedrijven,
sloopbedrijven en andere bedrijven en instellingen ten behoeve van de
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uitvoering van de eigen kerntaken. Enerzijds voert de RDW een aantal taken
uit die traditioneel op het terrein van externe partijen liggen (zoals het
opsporen van strafbare feiten), anderzijds heeft de RDW in de loop der jaren,
gesteund door de mogelijkheid van koppelingen en integratie van
informatiesystemen, belangrijke onderdelen van de eigen taken en
bevoegdheden 'uitbesteed' aan externe partijen als de postkantoren en de
garagebedrijven. Door deze ontwikkelingen is de RDW geleidelijk aan
veranderd van een 'stand alone kentekenfabriek' in een communicatieve
organisatie, waarbij de beschikking over goede informatiesystemen en
verbindingen van groot belang is geweest en zal blijven.
Vooral de verzelfstandiging wordt beschouwd als een impuls voor vergroting
van de beleidsvrijheid van de RDW. In formele zin lijkt er op het eerste

gezicht niet zoveel veranderd in de verhouding met het ministerie, omdat het
juridische en beleidsmatige raamwerk van de Rijksoverheid uitgangspunt voor
eigen beleid blijft. In concrete gevallen, waarin besloten dient te worden over
samenwerking met externe partijen, ziet men echter een duidelijke afname van
de verplichting de details te moeten bespreken met Den Haag.
Doordat de RDW over steeds meer gegevens beschikt van andere uitvoerings-
organisaties en externe bedrijven en instellingen, tekent zich een ontwikkeling
naar het genereren van beleidsinformatie uit de eigen bestanden af. Daarnaast
wordt op aanvraag beleidsinformatie gegenereerd ten behoeve van externe
partijen als justitie of de RAI. Het gebruik van gegevens voor
managementdoeleinden en voor dienstverlening aan derden wordt een goede
toekomst voorspeld.

In besluitvormingstrajecten geldt als stelregel dat aan de gegevens uit de eigen
registers in principe meer waarde wordt gehecht dan aan gegevens die op
fysieke documenten staan vermeld. Tegelijkertijd is door de veelheid aan
verbindingen tussen de RDW-registers en de netwerken en informatie-
systemen van externe partijen (zoals de GBA van gemeenten of het centraal
register van de Kamers van Koophandel) ook in de handhavingstrajecten van
bijvoorbeeld politie en justitie sprake van een toenemend belang van digitale
gegevens - zonder dat daarbij altijd direct zichtbaar is welke
gegevensbronnen daarbij betrokken zijn. Er is, met andere woorden, sprake
van virtualisering van de processen van besluitvorming en rechtshandhaving.
Vooralsnog is de mate waarin op basis van de beschikbare gegevens
beleidsinformatie wordt gegenereerd, nog te gering om ook te kunnen spreken
van virtualisering van de bronnen, die gebruikt worden door de beleidsmakers
of het management. In de nabije toekomst wordt wei een toename daarvan
verwacht, vanwege de mogelijkheden beter (actueler, breder) zicht te krijgen
op de beleidsuitvoering en rechtshandhaving

De procedures voor gegevensuitwisseling en -verwerking worden steeds vaker
in overleg met externe partijen vastgesteld in plaats van door intern overleg

210



binnen de muren van de RDW. Tot op heden is relatief eenzijdig vanuit de
RDW vastgesteld welke protocollen dienden te worden gehanteerd, maar
geleidelijk aan lijkt men te kiezen voor afweging van de plussen en minnen
van de door de verschillende betrokken partijen gebruikte procedures. Wat dat
betreft worden de eerste contouren van infocratisering voorzichtig zichtbaar.
Dat geldt zeker wanneer gekeken wordt naar de mate waarin afspraken
worden gemaakt over de verificatie van gegevens. Bijna standaard worden in
Service Level Agreements voorwaarden en garanties opgenomen over de
kwaliteit van de uit te wisselen gegevens. Tegelijkertijd neemt het aantal

(impliciete en expliciete) afspraken over de vraag welke organisatie
verantwoordelijk kan worden gehouden voor het bepalen van de waarde van
bepaalde gegevens toe. De RDW heeft zelf in een Data Dictionary de
betekenis van de eigen gegevens gedetailleerd vastgelegd en het lijkt erop dat
de RDW algemeen wordt beschouwd als de authentieke bron voor alle
gegevens betreffende voertuigen en hun eigenaren (kenteken, verzekering,
keuringen, rijbewijzen etc.). Hetzelfde geldt voor de GBA van gemeenten en
voor het centraal register van de Kamers van Koophandel.

Samenvattend kan worden gesteld dat er bij de RDW op bestuurlijk-
organisatorisch vlak redelijk veel veranderingen teweeg zijn gebracht die
impliciet of expliciet met het inzetten van ICT te maken hebben. Een
belangrijke verklaring hiervoor ligt in de relatief vroeg gestarte automatisering
die met de jaren heeft geleid tot een behoorlijk hoge mate van integratie. Uit
de studie blijkt bij de RDW op de meeste ijkpunten voor horizontalisering,
virtualisering en infocratisering een behoorlijk aantal indicaties voor
verandering van het gebruik van gegevens aanwezig is. Deze indicaties
kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in de onderlinge verschuiving van
taken en bevoegdheden tussen de RDW enerzijds en externe partijen als onder
meer de politie, justitie, postkantoren en garagebedrijven anderzijds, uit de
verminderde intensiteit van de overleggen met het kerndepartement in geval
van onderhandeling met die externe partijen, uit het stijgende belang van
digitale versus fysieke gegevens, en uit de toename van het aantal

gezamenlijke afspraken over de uitwisseling en waarde van gegevens. Van alle
ijkpunten is het aantal indicaties voor een relatief belangrijke rot voor digitale
gegevens voor het genereren van beleidsinformatie nog het minst, maar het
lijkt slechts een kwestie van tijd dat ook de virtualisering van voor
beleidsmakers relevante gegevens een factor van belang wordt. In
schemavorm ziet de stand van zaken met betrekking tot bestuurlijk-
organisatorische ontwikkelingen er - in de bestaande situatie van een relatief
hoge mate van integratie - als volgt uit:
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Schema 7.1 Intensivering van horizontale communicatie

horizontalisering verschuiving vergroting van de        zelf genereren
taken en beleidsvrijheid beleidsinformatie
bevoegdheden

indicaties voor groot aantal aantal indicaties aantal indicaties
ontwikkeling naar indicaties
horizontalisering

politie, justitie en minder overleg interne
belastingdienst nodig met management-
besteden impliciet kerndepartement informatie over
of expliciet taken bij concrete bedrijfsvoorraden,
en bevoegdheden besluitvorming gesloopte auto's
uit aan RDW

RDW besteedt verzelfstandiging onderzoek naar
taken expliciet uit in 1996 mogelijk voor
aan postkantoren derden relevante
en informatie

garagebedrijven

toekomst: toekomst: toekomst:
toename van toename in forse toename
verschuivingen, verband met verwacht vanwege
verdeling verzelfstandiging kansen voor
afhankelijk van management en
onder meer dienstverlening aan
kwaliteit derden
informatie-
infrastructuur
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Schema 7.2 Toenemend belang digitale gegevens

virtualisering bij besluitvorming   bij                   bij
rechtshandhaving beleidsinformatie

indicaties voor groot aantal aantal indicaties geen echte
ontwikkeling naar indicaties indicaties
virtualisering

eigen vorming van gebruik van
registerinformatie virtuele registers digitale profielen
en bijvoorbeeld en on line en doelgroep-
GBA worden als koppelingen leidt informatie nog
'leading' tot toename niet in praktijk
beschouwd belang digitale gebracht

gegevens in
politieel en
justitieel werk

toename van on line
aantal verificaties zoekmogelijkhede
aan de hand van n voor externe
digitale gegevens, partijen (politie)
bijvoorbeeld ten in door RDW
behoeven van gehouden
controle legiti- registers
matiebewuzen

toekomst: verder toekomst: verdere toekomst:
toename toename belangrijke
verwacht, in verwacht, in toename verwacht
verband met verband met in verband met
toename toename mogelijkheden
koppelingen en koppelingen en voor verbeterd
verminderd verminderd zicht op
belang belang uitvoering en
documenten documenten handhaving
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Schema 7.3 Toename afspraken over waarde gegevens

infocratisering onderlinge afspraken over de toewijzen
afstemming van verificatie van autorisaties voor
procedures voor uitgewisselde vaststellen waarde
gegevens- gegevens van bepaalde

verwerking gegevens

indicaties voor aantal indicaties aantal indicaties aantal indicaties
ontwikkeling naar
infocratisering geleidelijke standaard concrete

afname eenzijdige garanties en vaststelling in
vaststelling voorwaarden voor Data Dictionaries
procedures verificatie in en de facto

Service Level beschouwing als
Agreements authentieke bron

(RDW, GBA,
KvK e.a.)

toekomst: verdere toekomst: verdere toekomst: verdere
toename door toename door toename door
meer afstemming wederzijds belang wederzijds belang
met externe gegevenskwaliteit gegevenskwaliteit
partijen

Geconcludeerd kan worden dat de implicaties van integratie voor
implementatie zichtbaar worden: de hoge mate van integratie is gepaard
gegaan met een intensivering van de communicatie met interne en externe
partijen, waarbij wederzijds taken en bevoegdheden over de oorspronkelijke
grenzen van de betrokken organisaties heen zijn getild. De rot van digitale
gegevens wordt daarbij zowel voor de RDW als voor de andere betrokken
partijen steeds groter, hoewel deze nog maar weinig door het management
worden benut bij besluitvorming over de te voeren beleidskoers. Doordat de
RDW jarenlang gewoon is geweest om eenzijdig de protocollen voor de
uitwisseling van gegevens vast te stellen, is ook van het onderling afstemmen
van procedures voor gegevensverwerking nog niet altijd sprake. De RDW is
weI bezig met infocratisering in termen van een geleidelijk toename van juist
die onderlinge afstemming, en van het werken met concrete en gezamenlijke
afspraken over verificatie van gegevens en autorisatie van specifieke partijen
voor de vaststelling van de betekenis van gegevens.

Beleidsonzekerheid en gebruiksonzekerheid
Als belangrijkste instantie op het terrein van voertuigregistratie -en
documentatie is de RDW voor veel andere organisaties in binnen- maar ook in
buitenland van belang voor de verstrekking van gegevens en het voorzien in
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kennis. De RDW maakt zelf voor het verzamelen van die gegevens en het
verkrijgen van die kennis gebruik van een groot aantal bij (weer) andere

organisaties verzamelde en opgeslagen gegevens. De registers van de dienst
zijn ten behoeve daarvan (veelal) via datacommunicatienetwerken verbonden
met veel externe netwerken en informatiesystemen. De organisatie kan daarom
als netwerkorganisatie worden aangeduid.

De inrichting en kwaliteit van de informatievoorziening van netwerk-
organisaties is in toenemende mate afhankelijk van de inrichting en kwaliteit
van de informatievoorziening van de andere organisaties die in hun netwerk
participeren. Om die reden mag worden verwacht dat ook de RDW steeds
vaker geconfronteerd is met onzekerheden omtrent de beschikbaarheid en
controle over de informatiebronnen die voor zijn beleidsuitvoering
noodzakelijk zijn. De mate waarin de RDW als netwerkorganisatie adequaat
heeft kunnen omgaan met die onzekerheden ten aanzien van het te voeren
beleid (beleidsonzekerheid) en ten aanzien van de betekenis van voor de
beleidsvoering beschikbare gegevens (gebruiksonzekerheid) kunnen mede de
relatie tussen de hoge mate van integratie en de implicaties daarvan voor
implementatie verklaren (zie § 3.2.3). Onderstaand wordt ingegaan op de
wijze waarop de RDW is omgegaan met die onzekerheden - voorzover die
zich hebben voorgedaan - om verdiept inzicht te kunnen verkrijgen in de
relatie tussen informatisering en beleidsuitvoering.

Netwerkorganisaties hebben vooral te maken met beleidsonzekerheid wanneer

er in hun netwerk verschillende percepties bestaan van de maatschappelijke en
de uitvoeringsproblemen. Deze onzekerheid kan worden verminderd door een
gezamenlijk beeld te vormen van deze problemen, deze vervolgens vast te
stellen en als zodanig te gebruiken in de eigen beleidsvoering.
In de meeste jaren van zijn bestaan heeft de RDW als een uitvoeringsinstantie
pur sang gefunctioneerd, die door het kerndepartement geformuleerd beleid en
regelgeving tot uitvoering bracht. Wanneer er werd samengewerkt met derden
of in opdracht van hen werk zou worden uitgevoerd, werd met departementale
beleidsambtenaren tot in detail overlegd hoe die samenwerking of
dienstverlening gestalte zou krijgen. In de huidige situatie is er op het terrein
van de primaire uitvoeringsprocessen niet zoveel veranderd wat betreft de
eindverantwoordelijkheid daarvoor: die ligt nog steeds bij het ministerie. Wei
is, mede doordat de RDW steeds meer is gaan samenwerken met externe
partijen dan wel diensten aan hen is gaan leveren, geleidelijk aan een situatie
ontstaan waarin de perceptie van de RDW en externe partijen op het
voorkomen van bepaalde uitvoeringsproblemen van meer belang is geworden
in de gezamenlijke besluitvorming (van RDW en ministerie) over concrete
vorm en inhoud van samenwerking en nieuwe dienstverlening.
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Tegelijkertijd met de toename van de integratie van de RDW en het
horizontale karakter van de beleidsimplementatie is de rol van de RDW in de
beeldvorming ten aanzien van beleidsproblemen licht toegenomen. Toch kan
de omgang van de RDW met beleidsonzekerheid niet worden gebruikt als
verklaringsfactor voor de relatie die informatisering en veranderingen in de
implementatie hebben. De RDW houdt zich immers (nog) niet intensief bezig
met beleidsvorming en gebruikt de beschikbare gegevens nog niet op grote
schaal voor het genereren van beleidsinformatie. Bovendien zijn het vaak de
externe partijen (politie, Belastingdienst) die de gegevens die de RDW beheert
gebruiken voor de implementatie en handhaving van (hun eigen) beleid.
Voorzover de RDW zelf gebruik maakt van de gegevens van externe partijen
(postkantoren, verzekeringsmaatschappijen, garagebedrijven) bepaalt de RDW
ook zelf de waarde van die gegevens voor hun implementatieprocessen. De
conclusie luidt dat, voorzover de RDW al te maken heeft met verschillende
percepties van voor zijn eigen beleid relevante maatschappelijke of
uitvoeringsproblemen, de verschillen zijn geminimaliseerd door met de
betrokken partijen eenduidige afspraken te maken over de betekenis van de
gegevens - veelal overeenkomend met de betekenis, die de RDW er zelf aan
toekent.

Netwerkorganisaties kunnen ook te maken krijgen met een toename van
gebruiksonzekerheid: onzekerheid ten aanzien van de mogelijkheden tot
gegevensuitwisseling (beschikking over adequate infrastructuur) en/of over de
interpretatie van de uitgewisselde gegevens (verificatie en autorisatie).
Afhankelijk van de mate waarin gezamenlijke afspraken worden gemaakt over
de feitelijke uitwisseling van gegevens en de waarde daarvan, kan de
onzekerheid ten aanzien van het gebruik en de gebruikswaarde worden
gereduceerd.
De RDW heeft door de vroege automatisering lange tijd de rol van voorloper
gehad in het ontwikkelen en toepassen van informatie-infrastructuren voor
gegevensuitwisseling. In die positie kon hij eisen stellen aan externe partijen,
wanneer deze om gegevensuitwisseling verzochten. Bovendien heeft het
uitgangspunt van de RDW, alleen datacommunicatie te hebben met het niveau
van koepel- of brancheorganisaties, een aantal specifiek voor eindgebruikers
bekende problemen (actualiteit, definitie, schrijfwijze, context en
betrouwbaarheid) buiten het zicht van de RDW gehouden. Waar het ging om
externe partijen, die in opdracht van de RDW zelf gegevens verstrekten,
hebben ook die zich aangepast aan de informatie-infrastructuur die de RDW
voorschreef (al dan niet mede op basis van financiering door de RDW).
De gebruikswaarde van door de RDW verstrekte gegevens wordt in
toenemende mate weerspiegeld in de afspraken, die worden vastgelegd in
Service Level Agreements. Daarnaast biedt de ontwikkeling naar het brede
gebruik van basisadministraties als authentieke gegevensbronnen (GBA, CKR,
KvK) steeds beter het hoofd aan mogelijke gebruiksonzekerheden; de facto is

216



de waarde van de uit te wisselen gegevens immers vastgesteld met de
perceptie van een register als authentieke bron.

De conclusie is dat de RDW niet veel onzekerheden ten aanzien van de
mogelijkheden tot gegevensuitwisseling en de betekenis van uitgewisselde
gegevens kent, omdat steeds impliciet of expliciet afspraken gelden ten
aanzien van aanpassing aan de infrastructuur van de RDW en ten aanzien van
de authentieke bron per gegevenssoort.

7.5       Positionering van de burger

Nu de algemene en bestuurlijk-organisatorische achtergronden van de
informatisering van de RDW zijn verkend, wordt aandacht besteed aan
veranderingen in de positie van de burger als client van de RDW, die in meer
of mindere mate te maken hebben met het toepassen van

koppelingstechnieken in de beleidsuitvoering. Hierbij is aan de hand van vijf
categorieen voor 'positionering', door vraaggesprekken met de respondenten
en door bestudering van interne en externe documenten, getracht zicht te
verkrijgen op veranderingen in de omstandigheden waaronder de burger zijn
rechten kan uitoefenen dan wel zijn plichten dient te vervullen. De categorieen
betreffen: de onderkenning van rechten', 'psychische en sociale weerstanden',
'het claimen van rechten', 'de behandelingsprocedure' en 'de rechtspositie'.

7.5.1     Onderkenning van rechten

Onder de categorie 'onderkenning van rechten' vallen vragen betreffende
veranderingen in het feitelijke kennisniveau van clienten aangaande
regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken dan wel waaruit voor hen
geldende verplichtingen voortvloeien. In dat kader is een eerste vraag, of zich
in de uitvoering een zodanige praktijk van koppeling heeft ontwikkeld, dat een
verbeterd zicht is ontstaan op de verschillende rechten en plichten van de
clienten van de RDW. Indien dit het geval is, luidt de vervolgvraag of dit
verbeterde zicht gebruikt is om de betreffende burgers in kennis te stellen van
eventuele ongebruikte rechten dan weI niet vervulde plichten.

Zicht op situatie clienten
De RDW heeft een beter en sneller zicht gekregen op de positie van de burger
waar het de nakoming van verplichtingen betreft. Met de koppeling van de
CKR (kentekens), de WAM (verzekeringen) en de APK-registraties heeft de
RDW eenvoudig toegang tot het gedrag van burgers met betrekking tot
voertuigverplichtingen. Omdat de Belastingdienst automatisch van
overschrijvingen op de hoogte wordt gesteld, heeft hij snel zicht op nieuwe
belastingplichtingen. Dat is een groot verschil met de oude situatie, waarin
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dagelijks busjes van de Belastingdienst met een fototoestel de weg op moesten
om voertuigen vast te leggen, waarvan naderhand al of niet kon worden
vastgesteld of aan de belastingplicht was voldaan.  Voor de burger betekent dat
concreet dat waar hij vroeger na twee jaar geen belasting betaald te hebben in
een keer een forse aanslag kreeg, hij nu vrij snel op zijn verplichtingen wordt
gewezen.

In algemene zin kan gesteld worden dat het extra zicht dat de RDW door
informatisering en gegevensuitwisseling verkregen heeft op de positie van de
burger, vooral op aanvraag van externe organisaties wordt aangewend. Niet
alleen op structurele basis, zoals in het geval van het CBM, maar ook op ad
hoc basis. Een voorbeeld daarvan is de selectie die ten tijde van de
watersnoodramp van 1995 aan de rampenbestrijders zicht verschafte over de
eigendom en locatie van zware bedrijfsvoertuigen, die konden worden ingezet
voor de evacuatie van mensen en vee.

Kennisgeving aan burgers
Indirect heeft de koppeling van registers in het kader van de
houderschapsbelasting voor een impuls gezorgd ten aanzien van de kennis van
de burger van zijn rechtspositie. Toen is namelijk aan de burger gerichte
voorlichting gegeven over de veranderingen die op komst waren. Als gevolg
daarvan is de RDW 'overspoeld' met vragen over het register en de nieuwe
situatie in haar algemeenheid. Daarnaast is het beleid van de RDW erop
gericht dat bij post naar voertuigeigenaren en naar bedrijven steeds informatie
wordt toegevoegd over de nieuwste ontwikkelingen. De handelaren hebben in
verband met de vele veranderingen zelfs een speciale informatiekrant
ontvangen, met als direct aanleiding de gewijzigde manier van gegevens
uitwisselen. Bovendien voeren de controleurs tweemaal per jaar een
persoonlijk gesprek met hen, waarin de laatste ontwikkelingen worden
besproken.

Heel direct heeft de op basis van computer profiling uitgevoerde mailing naar
personen, waarvan men vermoedde dat zij een voertuig op hun naam hadden
staan dat reeds gesloopt was, voor kennistoename bij de burger gezorgd.
Daarmee is voor honderdduizenden personen voorkomen dat zij na invoering
van de houderschapsbelasting ten onrechte zouden worden aangeslagen voor
motorrijtuigenbelasting (zie  §  7.3.3).

7.5.2       Psychische of sociale weerstanden

De categorie 'psychische of sociale weerstanden' heeft betrekking op de
situatie waarin de burger, na onderkenning van de betreffende rechten of
plichten, mogelijk angsten dient te overwinnen om daadwerkelijk aanspraak te
maken op een recht dan weI een substantieel risico dient te nemen om zich aan
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zijn plicht te onttrekken (bijvoorbeeld door te frauderen). Bij de bevindingen
is onderscheiden tussen respectievelijk een negatieve drempel en een positieve

drempel. Een negatieve drempel geeft uitdrukking aan de situatie waarin de
burger wordt ontmoedigd tot het doen van legitieme aanspraken op rechten -
of juist andersom: dat een situatie bestaat of voortduurt, waarin de burger
wordt gestimuleerd tot het voldoen aan verplichtingen, die hij niet heeft. Een

positieve drempel behelst situaties waarin de potentiele fraudeur wordt
ontmoedigd ten aanzien van het bewust niet of niet volledig nakomen van zijn

verplichtingen. Bekeken is onder meer of de praktijk van bestandskoppeling
dergelijke drempels heeft verhoogd, bijvoorbeeld doordat het beeld ontstaat
dat het risico om bij fraude opgespoord te worden, onaanvaardbaar groot is
geworden. Daarnaast is aandacht besteed aan de vraag of (belangen)groepen

van burgers de met behulp van koppelingstechnieken gegenereerde
beleidsinformatie ter beschikking wordt gesteld ) waardoor zij over meer
informatie komen te beschikken ten aanzien van hun positie als client van de
RDW (en de instanties waarmee hij gegevens uitwisselt, zoals de
Belastingdienst).

Negatieve drempel
In ddn geval is een negatieve drempel eenmalig verlaagd. Die verlaging heeft

betrekking op al die personen, die op basis van de resultaten van computer
profiling zijn ingelicht over de mogelijkheid, dat zij, doordat zij een voertuig
op hun naam hadden staan dat reeds gesloopt was, ten onrechte zouden
worden aangeslagen voor motorrijtuigenbelasting (zie 'onderkenning van
rechten' en § 7.3.3). Indien de RDW deze mensen niet zou hebben

aangeschreven, c.q. ze niet had getraceerd op basis van gegevenskoppeling,
dan waren zij in de vreemde situatie terecht gekomen dat ze, gezien hun
registratie, zouden moeten voldoen aan een belastingplicht voor voertuigen die
zij niet meer in het bezit hadden. Die, achteraf virtuele, drempel, waarbij de
burger in een situatie terecht zou komen dat hij gestimuleerd zou worden om
verplichtingen na te komen, die hij niet heeft, heeft de RDW eenmalig
verlaagd. Voor die personen, die destijds niet hebben gereageerd of die niet
bereikt zijn, geldt die drempel nu weI:

"lemand die hier bij de RDW geregistreerd staat, krijgt automatisch een
belastingaanslag. Als hij vervolgens zegt dat hij die auto niet meer bezit, zal hij dat
moeten bewijzen. We nemen nu geen genoegen meer met het antwoord dat zijn auto
twee jaar geleden naar de sloop is gebracht." [een registerbeheerder]

Voorts is door de interne koppeling van de centrale registers, een voorbeeld
van computer matching, de negatieve drempel structureel verlaagd voor
personen die in de huidige situatie zouden willen voldoen aan de
belastingplicht, wanneer die niet meer op hun rust:
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"Want iemand die nu wil betalen voor een auto die hij al heeft verkocht, kan helemaal
niet meer betalen. De klant krijgt als een auto verkocht is automatisch restitutie van de
motorrijtuigenbelasting." [een registerbeheerder]

Positieve drempel
De koppeling van gegevens betreffende alle primaire verplichtingen van de
voertuigeigenaar bij de RDW heeft de drempel voor het bewust niet nakomen
van die verplichtingen (belasting, APK, verzekering) enorm hoog gemaakt. In
feite kan in dit kader beter gesproken worden van een muur die opgetrokken
is, dan van een verhoogde drempel; dat zou slechts een preventief effect
suggereren, terwijl er de facto vrijwel geen keus tot het plegen van fraude
meer resteert:

"Met de introductie van de houderschapsbelasting moet iemand die wil frauderen dat
ook actief gaan  doen". [een registerbeheerder]

Een vrij klein groepje van 'beroepsfraudeurs' zal echter nog wei wegen vinden
om de regels te omzeilen, zo is de gedachte. Maar dan dus 'actief in plaats
van passief, bijvoorbeeld door gefingeerde namen te gebruiken.

In iets minder sterke mate heeft de instelling van de speciale procedure voor
het melden van de sloop van een voertuig ertoe geleid dat de voertuigeigenaar
minder mogelijkheden heeft de RDW en andere instanties te laten denken dat
zijn voertuig gesloopt is, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. De drempel
voor het plegen van strafbare feiten is, met andere woorden, verhoogd nu een
voertuig alleen kan worden afgemeld via erkende sloopbedrijven. Het hoofd
systeembeheer schetst de achtergrond:

"Tegenwoordig hebben wij de slopers, de demonteurs, rechtstreeks een koppeling, een
on line verbinding, gegeven met de RDW (...). De sloper constateert ter plekke dat een
klant graag een voertuig voor sloop wil aanbrengen, en kan dan ter plekke zien of het
om het juiste voertuig gaat, om het juiste kenteken. (...) Als je vroeger de
wegenbelasting niet wilde betalen, dan schreef je gewoon als particulier een briefje
aan de RDW dat je het voertuig niet meer had. En dan registreerden wij dat braaf. Je
liep dan alleen een risico als je aangehouden werd.

-

De 'positieve' drempel is hier en daar ook hoger aan het worden waar het gaat
om speciale gevallen van wetsovertreding, zoals ten aanzien van de handel in
gestolen auto's. Het bureau bijzondere opsporing draagt hier aan bij door
computer profiling op de eerder genoemde 'katvangers' en 'geeltjesvangers'
toe te passen. Door de personen, die aan de kenmerken daarvan voldoen, in de
registers van een daarop toegesneden 'status' te voorzien, kan bijvoorbeeld
aan de FIOD informatie geleverd worden in het kader van vrij omvangrijke
onderzoeken naar de handel van criminele organisaties. Onbekend is in
hoeverre deze groepen daarmee structureel ontmoedigd worden tot het plegen
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van overtredingen en misdaden, maar duidelijk is dat ze in de praktijk steeds
meer gehinderd worden door opsporing en vervolging door politie en justitie.

Beschikbaarstelling beleidsinformatie
Van het beschikbaar stellen van mede op grond van koppelingen (matching of
profiling) gegenereerde beleidsinformatie aan (belangen)groepen van burgers
is geen sprake. De RDW staat wat betreft het genereren van dergelijke
informatie zelf aan de vooravond van grotere ontwikkelingen. Waar dergelijke
informatie al wel gegenereerd wordt, wordt deze intern gebruikt ter
verbetering van de gegevensverwerkende processen, specifiek

handhavingsbeleid of voor monitoring van de situatie bij externe partijen als
de autobranche (zie § 7.4.3.2).

7.5.3    Claimen van rechten

Het vraagstuk van de bureaucratische competentie van de burger is behandeld
door te bezien of de onduidelijkheid over de plaats voor het aanvragen van
producten (zoals de schorsing van voertuigen of een vrijstellingsbewijs bij
verkoop) of voor het voldoen aan verplichtingen (zoals belastingbetaling of
het melden van sloop) door gegevenskoppeling is verminderd, en of de aan de
burger bij het claimen van rechten en het voldoen aan verplichtingen gestelde
eisen veranderd zijn. Bij dergelijke veranderingen wordt gedacht aan de
situatie, waarin de RDW althans een deel van zijn informatie niet meer aan de
client zelf hoeft te vragen, ofwel aan de situatie waarin de mate van
technologische intelligentie (de kennis van en omgang met moderne ICT) van
de burger mede van invloed is geworden op de kans dat zijn claim op bepaalde
rechten succesvol is.

Bekendheid locatie

"Vanuit de techniek zie je nu dat het koppelpunt steeds dichter bij de klant komt te
liggen. Als je kijkt naar de PTT of naar de gemeenten, zie je dat klanten daar komen
en bediend worden doordat ze hun rijbewijs of kenteken krijgen. Er worden steeds
meer klanten aangesloten en de ontkoppeling wordt steeds meer naar de klant toe
gelegd, zoals bij slopers, of bij handelaren. (...) Wat we steeds meer zullen krijgen is
dat de afgifte van documenten die iemand overlegt, gedecentraliseerd wordt."
[iuridisch beleidsmedewerker]

Het idee de postkantoren in te schakelen voor het overschrijven van kentekens
is in principe geboren uit de wens het 'product' van de RDW zo dicht

mogelijk bij de klant te brengen. De mogelijkheden die ICT bood, hebben de
RDW in staat gesteld een dergelijke opzet in de praktijk te realiseren.

Voorheen moest de burger bij de Belastingdienst zelf aangifte doen, wanneer

hij in het bezit was gekomen van een voertuig. Nu geeft de RDW dit, na
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aanmelding via de postkantoren, automatisch door aan de Belastingdienst. De
eigenaar/houder krijgt vervolgens automatisch een acceptgiro van de
Belastingdienst.
De RDW in Veendam heeft een sterk bezet front office ingericht voor de
afhandeling van vragen van voertuigeigenaren - dat in hoofdzaak als call
center functioneert. De medewerkers daarvan, informanten te noemen, nemen
de meest directe vorm van contact met de burger als cliEnt van de RDW voor
hun rekening. Veel van de andere contacten met de RDW verlopen via andere
instanties, zoals de postkantoren en garagehouders. Ten aanzien van de directe
voorlichting door de RDW is in verband met de wens, ondanks het grote
aantal bellers, altijd bereikbaar te zijn, een systeem geTmplementeerd dat
ervoor zorgt dat tijdens het wachten de wachttijden steeds worden
doorgegeven en bij langer dan tien minuten wachttijd een boodschap kan
worden ingesproken. Naast afhandeling van telefonisch verkeer wordt in
mindere mate met de burger contact onderhouden via de fysieke balie en via
een speciale afdeling voor afhandeling van de correspondentie.

Over de bekendheid van de burger met de juiste instantie voor het stellen van
bepaalde vragen, loopt de praktijk nog wat achter bij de wensen die de RDW
zichzelf gesteld heeft. Ondanks de vele inspanningen van de informanten,
gericht op minimalisering van het aantal telefoontjes, stijgt het aantal
informatievragen, dat in feite aan een andere instantie gericht had moeten
worden. Zo is iets meer dan 6% van de vragen bestemd voor het CBM, en kent
het CBM de omgekeerde ervaring: veel voertuigeigenaren bellen naar het
CBM voor vragen, die alleen de RDW kan afhandelen.

Technologische intelligentie burger
In principe hoeft de burger als client van de RDW, de voertuigeigenaar, niet
zozeer een gevoel voor de door de RDW gebruikte techniek te ontwikkelen.
Immers, steeds vaker wordt het de burger juist makkelijker gemaakt zijn
plichten na te komen (automatische acceptgiro's, aankondiging APK-keuring)
en zijn rechten te verzilveren (automatische teruggave belastinggeld,
goedkeuring APK bij de garage on line geregistreerd). Het is ook bijna
letterlijk de perceptie van het hoofd Inlichtingen dat de burger helemaal geen
gedetailleerde kennis over de moderne wijze van gegevensverwerking hoeft te
bezitten:

"Wie precies die informatie krijgt, dat weten ze niet allemaal - maar wat levert dat
op  voor de burger?  (...) het heeft,  denk  ik, geen meerwaarde  voor de burger.  Het
vertrouwen in de overheid is behoorlijk groot. Het is dan ook niet nodig voor de
burger om echt technologische  kennis te hebben. lk kan me voorstellen dat als er bij
iemand iets aan de hand is, dat hij wil weten waar al die informatie vandaan komt. Hij
kan dan van ons antwoord krijgen.

"
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Toch leidt de steeds verder gernformatiseerde organisatie van de RDW
volgens een projectmanager wel tot behoefte aan steeds technologisch
competenter burgers:

"Als jij een probleem hebt met je registratie, dan zal je toch weI ongeveer moeten
weten hoe het in elkaar zit. Anders kom je hier ergens binnen met een probleem (...).
Je kunt dus heel duidelijk merken dat we door al die koppelingen en al die nieuwe
taken die we krijgen, waardoor we dus een nieuwe functionaliteit aanbieden, (...)
daarmee ook indirect van die burger een heleboel kennis vragen."

De kleine groep volhardende fraudeurs is zeker gebaat bij een bepaalde mate
van 'technologische intelligentie' waar het gaat om het claimen van
(nakoming van) plichten door de RDW en de organisaties waaraan hij
gegevens verstrekt of voor bijhoudt. Deze groep is er zich steeds meer van
bewust dat het in hun belang is nergens of overal op een andere wijze (bij
voorkeur onder een fictieve naam) geregistreerd te staan. Criminele
organisaties zullen er voor zorgen zo min mogelijk waarheidsgetrouwe
gegevens te verstrekken, omdat, volgens het hoofd systeembeheer, 'zodra je
ergens ook maar in 6dn van de registers bent vastgelegd', er 'een
aanknopingspunt' is.

7.5.4 De behandelingsprocedure

Na de fase van het claimen van rechten start de volgende kritische factor voor
positionering met het in behandeling nemen van verzoeken of aanvragen tot
dienstverlening of het afhandelen van de procedures, die nodig zijn om aan
verplichtingen te kunnen voldoen. In de casestudy is aandacht besteed aan de
lengte van de procedure, aan het vraagstuk van gegevenskwaliteit, en aan de
technologische competentie van de uitvoeringsambtenaar. Zo is gevraagd of
moderne methoden van gegevensverificatie leiden tot verkorting van de
procedure en of, en zo ja op welke wijze, de gegevenskwaliteit de
besluitvorming beYnvloedt. De technologische competentie van de
medewerkers is bestudeerd door de informatisering van werkprocessen te
relateren aan de beslissingsruimte en de interpretatie van gegevens door de
uitvoeringsambtenaren.

Lengte van de procedure
Dankzij de koppelingen tussen systemen van onder meer de postkantoren,
garages, het CBM, en de verzekeringsmaatschappijen enerzijds met de
registers van de RDW anderzijds is de behandeling van de diverse zaken die
de burger als voertuigeigenaar heeft af te handelen, aantoonbaar snel en/of
versneld. De behandeling van aanvragen voor overschrijvingen van voertuigen
is daarvan een duidelijk voorbeeld:
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"Vroeger ging je naar het postkantoor en (...) zoveel dagen later werd de auto op je
naam gezet, en zoveel dagen later arriveerde het afschrift hier bij de RDW en dan
duurde het nog zoveel dagen voordat dat verwerkt was. Dus pas na een dag of tien
stond je bij de RDW als nieuwe eigenaar geregistreerd. Dat gaat nu on line, direct."
[projectmanager automatisering]
Hetzelfde geldt voor het aanvragen of verlengen van rijbewijzen:

"Om de klanten beter tot hun dienst te zijn, heeft IT zeker haar waarde bewezen.
Neem alleen al als je vroeger je rijbewijs aanvroeg: dan moest je hem aanvragen bij
de gemeente, die dat dan doorstuurde naar de provincie. Vervolgens kreeg je een
seintje van de gemeente: de provincie heeft het teruggestuurd en u mag het halen. Nu,
door de geautomatiseerde systemen, is het klaar terwijl u wacht." [projectleider]

Implementatie van de eerder beschreven MacDrive-formule, een soort een
loket-gedachte van de RDW, zal in de nabije toekomst het tempo van de
dienstverlening aan voertuigeigenaren nog verder verbeteren:

"Je komt nu met je voertuig voor bijvoorbeeld een LPG-keuring (...) bij een van de
kantoren van de RDW, daar wordt die ene handeling verricht, en vervolgens moet je
een aantal dagen of weken wachten op het resultaat. Straks wordt in de MacDrive-
gedachte het proces in 6dn keer afgehandeld - de registratie, de keuring en alle
andere handelingen.  En dan  sta je vijf minuten later weer buiten met het product dat je
verlangde." [hoofd systeembeheer]

Toch is er wat betreft de gevallen, waarin er iets fout staat geregistreerd, nog
geen optimale situatie bereikt. Dat komt doordat de informatiehuishouding
door alle gemaakte koppelingen relatief complex is geworden. In de praktijk
kan dit ertoe leiden, dat het lastig is de bron van foutieve registratie op te
sporen:

"(...) omdat je al die koppelingen hebt, weet je als medewerker binnen een bedrijf
vaak ook niet meer waar zich nu precies een knelpunt bevindt. Je hebt dan weI in de
gaten dat er iets niet helemaal in orde is, maar je weet niet waar de bron van die fout
zit. Dus een burger belt naar de RDW, wordt vervolgens naar het CBM gestuurd, en
die sturen je dan weer naar de verzekeringsmaatschappij. Des te groter dat virtuele
register wordt, des te meer instanties eraan gekoppeld zijn. Misschien zou je dan een
centraal informatie-instituut moeten hebben, dat overzicht over al die instanties heen
heeft. Want nu kom je nog steeds bij die individuele instanties terecht, en die gaan
uiteraard eerst intern de zaak uitzoeken. Als dan blijkt dat de fout niet bij hun zit,
wordt je naar de volgende instantie verwezen." [hoofd systeembeheer]

Anderzijds ondersteunt ICT zelfjuist weer de medewerkers van de RDW, die
inlichtingen aan het publiek verstrekken. Waar vroeger bestanden alleen
afzonderlijk te benaderen waren, kan de telefonisch medewerker nu 'met 66n
druk op de knop' bij alle relevante gegevens. Die mogelijkheid heeft de
gemiddelde periode voor afhandeling van vragen aanzienlijk ingekort.
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Gegevenskwaliteit
Al jarenlang vormen gegevens van de RDW voor externe organisaties (zoals
het CBM) een belangrijke bron voor uitvoering van hun primaire
werkprocessen (innen van wegenbelasting). Om die reden is de kwaliteit en
betrouwbaarheid van gegevens geen nieuw item voor de RDW. WeI is er
sprake van een toenemend belang om de gegevenskwaliteit op een hoog peil te
houden dan wel te brengen. De primaire reden daarvoor is dat steeds meer
externe organisaties (zoals politie en justitie) afhankelijk zijn geworden van
die gegevenskwaliteit ) en dat daarover strikte afspraken worden gemaakt,
contractueel vastgelegd in Service Level Agreements:2 Intern hanteert men
daartoe een set van ongeveer veertig kwaliteitsattributen, waarvan de
belangrijkste betrekking hebben op functionaliteit, beveiliging en flexibiliteit
van het systeem, en op beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens.

De gegevensuitwisseling met externe organisaties is ook zelf te beschouwen
als een instrument om de gegevenskwaliteit te verbeteren. De RDW was
voorheen grotendeels afhankelijk van de welwillendheid van de burger wat
betreft de juistheid en volledigheid van zijn gegevens. Toen de
belastingheffing rechtstreeks afhankelijk werd gesteld van de RDW-gegevens,
is besloten de NAW-gegevens van de eigenaren/houders te controleren in de
GBA. Daarnaast is het een organisatieroutine geworden, door koppeling van
persoonsgegevens aan het SoFi-nummer te controleren of een persoon meer
dan 66n keer voorkomt in de RDW-registers. In de oude situatie kon het
voorkomen dat dezelfde persoon tien keer intern (net iets anders) geregistreerd
was, terwijl nu elke voertuigeigenaar eenmalig en daarmee eenduidig

geregistreerd staat.

Om de ketenbenadering optimaal te kunnen implementeren, is onder meer de
verplichting tot registratie van voor sloop aangeboden voertuigen ingevoerd.
Om een goede controle te kunnen uitoefenen op de naleving van de
voertuigverplichtingen, zijn verzekeringsmaatschappijen verplicht het
afsluiten van verzekeringen door te geven. In feite biedt het koppelen van
registers zelf mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering, die er zonder die
koppeling niet waren geweest:

"Er zijn wellicht nog heel veel fouten die ontdekt worden, zoals wanneer bepaalde
gegevens niet bij het specifieke SoFi-nummer horen, omdat er verwisselingen hebben
plaatsgevonden, maar door de koppelingen te leggen middels die nummers is er weI
een verhoogde kans dat je die fouten aan het licht brengt. En maakt het dus dat je de
processen zodanig kunt inrichten, dat je er fouten mee kan opsporen (...) waar je
anders veel lastiger achter zou komen." [hoofd systeembeheer]

Tenslotte schrijft het Voorschrift   Informatiebeveiliging   Rijksdiensten   (VIR),
dat geldt binnen de gehele rijksoverheid, methodieken voor, die betrekking
hebben op het waarborgen van een bepaald niveau van gegevenskwaliteit. De
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bepalingen van het VIR zijn verwerkt in de intern gehanteerde set
kwaliteitsattributen, die samen met de specifieke Service Level Agreements
een steeds betere gegevenskwaliteit garanderen.

Een concreet voorbeeld van verbetering van de gegevenskwaliteit betreft de
overschrijving van eigendom van voertuigen. Door de technische
voorzieningen (digitalisering) en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van
het aantal geregistreerde gegevens is de registratie veel zuiverder geworden:

"Als jij vroeger een auto kocht en je verkocht die 's middags weer, dan krijg je dus
twee overschrijvingen. Lagen die toevallig verkeerd op een stapeltje, dan kwam de
verkeerde in het register. Nu hebben we de tijd erbij. Dus nu weten we welke
overschrijving de nieuwe is. Dat gaat allemaal on line, dat is de techniek. Dus wordt
je register alleen maar zuiverder." [een projectmanager]

Technologische competentie
In toenemende mate is het voor de medewerkers van de RDW van belang
voldoende kennis te hebben van de manier waarop de voor behandeling van
zaken relevante gegevens verkregen zijn. Dat belang geldt voor de
communicatie met bedrijven en particulieren, maar soms ook voor de
aanpassing van de programmatuur. In toenemende mate worden intern
applicaties gebouwd, die de gebruiker in voorkomende gevallen zelf kan
aanpassen. In die gevallen wordt technologische competentie een vereiste voor
de betreffende medewerkers. Ten aanzien van de communicatie met clienten
geldt: hoe meer verbindingen de registers van de RDW met systemen van
andere instanties krijgen, hoe ingewikkelder het wordt om zicht te verkrijgen
op de bron van (onjuiste) gegevens. Voor het directe contact met de
voertuigeigenaren is het echter van belang dat, indien zij hun gegevens moeten
laten corrigeren, naar de juiste (bron-)instantie kan worden verwezen:

"De adressen komen straks van de GBA; de klant belt dan bijvoorbeeld dat zijn
kenteken nog steeds  op  zijn oude adres staat, terwij 1   hij   het  al  weI  tien keer heeft
doorgegeven. Als zo'n medewerker dan niet weet dat die klant bij de GBA moet zijn,
omdat zich daar de bron van onze informatie bevindt, dan wordt die zaak hier intern
niet opgelost (...) Als een medewerker niet weet hoe het virtuele register is
opgebouwd, dan denk ik dat het erg moeilijk wordt dit soort zaken dan zelfstandig af
te handelen". [hoofd systeembeheer]

Op die behoefte heeft de RDW dan ook ingespeeld door in de opleiding van
'informanten' aandacht te besteden aan het 'web' van informatierelaties en de
achterliggende gegevens. Zo krijgt elke medewerker specifieke kennis mee
over de wijze waarop met 'scherminformatie' in de praktijk de beste resultaten
kunnen worden neergezet. Toch is dit niet in alle gevallen een afdoende
garantie voor het bereiken van een optimaal technologisch kennisniveau. Dat
heeft te maken met de omschakeling die door bepaalde medewerkers, vanwege
leeftijd of capaciteit, niet altijd gemaakt kon of kan worden.
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Behalve de technologische competentie van de medewerkers van de RDW zelf
is ook die van de bij de beleidsuitvoering betrokken externe functionaris van
belang. De registerbeheerder geeft een voorbeeld uit de praktijk:

"De interpretatie van digitale gegevens wordt steeds belangrijker. Een voorbeeld: een
monteur in een garage heeft een stapeltje kentekens liggen van auto's die op die dag
APK gekeurd zijn. Die meldt ze af als zijnde gesloopt - want dat zit op hetzelfde

systeem. Dan heb je een probleem, dat gecorrigeerd moet worden. De autobezitters

kregen eerst een restitutie van de belasting binnen en moesten het vervolgens weer
betalen. Dat roept gigantisch veel vragen en reacties op. De impact is veel groter dan
waar de burger zicht op heeft. (...)."

7.5.5 De rechtspositie

In voorkomende gevallen is het voor de burger van groot belang dat hij weet
op basis van welke gegevens voor hem ongunstige beslissingen (afwijzing van
een aanvraag, terugvordering van gelden, opleggen van boetes) worden

genomen. De laatste categorie vraagstukken voor de positionering van de
burger heeft betrekking op de mate waarin de burger zicht heeft of kan
verkrijgen op de gegevens die bij de totstandkoming van hem aangaande

beslissingen worden gebruikt ) en op de herkomst van die gegevens.
Bovendien is aandacht besteed aan de rechtspositie van de client van de RDW
in meer algemene zin, zoals met betrekking tot het recht op inzage van de

opgeslagen persoonsgegevens, de privacy, de bewijslast en de zorgvuldigheid
in omgang met persoonsgegevens.

Interne registratie van gegevensuitwisseling
Wil de burger in voorkomende gevallen te weten kunnen komen of de RDW
de bron is van gegevens, die mede tot de voor hem ongunstige beslissing
hebben kunnen leiden, dan is een voorwaarde dat bij de RDW wordt

geregistreerd aan wie welke informatie wordt verstrekt. Aan die voorwaarde
wordt in het overgrote deel van de gevallen voldaan: de RDW houdt

systematisch alle gevallen van gegevensverstrekking aan externe organisaties
bij. Geregistreerd wordt aan welke instanties welke gegevens op welke manier
en tegen welke prijs worden verstrekt. Daarnaast wordt in toenemende mate in
de Service Level Agreements vastgelegd, dat door de RDW verstrekte
informatie niet aan derden mag worden doorgegeven.

Intern is alle gegevensuitwisseling en gegevensbewerking vastgelegd; er is
precies te achterhalen welke medewerker wanneer mutaties heeft aangebracht.

Bij on line gegevensverstrekking aan derden is tevens in de meeste gevallen

gelogd via welke datacommunicatielijn en door welke gebruiker gegevens zijn
verstuurd - maar nog niet in alle gevallen is achteraf te traceren naar wie

welke gegevens (en door wie) zijn verzonden. Die on line verstrekkingen
worden geregistreerd     in een speciaal 'klantenregister'. Daarmee     kan
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eenvoudig in kaart gebracht worden wie precies is aangesloten op de systemen
van de RDW, en tot welke informatie zij toegang krijgen.

Privacybeleid
In verband met de soms massale informatie-uitwisseling met de politie, de
gegevens uit het kentekenregister die nodig zijn voor het vaststellen van het
voldoen aan verzekeringsverplichtingen, en ander, meer routinematig
verstrekte informatie, heeft de RDW een speciale unit voor de behandeling
van privacy-aspecten opgericht. Daaraan voorafgaand is in verband met de
inwerkingtreding van de  WPR al  in  1993 een werkgroep 'privacybescherming'
opgericht, die werd ondersteund door een externe privacydeskundige. Het
resultaat daarvan is dat de laatste jaren een privacybeleid is gevoerd, dat als
gevolg heeft gehad dat het aantal klachten dat werd ingediend bij de RDW,
betreffende de privacy, nagenoeg tot nul is gereduceerd.

Een van onderdelen van het privacybeleid is dat voor aanvragen van
particulieren van informatie over andere particulieren de restrictie geldt, dat
door de betreffende persoon daarvoor vooraf expliciet toestemming dient te
worden verleend - hetgeen tot dan toe niet nodig was. Er wordt in die
gevallen een brief verstuurd naar de persoon, waarover informatie wordt
aangevraagd, met de vraag toestemming te verlenen voor informatie-
verstrekking door een met naam genoemde persoon. Weigert deze die
toestemming, of, sterker nog, reageert deze niet op de brief, dan wordt de
informatie niet verstrekt. Parallel daaraan wordt de privacy van particulieren
ook vrij sterk beschermd wanneer het de aanvraag om informatie van
advocaten betreft: deze aanvragen worden niet of slechts onder duidelijk
restrictieve voorwaarden gehonoreerd. Als een advocaat wel toegang tot het
kentekenregister krijgt, dan is dat gekoppeld aan een wachtwoord, waarmee al
zijn raadplegingen traceerbaar zijn. Wordt er oneigenlijk gebruik
geconstateerd, dan wordt de toegang direct ontzegd - een situatie, die zich
overigens tot op heden nog niet heeft voorgedaan.
Voorts heeft de burger, op grond van de WPR, recht op inzage van zijn
gegevens en, wettelijke uitzonderingen (zoals de politie of sociaal
rechercheurs) daargelaten, recht op kennisneming van de instanties, die in het
afgelopen jaar informatie over hem hebben ontvangen. Bovendien wordt de
burger in de meeste gevallen standaard op de hoogte gesteld van de
mogelijkheid tot bezwaar en beroep: bij beslissingen ten aanzien van
rijbewijzen wordt dit altijd in de brieven aangegeven; voor beslissingen
aangaande kentekens ontwikkelt men eenzelfde beleid.

Het boven behandelde privacyregime geldt overigens niet onverkort voor
rechtspersonen, zoals de politie. Bovendien is bij de RDW de ervaring dat de
wettelijke bepalingen die gelden voor gegevensuitwisseling door overheids- en
semi-overheidsinstanties, minder stringent zijn dan voor andere
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rechtspersonen:

"We hebben nu net nieuwe wetgeving, waarvan de rijbewijzen-wetgeving een
onderdeel is. Dan is daar het moment om het privacyreglement een keer aan te passen.
Nu hebben we dan ook een privacyreglement dat ons veel meer mogelijkheden biedt
om dingen te doen. Daar staat bijvoorbeeld in dat diverse instellingen, zoals de
banken en verzekeringspartijen, recht hebben op bepaaide gegevens. Dat is er
simpelweg ingekomen, omdat we daar steeds vragen over kregen en we dan altijd nee
moesten verkopen. in het algemeen is een belangrijk onderscheid of het een
overheidsinstantie betreft of niet. Een overheidsinstantie mogen we veel eerder

gegevens aanleveren. Die vallen binnen een veel ruimer kader." [juridisch
beleidsmedewerker]

Wel heeft recentelijk, in verband met de verzelfstandiging, een formele

aanscherping plaatsgevonden van dit beleid. Voorheen had de RDW, binnen
de geldende regelgeving, een zekere mate van vrijheid om aansluitingen met
derden te realiseren. In het nieuwe privacyreglement is een limitatieve opsom-

ming opgenomen van de partijen aan wie gegevens mogen worden verstrekt.

Commerciele acties
Als burgers op basis van gegevens van de RDW worden geconfronteerd met
commerciele acties, dan hebben zij de mogelijkheid de informatieverstrekking
van de RDW aan de betreffende instanties te blokkeren. Zo krijgt de
voertuigbranche op wettelijke grondslag gegevens uit het kentekenregister
aangeleverd, waarmee zij vervolgens in opdracht van fabrikanten of
garagebedrijven een aantal mailings mag uitvoeren. Op basis daarvan worden

burgers bijvoorbeeld aangeschreven met de boodschap dat hun auto
binnenkort APK gekeurd moet worden, met daarbij een aanbieding van het
betreffende bedrijf. Ook kunnen bedrijven aan de branchevereniging
verzoeken om gegevens in het kader van actualisatie van het klantenbestand of
in het kader van een reclame-actie voor een bepaald type auto. De burger heeft
dan de mogelijkheid de RDW te verzoeken dergelijke informatie niet meer aan
de voertuigbranche te verstrekken ) waarvan, onder meer door propaganda van
de RDW zelf, momenteel tussen de veertig en vijftigduizend burgers gebruik
maken.

Verschuiving verantwoordelijkheid
Voor die gevallen, waarin er iets mis gaat in de gegevensverwerking, zal de
verantwoordelijkheid voor het corrigeren van de brongegevens steeds meer bij
de burger zelf komen te liggen. In die zin is er een relatie tussen het opbouwen
en verder uitbouwen van een virtueel register en een toename van de
verantwoordelijkheid van de burger voor het herstellen van foutieve

registratie. De 'bewijslast' schuift in dat soort gevallen in de richting van de
voertuigeigenaar, die zelf naar de GBA, de Belastingdienst of zijn
verzekeringsmaatschappij zal moeten stappen.

229



In de praktijk gaat het bij dit soort gevallen voor het overgrote deel niet om
(verschuiving van) de verantwoordelijkheid van de RDW zelf. De RDW is
verantwoordelijk voor voertuiggegevens, maar niet voor gegevens die
bijvoorbeeld voor de politie worden bijgehouden of voor gegevens die door
verzekeraars worden aangeleverd. Die digitale gegevens, die wei bij de RDW
geregistreerd staan, kunnen desalniettemin voor de burger soms van dominant
belang zijn - dominanter dan de fysieke documenten die ze bezitten:

"(...) als de 'automaat' niet de gegevens oplevert die je zou willen, ben je mooi in de
aap gelogeerd. Je moet dan maar aantonen dat je het wei goed geregeld hebt. Wat er
aan de hand is, is dat het fysieke document steeds minder belangrijk wordt, en de
gegevens in onze informatiesystemen steeds belangrijker. Dat houdt een groot
afbreukrisico in; je dient dus de integriteit van de gegevens zo zuiver mogelijk te
houden. (...)".  [hoo fd Inlichtingen]

Waar het (deels) wei de verantwoordelijkheid van de RDW betreft, zoals bij
de veranderingen als die naar de controle van verzekeringsgegevens of die van
registratie van sloop, heeft de RDW een overgangsperiode gehanteerd, waarin
voertuigeigenaren alsnog in de gelegenheid gesteld zijn aan hun verplichtingen
te voldoen. In een brief is dan aangegeven welke termijn er resteert om
bijvoorbeeld regelingen te treffen met de verzekeringsmaatschappij. Ook in
andere gevallen lijkt de RDW niet al te strikt de regels te handhaven, wanneer
de specifieke omstandigheden van een bepaald geval dat niet billijken:

"Als er bijvoorbeeld een kenteken ergens in het gebouw zoekgeraakt is, dan kunnen
wij aan de hand van de routing van de geautomatiseerde afhandeling weI zien of hij
voor bijvoorbeeld een keuring hier is geweest, maar we kunnen dan de documenten
niet meer vinden. In zo'n geval laten we die persoon geen uitgebreide brief schrijven,
maar geven we die iemand het voordeel van de twijfel en geven we toch de papieren
af. Alles is hier in procedures uitgewerkt, maar extreme afwijkingen staan er niet in.
Dat is ergens de charme van het vak: alles wat afwijkt moet met het gezonde verstand
worden behandeld. Er worden dan beslissingen genomen die voornamelijk in het
voordeel van de klant uitkomen. Dus expliciete regels zijn voor dit soort gevallen niet
opgesteld. Je zou niet meer aan het primaire proces toekomen, wanneer je alleen maar
beleid en regels maakt. Het gaat om een bepaalde output ) en je maakt vooraf dus
gewoon een redelijke kosten-baten analyse." [hoofd Inlichtingen]

Bijkomend effect van de gegevensuitwisseling met buitenlandse 'RDW's' via
EUCARIS is dat rechtsbescherming aan de Nederlandse consument wordt
geboden bij het invoeren van een voertuig. Er wordt dan immers gecontroleerd
of er op het voertuig geen andere, buitenlandse, rechten meer rusten, voordat
een Nederlands kenteken wordt afgegeven.
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7.5.6    Implicaties voor positionering

Onderkenning van rechten
Door de koppeling van de centrale registraties van de RDW (CKR, WAM en
APK) is het zicht op de situatie van de burger aanzienlijk verbeterd. Indirect
heeft de burger daardoor ook sneller zicht op zijn situatie, in het geval hij niet
aan zijn verplichtingen voldoet. Op basis van computer matching spoort de
RDW de voertuigeigenaren op die bijvoorbeeld nog moeten voldoen aan
bepaalde verplichtingen (APK, verzekering, motorrijtuigenbelasting). De
burger krijgt dan veel eerder dan voorheen bericht van de RDW, de politie of
het CBM. Bovendien heeft de registerkoppeling geleid tot een tijdelijke
toename van het aantal burgers dat contact opnam met de RDW - hetzij op
eigen initiatief, hetzij naar aanleiding van gerichte voorlichting over de nieuwe
houderschapsbelasting. Indirect heeft de registerkoppeling het zicht voor
burgers op de eigen situatie (eenmalig) verbeterd. Ook een andere specifieke
koppelingsoperatie, profiling met als doel het traceren van geregistreerde
eigenaren van mogelijk reeds gesloopte voertuigen, heeft gezorgd voor een
eenmalig verbeterd zicht op de eigen situatie, die, in verband met de
mogelijkheid van boetes in een later stadium, van direct belang voor de
betrokkenen was.
In algemene zin beperkt de kennisgeving van de RDW over het verworven
zicht op de situatie van de burgers (eigenaren/houders) zich vooral tot externe

partijen als het CBM, politie en justitie - die deze gegevens zowel structureel
als op ad hoc basis krijgen aangeleverd.

Psychische  of sociale weerstanden
De negatieve drempel, gericht op ontmoediging van het doen van legitieme
aanspraken op rechten dan wel op bevordering van het voldoen aan
verplichtingen die men in werkelijkheid niet heeft, is op onderdelen verlaagd.
Een concreet voorbeeld daarvan betreft de eerder genoemde koppeling in het
kader van het traceren van als eigenaar van een voertuig geregistreerde

personen, wier voertuig reeds (lang) gesloopt was. Door die koppeling is de
negatieve drempel tot het later moeten voldoen aan de belastingverplichting,
verhoogd. Het leeuwendeel van de betreffende personen is immers tijdig op de
hoogte gesteld van de nieuwe wetgeving en hun situatie.
Een tweede voorbeeld betreft een meer structurele verlaging van die drempel:
iemand die nu voor een auto belasting wil betalen, nadat hij deze heeft
verkocht, kan dat, vanwege de koppeling van houderschap en belastingplicht,
feitelijk niet meer doen.

De positieve drempel, gericht op het ontmoedigen van het bewust niet of niet
volledig nakomen van verplichtingen, is duidelijk hoger geworden door de
diverse koppelingen. De centrale registerkoppeling heeft het niet nakomen van
de primaire verplichtingen van voertuigeigenaren goeddeels onmogelijk
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gemaakt. Alleen een kleine groep actieve en 'slimme' fraudeurs maakt nog
een kans de drempel te overstijgen. In mindere mate geldt dit ook voor het
slooptraject van voertuigen, waarbij het voor de burger veel moeilijker is
geworden de RDW te laten denken dat het voertuig gesloopt is, terwijl dat in
werkelijkheid niet zo is. De on line communicatie tussen erkende sloop-
bedrijven en de RDW heeft de controle daarop aanzienlijk verbeterd.
Tenslotte is de drempel voor fraude en criminele activiteiten ook wat hoger
geworden voor speciale gevallen van wetsovertreding, zoals de handel in
gestolen auto's. Het, in samenwerking met de politie en de FIOD, toekennen
van statussen aan bepaalde personen in de registers, zal naar alle
waarschijnlijkheid leiden tot verminderde mogelijkheden tot wetsovertreding
dan weI tot verbeterde mogelijkheden tot opsporing.

Claimen van rechten
De koppelingen tussen de informatiesystemen van de RDW en bijvoorbeeld de
garagebedrijven (APK) en de postkantoren (overschrijvingen) en de interne
koppeling van de centrale registers (onder meer ten behoeve van het CBM)
hebben de 'producten' van de RDW en de 'plichten' van de burger jegens de
RDW dichter bij de client gebracht. De burger kan bij zijn eigen gemeenten
rijbewijzen afhalen, op het postkantoor de eigendom van auto's overschrijven,
bij zijn eigen garage zijn auto laten keuren, en krijgt tegenwoordig
automatisch een acceptgiro van het CBM thuis. Deze ontwikkelingen worden
rechtstreeks ondersteund door de mogelijkheden die de RDW en zijn externe
partners hebben tot uitwisseling, verificatie en matching van de gegevens van
voertuigeigenaren. Voorts heeft interne koppeling van de informatiesystemen
de inrichting van een centraal front office in Veendam mogelijk gemaakt,
waarbij de medewerkers directe toegang hebben tot de gegevens van
voertuigeigenaren. WeI blijft een deel van de burgers naar het CBM bellen
voor vragen aan de RDW en andersom - daar heeft de huidige
gegevensuitwisseling niets aan kunnen veranderen.
De gedachte dat de burger steeds meer kennis dient te bezitten van door de
RDW gebruikle technologie en processen van gegevensuitwisseling, lijkt, juist
vanwege de verbeterde bekendheid van locaties voor het afhandelen van
zaken, niet direct op te gaan. In twee gevallen is het voor de burger echter weI
handig naast bureaucratisch ook technologisch competent te zijn: wanneer er
specifieke problemen zijn, en men niet weet waar men met de vraag naar toe
moet, en wanneer men behoort tot de kleine groep volhardende fraudeurs -
die in principe gebaat is bij zo min mogelijk (correcte) vastleggingen van
persoonsgegevens.

De behandelingsprocedure
Door de vele on line verbindingen die de RDW en de externe partijen in de
loop der jaren hebben opgebouwd is de afhandeling van de diverse zaken die
de burger met de RDW heeft aanzienlijk versneld. Zo duurde het vroeger
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gemiddeld tien dagen voordat een overschrijving van eigendom van een
voertuig geregistreerd stond en duurde het ook een aantal dagen voordat een

aangevraagd rijbewijs kon worden opgehaald. Nu kan de burger er op
wachten. Ook de telefonische afhandeling van vragen door de front office is
aantoonbaar sneller geworden, dankzij de interne koppeling van
informatiesystemen. Alleen in het geval er fouten geslopen zijn in de
registratie van persoonsgegevens, is het, juist door de complexe verbindingen
tussen informatiesystemen van de RDW en diverse andere organisaties, wel
eens lastig om de bron van de fouten op te sporen. Het ontstaan van virtuele

registers heeft dus in sommige gevallen de doorlooptijd van de
behandelingsprocedure verlengd.
De toenemende integratie van informatiesystemen en informatienetwerken
heeft de noodzaak van aandacht voor gegevenskwaliteit hoge prioriteit
gegeven. Door strikte afspraken in Service Level Agreements, het hanteren
van een gedetailleerde set kwaliteitsattributen en het inbouwen van steeds

meer controlemechanismen, probeert de RDW de kwaliteit van de gegevens
hoog te houden. Waar enerzijds de groeiende afhankelijkheid van digitale
externe gegevensbronnen noodzaakt tot extra kwaliteitscontroles, leiden
koppelingen op zichzel f ook vaak tot actualisering of opschoning van de eigen

of andermans bestanden. Bovendien kunnen soms menselijke fouten door
automatisering worden voorkomen. Zo heeft de automatisering van de
overschrijving het probleem van in de verkeerde volgorde in het register
ingevoerde kentekengegevens (bij doorverkoop op dezelfde dag)
weggenomen.
In algemene zin kan geconcludeerd worden dat de gegevenskwaliteit beter is

geworden door de koppelingen - zeker wanneer bedacht wordt dat daardoor
vaak fouten aan het licht komen, die in de oude situatie nooit ontdekt zouden
zijn.
Voor de medewerkers van de RDW is het van toenemend belang voldoende
kennis te hebben van de herkomst van gegevens en van de wijze van
gegevensuitwisseling. Voor het directe contact met voertuigeigenaren/houders
is het immers noodzakelijk dat binnen korte tijd naar de bron van eventuele
foutieve gegevens kan worden verwezen.

De rechtspositie
In verband met de mogelijkheid voor burgers om, wanneer een voor hun
ongunstige beslissing is genomen, te kunnen achterhalen op grond van welke

gegevens en gegevensbronnen dit heeft plaatsgevonden, is het van belang dat
wordt geregistreerd welke gegevens door wie zijn verstrekt en/of verwerkt. De
RDW registreert systematisch vrijwel alle gevallen van gegevens-verstrekking
aan zowel interne organisatie-eenheden als aan externe organisaties. Bij on
line gegevensverstrekking aan derden is bijna altijd, maar nog niet in alle
gevallen, te achterhalen aan wie en door wie de gegevens zijn verstrekt. Met
behulp van een speciaal klantenregister kan in kaart worden gebracht wie
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precies is aangesloten op de systemen van de RDW en tot welke informatie zij
toegang hebben.
Aan de privacy van de burger is door de RDW speciale aandacht besteed door
daarvoor een aparte organisatie-eenheid in te richten. Daarnaast is bij de
invoering van de WPR een speciale werkgroep ingesteld die een intern
privacybeleid heeft geformuleerd. Opvallende onderdelen van dit beleid zijn
de regel dat bij verzoeken van particulieren om persoonsgegevens de
betreffende geregistreerde expliciet toestemming wordt gevraagd voor
verstrekking van zijn gegevens aan de met naam genoemde persoon, en de
regel dat advocaten zeer limitatief toegang tot de registers krijgen en hun
raadplegingen worden gelogd. Ook is het standaard beleid dat de burger op de
hoogte wordt gesteld van zijn mogelijkheden tot bezwaar en beroep- hoewel
dat ten tijde van het uitvoeren van de casestudy nog niet gerealiseerd was ten
aanzien van beslissingen aangaande kentekens (wei voor rijbewijzen). Verder
kan de burger aangeven dat zijn gegevens niet (meer) aan de RAI
(voertuigbranche) mogen worden verstrekt - een regeling, waarvan relatief
veel burgers gebruik maken. Op die manier kunnen bijvoorbeeld mailings van
fabrikanten of garagebedrijven worden stopgezet. Tenslotte respecteert de
RDW de rechten op inzage en correctie die de WPR de burger geeft.
Voor rechtspersonen, en in het bijzonder voor (semi-)overheidsinstanties,
geldt dit vrij strikte interne privacybeleid overigens niet onverkort. Over de
verstrekking van bepaalde soorten gegevens aan banken en verzekerings-
maatschappijen is in het intern privacyreglement opgenomen dat zij voor die
gevallen deel uitmaken van de limitatieve groep externe organisaties, die recht
hebben op gegevens van de RDW.
In gevallen waarin er fouten geslopen zijn in de gegevensverwerking, is een
duidelijke verschuiving van de bewijslast en verantwoordelijkheid van RDW,
maar vooral van andere organisaties als de politie of de verzekerings-
maatschappijen, naar de burger waar te nemen. Ten tijde van het doorvoeren
van nieuwe regelgeving is het beleid om de burger een overgangsperiode te
gunnen om de zaken conform de nieuwe regels in orde te maken (zoals bij
invoering van de houderschapsbelasting).
Geconcludeerd kan worden dat de rechtspositie van de burger als gevolg van
de integratie van informatiesystemen en informatienetwerken van de RDW en
andere organisaties in het algemeen redelijk gewaarborgd is - vooral dankzij
de speciale aandacht van de RDW voor de privacy van de burger en doordat in
de praktijk vrijwel alle gevallen van gegevensverstrekking worden gelogd.
Wel heeft de burger een wat minder sterke positie gekregen als het aankomt
op het aantonen van de onjuistheid van individuele beslissingen, maar daarbij
gaat het bijna altijd om door de wet gelegitimeerde gegevensverstrekking
onder verantwoordelijkheid van externe organisaties als politie en justitie. In
schemavorm zien de implicaties van integratie en koppeling voor de
positionering van de burger als client van de RDW er als volgt uit:
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7.4 Implicaties koppeling voor positionering burgers

Vraagstukken Implicaties

Onderkenning van zicht op rechten sterke toename op basis van
rechten (verificatie en gegevensuitwisseling met taI van

gegevensuitwisseling) externe organisaties

kennisgeving aan burger verbeterd, vooral door uitvoeren
(profilering) specifieke projecten

kennisgeving aan burger verbeterd, vooral door structurele
(matching) koppeling centrale registers

Psychische of sociale effect matching op verlaging negatieve drempel (positief
weerstanden weerstanden voor burger)

duidelijke verhoging positieve
drempel (negatief voor fraudeur)

effect profiling op op onderdelen verlaging negatieve
weerstanden drempel (positief voor burger)

duidelijke verhoging negatieve
drempel (negatief voor fraudeur)

verspreiden geen verandering, weinig informatie
beleidsinformatie beschikbaar

(verlaging negatieve
drempel)

Claimen van rechten locatie aanvraag locatie duidelijker, steeds dichter bij
duidelijker de burger gebracht met hulp van ICT

en koppelingen

eisenpakket burgers minder eisen,
minder behalve bij specifieke problemen

belang technologische nog niet groot,
intelligentie burger behalve bij specifieke problemen

Behandelings- lengte van de procedure sterk verkort door ICT (on line
procedure verbindingen) en koppeling, behalve

bij specifieke problemen
invioed gegevenskwaliteit positief, in combinatie met

intensievere controle

belang technologische groeiend belang vanwege meer
intelligentic ambtenaar complexe opbouw

informatievoorziening

Rechtspositie zicht burger op gegevens in principe gewaarborgd, maar
lastiger indien exteme bron of
ontvanger overheidsinstelling is

eisen bij zwaardere bewijslast burger, maar
rechtsbescherming intern beleid RDW biedt redelijke

privacybescherming
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7.6        Besluit

De beleidsuitvoering van de RDW heeft op het moment van onderzoek
behoorlijk wat ontwikkelingen doorgemaakt in bestuurlijk en organisatorisch
opzicht, die in meer of minder directe zin beinvloed zijn door de toepassing
van ICT. Een belangrijke verklaring daarvoor is de relatief vroege start met
het automatiseren en later informatiseren van de uitvoeringsprocessen.
Markante mijlpalen betreffen de introductie van geautomatiseerde verwerking
van kentekengegevens (1974), de implementatie van een relationele database
(1992) en de invoering van de houderschapsbelasting (1996), ten behoeve
waarvan de centrale registers van de RDW gekoppeld zijn. In de loop der
jaren heeft de RDW informatierelaties opgebouwd met een groot aantal
externe partijen, die ofwel overwegend als client van de RDW fungeren
(politie, justitie en Belastingdienst), ofwel een rol spelen in het
uitvoeringsproces van de RDW zelf (postkantoren, garagebedrijven en
gemeenten). De positie van de burger, in de hoedanigheid van client van de
RDW, is er door de informatisering en koppeling op vooruit gegaan. Enerzijds
is dat bereikt door uitvoering van het beleid van de RDW, alle dienstverlening
zo dicht mogelijk bij de burger te brengen; anderzijds was die slag zonder
toepassing van ICT niet mogelijk geweest.

Bij de koppelingen en uitwisselingen van gegevens hebben zich geen grote
technische of organisatorische problemen voorgedaan, omdat daarbij steeds
duidelijke afspraken konden worden gemaakt over de protocollen voor het
berichtenverkeer en de betekenis van gegevens. De voorsprong op
automatiseringsterrein heeft het daarbij mede mogelijk heeft gemaakt om met
externe partijen af te spreken dat het berichtenprotocol van de RDW (en niet
dat van anderen) als standaard zou fungeren.
Een tweede verklaring voor het uitblijven van problemen met bijvoorbeeld de
gegevenskwaliteit of de compatibiliteit van systemen, is dat de RDW zich in
de regel beperkt heeft tot gegevensverstrekking aan koepel- of
brancheorganisaties in plaats van aan eindgebruikers. Waar wei (on line)
toegang van eindgebruikers tot de registers van de RDW is gerealiseerd
(postkantoren, garagebedrijven), heeft de RDW contractueel afspraken
gemaakt over de dataverbinding, toegangsrechten en verantwoordelijkheden.
Nog twee andere verklaringen zijn aan te voeren voor het succes van de RDW
waar het aankomt op toepassing van moderne ICT. Ten eerste heeft de RDW
voor een belangrijk deel de functie van dienstverlener jegens de politie,
justitie en de Belastingdienst, waarbij de verwerking van de gegevens ofwel
bij die partijen zelf plaatsvindt, ofwel (alleen) centraal in door de RDW
beheerde registers. Tenslotte kan gesteld worden dat er, behoudens de
invoering van de houderschapsbelasting in  1996, een relatief grote stabiliteit  is
geweest op het politiek-bestuurlijke vlak. Het feit dat de door de RDW
uitgevoerde regelgeving maar af en toe onderwerp is van maatschappelijke of
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politieke discussie, faciliteert de ontwikkeling van eenduidige en 'stabiele'
betekenissen van de uitgewisselde gegevens.

De RDW wordt door alle interne en externe verbindingen tussen

informatiesystemen en informatienetwerken gekenmerkt door een hoge mate
van integratie. Deze situatie heeft, samen met de verzelfstandiging van de
dienst, een klimaat geschapen waarin redelijk wat indicaties voor
horizontalisering (intensivering van horizontale communicatie), virtualisering
(toenemend belang digitale gegevens) en zelfs infocratisering (toename
afspraken over waarde gegevens) kunnen worden gevonden. In toenemende
mate voeren de RDW en zijn externe partners delen van elkaars

oorspronkelijke taken uit (politie, belastingdienst, postkantoren), wordt de
waarde van gegevens onderling geverifieerd (GBA, RDW voor legitimatie) en
worden er afspraken gemaakt over procedures voor uitwisseling en garanties
voor gegevenskwaliteit (SLA's, Data Dictionaries). Hoewel nog maar in
geringe mate van elkaars gegevens gebruik wordt gemaakt om digitale
profielen van doelgroepen te maken (genereren virtuele beleidsinformatie),
wordt juist op dit terrein in de toekomst een belangrijke bijdrage gezien aan
het handhaven en monitoren van beleid en beleidsimplementatie.

De integratie, de daarmee samenhangende veranderingen in de implementatie,
en de door de integratie gefaciliteerde koppelingspraktijk, hebben de positie
van de burger in zijn voordeel veranderd. Zowel in incidentele gevallen als op
structurele basis is het eenvoudiger geworden voor de voertuigeigenaren en
rijbewijshouders om de voor hem geldende rechten en plichten te
onderkennen. De psychische en sociale drempels voor goedwillende burgers
zijn verlaagd en voor kwaadwillende burgers verhoogd. De meest belangrijke
voordelen lijken echter te liggen in het claimen van rechten of het nakomen
van verplichtingen (locatie dichterbij, minder eisen) en in de sterke verkorting
van de behandelingsprocedure (bijvoorbeeld voor nieuwe kentekens of
rijbewijzen). De rechtspositie van de burger lijkt nauwelijks veranderd,
hoewel bij problemen de bewijslast naar hem is verschoven.

1      De casestudy is uitgevoerd in de tweede helft van 1996. Verslagen van
interviews, gehouden met medev.·erkers van de RDW, zijn in de eerste helft van  1997

gemaakt en door de betrokkenen goedgekeurd. De ontwikkelingen die zich op het
beleidsterrein en in de informatisering van de RDW hebben voorgedaan na de zomer
van 1997, vallen buiten de scope van deze studie.
2      De RDW is de belangrijkste adviseur voor het ministerie van Verkeer en
Waterstaat op het terrein van voertuigenregistratie en -controle. Daarnaast voert de
RDW namens het ministerie op internationaal niveau overleg over voertuigtechnische
zaken.

3 Internet-site 'Virtueel Nederland' van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, als geraadpleegd in december       1997. URL (internet-adres):
http://www.minvenw.nl/cend/dvo/nederland/B4/46/46a.htm.
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4                Stafburo  D  van  de  RDW,  RDW in Beeld, december  1995.  Ook  voor  het
weergeven van de taken en bevoegdheden van de RDW in het vervolg van deze
paragraaf is mede gebruik gemaakt van dit document.
5       Het gaat hierbij om de RDW als uitvoerende instantie. Daarnaast kent de
RDW als organisatie natuurlijk nog een interne directie en bijbehorende
stafafdelingen als Financien en Control, Personeel en Organisatie, en Juridische
Zaken.
6       De RDW is gewoon burgers aan te duiden als eigenaren/houders en niet
direct als klant of client. Om die reden zal ook in dit hoofdstuk veelvuldig van
eigenaren/houders worden gesproken. Dat laat onverlet dat de studie zich primair
richt op de burger in de hoedanigheid van client van de overheidsinstelling.
7        De stand van zaken van EUCARIS wordt als zodanig weergegeven in een
speciale nieuwsbrief voor het project: EUCARIS Newsletter, 1996, no. 1.
8    Gegevensverstrekking aan de politie is bijvoorbeeld geregeld door
aansluiting op de eigen netwerken van de politie-binnendienst en van de Centrale
Recherche Informatiedienst (CRI); gegevensverstrekking met de automobielbranche
verloopt via het netwerk van het speciaal daarvoor opgerichte RAl Datacentrum
(RDC).
9

RDW, Centrum voor voertuigtechniek en documentatie (1996), Beleidsvisie
1996/1997-2001, RDW: Veendam, pag. 16.
I 0 RDW, Centrum voor voertuigtechniek en documentatie (1996), Beleidsvisie
1996/1997-2001, RDW: Veendam, pp. 28-29.
11                Als   er een nieuw systeem wordt ontwikkeld   of er nieuwe stromen   van
externe gegevensuitwisseling worden geYnitieerd, voeren speciaal daartoe aangestelde
projectmanagers onderhandelingen en afstemmingsgeprekken met de betreffende
externe instanties. De onderhandelingen tussen de RDW en Binnenlandse Zaken en
Justitie hebben zo  in 1996 geleid tot de Service Level Agreement tussen de Politie en
het Centrum voor voertuigtechniek en documentatie van de RDW. Deze SLA wordt
aangeduid als een intentieverklaring, met het karakter van een inspannings-
verplichting.
12         Zo heeft de RDW bijvoorbeeld ook, omdat zijn gegevens bepatend zijn voor
de belastingheffing, een accountantsverklaring nodig. Bovendien heeft de
Belastingdienst zelf, voor de inwerkingtreding van het systeem van
houderschapsbelasting, een audit uitgevoerd bij de RDW, gericht op de
betrouwbaarheid, de veiligheid en de integriteit van de registratie.
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8 BUITENLANDSE BESPIEGELINGEN

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de vier in het buitenland verrichte
casestudies naar de betekenis van integratie en koppeling voor implementatie
en de positie van de burger als client van uitvoerende overheidsorganisaties.
Twee Zweedse en twee Australische organisaties hebben hun medewerking
verleend aan het onderzoek. Aansluitend op de korte introductie van deze
organisaties in hoofdstuk 5, volgt onderstaand per organisatie een korte
aanduiding van de functionarissen, waarmee gesproken is.
De gesprekken hebben steeds plaatsgevonden aan de hand van dezelfde
vragenlijsten, als die gehanteerd zijn in het bij de GSD en de RDW verrichte
casestudy onderzoek. Bovendien is ook bij de onderstaande organisaties
gebruik gemaakt van een uitgebreid aantal interne en externe documenten.

Socialtjansten Stockholm
Bij de gemeentelijke sociale dienst van Stockholm, Socialtjansten Stockholm,
is gesproken met een projectleider automatisering, die ruime en recente
ervaring heeft als bijstands maatschappelijk medewerkster, en met een juriste,
die de bijstand maatschappelijk medewerkers en de gemeente adviseert bij de
uitoefening van de sociale verzekeringswetgeving.

Department  of Social  Security
Bij het Australische ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het
Department of Social Security, is gesproken met de directeur en drie senior
medewerkers van de Data Matching Program Section. Deze organisatie-
eenheid maakt onderdeel uit van het Data Matching Agency en is
verantwoordelijk voor het koppelen van gegevens met externe
(overheids)organisaties. De respondenten hebben onder meer aan de basis
gestaan van het departementale beleidsprogramma voor gegevenskoppeling
(Data Matching Program) en hebben een rol gespeeld in de realisatie
(ontwerp, bouw en onderhoud) van de bijbehorende informatiesystemen en
informatie-infrastructuur. Een van de medewerkers heeft speciale
verantwoordelijkheid voor het National Selective Review System, waarmee

beleidsinformatie wordt gegenereerd ten behoeve van de sociale rechercheurs.

Vagverket
Bij de Zweedse Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Vagverket, hebben
gesprekken plaatsgevonden met een technisch manager, een senior
systeemanalist, het hoofd regionale diensten en de manager clientencontacten
- allen werkzaam bij de afdeling Tratikregistret, dat een met de afdeling
Informatie en Documenten van de RDW vergelijkbaar takenpakket heeft.



VicRoads
Bij VicRoads, de 'RDW' van de Australische staat Victoria, is gesproken met
de manager 'herontwikkeling rijbewijzensysteem', de projectmanager
kentekenregistratie, de manager 'client systems' en een juridisch
beleidsmedewerker.

8.2 Socialtjiinsten Stockholm

8.2.1    Beeld van integratie en implementatie

Beeld van integratie
De Socialtjtinsten Stockholm (STS) heeft sinds      1990 een eigen
informatiesysteem voor de uitvoering van de bijstand, dat de papieren dossiers
heeft vervangen. Daarin zijn gegevens van de bijstandsgerechtigden
opgeslagen zoals het (nationaal gehanteerde) persoonsnummer, de NAW-
gegevens, de maximale hoogte van de uitkering en, indien van toepassing, de
inkomensgegevens. De hierin opgeslagen gegevens worden alleen intern
gebruikt - er wordt, behalve aan de postkantoren (in verband met
verstrekking van de uitkeringen), geen informatie verstrekt aan externe
organisaties.'  De STS maakt  zel f wel in toenemende mate gebruik van externe
gegevensbronnen. Zo wordt door 'batchgewijze' koppelingen gecontroleerd of
de clienten ook van andere overheidsinstanties sociale-zekerheidsuitkeringen
ontvangen. Via een on line koppeling met SPAR wordt het bestaan van een
persoon geverifieerd aan de aan hand van het opgegeven persoonsnummer. Er
worden echter geen selecties gekocht van SPAR - hetgeen weI een van de
diensten is die SPAR aanbiedt. Men heeft ook een on line koppeling met het
Vagverket om te verifieren of een client voertuigen bezit. Op het terrein van
de zorg voor ouderen levert de Belastingdienst jaarlijks een tape met de
(historische) inkomensgegevens van de bewoners van de gemeentelijke
bejaardentehuizen, die wordt uitgedraaid tegen de eigen gegevens.

Ter controle van het autobezit wordt, in het kader van de uitvoering van de
bijstandswetgeving, computer matching toegepast. In het algemeen is er echter
sprake van een matig gebruik van deze koppelingstechniek. Een van de
redenen daarvoor is, volgens de respondenten, dat de Data Inspection Board
(DIB) spaarzaam is met het afgeven van de benodigde vergunningen.
Bovendien is het op goed geluk zoeken naar mogelijke fraude niet toegestaan:

"You have to have a special permit to match data. And the Data Inspection Board is
very tough. Actually,  it's only for research purposes.  (...)  I  can't  sort  of   send  out  a
list with my clients and ask another organisation if they have certain data on them -
like: 'do they get benefits anywhere else?' That is forbidden."
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Binnen de eigen database wordt wel op ad hoc basis onderzoek gedaan naar
mogelijke fraude of naar het aantal personen dat aan bepaalde kenmerken
voldoet. Zo wordt computer profiling toegepast op bepaalde soorten clienten,
zoals onderzoek naar de uitkeringen aan alleenstaande moeders of het in beeld
brengen van 'alle personen, niet ouder dan 25 jaar' die 'een x niveau'
uitkering ontvangen. Deze informatie wordt, in geanonimiseerde vorm,
geleverd aan het centraal bureau voor de statistiek. Intern wordt de informatie
wel gebruikt als beleidsinformatie door het management.

Een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst is die van de zogenoemde
citizens offices - vergelijkbaar met de 66n loket-gedachte in andere landen.
In Zweden wordt geexperimenteerd met deze burger service kantoren, maar
daarbij blijft het probleem dat de toegang tot elkaars bestanden vrijwel
onmogelijk wordt gemaakt door de incompatibiliteit van systemen en door de
strikte regelgeving:

"In Sweden we are starting citizens offices. Social workers, State Health workers,
Employment Offices - they share the same building. But there are problems because
they can't inform each other. Still our computer systems don't communicate, they are
not  compatible.  And they actually  do not allow access  to one another. ( . . . ) these  new
offices should make it possible to go into one office and apply for all benefits. But
that is the future (...)." [projectleider automatisering]

De conclusie is dat de informatievoorziening van de STS een matig niveau
van integratie kent. De gegevensstroom is eenzijdig van aard doordat de STS
vooral als ontvanger van gegevens optreedt, en nauwelijks als verstrekker. De
meeste externe gegevens, zoals van de Belastingdienst en SPAR, worden
gebruikt ter verificatie en opschoning van de eigen bestanden. Ten aanzien
van het gebruik van matching en profiling kan gesteld worden dat er
mogelijkheden in het verschiet liggen, maar dat wettelijke bepalingen ten
aanzien van de zorgvuldige omgang met gegevens het in ruime mate
toepassen ervan vooralsnog verhinderen.

Implicaties voor implementatie
De geringe praktijk van wederzijdse gegevensuitwisseling heeft sterke invloed
op de mate waarin (nog geen) sprake is van ontwikkeling naar
horizontalisering, virtualisering en infocratisering.
Voor horizontalisering kunnen nauwelijks indicaties gevonden worden, omdat
er steeds intensieve discussies worden gevoerd met als onderwerpen het
behoud van autonomie, de wettelijke beperkingen en - vooral ook - de
strikte beveiligingsnormen, die gelden voor de eigen gegevens. Waar wel
samenwerking met andere uitvoeringsorganisaties is opgezet, zoals met de
Arbeidsformeldlung (de arbeidsbureaus), is uitwisseling van elektronische
gegevens (nog) niet toegestaan. Tot voor kort was ook gegevensuitwisseling
met andere gemeentelijke organisaties of met andere sociale diensten niet
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mogelijk- waardoor het zelfs moeilijk was te controleren of een client  in een
ander stadsdeel soortgelijke uitkeringen had lopen. Begin 1997 is de
regelgeving echter aangepast, waardoor nu binnen de gemeente dergelijke
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

Gegeven de geringe mate van gegevensuitwisseling en horizontalisering mag
het niet verbazen dat van een ontwikkeling naar virtualisering vrijwel geen
sprake is. Van een dominante waarde van digitale gegevens kan niet
gesproken worden. Zo kunnen clienten van STS (en andere sociale diensten)
op basis van enkel een papieren legitimatiebewijs een uitkering ontvangen. Na
controle van een aantal basisgegevens, zoals het persoonsnummer, wordt de
uitkering toegekend. De enige bijkomende voorwaarde is dat je een adres kunt
aangeven, dat binnen het werkgebied van STS ligt.2 Verificatie van de NAW-
gegevens in SPAR is gedurende de intake dus niet doorslaggevend.

Omdat STS zijn eigen informatiesysteem maar in geringe mate heeft
gekoppeld aan externe informatiesystemen of informatienetwerken, heeft men
weinig te maken gehad met het gezamenlijk vaststellen van standaarden voor
gegevensuitwisseling, voor verificatie van gegevens of voor autorisatie voor
het vaststellen van de waarde daarvan. Zelfs waar het wel gewoonte is
gegevens te verifieren, zoals wanneer bij aanvraag van uitkeringen op basis
van het persoonsnummer de adresgegevens worden gecontroleerd, prevaleren
de door de burger opgegeven adresgegevens boven die van de Belastingdienst.
Er zijn, met andere woorden, nagenoeg geen indicaties voor infocratisering. In
algemene zin wordt het probleem van het naast elkaar hanteren van
uiteenlopende interpretaties van dezelfde begrippen, zoals het begrip
inkomen, wet erkend. Men doet voorzichtig pogingen om tot afstemming te
komen, maar het heeft geen hoge prioriteit. De verwachting is dat de prioriteit
pas hoger wordt, wanneer een bredere toepassing van gegevenskoppeling zal
plaatsvinden.

In schemavorm kan de aangetroffen stand van zaken met betrekking tot
implicaties van de toepassing van ICT en koppelingstechnieken als volgt
worden samengevat:
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8.1 Implicaties voor implementatie bij de Socialtjansten Stockholm

Implicaties voor Indicaties voor Indicaties voor Indicaties voor
implementatie horizontalisering virtualisering infocratisering

algemeen beeld: nauwelijks nauwelijks nauwelijks

door geringe strikte wetgeving, fysieke documenten vanwege geringe mate van
mate van autonomie hebben dominante integratie en koppeling
integratie en organisaties en waarde maakt men vrijwel geen
koppeling zijn informatiebeveilig afspraken over verificatie
er nauwelijks ing vorrnen Zelfs gegevens of autorisatie van
implicaties voor barritre nationale databank gegevens, of over
de beleids- (SPAR) zijn in onderlinge afstemming
uitvoering prille binnen- voorkomende van procedures

gemeentelijke gevallen niet
gegevensuitwissel doorslaggevend

ing kan startpunt
Zljn

8.2.2    Perspectieven op posities

Onderkenning van rechten
Voorzover er gegevens van clienten worden geverifieerd bij andere instanties,
zoals bij uitkeringen voor kinderopvang en ouderen, heeft dat tot een beter
zicht op hun situatie geleid. Dit zicht wordt alleen verkregen wanneer iemand
uit eigen beweging een uitkering aanvraagt - de STS gaat niet zelf actief op
zoek naar het beeld van de situatie waarin de client verkeert. Wanneer iemand
een beroep doet op de STS, en uit de verificatie blijkt dat de client recht heeft
op een andere uitkering, zoals een pensioenvoorziening, dat wordt hem dat
wel direct medegedeeld. In die zin kan gesteld worden dat de clienten worden
gemformeerd over hun situatie, wanneer daarover, op basis van
gegevensuitwisseling, nieuwe feiten bekend zijn.

Psychische  of sociale  weerstanden
De STS heeft maar weinig ervaring met het uitvoeren van matching of
profiling activiteiten met als doel fraude op te sporen of te voorkomen,
onderbenutting van rechten te lokaliseren dan wel op andere wijzen de
barrieres voor rechtshandhaving (positieve drempel) of doelbereiking
(negatieve drempel) te slechten. Uit de enige bekende bestandskoppeling in
het kader van fraudebestrijding, waarbij de sociale verzekeringen, de
rijkspensioenen en de huursubsidies betrokken waren, kwam als resultaat dat
er bijzonder weinig fraude zou worden gepleegd. Vervolgens is de wens geuit
gebruik te maken van de adresgegevens van de STS in plaats van die van de
Belastingdienst, omdat deze van hogere kwaliteit zouden zijn. De regelgeving
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staat dergelijk gegevensgebruik echter niet toe. Deze strikte regelgeving leidt
er, samen met het (algemene) gebrek aan koppelingsresultaten, toe dat geen
goed antwoord te geven is op de vraag, of verhoging of verlaging van de
drempels voor het doen van aanvragen of voor het maken van oneigenlijk
gebruik van de regelingen, (hier) een gevolg is van bestandskoppelingen.
De schaarse beleidsinfbrmatie die de STS genereert op basis van computer
profiling, wordt niet aan de burgers zelf of aan hun belangengroepen ter
beschikking gesteld. Alleen onderzoeksinstituten komen daar, zij het
sporadisch, voor in aanmerking.

Claimen van rechten
De bekendheid van de locatie voor het aanvragen van een uitkering is niet
minder of meer geworden. De gedachte om samen met andere
uitkeringsinstanties gezamenlijke loketten op te zetten, kan voorlopig nog niet
in daden worden omgezet vanwege de strikte regelgeving en de
incompatibiliteit van systemen. Op termijn wordt wel veel van deze loketten
verwacht, juist in termen van dienstverlening aan de burger.
De eisen, die aan de burger worden gesteld bij het claimen van een aanvraag,
zijn nauwelijks anders geworden. Behalve de persoonsgegevens en de
inkomensgegevens dient een salarisstrook van de laatste werkgever of van de
betaalde huur overlegd te worden - maar dat is al jaren zo, en staat los van
welke vorm van automatisering of gegevensuitwisseling dan ook.
Voorts is er ook geen aanleiding te veronderstellen dat de burger in
toenemende mate een zekere technologische intelligentie zou moeten bezitten.
De gegevens van de Belastingdienst worden ervaren als zeer betrouwbaar.
Alleen in het zeldzame geval, dat er toch iets mis is met je gegevens, dan is
gedegen kennis van de werking van de informatievoorziening wellicht
gewenst:

"It is very very seldom wrong. However, if it is wrong, it is very hard to change it.
You have to go to the Central Tax Department. And you don't get any services of the
government i f you're not registered. If you're not registered, you  do not exist."  [een
juriste]

Behandelingsprocedure
De intake-procedure bestaat bij STS uit het invullen van twee pagina's papier
met algemene persoonsgegevens en inkomensgegevens. De bijstand
maatschappelijk medewerker voert daarna een marginale controle uit op die
gegevens ('the signed paper is more or less taken for granted'), beslist over
toekenning en zet vervolgens de gegevens in de computer. Elke nacht worden
die gegevens batchgewijs overgezet naar de computer van het postkantoor, dat
de uitkeringsgelden beheert. Voordat deze koppeling was aangebracht, diende
de uitkeringsgerechtigde een week later terug te komen naar de STS om zijn
geld uitgekeerd te krijgen. Dat duurde een week en ging gepaard met lange
wachtrijen. Nu, met de batchgewijze gegevensverstrekking aan het
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postkantoor en het per post versturen van de uitkering, nog slechts twee
dagen. In die zin is de lengte van de behandelingsprocedure korter geworden
met behulp van ICT.

Het vertrouwen in de kwaliteit van gegevens is in Zweden redelijk hoog
vanwege het algemene en meer dan vijftig jaren oude gebruik van de uniek
identificerende persoonsnummers. Dit nummer krijgt elke Zweed bij de
geboorte van de Belastingdienst. Adresgegevens zijn onlosmakelijk
verbonden aan deze nummers. Toch gaat de STS altijd uit van het adres dat de
bijstandsaanvrager opgeeft, ook wanneer dit afwijkt van de gegevens die de
Belastingdienst aangeeft op basis van het persoonsnummer. De reden
daarvoor is dat de aanvrager op dit adres zijn uitkering (met de post) krijgt.
Onderlinge afstemming van de waarde van (zelfs de meest basale)
persoonsgegevens vindt in dit geval dus niet plaats, omdat de STS sterk het
karakter van een stand alone organisatie heeft. Kwaliteit van gegevens is, met
andere woorden, geen discussiepunt nu van een geringe mate van
gegevensuitwisseling en integratie sprake is. De invloed van
gegevenskwaliteit op het gebruik van gegevens in de uitvoeringspraktijk, en
daardoor op de positie van de burger als client van de overheid, is niet
noemenswaardig anders geworden door het gebruik van ICT. Zowel de
gegevens van de Belastingdienst als van SPAR worden slechts gebruikt voor
een eerste controle, maar bij afwijking niet noodzakelijkerwijs afgestemd. De
kwaliteit van de (combinatie van) gebruikte gegevensbronnen is daarom hier
niet relevant.

Voor de behandelend medewerker van de STS wordt het, nu nagenoeg alle
interne afhandelingsprocessen geautomatiseerd zijn, in toenemende mate van
belang een zekere mate van technologische competentie te bezitten. Een
essentieel onderdeel van de professionele bagage van de medewerker is het
echter nog niet. Pas als een jaar later ook de communicatie met andere
gemeentelijke instanties en buitengemeentelijke organisaties langs
elektronische weg verloopt, zal dit belang substantieel worden.

Rechtspositie
Doordat overheidsinstanties in Zweden wettelijk verplicht zijn bij het
verstrekken van persoonsgegevens altijd de bron erbij te vermelden, is het in
principe mogelijk voor de burger om zicht te verkrijgen op de voor
besluitvorming relevante brongegevens. Ook is van het voor iedereen
toegankelijke persoonsgegevensbestand van SPAR bekend dat de
brongegevens van de Belastingdienst afkomstig zijn. Bovendien heeft de
geringe mate van integratie van de STS als voordeel voor de burger dat het
aantal gegevensbronnen nog relatief beperkt is.
Indien individuele besluiten door de burger betwist worden, dan is het zijn
eigen verantwoordelijkheid om eventuele onjuistheden in de gegevens, die
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aan die beslissingen ten grondslag liggen, aan te tonen. Deze situatie is echter
voorheen, toen er nog maar weinig van ICT gebruik werd gemaakt, niet
anders geweest. Er was en is dus geen sprake van een effect van
informatiseringsprocessen. Een van de respondenten stelt dit scherp, door
(ook hier) te wijzen op de beperkte mate van integratie en de strikte
regulering:

"(...) the answer to this question is definitely no. The access to data is so limited and
so strict, that we don't have much problems. The traffic (data exchange) is all of
Stockholm - nobody else's".

In schemavorm kan de aangetroffen stand van zaken met betrekking tot de
implicaties van de toepassing van ICT en koppelingstechnieken voor de
positionering van de burger als volgt worden samengevat:
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8.2  Implicaties voor positionering clienten van de Socialtjansten Stockholm

Vraagstukken Implicaties

Onderkenning van rechten zicht op rechten beter zicht, maar dat wordt alleen
(verificatie en passie f (pas bij intake) verkregen
gegevensuitwisseling)

kennisgeving aan burger niet van toepassing
(profilering)

kennisgeving aan burger niet van toepassing
(rnatching)

Psychische of sociale effect matching op onbekend

weerstanden weerstanden

effect profiling op onbekend

weerstanden

verspreiden niet van toepassing
beleidsinformatie

(verlaging negatieve
drempel)

Claimen van rechten locatie aanvraag (nog) geen verandering
duidelijker

eisenpakket burgers geen verandering
minder

belang technologische slechts sporadisch en in
intelligentie burger incidentele gevallen van betekenis

Behandelingsprocedure lengte van de procedure verkort door koppeling met
postkantoren

invloed geen issue vanwege geringe

gegevenskwaliteit integratie

belang technologische (nog) niet essentieel
intelligentie ambtenaar

Rechtspositie zicht burger op (was al) gewaarborgd, vooral
gegevens vanwege gering aantal

gegevensbronnen

eisen bij geen verandering
rechtsbescherming
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8.3         Department of Social Security

8.3.1     Beeld van integratie en implementatie

Beeld van integratie
Eind jaren zestig is DSS begonnen met automatisering van de
informatiesystemen. Vanaf de jaren zeventig koppelt DDS al de interne
(departementale) gegevens, hetgeen internal cross file matching wordt
genoemd. Deze matches waren noodzakelijk omdat de systemen voor de
verschillende uitkeringsprogramma's (werkloosheid en bijstand, kinderbijslag
en  pensioenen) niet gerntegreerd waren. Begin  1980  is het reeds praktijk  om
intern computer profiling en risk analysis technieken toe te passen:

"(...) we have reviewed people's situation and found  out that they were wrongly paid,
that they were committing fraud. Then we have looked at the characteristics of those
people and based an algorithm on that, which would select cases. So we did a lot of
that work from the beginning ofthe eighties." [directeur]

In  1987  is een centrale verwijsindex gerealiseerd, waarin informatie  over  de
uitkeringsgegevens van de voorheen gescheiden systemen van de zes
verschillende staten van Australie werd geconcentreerd (door dagelijkse
batchgewijze aanlevering vanuit de staten).    In    1989   is deze informatie-
inf'rastructuur ook gebruikt voor het zogenoemde Accelerated Claimant
Matching System: een systeem ter preventie van incorrecte uitkeringen, een
soort van 'early warning matching'.

"The Accelerated Claimant Matching System (...) would allow  us to actually match
our data on a nightly basis. So anyone that would make a new claim with the
Department, at any of our 250 regional offices, their details were captured, every
night, and were brought into Canberra, matched against our national index of client
data, and then we could identify anomalies that were highlighted through a series of
risks and rules, and then marked with a flag, and then on line back down to those
offices the next day - to say: before you make your decision to pay customer x, have
a look at this and that." [senior medewerker]

Vanaf  1987 is gestart met koppeling van externe gegevens,  om te beginnen
met het (de facto) nationale bevolkingsregister van de National Health
Commission.
Voor wat betreft die koppeling van gegevens uit externe bronnen heeft DSS
een evolutie doorgemaakt waarbij steeds weer geleerd is van ervaringen en
vervolgens weer verfijning van de gebruikte technieken plaats heeft
gevonden:
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"I guess an analogy that could be drawn is that it is a bit like gold mining: when you
first start out, there are all these big nuggets on the ground, and then once you've
cleaned up the nuggets you've got to go in for a bit of a alluvial mining, when you
identify those things just below the surface, and once you've cleared that level, you
then start to drop down into deeper mining.  (...)  You  need  to look deeper  into  your

data and deeper into the way you discover incorrect payments. That's what we went
through from 1982 to  1990 (...)." [senior medewerker]

Momenteel is men pas tevreden met de resultaten:

"The types of selections we would generate through a whole range of computer
techniques - matching, profiling, searching - and we've continually tried to update
that, based on management information that comes back into the department, the
changing trends that occur throughout the population.  (...)  We  are  now  at a fairly
good stage - the technology is good, and we certainly have some high success rates
with what we do" [senior medewerker]

De laatste vijf tot zes jaar is de aandacht nadrukkelijk uitgegaan naar het
vaststellen van de risicogroepen voor alle soorten uitkeringen die in Australie
worden verstrekt. DMA heeft de opdracht van de zogenoemde Commonwealth
Law Enforcement Board jaarlijks een rapport uit te brengen waarin een
actuele en gedetailleerde lijst is opgenomen van de belangrijkste risico's die
dienen te worden verminderd (repressie) of voorkomen (preventie). Het
opstellen van deze rapportage, het Fraud Control Plan, dwingt DMA ertoe
continu de ogen en oren open te houden voor mogelijk interessante, nieuwe
externe gegevensbronnen in een poging zo accuraat mogelijk risico-analyses
te kunnen maken (DSS, 1996c).

Op het moment van onderzoek gebruikt DSS, in tegenstelling tot de GSD,
veel ex post koppelingstechnieken, te weten computer profiling en computer
matching, en worden er relatief weinig ex ante technieken (verificatie)
toegepast. Ook de resultaten van de zogenoemde Accelerated Claimant
Matching worden in de praktijk pas gebruikt als een uitkering reeds wordt
verstrekt. Ex post koppelingstechnieken worden juist intensief aangewend,
ook op het niveau van individuele uitvoeringsambtenaren, zoals blijkt uit de
terbeschikkingstelling aan het  'veld':

" ( . . . )  we  have a number of systems  here that are available  for our staff out there,  that
do the work, to allow them to do their own profiling on their own initiative. We have
a system of menu's, whereby we allow them to say 'give me all the pensioners,
between 25 and 30 years of age, that have three or more children, who pay more than
a  100  dollars  a  week  rent'.  If they  are  in  an area where  they are known  to  pay  a  high
amount of rent, if they pay a fair amount of the social security to pay that rent, then
how are they supporting the children? That's profiling on the basis of standard menu's
- they can make their own profiling set with that. They can save that query and rerun
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it every three or six months. And we're looking to improve on those systems all the
time." [senior medewerker]

Geconcludeerd kan worden dat er binnen het eigen beleidsveld sprake is van
een behoorlijke mate van integratie, waarbij overwegend gebruik wordt
gemaakt van datacommunicatielijnen als transportmiddel voor de
gegevensuitwisseling.
De mate van integratie van DSS met organisaties, die buiten het directe
beleidsveld opereren, is ook redelijk te noemen. Ten behoeve van het Data
Matching Program (DMP) vindt er structurele gegevensuitwisseling plaats via
cartridges met de Belastingdienst, de National Health Commission, de
Australian Electoral Office, het Department of Employment, Education and
Training, en het Department of Veteran Affairs. Buiten het DMP om vindt via
cartridges en floppy disks structurele informatie-uitwisseling plaats met
diverse andere ministeries en uitvoeringsinstellingen en op ad hoc basis met
de Vreemdelingendienst, het gevangeniswezen, de universiteiten (voor het
opsporen van witte fraude), en werkgevers. Bij deze integratie met externe
organisaties is echter nog geen grootschalig gebruik van datacommunicatie-
faciliteiten vast te stellen. Op het moment van onderzoek vindt alleen nog
maar structurele gegevensverstrekking via netwerkverbindingen plaats met de
Reserved Bank, de instantie die de uitkeringen betaalt aan de
bijstandsgerechtigden. Op ad hoc basis worden via een on line koppeling
gegevens uitgewisseld met het Department of Employment, Education and
Training waar het gaat om het arbeidsmarktbeleid. Deze koppeling is de
voorloper van een variant op de Nederlandse ontwikkeling naar Centra voor
Werk en Inkomen: er bestaan concrete plannen voor de realisatie van een
centrale databank van een op te richten Service Delivery Agency, met door het
land heen decentrale loketten voor 'werk en inkomen'.

Implicaties voor implementatie
De steeds meer gerntegreerde informatievoorziening van DSS biedt in de
uitvoeringspraktijk ruimte voor intensivering van onderlinge samenwerking
tussen de betrokken partijen. Het plan voor oprichting van een Service
Delivery Agency kan als een belangrijke indicatie voor horizontalisering
worden aangeduid. Dit Agency zal immers een horizontaal opererende
uitvoeringsorganisatie zijn, die zich zal richten op de implementatie van het
uitkeringenbeleid van meer beleidsterreinen dan alleen dat van DSS.
Gesproken wordt van een integrated front office, vergelijkbaar met de in
meerdere landen gangbare ontwikkeling naar 66n loket voor diverse soorten
van dienstverlening aan de burger. Voorwaarde daarvoor is dat
overeenstemming bereikt wordt over het gebruik van een algemeen
persoonsnummer - het TFN mag nu alleen in het kader van het Data
Matching Program breder gebruikt worden.
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Behalve de plannen voor deze one stop shops in de uitvoering heeft ICT
faciliterend gewerkt ten aanzien van de samenwerking op lokaal niveau tussen
de Belastingdienst en de regionale kantoren van DSS. De mogelijkheid risico-
analyses te maken met behulp van moderne technieken hebben geleidelijk

draagkracht gegenereerd voor deze lokale communicatie-trajecten.
In sommige gevallen leveren initiatieven op uitvoeringsniveau een
meerwaarde op in de zin dat direct bruikbare beleidsinformatie wordt

gegenereerd:

"We do particular projects which are really determined at local level - they have the
actual knowledge to say that a certain local industry is a problem field, and then they
can decide to co-operate with the local taxes on the basis of that information. So that
are arrangements which were made locally. (...) We look at the results nationally too".
[senior medewerker]

Wanneer nieuwe programma's voor sociale zekerheid op de politieke agenda

komen, en DSS heeft het idee dat invoering daarvan risicovol is voor de
uitvoering en handhaving, wordt getracht een rol te krijgen in de
voorbereiding van die programma's. Op die manier gebeurt het steeds vaker

dat medewerkers van DMA betrokken zijn in de beleidsvorming en
beleidsformulering, op basis van hun expertise op het gebied van risico-

analyse. Deze kennis verkrijgt men door op basis van gegevensuitwisseling en
computer profiling vast te stellen welke risico's verbonden zijn aan
beleidsvoorstellen. De departementale beleidsmakers worden op deze wijze in
toenemende mate geconfronteerd met uitvoeringsinformatie, die op basis van
horizontaal gekoppelde gegevens gegenereerd is. Hoewel het DMA ressorteert

onder het beleidsdepartement, speelt het in zijn functie als gemeenschappelijk

clearing house voor de uitvoeringsorganisaties hier een rol, die de invloed van
het uitvoerend niveau versus het beleidsdepartement, steeds verder vergroot.

Ten aanzien van de verhouding tussen DSS als beleidsdepartement en de
eigen regionale uitvoeringskantoren valt tevens te constateren dat de regionale

kantoren sterk autonomer zijn geworden in hun beleidsvoering. Bij DSS zelf
geeft men aan, dat die ontwikkeling mede hun karakter heeft veranderd van

benefit factories   tot  service  centres. Ten dele komt dat juist doordat DDS, in
de rol van onderdeel van de totale uitvoeringsorganisatie, fungeert als een
soort facilitaire dienst voor de regio's. ICT heeft daarbij faciliterend gewerkt:

" ( . . . )  we're  giving  them more power  than  we  used  to. We're providing  them  with

more information, more tools, more products, for them to be able to do their work

[and] to let them decide what to do. IT, in that sense, is an enabler for intensifying the
data exchange.  (...) If one particular office  in the country is doing a certain thing that

works well, we are now developing new systems whereby we can find out about that
and then tap into those ideas, and we'll try and develop that for use throughout the

country. Without these new 'self monitoring' systems it would be harder for us to
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notice what successful new projects were being developed and run and harder for us
to get them in use by other offices". [senior medewerker]

Er is een aantal indicaties voor een ontwikkeling naar virtualisering. Deze
ontwikkeling wordt in elk geval sterk gefaciliteerd door de hoge graad van
digitalisering van gegevens. Het intakeproces start weliswaar nog altijd met
het invullen van een aanvraagformulier,  maar dat is dan - op incidentele
papieren gegevensuitwisselingen met bijvoorbeeld kleine werkgevers na -
ook zo ongeveer het enige niet gedigitaliseerde onderdeel van de
gegevensstroom. Bovendien lijkt het vertrouwen in digitale gegevens groot:

" ( . . . )w e d o  have some paper files, but increasingly  we  do  try to record  as  much  of
that  documentation  on a computer  as  we  can.  (...)  So we're tending  now  to  get  the
information on a paper file, then send it away to a bulk storage, and then rely very
much on our computer system." [senior medewerker]

Sommige afdelingen van DSS, zoals de Identity Fraud Section, werken voor
95% procent met digitale bestanden. Het profielenonderzoek dat daar wordt
uitgevoerd is nagenoeg geheel gebaseerd op gegevens uit de diverse interne en
externe digitale bestanden (' identity fraud data matching   is all computer
based'). Een duidelijke aanwijzing voor de gaandeweg dominante betekenis
van digitale gegevens is dat de resultaten van deze onderzoeken direct in het
kader van rechtshandhaving (voor terugvordering of als bewijsmateriaal in
rechtszaken) worden ingezet.

Voor een formalisering van de onderlinge afspraken over horizontale
gegevensuitwisseling en de betekenis van digitale gegevens (infocratisering)zijn op onderdelen sterke aanwijzingen te vinden.  Zo  is   in   1996 een groot
aantal instanties uit het brede werkveld van DMA in de afrondende fase voor
wat betreft het maken van afspraken over standaardisatie van de betekenissen
en formats van de meest voorkomende persoonsgegevens: Er ligt dan een
gedetailleerde conceptversie van een document getiteld 'Standard for the
Exchange and/or Validation of Client Information', dat als doel heeft:

"to attain a single common client data standard primarily for recording client data that
specifies data formats and valid values for this data." (Client Data Standards Working
Group, 1996)

Verwacht wordt dat de nieuwe standaarden, die wat DSS zelf betreft
overigens grotendeels met reeds gehanteerde standaarden overeenkomen, de
identificatieprocessen in de diverse aangesloten organisaties zullen
stroomlijnen en vereenvoudigen. Voor organisaties die gegevens matchen,
verifieren en uitwisselen zullen de standaarden de matching processen
verbeteren, onder meer door de volgende voordelen:
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• reduced potential for inaccurate client information to be collected and
maintained;

•    reduced risk of clients being incorrectly selected or targeted through poorly
matched data records;

•    facilitation of more effective processes for data matching;
•   reduced data duplication;
•   better data management practices;
•  an increase in the degree of confidence in the accuracy of existing data

used by law enforcement and collection agencies.

Daarnaast wordt er aan standaardnormen voor gegevensuitwisseling gewerkt

onder aanvoering van het Office  of Government  Information Technology, een
instantie die vergelijkbaar is met het Nederlandse Normalisatie Instituut. Dit

Offtce heeft bovendien een met de plannen voor het Inlichtingenbureau
vergelijkbaar voorstel gedaan:

"The Office of Government Information Technology is talking more about a lot of
Commonwealth agencies being serviced by the one computer infrastructure or by

smaller numbers - the computer system of one of the departments serving a number

of other agencies. (...) under that circumstances, there will be formalised service level

agreements." [directeur]

Ook in de dagelijkse praktijk van DSS is een ontwikkeling naar
infocratisering zichtbaar, hoewel het accent daarbij ligt op ad hoc afspraken:

"Certainly, we are exchanging data with other agencies through data matching, and
thereby we have individual agreements (...). We agree on what data will look like and

that tends to involve each agency doing some massaging and filtering of their own

data. I f some massaging of the data stored in their database occurs, it will form to the
agreed standard. But it is not so much formalised because it normally concerns one to

one arrangements." [senior medewerker]
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8.3    Implicaties voor implementatie  bij  het  Department  of Social  Security

Implicaties voor Indicaties voor Indicaties voor Indicaties voor
implementatie horizontalisering virtualisering infocratisering

algemeen beeld: aantal indicaties aantal indicaties aantal indicaties

de hoge mate van lokale vertrouwen veel ad hoc
integratie gaat samenwerking digitale bestanden afspraken over
gepaard met gefaciliteerd door is vertrouwen autorisatie en
toename ICT fysieke verificatie
autonomie van documenten aan
uitvoerders en een beleidsvrijheid het overstijgen
breed scala aan uitvoerders en diverse plannen
plannen voor invloed op resultaten voor (nationale)
standaardisering beleidsmakers profielenonder- standaardisering:
van de onderlinge groter zoek direct • client
gegevens- gebruikt in datastandards
uitwisseling plan voor uitvoering en •     office of gov.

gerntegreerd loket handhaving                 IT
diverse •   formele s.La.'s
uitvoerders

8.3.2    Perspectieven op posities

Onderkenning van rechten
Bij DSS heeft men een beter zicht gekregen op de individuele positie van
clienten door het gebruik van computer matching en profiling technieken -
verificatietechnieken leveren daar een relatief geringe bijdrage aan. Met
regelmaat worden specifiek doelgroepgerichte projecten uitgevoerd, waarbij
in samenwerking met externe partijen een deel van de geregistreerden wordt
geselecteerd. Een voorbeeld daarvan zijn de koppelingen die worden gemaakt
in het kader van een beleidsprogramma ter bevordering van de uitstroom van
clienten naar de arbeidsmarkt:

"There are some programs the government has had with drawing a number of agencies
together. For example, for the disabled people, we put together the Department of
Social Security, the Department of Health, and the Department of Employment and
Training.   So  ( . . . ) the relevant offices  of the three departments  were put together  to
assess what rehabilitation programs or training might be suitable for someone that
comes in and claims for disability - in order to try and get them employed."
[directeur]
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Afgezien van dit soort beleidsprogramma's komen de uitvoeringskantoren van

DSS er nog niet aan toe om hun krachten te bundelen met andere actoren in
het eigen beleidsveld. De reden daarvoor is dat de meeste

uitvoeringsambtenaren reeds moeite hebben om alle wijzigingen in beleid en

wetgeving (en de daarmee verbonden wijzigingen in de uitkeringen en interne
regelgeving) te verwerken - laat staan dat er tijd resteert om zich te

verdiepen in de services die collega-uitvoerders aan hun clienten zouden

kunnen bieden. Om die reden worden de mogelijkheden van ICT niet zozeer
benut gedurende het intake- en behandelingsproces. Het accent op
beeldvorming van individuele posities ligt bij het handhavingsbeleid en bij
een aantal specifieke doelgroeponderzoeken.

Waar ICT wordt ingezet om de positie van (bepaalde groepen) burgers in
beeld te brengen, worden de resultaten voor zover relevant ter beschikking

gesteld aan de betreffende personen. Een sterk voorbeeld daarvan betreft de

praktijk van het zogenoemde Positive Data Matching, waarbij speciaal ten
behoeve van dergelijke informatievoorziening aan de burger een
koppelingsproject wordt uitgevoerd:

66

Data matching is generally seen as a bad thing, but we did also use it to target a

group of individuals that should have been paid, but weren't being paid or weren't
being paid the full amount. So we've sent them letters to say: 'based on the income

you  reported  to the taxes  last  year, we believe you're eligible  for a certain payment'.

(...)   It was deliberately aimed at finding those cases.   It is called positive   data

matching. It was a special project that aimed at low incomes. The matching program
for it had to be deliberately written. There was a special policy program formulated on
that. We based this match on their low income.  If they were close to the income limits
and to the threshold limits, or below them, we send them a letter to say that they might
be eligible." [senior medewerker]

Dit project betreft geen eenmalig incident, maar maakt onderdeel uit van een
structureel beleidsprogramma, waarbij, doorgaans via de lokale
uitvoeringsorganisatie, steeds terugkoppeling naar de burger plaatsvindt:

"If we have any information on a person, we bring that out at the time a staff person is

talking to him. So they may be able to suggest some benefit that they are not currently

getting that they  may  be  able to apply  for.  ( . . . ) our people do quite  a  lot of research

(...) to try and find out what percentage of people that are actually eligible are  in  fact
applying for benefits. At those who are not, why they are not, and they're looking at
designing publicity campaigns and things like that." [senior medewerker]

Psychische  of sociale  weerstanden
De boven beschreven praktijk van Positive Data Matching en de routine
waarmee voor de burger gunstige informatie wordt gebruikt in de
communicatie tussen de client en de lokale uitvoeringsorganisaties wijzen op
een duidelijke verlaging van de (negatieve) drempel, waar men overheen dient
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te stappen alvorens een beroep wordt gedaan op een sociale-
zekerheidsregeling.
Ten aanzien van de positieve drempel, een hobbel die fraudeurs en
geestverwanten dienen te nemen voordat zij onterechte claims gaan leggen op
de algemene middelen, kan geconstateerd worden dat in de loop der jaren in
elk geval veel gedaan is om het publiek te laten weten dat er zoiets is als het
Data Matching Program - onder meer door vermelding daarvan op elkformulier -, waardoor elke aanvrager zou kunnen weten dat er (althans
achteraf) sterke controle op misbruik is. Het werk van DMA maakt samen met
onder meer het toepassen van Accelerated Claimant Matching en met het
uitvoeren van diverse profielenonderzoeken op lokaal niveau, de positieve
drempel steeds hoger. Bovendien heeft DDS met in het brede kring bekend
maken van op korte termijn uit te voeren koppelingsprogramma's een redelijk
preventief effect weten te sorteren. Een onderzoek van de Amerikaanse
hoogleraar Weatherley bevestigt het succes van deze methode:

"Various data-matching programs and eligibility reviews increase the likelihood that
incorrect payments will be detected. The publicising of these initiatives has succeeded
to a considerable extent in reinforcing voluntary compliance." (Weatherley, 1993:
124)

Nog directer is een preventief effect opgetreden in de tijd dat het Data
Matching Program werd opgestart. De aankondiging daarvan in de media is
gepaard gegaan met de mededeling dat personen, die op dat moment
oneigenlijk gebruik maakten van een overheidsvoorziening, gedurende een
bepaalde termijn de mogelijkheid hadden om zich vrijwillig 'terug te trekken'.
Daarbij werd tevens aangekondigd dat deze groep buiten het verder onderzoek
zou worden gehouden en dus niet bang hoefde te zijn voor boetes of
terugvordering: Het succes van een dergelijke 'generaal pardon' is groot
gebleken:

"We came forward and told that we in fact were doing data matching, and we told
what we would be looking at, and at the same time we conducted a short amnesty
period of a couple of months. That direction is certainly great for saving government
money. If you're going to introduce a new initiative,  and you have an amnesty straight
up, you get great results. People would volunteer and tell us that they had been doing
the wrong thing prior to the first data matching exercises being undertaken. They
didn't get prosecuted, and we just adjusted their payments from that moment on."
[senior medewerker]

De beleidsinformatie die DMA en DSS genereren op basis van computerprofiling wordt, in tegenstelling tot de resultaten van matching, niet direct
gebruikt om burgers eerder of beter in te lichten over hun individuele positie.
Indirect echter wel, omdat de lokale uitvoeringsorganisaties gebruik maken
van de managementinformatie die het DMA hun verschaft; bovendien worden
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de resultaten van hun eigen lokale profielonderzoek juist gebruikt om de
burger mee te confronteren (in positieve of negatieve zin).
Claimen van rechten
Bij DSS en lokale uitvoeringorganisaties zijn de afgelopen jaren meerdere,
door ICT gefaciliteerde voorzieningen gestart met het oog op het verbeteren

van de klantenservice. Een aantal daarvan heeft de gebondenheid aan een

fysieke locatie bij het indienen van aanvragen min of meer obsoleet gemaakt.
De zogenoemde Teleservice Centres zijn daarvan een voorbeeld:

"We've got a series of Teleservice Centres around the country. So instead of a
customer personally attending an office, which may involve travelling, we have a
certain amount of numbers which they can ring, and then they have their query dealt

with over the phone. So if they want to change the destination of their payment (their
bank account or their address), they can do that over the phone, without having to
attend an office." [senior medewerker]

De bekendheid van de locatie is vooralsnog alleen verbeterd waar het de
uitvoering van de eigen regelgeving betreft. Wanneer iemand aanklopt bij een
van de kantoren van DSS wordt, met andere woorden, nog niet de service

verleend waarbij hem gewezen wordt op eventuele andere voorzieningen,

uitgekeerd door andere instanties, waarop hij aanspraak kan maken. In de
nabije toekomst zal de fysieke locatie van de betreffende uitvoeringsinstelling

een nog mindere belangrijke voorwaarde zijn voor het claimen van rechten.

Deels zal dat het effect zijn van de oprichting van het Service Delivery
Agency, voor een ander deel omdat er verspreid over het land touch screens

zullen worden geplaatst waarmee het publiek kan nagaan of en op welke

voorzieningen het aanspraak kan maken:

"What we want to do is, when you test your eligibility through one of these touch

screens, and you decide to proceed with the claim, it will tailor a claim form to your

characteristics. So in stead of having to fill in ten pieces of paper, it will generate a

personalised claim form". [directeur]

Door installatie van deze kiosken met touch screens zal een aantal standaard

vragen van de burger automatisch en ter plekke kunnen worden beantwoord.

Dat wordt mogelijk doordat het systeem waarop die kiosken draaien, gegevens
en ervaringen combineert, afkomstig uit verschillende, voorheen gescheiden,

gegevensbronnen. De kennis die daarbij met behulp van moderne ICT wordt

gegenereerd en geconcentreerd kan een deel van de nu nog aan de burger

gestelde eisen vervangen of verminderen.

Vooralsnog zijn de eisen die aan de clienten van DSS worden gesteld,
wanneer zij aanspraak willen maken op een uitkering, eerder iets hoger dan
iets lager geworden. De aanvrager dient een uitgebreid formulier in te vullen
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en bij ontslag een werkgeversverklaring te overleggen, waarbij de gangbare
opinie is dat:

" ( . . . )i t i s  very much the responsibility  of the citizen to produce the information.  It's
not ours to obtain it. We certainly have the responsibility to check if what they're
telling  us is accurate.   (...)   But  we  tend to place the responsibility   more   at   our
customer, to prove who they are and show their documents." [senior medewerker]

De plannen voor publieke kiosken en one stop shops zijn mede ingegevendoor de gedachte dat het voor de burger steeds moeilijker wordt om de door
DSS gebruikte technieken te kunnen begrijpen. Met andere woorden,
technologische intelligentie wordt in toenemende mate een belangrijk
onderdeel van de bureaucratische competentie van de burger:

Our previous Minister also pointed out that the people who possessed more
advanced knowledge on technology would become advantaged to those who
didn't posses that knowledge ) particularly with people who might apply for
social security benefits. People without the basic knowledge on computers
could certainly be disadvantaged (...) Especially the older people  will  have
difficulties." [directeur]

Behandelingsprocedure
Het in gebruik stellen van de Teleservice Centres heeft de gemiddelde lengte
van de behandeling van allerhande verzoeken (mutaties, veelgestelde vragen)
ingekort. Tien jaar geleden is de doorlooptijd reeds behoorlijk teruggebracht
(van een week naar een dag) door on line betalingsgegevens te gaan
verstrekken aan de banken. De lengte van de behandelingsprocedure zal naar
verwachting verder afnemen met de introductie van de zogenoemde single
officer determination. Deze formule impliceert dat de afhandeling van
aanvragen geconcentreerd is bij 66n medewerker, in tegenstelling tot vroeger
toen verschillende ambtenaren betrokken waren, met elk hun eigen
competentie. Deze interne organisatieverandering wordt mede mogelijk
gemaakt door de integratie van informatiesystemen; elke behandelend
ambtenaar heeft via een computer scherm direct toegang tot het gehele dossier
van de betreffende client.

"So that will stream the processing we do in our departments. The benefit to a
customer is that they don't have to wait as long, the turn around times between the
day of claiming, the day of granting, and the day of payment, are reduced
considerably." [senior medewerker]

Als de focus beperkt blijft tot de intakeprocedure zelf, dan kan gesteld worden
dat de behandelingsprocedure nog niet veel korter is geworden. Waar op ad
hoc vragen sneller geantwoord kan worden (Teleservice) en de betalingensneller plaatsvinden (banken), is het in behandeling nemen van vragen niet
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veel sneller geworden. Een belangrijke verklaring daarvoor is het relatief
geringe aantal on line verbindingen voor verificatie van de verstrekte
gegevens. DSS heeft het accent van de koppelingspraktijk ex post liggen; ex
ante kan nog veel verbeterd worden:

"At the moment, accelerated claimant matching is an overnight process, and is a
compliance process  (...).   What we actually  want  to  do  is  tap into other external
agencies, like the Register General's Office which keeps records of births and other
things. So when documents are produced to the department, and entered to that
system, they can be checked straight away, with the departments own holdings on
whether that document has ever been produced before, on serial numbers and so forth.
(...)  we haven't improved  so  much  yet,  but  we are moving  in the right direction."
[directeur]

De ruime praktijk van computer matching heeft de gegevenskwaliteit, zowel
intern als extern, verbeterd:

"The proportion of mismatches is very small. However, with the TFN-matches we do
get cases where, for a given TFN, the other identity data of the people on two
databases will de different. Usually they are the same person, but perhaps they've
given slightly different information to each of the two organisations. Through that
data matching process we actually clean up our data and the other agencies clean up
their data. So we gradually get better data quality through data matching." [senior
medewerker]

Ook bij profielenonderzoek lijkt de gegevenskwaliteit geen onoverkomelijk
obstakel meer te zijn. DMA lijkt dankzij geavanceerde technieken steeds
minder last te hebben van vervuilde bestanden. De wijze waarop met de
'slimme fraudeurs' wordt omgegaan, illustreert dat:

"It's not just that the simplistic frauds which get caught; it's the very clever ones that
get caught as well with the technology that we apply. That is because the data in our
system are based upon the risks, the category, a person applies to. It also depends on
the type of external information you have as well, and on how you use these external
data. People might be talking about how you actually do a match, but you might want
to know of all the people that don't appear on certain sources of data. That gives you
indications. A good example is an indication for a fictitious identity. Let's say you
create a name, you manufacture the documents, and you come on to a benefit under a
completely false name, while you're working under your own name. We can actually
highlight that false name when we use external records, because you don't exist on
them. You don't exist on the National Health, you don't have a drivers license, you
don't have a birth record, you don't have a banking history in that false name. So
when you do your matching on the external records, you actually look for people that
exist in your records, but not in theirs. So, that's part of a clever fraud ) but we are
able to catch them anyway." [senior medewerker]
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Waar de ex post koppelingstechnieken in afnemende mate worden gehinderd
door bestandsvervuiling, lijkt de geringe ex ante verificatie ook hier nog als
struikelblok te worden ervaren:
"The quality of data has been a big issue. What you find if you talk to a lot of
organisations is that it doesn't matter how good your technology is: if you put shitty
data  in,  you get shitty  data at the  back end.  (...)  This  is  one  of the questions to  be
asked: how do you verify the source that you use, and how do you verify the quality of
your own data." [senior medewerker]

Met andere woorden: DSS is nu op het punt aanbeland, waarop de aandacht
verschoven zal gaan worden naar de front office, naar verificatieprocedures.

Met betrekking tot de mate waarin individuele ambtenaren een zekere mate
van technologische competentie dienen te bezitten, om verzoeken van clienten
goed te kunnen afhandelen en bij problemen in staat te zijn de oorzaak te
traceren, kan worden gesteld dat dit bij (de regionale kantoren van) DSS zeker
het geval is. Dit geldt vooral die zaken, waarbij verwerking van de resultaten
van accelerated claimant matching en data matching aan de orde is. Voor
verificatie bij de intake geldt dit niet zozeer, (weer) omdat er nog niet veel
procedures voor in werking zijn gesteld.

Rechtspositie
Doordat DSS bij wet verplicht is burgers te informeren over de informatie die
zij over hen registreren, kan aan de burgers een redelijk zicht op brongegevens
worden verschaft (op hoofdlijnen, niet en detail). In de regel gebeurt dat op
aanvraag, of door bronvermelding in het geval er mogelijk een nader
onderzoek zal worden gestart. Voorts krijgt men bij de intake te horen welke
van de door de burger verstrekte gegevens in elk geval zullen worden
geverifieerd - zoals de inkomensgegevens, het TFN en de gegevens van de
werkgever.
Ten aanzien van opsporing en vervolging geldt een ander beleid: het door de
Identity Fraud Section uitgevoerde onderzoek wordt bijvoorbeeld niet gemeld
aan de betreffende personen.

In algemene zin kan worden gesteld dat de regelgeving ter bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van burgers niet veel beperkingen voor
gegevenskoppeling met zich brengt:

"It is not very well regulated. We have got specific legislation about one type of data
matching, which involves TFN's, but we've got no specific legislation to govern all
the sorts of data matching. There are some guidelines of the federal Privacy
Commissioner that has been appointed under the Privacy Act. We do follow these
guidelines - but they're not legally binding, so some government agencies don't
accept them, mainly the agencies that have a law enforcement role, like the federal
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police. The Tax Offices do their own prosecutions (...) and they don't subscribe to the
guideline either. But the benefits paying basically all subscribe to them". [directeur]

De Guidelines zijn overigens minder strikt dan de bepalingen uit de Data
Matching Act, waaraan DSS wettelijk is gehouden. Het oordeel is dat deze
(tijdelijke) wet versoepeld zou moeten worden, maar dat er desondanks toch
mee te werken valt. Incidenteel heeft DSS wijzigingen doorgevoerd gekregen
in deze wet. Een belangrijk reden om de Guidelines na te leven is de negatieve
publiciteit die het niet naleven met zich zou brengen. De Privacy
Commissioner zou de misstanden immers in het openbaar aan de orde stellen
en zou moeten rapporteren aan het parlement.6

Een concreet voorschrift uit de Guidelines ziet er op toe dat de burger bij voor
hem ongunstige resultaten van computer matches een bepaalde periode heeft
om het tegendeel te bewijzen.7 Dit voorschrift beschermt enerzijds de
rechtspositie van de burger, anderzijds kan daardoor het probleem van
vervuilde bestanden tijdig worden aangepakt. Wel is de bewijslast ook hier,
zoals ook in Nederland, aan het verschuiven naar de burger.

"What quite often happens is that we've done the data match based on data that is two
months old, and since then they've told us about something, and we already changed
their payments or something else. Some things like that have happened. Our offices
are supposed to check the computer system and any other records that we've got
before they contact the person. In that way, we actually weed out a lot a matches,
when we find that the person has already told us about the change of his data. But in
some cases were we've mismatched, we found the wrong person, not the person who
was on the list of records." [senior medewerker]

Het uitvoeren van de eerder genoemde projecten van Positive Data Matching,

waarbij in het voordeel van de burger gezocht wordt naar mogelijke
onderbenutting van overheidsvoorzieningen, wordt in de praktijk overigens
wel beperkt door privacyregelgeving - misschien wei meer dan koppeling in
het kader van fraudeonderzoek:

"(...) the privacy implications of that [positive matching, HvD] are probably worse or
more extensive than the negative data matching. It is more like a lot of what the
private sector does: they try to find people that might buy their products".

In schemavorm kan de aangetroffen stand van zaken met betrekking tot de
implicaties van de toepassing van ICT en koppelingstechnieken voor de
positionering van de burger als volgt worden samengevat:
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8.4  Implicaties voor positionering clienten van het  Dept.  of Social Security

Vraagstukken Implicaties

Onderkenning zicht op rechten geringe toename vanwege relatief gering
van rechten (verificatie en aantal verificatie-procedures

gegevensuitwisseling)

kennisgeving aan duidelijk verbeterd, vooral op basis lokaal
burger (profilering) doelgroeponderzock

kennisgeving aan duidelijk verbeterd, vooral door zgn. positive
burger (matching) data matching, speciaal gericht op

kennisgeving

Psychische of effect matching op verlaging negatieve drempel door positive data
sociale weerstanden matching; verhoging positieve drempel door
weerstanden varianten van matching en 'generaal pardon'

effect profiling op verhoging positieve drempel door lokaal
weerstanden profielenonderzoek en 'generaal pardon'

verspreiden niet veranderd; beleidsinformatie wordt alleen
beleidsinformatie intern aangewend
(verlaging negatieve
drempel)

Claimen van locatie aanvraag locatie duidelijker (Teleservice Centres), maar
rechten duidelijker nog niet voor reguliere intake impuls in

toekomst: service delivery agency en touch
screens

eisenpakket burgers eisen nagenoeg gelijk gebleven, wellicht zelfs
minder iets hoger

belang technologische geleidelijke toename betekenis, wegens
intelligentie burger Stijgende complexiteit technisch-

organisatorische verbindingen

Behandelings- lengte van de korter door koppeling banken, Teleservice en
procedure procedure (in toekomst) door single officer

determination; gelijk gebleven voor reguliere
intake (geringe on line verificatie)

invloed sterk positieve invloed bij data matching en

gegevenskwaliteit computer profiling, negatieve invloed bij ex
ante koppeling (verificatie)

belang technologische stijgend belang, vooral groot bij resultaten
intelligentie ambt. matching en profiling

Rechtspositie zicht burger op redelijk gewaarborgd, op hoofdlijnen zicht
gegevens mogelijk;

eisen bij bewijslast verschuift naar burger, wei bij wet
rechtsbescherming periode van wederhoor gegarandeerd bij ex

post koppeling
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8.4 Viigverket

8.4.1    Beeld van integratie en implementatie

Beeld van integratie
Begin jaren zeventig is de basis gelegd voor het huidige geautomatiseerde
centrale register voor rijbewijzen en kentekenbewijzen van het Vagverket.
Het huidige informatiesysteem van de afdeling Trafikregistret, waarin de
voertuigen en rijbewijzen van een kleine zeven miljoen personen zijn
opgeslagen, is gedurende het hele jaar 24 uur per dag operationeel. Het
systeem, een centrale database, is opgebouwd uit vijf clusters van gegevens:

• voertuiggegevens: registratie en gegevens betreffende de belasting, de
verzekering, de keuringen, kentekens, en commercieel verkeerf

• rijbewijsgegevens: registratie en gegevens betreffende de productie van het
document en examens;

• persoonsgegevens: registratie van eigenaar en/of rijbewijshouder;
• technische gegevens van het voertuig: typekeuring, certificaten;
•  gegevens die samenhangen met specifieke taken: parkeerbonnen, signaal

'gestolen' en bepaalde selectieve informatie.9

Deze gegevens worden on line, batchgewijs of per post uitgewisseld met
onder nneer gemeenten, politie, verzekeringsmaatschappijen en

garagebedrijven. Daarnaast worden gegevens uitgewisseld met sloopbedrijven
(deregistratie van voertuigen), districtskantoren (decentrale afgifte van
rijbewijzen), opsporingsdiensten (rechtshandhaving, vergelijkbaar met de
FIOD), autofabrikanten (nieuwe registratie voertuiggegevens) en de
Belastingdienst (verificatie inkomstenbelasting en persoonsgegevens).
In totaal vinden er jaarlijks meer ongeveer 67 miljoen transacties on line

plaats, waarvan driekwart informatieverzoeken betreft en een kwart ten
behoeve van de actualisatie van gegevens plaatsvindt. Batchgewijs vinden er
jaarlijks ongeveer 41 miljoen transacties plaats; ongeveer 32 miljoen gegevens

worden per jaar per post gedistribueerd. Dat betekent dat de
gegevensuitwisseling voor bijna 50% on line plaatsvindt, en in totaal
(inclusief batches) meer dan 75% van de transacties elektronisch worden
afgehandeld. Daarnaast worden er dagelijks gemiddeld 10.000 telefonische

vragen afgehandeld van particulieren, bedrijven en overheidsinstanties

(Swedish National Road Administration, 1995). Voor alle

gegevensverwerking geldt het persoonlijk identificatienummer (PIN) als
sleutel - niet alleen voor het Vagverket, maar voor alle publieke instanties in
Zweden. I 0
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Technische toepassingen
De vergaande integratie van het eigen informatiesysteem met registraties van
externe organisaties is een van de expliciet benoemde 'technical solutions'
van het Vagverket. In totaal zijn er door de organisatie vijf van dergelijke
technische toepassingen benoemd.
Een tweede technische toepassing betreft de sticker voor voertuigen, die door
het systeem wordt aangemaakt wanneer een voertuigeigenaar heeft voldaan
aan al zijn verplichtingen (verzekering, belasting en keuring). Bij controle op
de weg is het aan de hand van (de jaarlijks andere kleur van) de sticker in tan
oogopslag duidelijk of de regels worden nageleefd.
De derde technische toepassing betreft de on line registratie van
verzekeringen, verandering van eigenaar en keuringsresultaten ('collecting
data at the source and transferring it into the registry computer system without
any use of documents').
Voorts wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van image processing
technieken, waarbij documenten worden gescand en de daarin opgeslagen
gegevens vervolgens automatisch worden geanalyseerd en gebruikt voor
opschoning van alle bestanden van het informatiesysteem. Op die manier
vindt via het scannen van de standaard registratieformulieren automatische
verwerking plaats van (wijzigingen in) certificaten, parkeerbonnen, kenteken,
sociale-zekerheidsnummer en de betreffende data. 11

Tenslotte is voorzien in een geautomatiseerde faxservice die op telefonisch
verzoek wordt verzorgd. In de praktijk belt men een centraal nummer van het
Vagverket, toetst men het kenteken en een faxnummer in, waarna automatisch
informatie wordt gefaxt over het voertuig en de eigenaar. De service wordt
onder meer ook aangeboden voor het opheffen van schorsingen.

De conclusie is dat de informatievoorziening van het Vagverket een hoge
mate van integratie kent. De vele verbindingen met informatiesystemen van
andere overheidsinstanties en/of private partijen die gedurende de afgelopen
vijfentwintig jaar zijn aangelegd, rechtvaardigen de stelling dat de
werkprocessen en de informatierelaties van het Vligverket vergaand
gedigitaliseerd zijn. De toepassing van image processing illustreert de
voortgang van deze ontwikkeling, evenals de wens het doortrekken van de
elektronische verbindingen tot aan de oorspronkelijke informatiebron:

"We do rely on ICT; we could not do without it. Basically, that is our business; to
keep registers and exchange information with our users. It became our business 25
years ago. The change is that we try to get the information required now as much as
possible direct from the source." [hoofd regionale diensten]
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Implicaties voor implementatie
De hoge mate van integratie gaat gepaard met een hoge mate van
communicatie en samenwerking met externe partijen (horizontalisering),
waarbij in toenemende mate taken en bevoegdheden onderling verschuiven. In
het merendeel van de gevallen blijft die verschuiving beperkt tot uitbreiding
van de registratieve en gegevensverwerkende taken van het Vagverket, maar
in een aantal belangrijke gevallen (belastingen, parkeerbonnen) is ook de
uitvoering deels in het takenpakket van het Vagverket opgenomen.

"You shift who is doing the work as a result of the possibilities of ICT. It is more
efficient that way." [senior systeemanalist]

Een andere indicatie voor horizontalisering betreft de toegenomen
beleidsvrijheid in de uitvoering. Men ervaart de invloed van horizontale
verbanden als een verbreding van de basis voor besluitvorming:

"The development of ICT is that quick, that it offers us new opportunities. We now
have a broader range of contacts to make our decisions" [senior systeemanalist]

De bredere beschikbaarheid van gegevens vanuit het beleidsveld is tevens
benut voor het genereren van bepaalde soorten beleidsinformatie, zoals over
de oorzaak van auto-ongelukken en, in de nabije toekomst, over de kwaliteit
van voertuigkeuringen. In algemene zin wordt echter niet veel matching of
profiling toegepast op de gegevens. Wanneer dat wel gebeurt, is dat vaak ten
behoeve van politie en justitie (zoals in Nederland).

12

Het belang van digitale gegevens voor de beleidsuitvoering van het Vagverket
en zijn partners is groot. Zo zijn de bij de Belastingdienst opgeslagen
gegevens doorslaggevend met betrekking tot het vaststellen van de NAW-
gegevens en gelden de registers van het Vagverket als juist wanneer het
aankomt op politiele handhaving. In het eerste geval geldt de lokale
belastingdienst als centrale instantie voor burgers om veranderingen in de
NAW-gegevens door te geven - zoals de GBA in Nederland.13 In het geval
van controle op de weg is de gelijkenis met de situatie in ons land treffend:

"When drivers licences are checked by the police, and the paper drivers licence is
okay but the data in the register say otherwise, the police take away your drivers
license.  So the police rely on the register.  (...) The most important thing in cases  like
that is that the police investigates the discrepancy between the data. But legally, the
police   have the right   to   take   away your licence   at   the   spot (...)." [manager
clientencontacten]

Tegelijkertijd is de wettelijke bevestiging van het dominante belang van
sommige databases een duidelijke indicatie voor een ontwikkeling naar
virtualisering van de rechtshandhaving en beleidsimplementatie:
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"We would like to say that the digital data can never be better than the actual
situation. But of course, laws in Sweden also sometimes give priority to the data
stored in databases. "

[technisch manager]

Indicaties voor infocratisering zijn te vinden in de organisatieroutine die
bestaat uit het standaard opstellen van overeenkomsten voor de te hanteren
formats, standaards en betekenissen in de fase van voorbereiding van
gegevensuitwisseling. Doordat sinds een jaar of vijf het beleid is losgelaten
om deze afspraken eenzijdig op te leggen aan de externe instantie, wordt nu
steeds vaker ook met kleinere partijen structurele gegevensuitwisseling
afgesproken. Zo wordt op basis van een meer open protocol nu ook on line

informatie uitgewisseld met de kleinere autohandelaren.

Waar in de dagelijkse praktijk de Belastingdienst de aangewezen instantie is
voor verificatie van persoonsgegevens, speelt SPAR de facto een rol in de
afstemming van gegevens van personen, die nog niet in de registers van de
RDW zijn opgeslagen (zoals nieuwe voertuigeigenaren). SPAR wordt dan on
line geraadpleegd om de door burger (via het registratieformulier) verstrekte
gegevens te verififfren.

8.5 Implicaties voor implementatie bij het Vagverket

Implicaties voor Indicaties voor Indicaties voor Indicaties voor
implementatie horizontalisering virtualisering infocratisering

algemeen beeld: groot aantal aantal indicaties aantal indicaties
indicaties

de hoge mate van doorslaggevend wetgever wijst
integratie heeft in communicatie en belang externe bepaalde autorisaties
een aantal opzichten uitwisseling met gegevens voor toe

sterke invloed op de veel externe interne
beleidsuitvoering partijen beleidsuitvoering concrete afspraken bij

(bevolkings- gegevensuitwisseling
taakuitoefening op gegevens) of interne als organisatieroutine
fiscaal en gegevens voor
justitieel terrein externe uitvoering Belastingdienst (bij
(belasting, (politiecontrole) wet) en SPAR (de
parkeerbonnen) facto) als autoriteit

voor algemene
horizontale persoonsgegevens
informatietoevoer
verbreedt basis
beslissingen
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8.4.2    Perspectieven op posities

Onderkenning van rechten
Door de koppeling van gegevens betreffende de verzekering, belasting,

keuring en registratie is direct zicht op de situatie van individuele
voertuigeigenaren verkregen. Indirect is daardoor ook het zicht van de burger
op zijn positie verbeterd, omdat de steeds weer toegezonden formulieren

uitgebreide en actuele informatie verschaffen. De persoonsgerichte informatie
die op grond van de vele standaardkoppelingen en informatierelaties met
externe partijen voorhanden is, wordt in directe contacten met de burger ook
aan hem ter beschikking gesteld. Dat geldt voor de situatie van
rechtshandhaving, maar bijvoorbeeld ook bij het inleveren van voertuigen bij
een sloper (indien geen erkend sloper, dan blijft de eigenaar belastingplichtig)
of bij het overgaan van eigendom (formulier beschrijft gehele situatie).
In toenemende mate, maar nog niet op grote schaal, worden ook de resultaten

van profielenonderzoek aangewend om burgers te informeren over hun

specifieke positie van bijvoorbeeld onderbenutting van rechten, ontoereikende

naleving van de regelgeving of een andere afwijkende situatie. Zo worden

eigenaren van voertuigen, die door het leger kunnen worden gevorderd in
noodsituaties, regelmatig in kaart gebracht en daarvan op de hoogte gesteld.
Hetzelfde geldt voor personen, die hun voertuig voor een bepaalde tijd hebben

geschorst; deze worden van tijd tot tijd in kaart gebracht en ontvangen dan
een schrijven met de keuze tot verlenging of tot deregistratie in verband met

sloop.

Psychische  of sociale  weerstanden
Onbekend is of de barritre voor het bereiken van de beleidsdoeleinden

(negatieve drempel) minder groot is geworden door de resultaten van

koppeling en matching te melden aan personen, die blijkens die resultaten

geen gebruik maken van hun rechten of ten onrechte bepaalde verplichtingen
nakomen.
De positieve drempel, die in de weg staat aan misbruik, oneigenlijk gebruik of
ontduiking van regelgeving, is op indirecte wijze duidelijk verhoogd waar het
aankomt op nakoming van de primaire verplichtingen van de voertuig-
eigenaar. De koppeling van alle centrale registraties (verzekering, belasting en
keuring)
heeft een sterke preventieve werking: de politie kan veel makkelijker
controleren. Bovendien moet de eigenaar actief gaan frauderen wil hij na de
waarschuwingen van het Viigverket of zijn relaties14 nog steeds zijn

verplichtingen niet nakomen. Dergelijke actieve fraude is vooralsnog vooral
een zaak van een kleine groep professionele fraudeurs, die, uitzonderingen
daargelaten, maar moeizaam in kaart kan worden gebracht:
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"A couple of weeks ago, we started gathering information on people who have had ahigh amount of parking fines this year. Subsequently, we've tried to analyse the
vehicles involved, and their owners. We found out that most cars involved were not
inspected, were uninsured, and we did not have a correct address of them in our
register. Besides that, we found out that these vehicles were mostly valuable ones and
that most of the owners did not have a typical Swedish name. So these people are like
the professional frauds that we (...) can't really get a hold on. They just buy a new car
when they need a new sticker - so to speak." [senior systeemanalist]

Claimen van rechten
Voertuigeigenaren kunnen hun zaken met het Vagverket op twee manieren
regelen: door het invullen en opsturen van het standaardregistratieformulier of
door het bellen van het centrale nummer voor automatische afhandeling van
vragen of het doorgeven van wijzigingen. Daarnaast is de bekendheid van de
locatie voor afhandeling van zaken verbeterd door decentralisatie van de
contactpunten: via de sloopbedrijven en garagebedrijven komt ongeveer de
helft van de mutaties in de registraties binnen. In de nabije toekomst zullen
veel transacties ook kunnen worden afgehandeld via Internet. Door de
technologische ontwikkelingen zal de bekendheid van de locatie steeds
minder een obstakel worden voor de burger in zijn pogingen om contact te
leggen met het V:igverket.
In feite is de ontwikkeling al zichtbaar aan het worden, waarbij de burger
steeds minder vaak direct contact hoeft te zoeken met het Vagverket. Door
alle netwerkverbindingen tussen het Vagverket enerzijds en de
verzekeringsmaatschappijen, garagebedrijven en sloopbedrijven anderzijds
worden de eisen die aan de burger worden gesteld om te voldoen aan zijn
verplichtingen of om zijn rechten te kunnen benutten, geleidelijk aan minder:

"It's very easy in Sweden to own a car. You just have to fulfil paying taxes, insurance
and have the vehicle inspected annually. The car dealers tell us when you sell or buy a
car, the insurance companies provide us with information  (...). We remind the owner
if one of the obligations is not fulfilled. If we get information of the insurance
company that your car isn't insured, we notify you that you might have a problem. So
the owners in our system virtually never communicate with us, because they don't
have to." [manager clientencontacten]

Door de praktijk van communicatie via andere partijen en de ICT-gestuurde
mogelijkheden van de telefoon wordt, met andere woorden, de
bureaucratische competentie van de burger een minder belangrijk issue in de
fase van het claimen van rechten. De mate van technologische intelligentie die
de burger, als onderdeel van zijn bureaucratische competentie, dient te
bezitten om zijn rechten te kunnen claimen dan wei zijn verplichtingen te
kunnen nakomen, wordt geleidelijk aan weI wat hoger. Door de onderlingeverbindingen tussen en verschuivingen van registratieve en uitvoerende taken
wordt het voor de burger steeds belangrijker te weten hoe ICT de
besluitvorming in individuele gevallen faciliteert. Zo dient een burger naar de
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Belastingdienst te gaan wanneer de hoogte van de aanslag betwist wordt, maar
naar het Vagverket wanneer de aanslag als zodanig niet correct is; hij dient
zijn adres op te geven aan het Vagverket, maar wanneer deze zegt dat dit
adres niet klopt, dan dient dat gewijzigd te worden bij de Belastingdienst.

Behandelingsprocedure
De toepassing van ICT heeft de behandeling van individuele zaken versneld
- vooral in de jaren zeventig. Een belangrijke reden voor centrale
automatisering was destijds ervoor te zorgen dat de goede volgorde van

deregistratie in de ene regio en reregistratie in de nieuwe regio voortaan

aangehouden zou kunnen worden. Daarmee werd de registratie van voertuigen
aanzienlijk verbeterd en, vanwege het verminderde aantal in verkeerde

volgorde doorgevoerde wijzigingen, de gemiddelde lengte van de
behandelingsprocedure verkort.
Meer recent hebben de introductie van de telefoondiensten (centraal call

center, fax-service, automatische verwerking mutaties) en   de

netwerkverbindingen met externe partijen gezorgd voor een inkorting van de
behandelingstijd:

"Years ago you couldn't take the time to send letters, but now we can do it
electronically and it is quick enough. Today, if we can't find an address, we can just
quickly look it up in the central population register while the citizen is on the phone."

[senior systeemanalist]

De kwaliteit van de gegevens is sterk verbeterd door de automatisering, het
consequente gebruik van het persoonlijke identificatienummer bij computer
matching, en het met behulp van ICT direct en op afstand kunnen uitwisselen

van gegevens met externe partijen als de autohandelaren en de politie.
Eigenlijk is de kwaliteit van gegevens een agendapunt uit het verleden:

"We always say that we have increased the data quality when we have installed these

systems for direct registration from car dealers and from the police department and so

on.  Perhaps  it is correct -  I  think  it is. (...) There  is a  lot of matching based on this
personal number.  ( . . . ) The quality  has been improved since the introduction  of that
ID; it is now far much better than in the period of manual processing. We used to talk
about the quality of names and addresses." [technical manager]

Een recente mailing naar alle geregistreerden in verband met een wijziging in
de belastingtarieven toont aan dat de gegevenskwaliteit inderdaad erg hoog is:

slechts 5000 van de 3 miljoen brieven kwamen als onbestelbaar retour (0,1%).

De technologische competentie van de medewerkers van het Vagverket is met
de intensivering van externe contacten belangrijker geworden. Het
oorspronkelijk simpele systeem is door toevoeging van steeds weer nieuwe

applicaties behoorlijk complex geworden:
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"When we had introduced the computer system, we found out that we were able to
make the system more complex, because computers could handle that. And now,
twenty years later, it is impossible to return to the manual system." [technical
manager]

Door die complexiteit is het voor de ambtenaar van belang verstand te hebben
van het hoe en waarom van de wijze waarop gegevens door het systeem
worden gerepresenteerd:

"The civil servants working here of course have to know a lot of the computer systemsto be able to handle them. Today it is not enough to know about the regulations
anymore.  (...) When you're looking  at the computer screen  (...) you sometimes  have
to be able to look behind the figures or the letters - you have to be able to understand
the history, to know in what order different things have happened and so on. Because
the system is not telling everything. We used to say: 'this system is built by experts for
experts'." [senior systeemanalist]

Rechtspositie
De rechtspositie van de Zweedse voertuigeigenaar of rijbewijshouder is
redelijk waar het aankomt op het zicht dat hem verschaft wordt, op de
brongegevens voor besluitvorming in individuele gevallen. Indien een
voertuigeigenaar vraagt om de bron van bepaalde gegevens, dan geeft het
Vagverket die zonder meer vrij. Andersom geldt er bij gegevensverstrekking
voor commerciele doeleinden de wettelijke plicht te vermelden dat de
betreffende informatiebron het Vagverket is. Vragen van burgers in die
richting worden echter zelden gesteld, ook al omdat waar mogelijk het
antwoord reeds ongevraagd wordt gegeven. Als bijvoorbeeld een
voertuigeigenaar geen sticker ontvangt, krijgt hij een brief waarin staat
waarom niet en op basis van welke gegevens niet (zoals: 'de gegevens van de
keuringsdienst vermelden dat de keuring niet succesvol is doorstaan'). Voorts
is de Zweedse burger gewend aan de commercialisering van overheids-
informatie: al voor de automatisering van de registers verkocht het Vagverket,
net als andere overheidsinstanties, gegevens aan derden. Er is tegenwoordig
grote vraag naar - er wordt jaarlijks voor miljoenen Kronen verkocht. In dat
kader krijgen bijvoorbeeld de grote autofabrikanten als Volvo, Saab en
Renault dagelijks een lijst met actuele gegevens van voertuigeigenaren (naam
en adres, maar ook conditie van het voertuig). Ze beschikken hierdoor over
precies dezelfde informatie als de burgers zelf. Er gelden daarbij weI twee
restricties: zij mogen de gegevens niet doorverkopen en ze krijgen alleen de
gegevens van geregistreerden, die daartegen geen bezwaar hebben gemaakt.

Wanneer er beslissingen in het nadeel van de burger uitvallen, heeft hij in
principe een eigen verantwoordelijkheid uit te zoeken en aan te tonen dat een
eventuele fout is gemaakt in de registers van het Vagverket of een van de
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externe partijen. De wetgeving geeft hem daarbij - al heel lang -
mogelijkheden tot het afdwingen van correctie of verwijdering van gegevens.
In principe is met de vergaande toepassing van ICT formeel geen grote

verandering gekomen in die rechtspositie. Anderzijds is het er in de praktijk
vermoedelijk niet makkelijker op geworden het overzicht te bewaren:

"Sometimes I wonder if we haven't integrated different organisations too much,
because it has been so complicated that the citizen doesn't know who is responsible
for the information. For example, the inspection that the police do on the road,
whereby they force the owner to correct something on his car, and then he goes to a
repair place, and then the car repair shop sends a form to the police department stating
that the car has been fixed correctly. Then the police department registrates this proof
on line to our system. If one of these 2000 to 3000 policemen registrate something
incorrectly, then who is responsible for the quality of this information? Probably the
citizen will call us ( . . . )." [manager dientencontacten]

in schemavorm kan de aangetroffen stand van zaken met betrekking tot de
implicaties van de toepassing van ICT en koppelingstechnieken voor de
positionering van de burger als volgt worden samengevat:
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8.6 Implicaties voor positionering clienten van het Vagverket

Vraagstukken Implicaties

Onderkenning van zicht op rechten (verificatie en sterke toename op basis van
rechten gegevensuitwisseling) gegevensuitwisseling met tai van

externe organisaties

kennisgeving aan burger verbeterd, op basis beperkt aantal
(profilering) profielenonderzoeken

kennisgeving aan burger verbeterd, vooral door structurele
(matching) koppeling primaire registers

Psychische of effect matching op verandering negatieve drempel
sociale weerstanden onbekend; verhoging positieve
weerstanden drempel, vooral preventief effect

(negatief voor fraudeurs)

effect profiling op onbekend, wegens geringe mate
weerstanden computer profiling

verspreiden beleidsinformatie onbekend, weinig informatie
(verlaging negatieve drempel) beschikbaar

Claimen van locatie aanvraag duidelijker locatie duidelijker, dichter bij
rechten burger door ICT en toepassing

telefonische voorzieningen

eisenpakket burgers minder minder eisen, door de
technologische voorzieningen
(decentralisatie uitvoering, ICT-
gestuurde telefonische opties)

belang technologische geleidelijke toename betekenis
intelligentie burger (wegens complexiteit technisch-

organisatorische verbindingen)

Behandelings- lengte van de procedure langer geleden al verkort door
procedure automatisering, recenter verder

verkort door integratie met externe
partijen, decentralisatie en
telefonische voorzieningen

invloed gegevenskwaliteit sterk positieve invloed, in hoge mate
gefaciliteerd door hanteren
wijdverbreid gebruikt PIN

belang technologische geleidelijke toename betekenis
intelligentie ambtenaar (wegens complexiteit technisch-

organisatorische verbindingen)

Rechtspositie zicht burger op gegevens (was al) redelijk gewaarborgd, voor
zover in te schatten (weinig concrete
vraag naar van burgers)

eisen bij rechtsbescherming algemeen: weinig problemen
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8.5 VicRoads

8.5.1    Beeld van integratie en implementatie

Beeld van integratie
Alle databases en centrale registraties van VicRoads draaien op een groot

mainframe; op het moment van onderzoek wordt bekeken of enkele van de op
terminals gebaseerde informatiesystemen, zoals het rijbewijzensysteem,
vervangen kunnen worden door client/server gebaseerde systemen met
personal computers.

VicRoads werkt onder de Transport  Act   1983  en  de Road Safety  Act   1986,
wetten die redelijk wat beperkingen opleggen waar het aankomt op
gegevensuitwisseling met externe partijen:

"(...)  in  general in Victoria most organisations work within their own boundaries.

That means that we can't get access to information that might be in another

organisation. And other organisations cannot simply walk in here and get information
from us ) because of the constraints of the legislation that we're working with."
Uuridisch beleidsmedewerker]

De beperkingen betreffen steeds gegevensverstrekking die niet direct past
binnen de Road Safety of Transport Act. Voorbeelden bieden het verbod op
informatieverstrekking aan de politie in geval van opsporing (er mag geen
foto van een door de politie verdachte persoon worden verstrekt), het verbod

op informatieverwerking bij informatieverstrekking door de politie (uit
opsporing gebleken nieuw adres kan door VicRoads niet zonder toestemming
worden gemuteerd in het eigen register) en het verbod op
informatieverstrekking door het bevolkingsregister (birth and marriage
register) van algemene persoonsgegevens. Vooral de laatste twee voorbeelden

zijn opvallend: VicRoads moet de voertuigeigenaar op zijn woord vertrouwen
dat het door hem opgegeven adres correct is, en kan bij vermoeden van fraude

(bijvoorbeeld meerdere rijbewijzen op een naam) de gegevens niet verifieren.

Waar op het eerste gezicht de wettelijke beperkingen de ontwikkeling naar
integratie met externe partijen moeizaam lijken te maken, blijkt dat in de
praktijk mee te vallen.
De beperkingen voor gegevensuitwisseling gelden niet volledig voor een
aantal politiele en justitiele bevoegdheden noch voor gegevensuitwisseling
met de Transport Accident Commission (TAC), de instantie waarbij iedere

voertuigeigenaar verplicht verzekerd wordt voor zijn wettelijke
aansprakelijkheid voor letselschade. De TAC heeft een on line verbindingi5

met VicRoads, onder meer om in geval van schade de persoonsgegevens te
kunnen controleren.
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De beperkingen kunnen helemaal vervallen op grond van bepatingen uit de
Transport Act of de Road Safety Act zelf, of wanneer de gegevens-
uitwisseling direct en exclusief te maken heeft met de wegen en/of het gebruikdat daarvan gemaakt wordt. Interne integratie wordt dus niet door regelgeving
beperkt, maar ook niet die externe integratie die direct verband houdt met het
wegverkeer.

Vooral in nationaal verband is er een aantal ontwikkelingen zichtbaar, die
duiden op toenemende integratie met externe partijen.  In  1988  is een centrale
database met Vehicle Identification Numbers (VIN) operationeel geworden,
waarmee een stap vooruit kan worden gezet in het kader van de opsporing van
gestolen voertuigen. In dit systeem is, naast het VIN, opgeslagen in welke
staat het voertuig staat geregistreerd en wat de expiratiedatum is.
Persoonsgegevens worden niet geregistreerd. Via een mailsysteem versturen
en  ontvangen  de

' VicRoads'  uit alle zes Australische staten elke nacht actuele
gegevens. Met een koppeling naar de VIN-database kan bij nieuwe registraties
gecontroleerd worden of het voertuig wel is gederegistreerd in een andere
(vorige) staat.
Een ander voorbeeld biedt het systeem Demerit Points Exchange (DPE),
waarin de strafpunten worden geregistreerd, die een rijbewijshouder krijgt,
wanneer hij verkeersovertredingen begaat.16 De politiebureaus van de diverse
staten sturen met regelmaat tapes op naar VicRoads, zodat het systeem kan
worden geactualiseerd. De politie krijgt op haar beurt informatie via het
Traffic Camera Office (TCO), dat doorgeeft welke 'kentekens' strafpunten
hebben behaald. VicRoads zoekt bij die kentekens de betreffende
voertuigeigenaren op, die er vervolgens in het systeem strafpunten bij krijgen.
De politie heeft daarnaast de wettelijke bevoegdheid van VicRoads
gedetailleerde gegevens te ontvangen over voertuigeigenaren. Als de politie
bij controle op de weg iemand te hard ziet rijden, kunnen, op basis van het
kenteken, via een on line verbinding gegevens over personen en
rijbewijshouders opgevraagd worden. Ook kan nadere informatie worden
opgevraagd op basis van een rijbewijs. Het verschil met de Nederlandse
situatie is, dat de politie zel f geen mutaties aan kan brengen in door VicRoads
beheerde registers. Met het register van gestolen voertuigen heeft de politie
zelfs geen directe on line verbinding, maar dient steeds een apart verzoek te
worden ingediend voor informatieverstrekking. VicRoads zelf verricht dan op
verzoek matching of profiling - niet de politie.
In een volgende fase van 'opsporing en vervolging' ontvangt VicRoads van
het Penalty Payment Office (PPO) tapes met gegevens van wetsovertreders,
die hun bekeuringen niet of niet tijdig betaald hebben. Dit Office,
vergelijkbaar met het CJIB, krijgt deze informatie door van het TCO, dat, na
ontvangst van de relevante gegevens van VicRoads, de bekeuringen heeft
verstuurd. Als uiteindelijk de wetsovertreder betaalt, krijgt VicRoads een tape
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van het TCO met die gegevens. Pas dan haalt ook VicRoads deze gegevens uit
het centrale rijbewijzenregister.

Al met al heeft VicRoads, vooral via het Driver Licensing Systern, externe
interfaces met de volgende partijen: politie en justitie, bovengenoemde
kantoren van TCO. PPO, TAC, en DPE, gemeenten en een aantal externe

controlesystemen voor zware voertuigen en voor grote rijbewijzen (VicRoads,
1996d). Daarnaast verzorgen de banken de betaling van kentekengelden en de
verzekeringspremies voor de TAC (die erin verwerkt zit), en geven zij deze
informatie dagelijks per tape door aan VicRoads. Tenslotte vindt per tape
gegevensuitwisseling met DSS (Department of Social Security) plaats in het
kader van fraudebestrijding op het terrein van kortingsregelingen voor
bijstandsgerechtigden.
Op een aantal andere terreinen bestaat echter nog geen koppeling met externe
partijen, terwijl die wei gewenst zijn. Voorbeelden daarvan zijn de
gegevensuitwisseling met de keuringsstations, waar men een on line
verbinding mee wil realiseren, en de informatievoorziening van
verzekeringsmaatschappijen betreffende voertuigen die na een ongeluk total
loss zijn verklaard, waar men gegevensuitwisseling via tapes wil realiseren.

Intern zijn vrijwel alle systemen geYntegreerd. Meer dan 90% van de systemen
is on line aan elkaar gekoppeld. Wanneer gegevens van externe organisaties,
doorgaans met een dag vertraging (via tapes of de mailbox), binnenkomen, is
directe actualisering van alle interne bestanden dus voor zeker 90%
gegarandeerd. Die interne koppeling is een aantal jaar geleden gerealiseerd
door het kenteken als sleutel te gebruiken voor afstemming van de gegevens
uit de centrale rijbewijzenregistratie met die uit de centrale clientenregistratie.
Deze koppeling is onder meer gemaakt met het oog op het slechts eenmalig
hoeven doorvoeren van adreswijzigingen:

"If you change the registration details, like the address of a vehicle, it could not reflect
on the driver because it was sitting on another application. So we've linked these two

clients by their license number in what we called client consolidation. We've put
another platform in between which we call the 'change of address', so when you
change a name of a particular client, it reflects to the number of vehicles he owns  and
to the driver license of somebody. Automatically, as a real time update. When a
person then goes into an office the next time, he gets a certificate which states his new
details automatically." [manager client systems]

Het proces van matchen van dit interne koppelingsproject, vooral 'keeping it
synchronised and get all these clients consolidated',  is als een lastige klus
ervaren. Initieel is 70% van de gegevens afgestemd; met een aantal kleinere,
aanvullende, koppelingen is het totaal op 77% gebracht. Op het moment van
onderzoek wordt verder gematcht, voornamelijk handmatig.
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Intern wordt ook een aantal profiling technieken ingezet om management-
informatie te kunnen genereren. Bij die projecten worden in de systemen
signalen, vlaggetjes, gezet bij mogelijke fraudegevallen (bij overschrijvingen
tussen de 'VicRoads' van verschillende staten of bij afhandeling van
parkeerbonnen), waarmee profielen kunnen worden opgesteld van gebieden of
situaties met een hoge kans op fraude. Bij verschillende van projecten wordt
tevens gebruik gemaakt van extern aangeleverde gegevens. Voorbeelden
daarvan zijn het programma om fraude op te sporen op het terrein van
kortingsregelingen voor bijstandsgerechtigden (hoe vaak en welke soort
personen er ten onrechte meermalen gebruik van maken) en voor ouderen
(opsporen van dubbelingen en van op bedrijfsnamen gestelde
kortingskaarten):

"We (...) have Health Care Concessions, which are issued out by the DSS, for people
that haven't got a job or that can't work. (...) With us, 'Health Care Concessions'
don't pay the registration fee (140 dollars). (...) What we're finding is that people are
using it more than once. We can track that by looking at 'surname' and 'same address'
or 'surname', Virst name', and 'same address'.

Besides that, there is the Old Age Concession, whereby retired people also
don't have to pay the registration fee and just half the TAC-fee. In that area,
we've got various measures for typical problems as well. For instance, there
are duplicate pension numbers) multiple occurrences of the same pension
numbers. Also, we've got 1500 pension cards registered on companies names
in stead of on private persons. So there are some companies in stead of private
clients that are claiming concessions." [projectmanager kentekenregistratie]

In nationaal verband participeert VicRoads onder meer in het project
NEVDIS, the National Exchange of Vehicle and Driver Information System,
en in projecten om te komen tot nationale wetgeving voor rijbewijzen en de
registratie van zware voertuigen. Met NEVDIS wordt beoogd op nationaal
niveau de rechtshandhaving en verkeersveiligheid te verbeteren, het aantal
autodiefstallen terug te brengen en kosten te besparen. Volgens planning zou
het systeem begin 1998 operationeel worden nadat in Sydney een centrale
database is gerealiseerd met subsets  van  de ' VicRoads'  van  alle  Australische
staten. Vooruitlopend op NEVDIS   zijn  in   1996  al de zogenoemde Vehicle
Security Registers van Victoria en buurstaat New South Wales gekoppeld
(VicRoads, 1996c).

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat VicRoads een hoge mate van
interne integratie kent en een redelijke, maar nog niet optimale, mate van
integratie kent met externe partijen. Door wettelijke beperkingen is geen
koppeling met het bevolkingsregister mogelijk, maar de koppelingen metTAC en allerlei andere informatie-uitwisseling binnen het eigen beleidsterrein
duiden op een sterke ontwikkeling naar een gelntegreerd karakter.
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Implicaties voor implementatie
Een vrij sterke mate van samenwerking met de politie is historisch gezien niet
verbazingwekkend, aangezien 'registration and licensing is really an
enforcement issue':

"Any policy we want to change or implement, we work closely with the police. We
work with public sector and with private sector organisations if we want to change a
certain policy. We look at the impact on the industry, at how it's going to be policed,
how it will impact the police work to enforce it, and how it will impact our systems to
implement and identify it. So it's a horizontal sort of 'across the board'-thing: before
we implement new policy we look at all the stakeholders how it will affect them. (...)
The police is always involved because once a policy program is implemented, they are
the ones that have to enforce the rules." [manager client systems]

Er lijken, met andere woorden, indicaties voor horizontalisering te zijn, in de
zin dat beleidswijzigingen vaak in overleg met externe partijen (naast de
politie bijvoorbeeld TAC) worden voorbereid en geimplementeerd, waarbij
telkens de mogelijkheden die ICT biedt mede de bandbreedte aangeven,
waarbinnen beleid kan worden ontwikkeld. Er dient daarbij echter
aangetekend te worden dat de meeste gegevensuitwisselingen het karakter van
eenrichtingsverkeer kennen:

"At the policy level, with the police and the TAC and so on, there is a lot of data
interchange going on. When you get down into actual data on vehicles, licenses and
numbers, the exchange of data really goes one way: everyone is coming to us."
[juridisch beleidsmedewerker]

Ook in een ander opzicht kunnen indicaties voor horizontalisering gevonden
worden, waarbij de gegevensverwerking vooral intern, bij VicRoads,
plaatsvindt, maar zowel de impulsen voor de inzet van moderne ICT als voor
het gebruik van de resultaten van VicRoads en de externe partners
gezamenlijk afkomstig  zijn.  Zo  is  in 1995 gestart  met de implementatie  van
veel van de huidige standaard interne kwaliteitscontroles. Het invoeren
daarvan heeft direct te maken gehad met de intensivering van
gegevensuitwisseling met externe partijen. Deze partijen of 'stakeholders'
hebben parallel aan de toename van het aantal informatierelaties met
VicRoads aangedrongen op verbetering van de kwaliteit van de geleverde
gegevens. Als gevolg daarvan is VicRoads gestart met het toepassen van
diverse koppelingsprojecten (verificatie en matching) ter verbetering van de
kwaliteit van gegevens:

"The trigger for it was that the stakeholders started to ask for better data. We had a
consultancy company that interviewed our stakeholders and they found out just what
they we're interested in. It was the police that pushed it, because they kept blaming
VicRoads for poor quality data. For instance, we have an inaccuracy performance
indicator. In total, three indicators are submitted as corporate data quality indicators,
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because the consultancy company revealed that these three groups of data were very
important to stakeholders. One was the client (name and address), the one was the
vehicle (identification and description). So we have client name, client address, and
vehicle description." [projectmanager kentekenregistratie]

Door de vrij opvallende scheiding tussen (beleids)planvorming en initiatieven
enerzijds en uitvoering (lees: gegevensbewerking) anderzijds, kan niet gesteld
worden dat er sprake is van een tendens tot verschuiving van taken en
bevoegdheden tussen VicRoads en haar externe partners. De inning van
premies en het verzamelen van gegevens voor de TAC zijn echter een
belangrijke uitzondering op die regel: er is daarbij sprake van een sterk ICT-
gefaciliteerde uitvoering van taken, die niet direct tot het eigen beleidsterrein
behoren.
Een laatste indicatie voor horizontalisering is dat, in sneltreinvaart, steeds
meer beleidsinformatie wordt gegenereerd op basis van de bij VicRoads
beschikbare gegevens - die afkomstig zijn uit zowel interne als externe
bronnen.

Voorzover sprake is van integratie wordt de waarde van digitale gegevens
hoger geacht dan gegevens op papier. Papieren documenten worden in
toenemende mate gezien als 'just an indication' - een duidelijke indicatie
voor virtualisering van de beleidsuitvoering. In verschillende praktijkgevallen
is gebleken dat bijvoorbeeld de politie blind vaart op de gegevensbestanden
van VicRoads:

"We've had a number of cases wherein the payment has somehow gone wrong ) they
were applied to the wrong vehicle. The police pulled them up, and whether or not they
had a receipt, they still got booked. That is because, according to our data, they are not
covered. When the person shows us a hard copy of proof, we've got to backtrack
where the problem is. But the hard copy is always seen as just an indication ) the
verification always takes place in our database." [juridisch beleidsmedewerker]

Indicaties voor infocratisering, de formalisering van de bewegingen naar
horizontalisering en virtualisering - voorzover aanwezig - zijn zichtbaar bij
veel van de gegevensuitwisselingen met externen. Zo is met zowel het Traffic
Camera Office als met de TAC door VicRoads een Service Level Agreement
(SLA) afgesloten, waarin formele afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit
van de uit te wisselen gegevens. Op basis van performance indicators wordt
daarbij een bepaalde gegevenskwaliteit gegarandeerd:

"For example, we use the percentage of renewal forms which were not returned as an
indicator for deliverability of address data ) it indicates the accuracy of our
information on addresses. In the same way, we use our transfer system when there is a
problem with the paper work, in terms of not having the complete name details. We
can put a flag in the system, and then the system will produce a letter to go to the
client saying that he hasn't provided us with enough name details. In that way, we use
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the transfer system to purify our client name data. What we do is that we count the
number of flags and compare it to the number of transactions ) that percentage serves

as an indicator for the performance on the client name details. Again this information
serves as an indicator for the corporate management." [manager client systems]

Tenslotte kan gesteld worden dat VicRoads als autoriteit wordt beschouwd op
het terrein van de (voertuig- en andere) gegevens waarover zij beschikt. In de
praktijk bepalen de systeembeheerders van de centrale registraties, de facto of
op basis van formele afspraken in SLA's, de betekenis en de reikwijdte van de
gegevens - zoals die door politie, justitie, TAC en andere externe partners
worden gebruikt in hun processen van beleidsuitvoering en rechtshandhaving.

8.7 Implicaties voor implementatie bij VicRoads

Implicaties voor Indicaties voor indicaties voor Indicaties voor

implementatie horizontalisering virtualisering infocratisering

algemeen beeld: aantal indicaties aantal indicaties aantal indicaties

hoge mate van beleidswijzigingen fysieke zowel de facto als
interne en redelijke in overleg met documenten slechts door formele
rnate van externe externe partijen indicatief, externe afspraken kan
integratie levert (politie, TAC) partijen (politie, VicRoads autonoom
wisselend beeld op. justitie) vertrouwen betekenis van de
mede door uitoefening taken op digitale meeste gegevens
wettelijke van gegevens VicRoads vaststellen

beperkingen: verzekeringsfirma
toename formele

genereren afspraken in SLA's,

beleidsinformatie op
basis gezamenlijke
informatiebronnen

8.5.2    Perspectieven op posities

Onderkenning van rechten
De interne koppeling van het kentekenregister met het rijbewijzenregister
heeft het zicht op de situatie van individuele clienten op onderdelen verbeterd.
Vooral verbeteringen in de kwaliteit van gegevens, mogelijk gemaakt door die
koppeling, hebben hun vruchten afgeworpen. Zo zijn door de 'client
consolidation' de actualiteit en betrouwbaarheid van gegevens  in

verschillende registers sterk verbeterd. De automatische stroomlijning van
algemene persoonsgegevens in die registers levert in ieder geval een meer
eenduidig beeld op dan voorheen, toen er per client bijvoorbeeld meerdere

naamsaanduidingen en adresgegevens geregistreerd konden staan. Van de
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verbeteringen in de interne registratie van algemene persoonsgegevens
profiteren ook de voertuigeigenaren, omdat er minder fouten worden gemaakt.
Verder hebben de koppelingen echter geen wezenlijk effect gehad op de

I 7informatieverstrekking aan burgers. Een koppeling met de
bevolkingsregisters kan een belangrijke vervolgstap zijn in het kader van de
informatievoorziening- zowel intern als voor de voertuigeigenaren.

Psychische of sociale weerstanden
De barridre voor het bereiken van beleidsdoeleinden (negatieve drempel) lijkt
niet beYnvloed te zijn door de koppelingspraktijk. Computer matching wordt
voornamelijk uitgevoerd ter opschoning van bestanden en in het kader van de
opsporing van fraude. Wanneer bij toeval wordt ontdekt dat in concrete
gevallen door burgers regelingen onderbenut worden dan weI voor een
voorziening teveel wordt betaald, leidt dat niet tot kennisgeving aan de
betreffende personen:

"The computer matching results we look at is to identify duplications of concessions
or we're looking at identifying people with two licenses. By data matching and
processing we try to iron all these issues out. But if, by accident, we discover that
people are paying too much, we don't follow that up. By legislation, we are not even
required to send out a renewal notice. By law it is up to the individual to make sure
that his vehicle is registrated." [iuridisch beleidsmedewerker]

De positieve drempel, de hindernis die potentiele fraudeurs moeten nemen,
lijkt weI wat verhoogd te zijn. Veel van de specifieke profiling en matching
activiteiten zijn speciaal gericht op voorkoming en opsporing en vervolging
van fraudegevallen, en het sterke vermoeden is dat er een preventief effect
vanuit gaat:

66 If you think of all these letters they send out asking about the concession rights on
the basis of matching activities ) by word of mouth people will start to think twice.
( . . . )   People   know  that   we are searching   and  that   we are investigating  them,   so
hopefully the fraud will be reduced with that knowledge. Another way is where we're
looking at people that are getting concessions when the vehicle is registered to an old
age pensioner. The person dies, and they leave the car registered in the name of the
deceased person. After matching clearly, we've started sending out letters to those
people. Another matching is what TAC does alongside with us: through observation
of the traffic flow they are recording selectively, at random, various registration
numbers. We run those numbers against our system and see if those vehicles are
indeed registered. If they are unregistered, then there is police action taken through.
That is another option to reduce the number of unregistered vehicles that are on the
road, which also has a preventative effect." [projectmanager kentekenregistratie]

Daarnaast wordt er op basis van automatische selectie in de registers
regelmatig een lijst aangemaakt van rijbewijshouders, die een zekere
hoeveelheid aan strafpunten (demerit points) hebben gekregen. Deze personen
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ontvangen een waarschuwing van VicRoads, dat ze bij nog meer strafpunten
de kans lopen hun rijbewijs kwijt te raken. Ook op deze wijze wordt de
positieve drempel verhoogd, mede door toepassing van koppelingstechnieken.

Claimen van rechten
Sinds  1988  is het beleid van VicRoads erop gericht, de voertuigeigenaren  de
mogelijkheid te geven al hun zaken af te afhandelen op de regionale kantoren
of via de telefoon.  Voor die tijd, voordat het regionale netwerk alle kantoren
van VicRoads met elkaar verbond, diende iedereen naar het hoofdkantoor in
Melbourne te komen voor afhandeling van zaken. Het beleid is nu dus sterk

gedecentraliseerd en gericht op het onafhankelijk van plaats en/of tijd
aanbieden van diensten. Uitzondering op dit beleid is dat men wel naar het
hoofdkantoor moet gaan, wanneer er iets mis is met de fysieke documenten.
Voor adreswijzigingen en andere zaken is de bekendheid van de locatie voor

dienstverlening, dankzij ICT, steeds minder een issue:

"You  can ( . . . ) change your address information  by the phone.  We then ask you   your
VIN-number, your license number and other details to verify if we're talking with the
right person. ( . . . ) Through this telephone services you  can  also book license tests  or

make booking for reregistration of vehicles (for when a vehicle registration has
expired for more than twelve months or when it is cancelled by the owner)." [manager
client systems]

De eisen die aan de voertuigeigenaren gesteld worden, om de door VicRoads
uitgevoerde wetten te kunnen naleven, zijn door ICT minder hoog geworden.
Een eerste voorbeeld betreft de interne koppeling van de centrale registers,
waardoor het voor burgers eenvoudiger is geworden om wijzigingen door te
geven:

"Previously, if you we're going in to change your address you'd have to do a single
change to each system. You had to change the data for every vehicle you owned, in
the licensing system and so on. Now you only notify us once and we'll apply this
change once and it's changed in both the vehicle and the licensing system. It's quicker
internal and quicker and easier for the customer as well." [manager client systems]

Een tweede voorbeeld betreft de reregistratie van een voertuig na een periode

van schorsing:

"If you go to reregister your vehicle now, we have held your previous data in our
database. We call that information up. Then both the individual and we don't have to
fill out that information again. If it's on a database, we don't want to duplicate it
again." [projectmanager kentekenregistratie]

Toch is er nog veel ruimte voor verbetering - in het huidige systeem moet
het  leeuwendeel  van de gegevens nog door de burger zelf verstrekt worden:
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"We're even looking at improving and automating it to let the individual be less
required to fill out forms. If a customer wants to reregister now, he has to fill out a
rather comprehensive form. We're looking at doing that away and automating that. If
we've got that in our system, we'll print that information on a form. The customer
then only has to correct it if it's wrong, sign the form, and send it back. That is a plan
that is undertaken at the moment. [projectmanager kentekenregistratie]

Er is nog vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de voertuigeigenaren
door de toename van de inzet van ICT een hogere mate van technologische
intelligentie behoeven. Ook wanneer er in de toekomst gebruik gemaakt zal
worden van publiekskiosken, waar men de meeste administratieve zaken kan
afhandelen, zal de burger niet zozeer meer kennis moeten bezitten van ICT,
maar wel van de complexe regelgeving waaraan deze gekoppeld is:

"He'll have to know that if he changes a particular item, that it will only change to our
registration and that he's got to notify the DSS or other departments separately )
because   of the privacy   laws   we   have. ( . . . ) Depending   on how legislation   and
government moves, it might be required to posses knowledge of ICT. Looking under
the current scenario I'd say he would have to be, but the focus is that he shouldn't
have to be." [juridisch beleidsmedewerker]

Behandelingsprocedure
Door het herstructureren van werkprocessen aan de hand van nieuwe
informatie-architecturen, beslissingsondersteuningssystemen en de integratie
van bestaande informatiebronnen, heeft VicRoads de afgelopen jaren de
gemiddelde lengte van de behandelingsprocedure terug weten te brengen:

"We have target figures on how long it takes to get your license at each office,
transfer etcetera. We can see that the time needed is going down all the time to what is
probably a pretty acceptable level now. The processing time here is better than in
other states. It has to do with the information processing: the whole thing has to do
with the customer focus. Improving the service, and shorten it. That has to do with
both procedures and the technology you use." [projectmanager kentekenregistratie]

De interne koppelingsprogramma's hebben bijgedragen aan verbetering van
de kwaliteit van gegevens - en daarmee aan de kwaliteit van de
dienstverlening aan voertuigeigenaren. De keerzijde van het matchen is dat
het steeds terugkerende aantal mismatches in de praktijk zorgt voor
correspondentie met cli8nten waarin deze soms ten onrechte aangesproken
worden op misstanden. In algemene zin luidt daarom de conclusie dat
koppeling een overwegend positief effect heeft op de kwaliteit van gegevens,
maar een licht negatief effect heeft in bijzondere gevallen:

"We've had cases wherein we've matched the father and son ) because they had the
same name. So there could have been some disadvantage there. With the Health Card
we've had the same problem of'same name, same address'. We thought it might have
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been duplication and fraud on the use of the card while it sometimes wasn't. The
decision is made on the results of the matching and then we write out to the customer
and we find out that the match results were wrong. So to a limited degree, there is
some disadvantage."[juridisch beleidsmedewerker]

Het begrijpen van de werking van ICT, een zeker mate van technologische

competentie, wordt voor de medewerkers van VicRoads langzaam aan steeds
belangrijker. Op het moment van onderzoek is dat reeds zichtbaar met
betrekking tot de communicatie over gegevens van voertuigeigenaren met
externe partijen als de politie en de TAC. Pas wanneer echte one stop shops
en integratie met meer externe partijen dan nu worden gerealiseerd, zullen de
beslissingen van individuele ambtenaren pas wezenlijk afhankelijk worden
van hun kennis van ICT en ICT-gestuurde werkprocessen.

Rechtspositie
De rechtspositie van voertuigeigenaren lijkt geen belangrijk issue te zijn bij
VicRoads. De strikte bepalingen uit de Transport Act en de Road Safety Act
hebben het voordeel dat de privacy van de burger behoorlijk goed beschermd
wordt. Gegevenskoppeling met externe partijen is zeker geen
vanzelfsprekende zaak voor VicRoads (zie § 8.5.1). Daardoor is ook de
noodzaak om externe bronnen te traceren in geval er iets verkeerd is gegaan,
doorgaans afwezig. Daar zijn twee verklaringen voor te geven. Ten eerste is

wettelijk bepaald dat er aan derden geen informatie over individuele personen
wordt verstrekt. Zo wordt een verzoek om NAW-gegevens door bedrijven of
particulieren niet gehonoreerd, waardoor VicRoads zelf zelden of nooit
'externe bron' is in geval van misstanden. Wanneer dat wel het geval is, zoals

bij politiecontrole op de weg, is de verantwoordelijkheid meestal vrij snel
duidelijk; die ligt ofwel bij VicRoads, ofwel bij de geregistreerde zelf -
aangezien de politie en andere externen niet, zoals in Nederland, zelf kunnen
muteren in de bestanden.
Ten tweede wordt aan de geregistreerde zelf geen informatie verstrekt over
mogelijke externe bronnen, wanneer de resultaten van matching programma's
daartoe volgens hem aanleiding zouden geven. Vrijwel alle matches worden
immers intern uitgevoerd; de burger krijgt dan ook altijd een brief met 'our
records show that...'.

"In our situation, it would be obvious for the citizen where the data is coming from.
After all, we don't have the cross matching you have: our matching is internal. So if
there is a mismatch or a wrong decision, we are the ones to blame ) nobody else. So
there are no direct consequences for the position of citizens." Ijuridisch
beleidsmedewerker]
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In schemavorm kan de aangetroffen stand van zaken met betrekking tot de
implicaties van de toepassing van ICT en koppelingstechnieken voor de
positionering van de burger als volgt worden samengevat:

8.8 Implicaties voor positionering clienten van VicRoads

Vraagstukken Implicaties

Onderkenning van zicht op rechten (verificatie verbeterd door interne koppelingen
rechten en gegevensuitwisseling)

kennisgeving aan burger niet van toepassing
(profilering)

kennisgeving aan burger licht verbeterd (alleen m.b.t.
(matching) algemene persoonsgegevens)

Psychische of effect matching op geen verandering negatieve drempel
sociale weerstanden lichte verhoging positieve drempel,weerstanden vooral preventie f e ffect (negatief

voor fraudeurs)
effect profiling op geen verandering (noch negatieve
weerstanden noch positieve drempel)

verspreiden beleidsinformatie onbekend, weinig informatie

(verlaging negatieve drempel)
beschikbaar

Claimen van locatie aanvraag duidelijker locatie duidelijker, dichter bij burger
rechten door ICT (decentralisatie) en

toepassing telefonische
voorzieningen

eisenpakket burgers minder minder eisen, bijv. door interne
koppeling (minder
registratiemomenten) en uitwisseling
historische gegevens

belang technologische (nog) niet aan de orde, in nabije
intelligentie burger tockomst toename verwacht

Behandelings- lengte van de procedure verkort door interne integratie en
procedure koppeling

invloed gegevenskwaliteit positieve invloed, behalve bij
doonverking 'mismatches'

belang technologische geleidelijke toename betekenis
intelligentie ambtenaar (reeds zichtbaar bij uitwisseling met

politie en TAC)

Rechtspositie zicht burger op gegevens (nog) geen issue, noodzaak
ontbreekt want bron is bekend
(VicRoads of burger zelf)

eisen bij rechtsbescherming geen verandering, voorzover bekend
(weinig informatie)
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1 Een andere uitzondering hierop wordt gemaakt voor gegevensverstrekking in
het kader van wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen universiteiten met toestemming
van de gemeente zoeken in de databank van STS, bijvoorbeeld op 'alleenstaande
mannen' binnen 'regio x', wanneer zij een verklaring ondertekenen deze gegevens niet
voor andere dan onderzoeksdoeleinden aan te wenden. Daarnaast krijgt ook het Zweedse
Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens verstrekt van de STS.
2 Van deze situatie wordt weI eens misbruik gemaakt - zij het niet op grote
schaal: "(...) if you know a friend in Stockholm, and provide us with that address, it is
okay. Sometimes people abuse this system: they 'travel' around.  (...) But: travelling  is
not a big problem for us, because it happens very few times - it is not common. (...) It
is costly to travel around and social benefits are very low." [projectleider
automatisering].
3 Betrokken instanties zijn, behalve DSS, de postkantoren, het Australische CBS,
de Belastingdienst, het ministerie van Werkgelegenheid, Onderwijs en Jeugdzaken, de
Vreemdelingendienst, de Raad voor de Zorgverzekeringen, en het nationale
telecombedrijfTelstra.
4

Deze regeling gold overigens niet voor personen, die met opzet fraude
pleegden; het ging om mensen die, door onvoldoende kennis van de regelgeving of door
het achterwege laten van meldingen bij veranderingen in hun persoonlijk situatie, niet
(meer) conform de regels overheidsgeld uitgekeerd kregen.
5 Het heeft wei even geduurd voordat computer matching rendabel werd, vooral
vanwege de discrepantie tussen gegevens uit verschillende bronnen. Toen na een
moeizaam proces in alle bestanden de TFN's waren opgenomen (als sleutel voor
koppeling), en daarnaast alle informatiesystemen compatibel waren gemaakt, ging het
Data Matching Program pas echt vruchten afwerpen .
6 Een aantal keren is DSS op een negatieve wijze in de publiciteit gekomen,
vooral in de periode dat men net begon met het uitvoeren van computer matches.
Daarvan is onder meer geleerd, dat altijd het principe van hoor en wederhoor dient te
worden toegepast voordat justitieel onderzoek wordt gestart.
1

Afhankelijk van de situatie betreft dat een periode van twee tot vier weken.
8 Onder het commercieel verkeer vallen onder meer de bussen en taxi's. Het
Vagverket beheert daarvan de registers, maar de verantwoordelijkheid voor het
commercieel verkeer ligt, net als voor de uitgifte van rijbewijzen, bij de 'county
councils', de lokale overheden.
9 Net als in Nederland wordt een register met gestolen voertuigen aangehouden
ten behoeve van de politie. Ook hier heeft de politie mogelijkheden om zelfstandig

profiling toe te passen in de bestanden van het Viigverket .
10 Het vertrouwen in het PIN is groot: "We always match on the basis of the
personal identification number - it is all over the place, all over Sweden, this number.
( . . . )   This   ID   is   a very personal   one   and   a very secure   one' . [technical manager].
Overigens verschilt dit nummer met het SoFi-nummer in de zin dat het niet is opgezet als
identificatienummer binnen de sociale en/of fiscale sector, maar al van meet af aan
bedoeld was als algemeen toepasbaar identificatienummer.
11 De geautomatiseerde gegevensverwerking vindt overigens pas plaats, wanneer
een document volledig 'gelezen' kan worden door de computer. Wanneer dit niet het
geval is, worden de gegevens handmatig ingevoerd.
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12 Daarnaast worden ook redelijk veel gegevens verkocht op aanvraag. Vier tot
vijf medewerkers hebben een full time functie gericht op deze verkoop. Daarbij kunnen
op basis van profiling geselecteerde gegevens worden besteld, bijvoorbeeld op basis van
de vraag 'geef alle eigenaren van voertuigen ouder dan tien jaar'.
13 Tot het begin van de jaren negentig voerde de kerk die taak uit; de kerkboeken
hebben eeuwenlang gefungeerd als bevolkingsadministratie. Sindsdien ontvangt de
centrale Belastingdienst in Stockholm steeds tapes met actuele persoonsgegevens uit de
in totaal vierentwintig lokale databases met bevolkingsgegevens. Hoewel het Vagverket
de wettelijke taak heeft mutaties door te geven aan dit centrale bevolkingsregister van de
Belastingdienst, zijn de gegevens van de lokale belastingdiensten bij twijfel
doorslaggevend voor de beleidsuitvoering.
14 Net als in Nederland worden deze waarschuwingen niet altijd rechtstreeks
gegeven, maar soms ook via bedrijven of koepelorganisaties. Zo wordt een
voertuigeigenaar in kennis gesteld van het onverzekerd zijn van zijn voertuig door
verzekeringsmaatschappijen, en niet direct door het Vagverket. Overigens geldt daarbij
het nogal afwijkende systeem dat er dan altijd aanzienlijke premies dienen te worden
betaald, die in hoogte afhankelijk zijn van de periode waarin het voertuig onverzekerd
heeft rondgereden.
15

In Victoria is men bij wet verplicht verzekerd bij de TAC voor de 'public
liability', voor schade in de vorm van lichamelijk letsel, maar is het niet verplicht je te
verzekeren voor 'property liability', voor materiele schade (aan de voertuigen).
16 Er mogen over een periode van drie jaar maximaal twaalf strafpunten worden
verzameld. Als iemand meer dan twaalf strafpunten heeft, dan kan gekozen worden voor
drie maanden ontzegging van de rijbevoegdheid of voor de optie, waarbij beloofd wordt
dat er geen enkel strafpunt meer behaald wordt in de komende twaalf maanden. Gebeurt
dat toch, dan volgt een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een periode van zes
maanden.
I 7 Dat is niet verbazingwekkend, omdat behalve het project 'client consolidation'
(nog) geen andere verificatieprocedures zijn opgestart.
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9         SANIENVATTING EN CONCLUSIES

9.1 Inleiding

Bij aanvang van deze studie is de vraag gesteld, welke betekenis
gegevenskoppeling in de uitvoeringspraktijk van overheidsorganisaties heeft
voor de positie van de burger als client van die organisaties. Daarbij is
vastgesteld dat het voor de beantwoording van die vraag noodzakelijk was,
eerst een verkennende studie van de literatuur en de bevindingen van eerder
verricht empirisch onderzoek uit te voeren. Deze verkenning heeft zich gericht
op het begrip 'koppeling van persoonsgegevens' (hoofdstuk 2) en op de
implicaties van toenemende integratie van informatiesystemen en in-
formatienetwerken voor de implementatie van overheidsbeleid (hoofdstuk 3).

Vastgesteld is dat verschillende vormen van gegevenskoppeling bestaan

(verificatie, matching en profiling). Deze hebben als gemeenschappelijk
kenmerk dat bij toepassing telkens een (doorgaans nog niet bestaande) relatie
tussen gegevens wordt gelegd. Voorts lijkt de gedachte te worden bevestigd,
dat de Januskop van ICT - die telkens zowel kansen als bedreigingen met
zich brengt - in versterkte mate zichtbaar is bij het gebruik van deze
koppelingstechnieken.

De ontwikkeling naar gezamenlijke of gezamenlijk gebruikte informatie-infra-
structuren voor de uitvoering van overheidsbeleid is behandeld, omdat wordt
verwacht dat deze trend de praktijk van gegevenskoppeling faciliteert dan weI
hier sterk mee samenhangt. Ten behoeve van de verdere studie is deze
ontwikkeling gedefinieerd als 'de fysieke dan wel virtuele verbinding tussen
informatie-infrastructuren van verschillende organisaties of organisatie-
eenheden, die de mogelijkheid schept relaties te leggen tussen de gegevens
waarvoor van deze infrastructuren gebruik wordt gemaakt'. Een eerste blik op
de praktijk, op basis van eerder verricht empirisch onderzoek, duidt aan dat

deze ontwikkeling weliswaar in gang is gezet, maar niet de algemene tendens

bij uitvoerende overheidsinstanties is.

Toch is het van belang om nader onderzoek te verrichten naar de
veranderingen. die de toenemende integratie in de werkprocessen van
uitvoeringsinstanties teweegbrengt. Uit empirisch onderzoek blijkt immers dat

integratie een aantal belangrijke bestuurlijk-organisatorische implicaties kan
hebben voor de inrichting van werkprocessen. Deze werkprocessen
beinvioeden op hun beurt de wijze waarop met gegevens van geregistreerden
wordt omgegaan. De implicaties hebben betrekking op de scenario's van
horizontalisering (intensivering van horizontale communicatie tussen
organisaties), virtualisering (dominanter worden van virtuele werkelijkheden
en digitale gegevens in de beleidsvoering) en infocratisering (formalisering
van de virtuele beleidswerkelijkheden).



In hoofdstuk 4 wordt vanuit een bestuurskundige invalshoek licht geworpen
op de implicaties die deze ontwikkelingen voor de positie van de
geregistreerde burger hebben. Daarnaast wordt met het formuleren van
'vraagstukken betreffende positionering' een belangrijke aanzet gegeven tot
het ontwerp van empirisch onderzoek bij uitvoerende uitvoeringsorganisaties.
De opzet en aanpak van het empirisch onderzoek is onderwerp van hoofdstuk
5, dat als een intermezzo tussen de eerste hoofdstukken (verkenning op basis
van literatuur en eerder verricht onderzoek) en de laatste hoofdstukken
(verkenning op basis van casestudy onderzoek) fungeert. In de daarop
volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de casestudies die zijn
uitgevoerd  bij: een gemeentelijke sociale dienst (hoofdstuk  6), de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (hoofdstuk 7), en vier buitenlandse organisaties, te
weten de Zweedse Socialtjansten Stockholm, het Australische Department of
Social Security, het Zweedse Fagverket en het Australische VicRoads
(hoofdstuk 8). Met het uitvoeren van deze casestudies is het eerder verkregen
zicht op de betekenis van koppeling in processen van beleidsuitvoering,
verder verdiept en toegespitst op de positie van de burger in zijn contacten
met de overheid.

De kern van dit afsluitende hoofdstuk is de samenvatting en de interpretatie
van de resultaten van de casestudies - in combinatie met de terugkoppeling
naar de eerdere bevindingen uit literatuuronderzoek en eerder verricht
empirisch onderzoek. Gestart wordt met een kort overzicht van de
bevindingen en aannames ten aanzien van de in de eerste hoofdstukken
behandelde thema's 'gegevenskoppeling'   en

'
integratie en implementatie'.

Daarna worden deze thema's verder met elkaar in verband gebracht door te
verkennen welke betekenissen verificatie, matching en profiling in de
beleidsuitvoering mogelijk hebben voor de positie van de 'gekoppelde'
burger. Vervolgens worden de resultaten van het empirisch onderzoek, de
casestudies, behandeld. In § 9.6 worden de resultaten van de studie per
'positie' van de burger behandeld. Tevens wordt een aantal algemene
constateringen gepresenteerd. Deze resultaten en algemene constateringen
geven samen een antwoord op de centrale vraag van deze studie:

Welke betekenissen heeft het koppelen van persoonsgegevens door
uitvoerende overheidsorganisaties voor de positie van de burger als client van
de overheid?

In het verlengde van de beantwoording wordt het onderzoek afgesloten met
een korte aanduiding van een aantal algemene ontwikkelingen van de
toepassing van ICT binnen het openbaar bestuur.
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9.2       Koppeling van persoonsgegevens

Relatielegging tussen gegevens
In de huidige informatiemaatschappij valt een sterke toename van gebruik en
van uitwisseling van persoonsgegevens te onderkennen. Het koppelen van
gegevens is 66n van de vormen waarin deze gegevensuitwisseling gestalte
krijgt. Bij koppeling worden relaties gelegd tussen persoonsgegevens die
voorheen niet of niet op enige schaal van betekenis gelegd konden worden.
Midden jaren negentig neemt in Nederland het leggen van die relaties tussen
gegevens door middel van het toepassen van verificatie en computer matching
een grote vlucht - vooral als nieuw wapen in de strijd tegen fraude in de
sociale en fiscale sector. Het gaat hierbij concreet om opsporing van
fraudeurs, criminelen ofjuist rechthebbenden, door aan de hand van bepaalde
kenmerken te zoeken in twee of meer computerbestanden (matching), door het
combineren van gegevens met het oog op het samenstellen van een profiel van
een bepaalde groep mensen (profiling), of door de uitwisseling van gegevens
ter controle van de validiteit (verificatie). Daarnaast maken ook de
administratieve integratie van loketten (ter verbetering van de dienstverlening)
en het opsporen van specifieke personen op basis van een vooraf opgesteld
profiel (zoals onder meer bij direct marketing gebeurt) onderdeel uit van de te
bestuderen materie van gegevenskoppeling.

Politiek-bestiturlijk debat
In het politiek-bestuurlijke debat en in advies- en beleidsnota's wordt
gaandeweg steeds meer aandacht besteed aan de mogelijkheden van
gegevenskoppeling in de beleidsuitvoering en aan de (juridische)
randvoorwaarden waaronder toepassing kan plaatsvinden. Vooral het belang
van waarborging van de privacy van geregistreerden speelt daarbij, zeker in de
beginjaren, een belangrijke rol. In de discussie over de voor- en nadelen van
koppeling wordt enerzijds gewezen op thema's als verbetering van de
dienstverlening en het terugdringen van het handhavingstekort, en anderzijds
op de informationele zelfbeschikking van burgers en de autonomie van
organisaties (inclusief de eigendom van gegevens).

Wet- en regelgeving
De voor koppeling relevante juridische regels vinden hun beslag in artikel 10
van de Grondwet, in de Wet persoonsregistraties (WPR), in bepalingen van
onder meer de SoFi-wet, de Wet politieregisters en de Wet GBA en in
meerdere internationale beginselen met betrekking tot gegevensbescherming
(van de OESO, de Raad van Europa, en - meer recent - de Europese
Unie): Geconstateerd wordt,  dat de toepassing van koppelingstechnieken  niet
uitputtend behandeld wordt door de verschillende regelingen. Vooral door
overheid en semi-overheidsorganisaties wordt gebruik gemaakt van de ruimte
die ze krijgen voor het uitvoeren van koppelingsprogramma's - bij-
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voorbeeld door de inwerkingtreding van speciale wetten (zoals de SoFi-wet)
of door het geven van Aanwijzingen door bewindslieden (zoals door
staatssecretaris Wallage aan de bedrij fsverenigingen in  1990).

Kansen en bedreigingen
Op basis van een eerste verkenning zijn aangemerkt als 'kansen' van
koppeling: (1) het terugdringen van handhavingstekort, (2) het realiseren van
kostenbesparingen, (3) verbetering van de doeltreffendheid en doelmatigheid
van beleid en (4) verbetering van de dienstverlening. Als 'bedreigingen' zijn
aangemerkt: (1) spanning met diverse juridische beginselen, (2) onverwacht
hoge kosten - van automatisering en personeel -, en (3) bestandsvervuiling,
met de daaraan verbonden gevolgen voor verdere verwerking van de gegevens
door beleidsuitvoerders. Deze kansen en bedreigingen vormen het decor voor
een verdere verkenning van de toepassing van koppeling in de
beleidsuitvoering. Vanwege de bestuurswetenschappelijke invalshoek wordt
daarbij ruim aandacht besteed aan de mogelijkheid tussen overheids-
organisaties verbindingen aan te leggen en informatierelaties aan te gaan, die
de onderlinge communicatie en afstemming van de beleidsvoering
bernvloeden.

9.3      Integratie en implementatie

Implementatiefase als object van studie
De relatie tussen enerzijds integratie van informatiesystemen en
informatienetwerken en anderzijds beleidsimplementatie, is onderwerp van de
tweede verkenning (na gegevenskoppeling) op basis van literatuur en verricht
empirisch onderzoek. De wijze waarop en de mate waarin persoonsgegevens
(meermalen) worden gebruikt bij het uitvoeren van overheidsbeleid, staan
mede onder invloed van de mogelijkheden die integratie van
informatiesystemen en informatienetwerken biedt voor het toepassen van
koppelingstechnieken. Geconstateerd wordt dat juist de implementatiefase
zich leent voor de bestudering van de betekenis van integratie en koppeling,
omdat in deze fase de meest interessante informatiseringsprocessen
plaatsvinden. Bovendien lijkt de beleidsuitvoering steeds vaker een bron voor
de andere beleidsfasen te zijn (zoals wanneer beleidsinformatie wordt
gegenereerd op basis van koppeling van uitvoeringsgegevens).

Perspectiefop beleidsimplementatie
Uit een korte verkenning van een aantal theoretische invalshoeken op
beleidsimplementatie wordt geconcludeerd, dat het strategische

implementatie-perspectief geschikt is als uitgangspunt voor verder onderzoek.
In dit perspectief wordt beleidsuitvoering als dynamisch proces beschouwd en
staat het vraagstuk van beschikbaarheid van gegevens centraal. Omdat bij
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koppeling enerzijds te verwachten valt dat door intensivering van de
communicatie tussen beleidsactoren de beleidsprocessen dynamischer worden,
en anderzijds dat de hoeveelheid beschikbare gegevens sterk zal toenemen, is
het perspectief van strategische implementatie gekozen als invalshoek op
uitvoeringsprocessen. Waar analyse en interpretatie van deze processen
kunnen bijdragen aan beantwoording van de centrale vraag naar de
betekenissen van koppeling, wordt expliciet gebruik gemaakt van dit
perspectief. Dit vindt plaats door aandacht te besteden aan de wijze waarop de
betrokken actoren omgaan met groeiende beleidsonzekerheden, die
veroorzaakt kunnen worden door verschillen in beeldvorming over de omvang
van bepaalde maatschappelijke -of uitvoeringsproblemen, en omgaan met
groeiende gebruiksonzekerheden, die kunnen ontstaan door problemen met
gegevensuitwisseling of met de interpretatie van gegevens. In meer indirecte
zin wordt het perspectief van strategische implementatie, als benadering van
de uitvoeringsprocessen, gebruikt bij de verwerking van de resultaten van het

empirisch onderzoek. Hierdoor wordt de kans op het verkrijgen van een breed

zicht op alle relevante aspecten groter geacht dan bij de keuze voor
bijvoorbeeld een strikte top down- of bottom up-benadering.

Perspectief op integratie
Integratie is in deze studie gedefinieerd als 'de fysieke dan wel virtuele
verbinding tussen informatie-infrastructuren van verschillende organisaties of
organisatie-eenheden, die de mogelijkheid schept relaties te leggen tussen de

gegevens waarvoor van deze infrastructuren gebruik wordt gemaakt.' Het gaat
hierbij om verbindingen die gelegd kunnen worden tussen reeds bestaande
infrastructuren (informatienetwerken of -systemen), maar ook om speciaal
voor gegevensuitwisseling gebouwde, nieuwe infrastructuren. Hiermee is
sprake van een begrip van integratie dat expliciet refereert aan het gebruik van
ICT, en dat tegelijkertijd het (alleen) geschikt maken van de eigen systemen
voor het gebruik van externe gegevens, zoals voor de verwerking van op tapes
of papier aangeleverde gegevens, niet uitsluit

Invloedsfactoren van integratie
In de verkenning van de ontwikkeling en het gebruik van informatie-
infrastructuren ter ondersteuning van beleidsimplementatie wordt aandacht
besteed aan de invloed van een aantal politiek-bestuurlijke,

organisatieculturele, technologische en maatschappelijke of economische
factoren. Geconstateerd wordt dat in politiek-bestuurlijke zin vaak
onvoldoende aandacht is voor ICT (vooral bij verzelfstandingsoperaties), en
dat de afstemming tussen enerzijds beleid en regelgeving en anderzijds de

informatiesystemen, problematisch kan zijn. Voorts is gebleken dat
verschillen in de cultuur van organisaties een belemmering kunnen vormen
voor de totstandkoming en ontwikkeling van informatie-infrastructuren,
vooral indien de betrokken actoren relatief autonoom handelende instanties
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zijn. In technologisch opzicht staan verschillen in het ontwerp en de bouw van
informatiesystemen (eilandautomatisering) mogelijk in de weg van vorming
en gebruik van een gezamenlijk netwerk. Ten slotte zijn veranderingen in de
maatschappelijke of economische omstandigheden van invloed op
netwerkvorming. Een hoge mate van dynamiek van het beleidsveld heeft
doorgaans een verstorende werking, omdat daarbij prioriteit wordt verleend
aan de uitvoering van nieuw beleid. Indien de ontwikkelingen in het
beleidsveld echter specifiek op verbetering van de wederzijdse
informatievoorziening zijn gericht, is juist sprake van een bijdrage aan
elektronische netwerkvorming.

Implicaties van integratie I
Informatisering in het openbaar bestuur wordt gekenmerkt door een steeds
verdergaande verfijning en detaillering van beleid en regelgeving, die bedoeld
zijn ter verbetering van hetzij de dienstverlening aan de burger, hetzij de
controle op naleving van de regelgeving. Deze ontwikkeling lijkt gepaard te
gaan met de creatie en het toenemende gebruik van nieuwe, op basis van
diverse bronnen geconstrueerde, virtuele beleidswerkelijkheden. De scheiding
tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering lijkt daar, mede door de
beschikbaarheid van technologische middelen in uitvoeringsorganisaties,
minder relevant te worden. Een van de implicaties van integratie en
netwerkvorming voor uitvoeringsprocessen duidt dan ook op horizontalisering
van de beleidsvorming (op het niveau van uitvoeringsorganisaties). Een
andere implicatie kan zijn dat de grenzen tussen uitvoeringsorganisaties zelf
vervagen, wanneer over de fysieke grenzen heen persoonsgegevens worden
uitgewisseld, gecombineerd en geselecteerd. Deze veranderingen kunnen voor
de betrokken organisaties betekenen dat zij in hun uitvoeringsprocessen meer
aandacht zullen besteden aan (digitale) profielen van burgers; voor de
geregistreerden zelf kan dat tot gevolg hebben dat zij minder goed zicht
hebben op de verwerking van hun persoonsgegevens.

9.4 Gekoppeld burgerschap

Implicaties van integratie II
Ten behoeve van de verdere studie zijn de gevonden implicaties van integratie
geclusterd tot drie bestuurlijk-organisatorische 'scenario's en 'gelabeld' als
ontwikkelingen naar (1) horizontalisering, (2) virtualisering en (3)
infocratisering. Bij horizontalisering leidt de inzet van ICT tot een
intensivering van de interne en externe communicatie, waardoor
beleidsuitvoerders gezamenlijk over voldoende informatie beschikken om
zelfstandig veranderingen in het te voeren beleid te kunnen doorvoeren.
Omdat deze ontwikkeling naar meer horizontaal georienteerde organisaties
('netwerkorganisaties') veelal gepaard gaat met de opsplitsing van die
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organisaties, met het uitbesteden van diensten en taken en met het verzelf-
standigen van eenheden, wordt daaraan bijzondere aandacht besteed. Concreet
is onderzocht of. mede als gevolg van de toepassing van ICT, sprake is van:
een tendens tot verschuiving van de beleidsontwikkeling en

beleidsverantwoordelijkheid naar het niveau van uitvoeringsinstanties, een
tendens tot herdefiniering van de bestaande organisatiegrenzen en/of een
tendens tot vergroting van de beleidsvrijheid van uitvoeringsambtenaren.
Virtualisering van de beleidswerkelijkheid is aan de orde wanneer het gebruik
van digitale gegevens bepalend is geworden voor de beleidsvoering. Er is
achtereenvolgens aandacht besteed aan de mate waarin en de wijze waarop
informatiesystemen en de daarin opgeslagen persoonsgegevens gebruikt
worden voor de uitvoering van beleid, het genereren van beleidsinformatie en

de handhaving van recht en beleid.
Bij de ontwikkeling naar infocratisering van de beleidsvoering zijn de mate
waarin en de wijze waarop legitimiteit wordt toegekend aan de in
informatiesystemen vastgelegde gegevens bestudeerd.2 Feitelijk heeft

infocratisering daarom betrekking op een formalisering van de binnen de
ontwikkelingen van horizontalisering en virtualisering zich voltrekkende

processen: men spreekt formeel af wiens virtuele beleidswerkelijkheid als enig
juiste zal worden gehanteerd.3 Concrete indicaties voor infocratisering
betreffen de onderlinge afstemming van verwerkingsprocedures

(rationalisering van de informatievoorziening), het al of niet gelijkschakelen
van de inhoud en structuur van gegevens (verificatie-afspraken) en -
daarmee samenhangend - het maken van afspraken over wie geautoriseerd
wordt voor vaststelling van de juistheid van welke gegevens (autorisatie).
Kortom, er is bekeken in hoeverre de virtuele beleidswerkelijkheid
geformaliseerd wordt door gezamenlijke afspraken te maken, over de manier
waarop de in de informatiesystemen opgeslagen gegevens dienen te worden

geYnterpreteerd.

Bovengenoemde labels geven elk uitdrukking aan een specifiek scenario voor
verder onderzoek, in de zin dat indicaties voor horizontalisering, virtualisering
of infocratisering - als implicaties van integratie en als eerste aanduiding van

veranderingen in de omgang met gegevens - als achtergrond voor een
verkenning van de betekenis van koppeling voor de positie van de burger
hebben gefungeerd.

De burger als onderdaan
Na een verkenning van het begrip koppeling en de mogelijke implicaties van
integratie voor beleidsimplementatie is aandacht besteed aan de betekenis van

integratie en koppeling voor de positie van de burger als client van
overheidsorganisaties. Bij de bestudering van deze positie is ervoor gekozen
het accent te leggen op de mogelijkheden die hij als onderdaan heeft, om zijn
rechten te effectueren en te beschermen. Dit betekent dat geen expliciete
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aandacht is geschonken aan de positie van de burger als staatsburger - noch
in zijn rol als kiezer, noch in zijn rol als actief deelnemer aan
besluitvormingsprocessen. De burger is primair beschouwd in zijn
hoedanigheid van de onderdaan die - wanneer geconfronteerd met
regelingen en voorschriften van de overheid - tot op zekere hoogte bepaalde
rechten kan effectueren en beschermen. Deze 'zekere hoogte' wordt onder
meer bepaald door de wijze waarop burgers omgaan met de plichten, die de
effectuering en bescherming van zijn rechten kunnen conditioneren. Daarmee
worden dus naast de rechten ook de plichten van de burger beschouwd als
elementen van de door hem ingenomen of in te nemen posities.

Positionering van de burger
Om zicht te krijgen op de veranderingen in de positionering van de
geregistreerde burger als gevolg van de implicaties van gegevenskoppeling in
de beleidsuitvoering, is een vijftal kritische factoren behandeld voor
effectuering van de aan de burger toekomende rechten.4 Deze factoren hebben
betrekking op: (1) de onderkenning van rechten, (2) psychische en sociale
weerstanden, (3), het claimen van rechten, (4) de behandelingsprocedure en
(5) de rechtspositie. Deze factoren zijn in dit onderzoek gebruikt als
referentiekaders voor bestudering en analyse van de positie van de burger,
omdat zij kunnen worden beschouwd als door hem te nemen hindernissen
voor het verzilveren van rechten (dan wel voor het nakomen van plichten).5

Op basis van een verdiepte en toegespitste studie van literatuur en eerder
verricht empirisch onderzoek is een aantal opvallende, potentiele implicaties
van gegevenskoppeling voor de positionering van de burger in kaart gebracht.
Hiermee is een aanzet gegeven tot de formulering - aan de hand van
bovengenoemde kritische factoren - van de in het empirisch onderzoek te
behandelen vraagstukken.6 Het verslag van deze inventarisatie is
onderverdeeld in thema's, die voorkomen in situaties van succesvolle
gegevenskoppeling, en in thema's die voorkomen bij niet (geheel) geslaagde
koppeling van gegevens. Het onderscheidend criterium daarbij is het al of niet
voorkomen van een discrepantie tussen de virtuele beleidswerkelijkheid en de
feitelijke omstandigheden waarin de burger of groep burgers zich bevindt.

In het geval van 'adequaat gekoppelde burgers' (bij succesvolle
gegevenskoppeling) zijn de relevante thema's: (1) een verbetering van de
dienstverlening, (2) verbetering van beleidsprogramma's, (3) bestrijding van
misbruik en oneigenlijk gebruik en (4) veranderingen in de machtsverhouding
tussen burgers en overheidsinstanties. De dienstverlening kan bijvoorbeeld
steeds sneller en steeds vaker 'op maat' worden geleverd, wanneer met
koppeling actuelere en meer gedetailleerde informatie wordt verkregen. Door
met behulp doelgroepenonderzoek het onbenut laten van regelingen in kaart te
brengen, kan het beleidsprogramma beter worden toegespitst op de
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maatschappelijke omstandigheden zoals die zich in de uitvoeringspraktijk
voordoen. Fraude kan worden ontmoedigd of worden gecorrigeerd door het
uitvoeren van bestandsvergelijkingen - bijvoorbeeld van sociale diensten en
bedrijfsverenigingen ter opsporing van 'witte' fraude. Gegevensuitwisseling

over de fysieke grenzen van bestaande organisaties heen kan tot gevolg
hebben dat uitvoeringsinstanties zoveel kennis van individuen (denken te)
vergaren, dat burgers minder sterk komen te staan tegenover deze
organisaties. Deze transparante burgers, 'whole persons', kunnen criminelen

en fraudeurs zijn, maar bijvoorbeeld ook goedwillende burgers die, vooral

wanneer er op basis van automatische gegevensverwerking beschikkingen
worden afgegeven, het gevoel krijgen 'de macht kwijt te raken' over hun

eigen persoonsgegevens.

Bij       ' inadequaat gekoppelde burgers'       (niet of minder geslaagde

gegevenskoppeling) wordt onder meer aandacht besteed aan het verschijnsel

van  'schijntransparantie': de virtuele beleidswerkelijkheid, die uitgangspunt
van handelen vormt, wijkt af van de feitelijke situatie in de uitvoerings-

praktijk. Deze schijntransparantie kan zijn veroorzaakt door bestands-

vervuiling (actualiteit, betrouwbaarheid) en door verschillen tussen de

oorspronkelijke context en de verzameldoeleinden van de gekoppelde

gegevens. Gevolg kan zijn dat beleidsprogramma's op basis van verkeerde

veronderstellingen worden geformuleerd of dat minder zorgvuldig zal worden

omgegaan met bepaalde (groepen) burgers. Voorlopige conclusie is dat de
kwaliteit van gegevens een cruciale rol kan spelen in de betekenis die

koppeling heeft voor de positie van de burger als client van

overheidsorganisaties.

Vraagstukken betreffende positionering
Op basis van de bovengenoemde verkenningen van de positionering van de
burger is een aantal specifieke vragen geformuleerd voor het empirisch
onderzoek. Deze vragen zijn geclusterd op basis van de vijf kritische factoren

voor positionering.

ONDERKENNING VAN RECHTEN

Bij de onderkenning van rechten zijn het bezitten of in bezit komen van de
feitelijke kennis over het van toepassing zijn van een bepaalde regeling aan de

orde. Deze informatie kan de burger op eigen initiatief vergaren, maar ook de
rol van uitvoeringsinstanties zelf is van grote betekenis voor het zicht dat de

burger op zijn rechten heeft. De burger kan bijvoorbeeld worden geYnformeerd

op basis van de inzichten die zijn verworven - actief dan wel passief (bij
contacten op initiatief van de burger). Op die manier wordt de onderkenning
van rechten minder problematisch en de positie van de burger sterker. In het

empirisch onderzoek zijn de volgende vragen aan bod gekomen:
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Wordt op uitvoeringsniveau (1) gekomen tot een zodanige verificatie en uitwisseling
van gegevens, dat zicht ontstaat op de verschillende rechten waarvoor een burger (of
een groep burgers) in aanmerking komt, en (2) wordt dit zicht vervolgens gebruikt om
de betreffende burger(s) daarvan in kennis te stellen?

Worden er op uitvoeringsniveau profielen van clienten opgesteld, met als primairedoel burgers inzicht te verschaffen in de regelingen waar zij, gezien hun specifieke
situatie, recht op hebben?

Worden de resultaten van computer matches, van bestandsvergelijkingen, aangewend
om burgers inzicht te verschaffen in de regelingen waar zij, gezien hun specifieke
situatie, recht op hebben?

PSYCHISCHE EN SOCIALE WEERSTANDEN
Het overwinnen van mogelijke angsten of wegnemen van bepaalde negatieve
vooronderstellingen bij het overgaan tot het daadwerkelijk claimen van
rechten is een tweede kritische factor voor positionering. De angst om
bestempeld te worden als iemand die behoort tot een minder gewaardeerde
klasse of de vooronderstelling dat een beroep op een bepaaldeoverheidsvoorziening uiteindelijk toch niet of niet volledig zal worden
gehonoreerd, staat dan in de weg van het indienen van een claim. In essentie
betreft het in dit onderzoek de verandering in de perceptie van de burger, die
te maken heeft met de vooronderstelling dat de machtsverhouding tussen
overheidsinstanties en individuele burger, als gevolg van gegevenskoppeling,
verschuift in het voordeel van de overheid. Daarbij zijn de volgende vragen
gesteld:

Leiden (de publicaties over) de resultaten van computer matches, van bestandsverge-lijkingen, tot een vergroting van de psychische of sociale weerstanden tegen het
maken van aanspraak op een overheidsvoorziening?

Leidt de gedachte dat uitvoeringsinstanties over steeds vaker over gedetailleerde
profielen beschikken over hun clienten, en de mogelijkheid dat deze profielen ook aan
anderen ter beschikking kunnen worden gesteld, tot een vergroting van de psychische
of sociale weerstanden tegen het maken van aanspraak op een overheidsvoorziening?

Een andere mogelijkheid is, dat koppeling de gepercipieerde of feitelijke
machtsverhouding tussen overheid en burgers juist in het voordeel van de
burgers bernvloedt. Een vereiste hiervoor is dat de voor burgers gunstige
resultaten van koppelingsoperaties ter beschikking worden gesteld aan de
burgers die het betreft - dat ten aanzien van de resultaten een zekere mate
van openbaarheid bestaat. De vraag is dan:
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Wordt de op basis van profiling of computer matching gegenereerde beleidsinformatie

ter beschikking gesteld aan de burgers waarop het betreffende beleid betrekking heeft,
wanneer deze voor bepaalde (groepen) burgers als middel in de strijd tegen hen

aangaande vooroordelen kan dienen?

HET CLAIMEN VAN RECHTEN

Na onderkenning van de rechten en het eventueel wegnemen van psychische
of sociale weerstanden is de volgende factor voor positionering het feitelijk
claimen van rechten. Belangrijk aspecten daarin zijn de mate van
bureaucratische competentie van de burger en de transparantie van het
bestuur. Het gaat kortgezegd, om de vraag welke formulieren bij welke

instantie en aan welk loket moeten worden ingevuld, en om de mate waarin

burgers worden geholpen bij het indienen van aanvragen of het nakomen van

plichten. Deze onderwerpen leiden tot de volgende concrete vragen:

In hoeverre vermindert bij de burger de onduidelijkheid over de plaats (instantie en

loket) waar aanvragen voor overheidsvoorzieningen dienen te worden ingediend als

gevolg van de toenemende gegevensuitwisseling tussen organisaties en/of organisatie-

eenheden?

In hoeverre verminderen de eisen die aan de burger worden gesteld bij het claimen

van bepaalde rechten, als gevolg van het van hem overnemen van een deel van de

benodigde informatievoorziening door de betreffende overheidsinstantie?

Ook bij het indienen van aanvragen of nakomen van plichten kan ICT worden

ingezet. Nieuwe vormen van communicatie tussen burger en overheidsin-

stanties - denk bijvoorbeeld aan de Belastingdiskette - kunnen de betekenis

van het begrip 'bureaucratische competentie' veranderen. Bij gebruikmaking
van de aangeboden elektronische diensten zal de burger moeten weten om te

gaan met moderne toepassingen van informatie- en communicatietechnologie.

Daarmee wordt aan de 'bureaucratische competentie' van de burger een
nieuwe component toegevoegd: technologische competentie. Om die reden is

de volgende vraag behandeld:

Veranderen de eisen, die aan de burger gesteld worden bij het claimen van bepaalde

rechten, in de zin dat de mate van technologische intelligentie van burgers mede

bepalend wordt voor de mate waarin zij bureaucratische competent kunnen worden

geacht?

DE BEHANDELINGSPROCEDURE
Bij de behandeling van aanvragen is de kwaliteit van de informatie-

voorziening van essentieel belang. Het gaat daarbij om kwaliteit in brede zin:

snelheid, betrouwbaarheid, actualiteit, en contextgebondenheid. De positie
van de burger kan daardoor verbeteren (bij goede kwaliteit) of verminderen

(bij slechte kwaliteit). Om te bezien in welke mate van verandering sprake is,

zijn de volgende vragen behandeld in het empirisch onderzoek:
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Wordt de behandelingsprocedure van aanvragen korter als gevolg van de toegenomenmogelijkheid gegevens zel f intern of extern te kunnen verifieren en uit te wisselen?

Wordt de kwaliteit van de besluitvorming benadeeld doordat de kwaliteit van
gegevens die ten behoeve van de behandeling van een aanvraag worden geverifieerd
en uitgewisseld, te wensen overlaat?

De behandelingsprocedure kan tevens bernvloed worden als de beoordelings-
ruimte van uitvoeringsambtenaren verandert. Infocratisch geaarde afspraken
over welke persoonsgegevens als de enig juiste dienen te worden opgevat,
kunnen die beoordelingsruimte bijvoorbeeld inperken. Bovendien kunnen ook
de opzet en het ontwerp van informatiesystemen zelf de ruimte voor eigen
afwegingen beperken. Voor de positionering van de burger is het dan van
toenemend belang dat de bij de behandeling betrokken ambtenaar in staat is
optimaal gebruik te maken van de (resterende) beoordelingsruimte. Parallel
aan de vraag naar technologische competentie van de burger kan derhalve
gevraagd worden naar het belang van een zekere mate van technologische
competentie van de behandelend ambtenaar:

In hoeverre is de mate van technologische competentie van uitvoeringsambtenaren van
invloed op de behandelingsprocedure van aanvragen van burgers?

DE RECHTSPOSITIE
De feitelijke mogelijkheid om, wanneer dat nodig is, tegen besluiten van
overheidsinstanties in verweer te komen, is de meest juridisch getinte kritische
factor voor positionering. Kennis van de verwerking van de eigen
persoonsgegevens kan een belangrijke voorwaarde zijn voor de rechtspositie
van de burger. De transparantie van het besluitvormingsproces bepaalt mede
de mogelijkheden die de burger heeft, om in verweer te komen tegen hem
regarderende beslissingen. lin bezwaar- en beroepsprocedures en rechtszaken
kan de positie van de burger feitelijk pas in evenwicht zijn met die van de
overheidsinstantie die de beslissing neemt of genomen heeft, wanneer beiden
over dezelfde informatie beschikken. Dat betekent dat de burger inzicht dient
te hebben in de gegevens waarop de beslissing is gebaseerd, en in de herkomst
van die gegevens. Relevant is daarom de volgende vraag:

In hoeverre verschaft een overheidsinstantie zijn clienten zicht op de gegevens,
waarop beslissingen worden gebaseerd, en zicht op de wijze waarop de gegevens zijn
verkregen c.q. met elkaar in verband zijn gebracht?

Meer concreet kan de positie van de burger op het punt van rechtspositie
worden bernvloed door koppelingspraktijken, waarbij grote hoeveelheden
gegevens op waarde geschat dienen te worden. Vooral het zoeken naar
personen op basis van vooronderstellingen of kenmerken (matching), en het
zoeken op basis van een profiel waaraan een bepaalde groep personen voldoet
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(profiling), kunnen spanning opleveren met algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en privacybeginselen - zoals de principes van
doelbinding, openbaarheid, zorgvuldigheid en informationele zelfbeschikking.
Bovendien kunnen de vaak voorkomende 'stuwmeren' aan koppelings-
resultaten een tendens naar omkering van de bewijslast tot gevolg hebben.
Door deze ontwikkelingen kan de positie van de burger op het punt van
rechtspositie veranderen. In verband daarmee is de volgende vraag
geformuleerd:

Leidt het voor de besluitvorming in individuele gevallen in toenemende mate door-

slaggevend zijn van informatie uit databanken van andere dan de eigen organisatie-
eenheid tot een toename van het aantal voorwaarden, waaraan de burger dient te
voldoen bij de feitelijke bescherming van de hem toekomende rechten?

9.5      Resultaten van de casestudies: een overzicht

9.5.1 Inleiding

Bij een tweetal Nederlandse en een viertal buitenlandse organisaties is
empirisch onderzoek uitgevoerd, teneinde een verdiept inzicht te verwerven in

de implicaties van integratie en gegevenskoppeling voor beleidsimplementatie
en de positie van de burger. Uitgebreid casestudy onderzoek is verricht bij een
van de grotere gemeentelijke sociale diensten en bij de Rijksdienst voor het
Wegverkeer. Vervolgens heeft in het buitenland op hoofdlijnen hetzelfde
onderzoek plaatsgevonden bij vergelijkbare organisaties, te weten

Socialtjansten Stockholm (Zweden) en het Department of Social Security
(Australie) als tegenhangers van de GSD en het Vagverket (Zweden) en
VicRoads (Australie) als tegenhangers van de RDW.
De casestudies zijn uitgevoerd op basis van een vooraf opgesteld
onderzoeksprotocol, dat als belangrijkste onderdelen een serie vraagstukken
betreffende mogelijke implicaties van integratie kent en de boven behandelde
serie vraagstukken betreffende de positionering van de burger. Onderstaand
wordt per casestudy een kort overzicht van de bevindingen gepresenteerd.

9.5.2 Een gemeentelijke sociale dienst

Geconstateerd is dat de GSD nog geen optimaal gebruik maakt van de

mogelijkheden die ICT biedt. Een belangrijke oorzaak hiervoor lijkt gelegen
in het (vooral politiek-bestuurlijke) enthousiasme dat de eerste experimenten
met bestandsvergelijking teweeg hebben gebracht, waardoor te snel
verplichtingen zijn opgelegd voor het gebruik van nog niet volwassen

koppelingstechnieken. Een aantal concrete problemen heeft betrekking op de
incompatibiliteit van systemen, de kwaliteit van gegevens, verschillen in
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definities en standaarden en het probleem van information overload op de
'werkvloer'. De haastige inzet van instrumenten ter bestrijding   van    het
misbruik en oneigenlijk gebruik, - in de vorm van verplichte afhandeling van
externe signalen en een sterke verzwaring van de verificatieprocedure -,
heeft bijgedragen aan een situatie, waarin vooralsnog relatief weinig
vooruitgang is geboekt met het verbeteren van de informatievoorziening en
waarin de positie van de burger op punten eerder achteruit dan vooruit is
gegaan. Bovendien heeft de instabiliteit van de omgeving (nieuwe wetgeving
en wisselingen op politiek-bestuurlijk niveau) de complexiteit van de
bedrijfsvoering dn de problematiek rondom automatisering verhoogd, doordat
zij steeds nieuwe hindernissen vormde voor verbetering van de
informatievoorziening.

Ten aanzien van de mate van integratie luidt de conclusie dat er nog niet veel
structurele en adequate verbindingen tussen informatiesystemen en
informatienetwerken zijn aangelegd - intern, noch extern. Om die reden
konden ook niet veel bestuurlijk-organisatorische veranderingen worden
gesignaleerd, die direct of indirect verband hielden met de toenemende
integratie. Maar een paar indicaties zijn gevonden voor een ontwikkeling naar
horizontalisering (regionale fraudebestrijding, armoedebestrijding en het
project koudetoeslag), virtualisering (GBA) en infocratisering (ziekenfonds,
GBA, GAK). Met de realisatie van Centra voor Werk en inkomen, het
operationeel worden van het Inlichtingenbureau, en het gebruik van chipcards,
kan echter in de nabije toekomst al in veel sterkere mate sprake zijn van
intensievere communicatie met andere organisaties, een toenemend belang
van digitale gegevens, en het formaliseren en standaardiseren van procedures
voor gegevensuitwisseling.8

De keuzen die de GSD en zijn omgeving hebben gemaakt (of hebben moeten
maken), in hun poging de onzekerheden te beheersen die bestaan ten aanzien
van het te voeren beleid en de in dat kader uit te wisselen gegevens, verklaren
mede de enigszins moeizame ontwikkeling naar integratie. De toepassing van
ICT als instrument voor verbetering van de beleidsuitvoering is grotendeels
bepaald door een wisselwerking tussen de uitvoerende partijen onderling of
tussen de GSD en het beleidsdepartement. De implicaties van (geringe)
integratie op de uitvoeringsprocessen zijn daardoor vaak sterk beYnvloed door
wijze waarop de GSD en zijn omgeving zijn omgegaan met de onzekerheden
ten aanzien van de aanpak en omvang van maatschappelijke problemen
('beleidsonzekerheid'). Daarnaast hebben het ontbreken van een adequate
informatie-infrastructuur en de onduidelijkheid over de interpretatie van
gegevens ('gebruiksonzekerheid') een belangrijke rol gespeeld.
Bij elke voorzichtige fase in de toename van integratie en horizontalisering is
aanvankelijk onduidelijk wat van de gegevensuitwisseling kan worden
verwacht. Zo is na de eerste grote bestandskoppeling met de Belastingdienst
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gekozen voor koppeling met de bedrijfsverenigingen en daarna met het
ziekenfonds - telkens omdat daarmee het belangrijkste knelpunt, de
gegevenskwaliteit, weggenomen zou kunnen worden. Omdat dit knelpunt en
andere knelpunten niet konden worden opgelost, werd de onzekerheid over de
precieze omvang van beleidsproblemen niet minder en werd het vinden van
een effectieve methode van gegevensuitwisseling steeds minder zeker. De
GSD is met deze onzekerheden op verschillende wijzen omgegaan. Voor wat
betreft de beleidsonzekerheid heeft hij, als in den lande eenmaal het 'succes'
van bestandskoppeling bekend wordt, vrijwel geen keus: de GSD dient zich
aan te passen aan de eisen die het ministerie op het terrein van
gegevensuitwisseling stelt. Tegelijkertijd is intern voortdurend gewerkt aan
verbetering van de informatievoorziening, bijvoorbeeld door steeds nieuwe
filters voor de verwerking van signalen te ontwikkelen. Daarnaast heeft de
GSD getracht, bijvoorbeeld door de samenwerking met het lokale
ziekenfonds, de afhankelijkheid van onder meer de belastingsignalen te
verminderen. Al met al is een veelheid van methoden ingezet om enige
zekerheid voor de beleidsuitvoering te creeren. Toch is, mede vanwege de
vele wisselingen in politiek-bestuurlijke prioriteit (nABW, koudetoeslag,
fraudebestrijding, uitstroom) de beleidsonzekerheid behoorlijk groot gebleven
- omdat die de stabiliteit van de organisatie en de beleidsuitvoering niet ten
goede komen. Dat geldt evenzeer voor de gebruiksonzekerheid: eigen
initiatieven en wettelijke verplichtingen tot gegevenskoppeling hebben elkaar
zo snel opgevolgd, dat, gegeven de contextgebondenheid en de kwaliteit van
de uitgewisselde informatie, het vertrouwen in (externe maar ook interne)
gegevens sterk varieert.

Voor het (adequaat) toepassen van koppelingstechnieken is de geringe mate
van integratie niet bevorderlijk gebleken. Het verifieren van gegevens vindt in
de meeste gevallen nog plaats door verwerking van fysieke documenten; de
enkele structurele programma's voor computer matching zun nog
onvoldoende efficient en effectief; en er wordt slechts mondjesmaat gebruik
gemaakt van de koppelingstechniek profiling. Er is dan ook geen sprake van
een substantiele verandering van de positie van de client van de GSD - in
ieder geval niet door toedoen van gegevenskoppeling. Dat komt vooral
doordat de GSD zelf ICT nog nauwelijks gebruikt voor het genereren van
beleidsinformatie en doordat de sterke toename van het aantal beschikbare
externe informatiebronnen geleid heeft tot de situatie, waarin de burger steeds
meer in plaats van minder bureaucratische vaardigheden dient te bezitten. Het
claimen van rechten is lastiger geworden, omdat nu veel meer bewijsmateriaal
overgelegd dient te worden, en in het geval externe informatie in het nadeel
van de burger uitvalt, zal hij meer dan voorheen zelf met het tegenbewijs
moeten komen. In algemene zin is de rechtspositie van de burger echter niet
substantieel achteruit gegaan. De zorgvuldige omgang met gegevens en
formele afspraken over de kwaliteit van gegevensuitwisseling hebben daaraan
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bijgedragen.

9.5.3 De Rijksdienst voor het Wegverkeer

In de beleidsuitvoering van de RDW is een groot aantal bestuurlijke en
organisatorische ontwikkelingen geconstateerd. Deze ontwikkelingen stonden
vaak onder invloed van toepassingen van ICT. Een belangrijke verklaring
daarvoor is de relatief vroege start met het automatiseren en later
informatiseren van de uitvoeringsprocessen. In de loop der jaren heeft de
RDW informatierelaties opgebouwd met een groot aantal externe partijen, die
ofwel overwegend als client van de RDW fungeren (politie, justitie en
Belastingdienst), ofwel een rol spelen in het uitvoeringsproces van de RDW
zelf (postkantoren, garagebedrijven en gemeenten). De positie van de burger,
in de hoedanigheid van client van de RDW, is er door de informatisering en
koppeling op vooruit gegaan. Vooral het beleid van de RDW, om alle
dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger te brengen, heeft daaraan een
belangrijke bijdrage geleverd. Gebleken is dat de uitvoering van dat beleid
mogelijk is gemaakt door toepassing van ICT.

Doordat steeds duidelijke afspraken gemaakt konden worden over de
protocollen voor het berichtenverkeer en de betekenis van gegevens, hebben
zich bij de koppelingen en uitwisselingen van gegevens geen grote technische
of organisatorische problemen voorgedaan. De voorsprong op
automatiseringsterrein heeft het daarbij mede mogelijk gemaakt, om met
externe partijen af te spreken dat het berichtenprotocol van de RDW (en niet
dat van anderen) als standaard zou fungeren.
Het uitblijven van problemen met bijvoorbeeld de gegevenskwaliteit of de
compatibiliteit van systemen kan worden verklaard doordat de RDW zich in
de regel beperkt heeft tot gegevensverstrekking aan koepel- of
brancheorganisaties in plaats van aan eindgebruikers. Waar wei (on line)
toegang van eindgebruikers tot de registers van de RDW is gerealiseerd
(postkantoren, garagebedrijven), heeft de RDW contractueel afspraken
gemaakt over de dataverbinding, toegangsrechten en verantwoordelijkheden.

Voor het succes van de RDW met betrekking tot de toepassing van ICT
kunnen nog twee andere verklaringen worden aangevoerd. Ten eerste heeft de
RDW voor een belangrijk deel de functie van dienstverlener jegens de politie,
justitie en de Belastingdienst, waarbij de verwerking van de gegevens ofwel
bij die partijen zelf plaatsvindt, ofwel (alleen) centraal in door de RDW
beheerde registers. Ten tweede is geconstateerd dat er, behoudens de
invoering van de houderschapsbelasting  in  1996, een relatief grote stabiliteit
is geweest op het politiek-bestuurlijke vlak. Doordat de door de RDW
uitgevoerde regelgeving niet vaak onderwerp is van maatschappelijke of
politieke discussie, is de ontwikkeling van eenduidige en 'stabiele'
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betekenissen van de uitgewisselde gegevens mede mogelijk geworden.

De vele interne en externe verbindingen tussen informatiesystemen en
informatienetwerken wijzen op een hoge mate van integratie van de RDW.
Samen met de verzelfstandiging van de dienst is hierdoor een klimaat
geschapen waarin redelijk wat indicaties voor horizontalisering (intensivering
van horizontale communicatie), virtualisering (toenemend belang digitale
gegevens) en infocratisering (toename afspraken over waarde gegevens)
gevonden zijn. In toenemende mate voeren de RDW en zijn externe partners
delen van elkaars oorspronkelijke taken uit (politie, belastingdienst,
postkantoren), wordt de waarde van gegevens onderling geverifieerd en
worden er afspraken gemaakt over procedures voor uitwisseling en garanties
voor gegevenskwaliteit. Hoewel nog maar in geringe mate van elkaars

gegevens gebruik wordt gemaakt om digitale profielen van doelgroepen te
maken (genereren virtuele beleidsinformatie), wordt juist op dit terrein in de
toekomst een belangrijke bijdrage gezien aan het handhaven en monitoren van
beleid en beleidsimplementatie.

De wijze waarop de RDW en zijn externe partners in de loop der jaren zijn
omgegaan met de onzekerheden, die zich ten aanzien van de (aanpak en
omvang van) beleidsproblemen voordeden, kan mede verklaard worden door
de hoge mate van integratie en het grote aantal indicaties voor bestuurlijk-
organisatorische implicaties ervan voor de uitvoeringsprocessen. Deze
'beleidsonzekerheid' kan in algemene zin worden verminderd door een
gezamenlijk beeld te vormen van de beleidswerkelijkheid, deze werkelijkheid
vervolgens (formeel) vast te stellen en als zodanig te gebruiken in de eigen

beleidsvoering. De RDW en zijn omgeving zijn geleidelijk aan steeds meer op
die wijze te werk gaan, waardoor de integratie van informatiesystemen
behoorlijk heeft kunnen bijdragen aan verbetering van de uitvoerings-
processen. De RDW heeft jarenlang als een uitvoeringsinstantie pur sang
gefunctioneerd, die het door het kerndepartement geformuleerde beleid zonder
veel eigen inbreng uitvoerde. Na de verzelfstandiging ligt de
eindverantwoordelijkheid nog steeds bij het ministerie, maar is geleidelijk aan
een situatie ontstaan, waarin de perceptie van de RDW en externe partijen op
het voorkomen van bepaalde uitvoeringsproblemen meer invioed heeft
gekregen op de beleidsvorming. Dat is mede mogelijk geworden doordat de
RDW steeds meer is gaan samenwerken met externe partijen, dan wel
diensten aan hen is gaan leveren. Toch heeft deze nieuwe situatie
onvoldoende doorwerking om te kunnen stellen dat de wijze waarop met
beleidsonzekerheid is omgegaan, de relatie tussen informatisering en
veranderingen in de uitvoering zelfstandig kan verklaren. Dat komt doordat de
RDW zich (nog) niet intensief bezig houdt met beleidsvorming en de
beschikbare gegevens nog niet op grote schaal aanwendt voor het genereren
van beleidsinformatie. Bovendien zijn het vaak externe partijen (politie,
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Belastingdienst) die de gegevens, die de RDW beheert, gebruiken voor de
implementatie en handhaving van (hun eigen) beleid. Voorzover de RDW zelf
gebruik maakt van de gegevens van externe partijen (postkantoren,
verzekeringsmaatschappijen, garagebedrijven), bepaalt de RDW ook zelf de
waarde van die gegevens voor zijn implementatieprocessen. De conclusie
luidt dat, voorzover de RDW al te maken heeft met verschillende percepties
van voor zijn eigen beleid relevante maatschappelijke- of uitvoerings-
problemen, de verschillen zijn geminimaliseerd door met de betrokken
partijen eenduidige afspraken te maken over de betekenis van de gegevens -
veelal overeenkomend met de betekenis, die de RDW er zelf aan toekent.  Met
andere woorden: door samenwerking met externe partijen is sprake van een
tot een aanvaardbaar niveau gereduceerde beleidsonzekerheid.

De hoge mate van doorwerking van integratie in de beleidsuitvoering van de
RDW kan ook worden verklaard door de wijze waarop wordt omgegaan met
'gebruiksonzekerheid': onzekerheid   over de mogelijkheden tot gegevens-
uitwisseling (beschikking over adequate infrastructuur) en/of over de
interpretatie van de uitgewisselde gegevens (verificatie en autorisatie).
Door de vroege automatisering heeft de RDW de rol van voorloper gehad in
het ontwikkelen en toepassen van informatie-infrastructuren voor gegevens-
uitwisseling. Daardoor kon hij eisen stellen aan externe partijen, wanneer deze
om gegevensuitwisseling verzochten. Bovendien heeft het uitgangspunt van
de RDW, alleen datacommunicatie te hebben met het niveau van koepel- of
brancheorganisaties, een aantal specifiek voor eindgebruikers bekende
problemen (actualiteit, definitie, schrijfwijze, context en betrouwbaarheid)
buiten het zicht van de RDW gehouden. Als het externe partijen betrof, die in
opdracht van de RDW zelf gegevens verstrekten, hebben ook die zich
aangepast aan de informatie-infrastructuur die de RDW voorschreef (al dan
niet mede op basis van financiering door de RDW).
In toenemende mate wordt de gebruikswaarde van door de RDW verstrekte
gegevens weerspiegeld in de afspraken, die worden vastgelegd in Service
Level Agreements. Daarnaast biedt de ontwikkeling naar het brede gebruik
van basisadministraties als authentieke gegevensbronnen (GBA, CKR, KvK)
steeds beter het hoofd aan mogelijke gebruiksonzekerheden. De waarde van
de uit te wisselen gegevens is immers de facto vastgesteld met de perceptie
van een register als authentieke bron.

Geconstateerd kan worden dat de RDW niet veel onzekerheden kent ten
aanzien van de mogelijkheden tot gegevensuitwisseling en de betekenis van
uitgewisselde gegevens, omdat steeds impliciet of expliciet afspraken gelden
ten aanzien van aanpassing aan de infrastructuur van de RDW en ten aanzien
van de authentieke bron per gegevenssoort. De RDW heeft dus, net als met
beleidsonzekerheden, door (de facto of bewuste) keuzen voor samenwerking
met externe partijen, mogelijke gebruiksonzekerheden weten te
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minimaliseren. Dat is mede de reden waarom ontwikkelingen naar horizonta-
lisering, virtualisering en/of infocratisering zich beginnen af te tekenen.
De positie van de burger is door de integratie, de daarmee samenhangende
veranderingen in de implementatie, en de door de integratie gefaciliteerde
koppelingspraktijk, in zijn voordeel veranderd. Zowel in incidentele gevallen
als structurele basis is het eenvoudiger geworden voor deOP

voertuigeigenaren en rijbewijshouders om de voor hen geldende rechten en
plichten te onderkennen. De psychische en sociale drempels voor
goedwillende burgers zijn verlaagd en voor kwaadwillende burgers verhoogd.
De meest belangrijke voordelen lijken echter te liggen in het claimen van
rechten of het nakomen van verplichtingen (locatie dichterbij, minder eisen)
en in de sterke verkorting van de behandelingsprocedure (bijvoorbeeld voor
nieuwe kentekens of rijbewijzen). Hoewel bij problemen de bewijslast naar
hem is verschoven, lijkt de rechtspositie van de burger nauwelijks veranderd.

9.5.4 Socialtjiinsten Stockholm

Bij de Socialtjansten Stockholm is een geringe mate van integratie van
informatiesystemen en informatienetwerken geconstateerd- zeker wat betreft
integratie met externe organisaties. Er vindt nauwelijks wederzijdse
gegevensverstrekking plaats, wel worden externe gegevens gebruikt ter
verificatie van de eigen informatie, zoals van de Belastingdienst, het
Vagverket en het nationale bevolkingsregister. Matching- en profiling-
technieken worden zelden toegepast, mede doordat de nationale en lokale
wetgevers het gebruik van deze koppelingstechnieken beperken.

De geringe mate van integratie brengt met zich dat weinig indicaties zijn
gevonden voor daarmee samenhangende bestuurlijk-organisatorische
veranderingen. Horizontalisering is nauwelijks zichtbaar, omdat steeds
intensieve discussies worden gevoerd, met als onderwerpen het behoud van
autonomie, en de wettelijke beperkingen en strikte beveiligingsnormen die
gelden voor de eigen gegevens. Van een ontwikkeling naar virtualisering is
ook vrijwel geen sprake. Digitale gegevens spelen geen dominante rol,
getuige bijvoorbeeld het feit dat verificatie van persoonsgegevens in het
nationale bevolkingsregister gedurende de intakeprocedure niet

doorslaggevend is. Omdat het eigen informatiesysteem niet veel koppelingen
heeft met externe informatiesystemen, is noch het gezamenlijk vaststellen van
standaarden voor gegevensuitwisseling en verificatie noch het aanwijzen van
autorisaties in praktijk gebracht. Er zijn, met andere woorden, ook nagenoeg
geen indicaties voor infocratisering.

De vraagstukken betreffende positionering bleven bij de Socialtjansten,
vanwege de geringe mate van integratie en toepassingen van koppeling, voor
een deel onbeantwoord. Zo blijft bijvoorbeeld onbekend wat het effect is van
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matching en profiling op de onderkenning van rechten en de psychische of
sociale weerstanden, juist doordat deze koppelingstechnieken niet of
nauwelijks worden toegepast. Bovendien is de discussie over de kwaliteit van
gegevens nauwelijks relevant nu er zo weinig integratie is. Wel kan
geconstateerd worden dat de onderkenning van rechten licht verbeterd is waar
wel koppeling (verificatie) plaatsvindt. De positie van de burger is nauwelijks
veranderd als het aankomt op het daadwerkelijk claimen van rechten (of
nakomen van plichten), omdat de vereiste bureaucratische competentie van de
burger vrijwel gelijk is gebleven. De behandelingsprocedure is licht verkort
door koppeling met de postkantoren - een lichte verbetering van de positie
van de burger dus. Tenslotte zijn er niet veel veranderingen in de rechtspositie
van de burger, omdat er slechts weinig extra informatiebronnen zijn
bijgekomen.

9.5.5      Department of Social Security

Bij het Department of Social Security (DSS) is binnen het eigen beleidsveld
een behoorlijke mate van integratie, waarbij overwegend gebruik wordt
gemaakt van datacommunicatielijnen als transportmiddel voor de
gegevensuitwisseling. Ook de mate van integratie met organisaties is redelijk
te noemen. Zo vindt structurele gegevensuitwisseling plaats met onder meer
de Belastingdienst, diverse ministeries en andere uitvoeringsinstellingen, en
wordt op ad hoc basis gekoppeld met onder meer de Vreemdelingendienst en
werkgevers. Daarnaast bestaan er concrete plannen voor de realisatie van een
gezamenlijk loket voor 'werk en inkomen', ondersteund door een centrale
databank.

Zowel voor horizontalisering, virtualisering als voor infocratisering is een
aantal indicaties waarneembaar. Horizontalisering wordt weerspiegeld door de
door ICT gefaciliteerde samenwerking tussen diverse uitvoeringsorganisaties
en door een vergroting van hun beleidsruimte. Virtualisering tekent zich af
doordat het vertrouwen in digitale dossiers het vertrouwen in fysieke
documenten langzamerhand aan het overstijgen is, en doordat de resultaten
van doelgroeponderzoeken rechtstreeks worden gebruikt in uitvoerings-
processen. Infocratisering is zichtbaar op onderdelen, waar, voornamelijk op
ad hoc basis, afspraken zijn gemaakt over formele standaarden voor
gegevensuitwisseling en over het benoemen van authentieke bronnen voor
bepaalde soorten gegevens. In diverse, vergevorderde plannen, zijn
aanwijzingen te vinden voor meer structurele rationalisering en formalisering
van de onderlinge gegevensuitwisseling en koppeling.

De positie van de burger is op veel punten verbeterd. De onderkenning van
rechten is eenvoudiger geworden, doordat de resultaten van matching en
profiling (soms zelfs exclusief) gebruikt worden om de burger, als lid van een
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bepaalde doelgroep, nader te informeren. De psychische of sociale drempels
voor het indienen van aanvragen of het besluiten tot nakomen van
verplichtingen zijn verlaagd en - omgekeerd - de drempels tot het plegen
van fraude verhoogd. Het claimen van rechten is maar een klein beetje

gemakkelijker geworden voor de burger. Inzet van nieuwe

communicatietechnologie heeft bijvoorbeeld de bereikbaarheid verhoogd,
maar in het algemeen dient de bureaucratische competentie van de burger
ongeveer even groot te zijn. Ten aanzien van de behandelingsprocedure geldt
dat de burger beter is gepositioneerd door een snellere behandeling, hoewel de
geringe on line verificatie bij de reguliere intake en de gegevenskwaliteit bij
verificatieprocessen de behandeling er juist minder goed op hebben gemaakt.
Wei verbetert de procedure door matching en profiling. De rechtspositie van
de burger is redelijk gewaarborgd, hoewel de toenemende informatisering ook
bij DSS resulteert in een verschuiving van de bewijslast naar de burger, in
geval sprake is van verschil van mening.

9.5.6 Viigverket

De informatievoorziening van het Vagverket kent een hoge mate van
integratie. De vele verbindingen met informatiesystemen van andere
overheidsinstanties en/of private partijen die gedurende de afgelopen
vijfentwintig jaar zijn aangelegd, rechtvaardigen de stelling dat de
werkprocessen en de informatierelaties van het Vagverket vergaand
gedigitaliseerd zijn. Gegevens worden on line, batchgewijs of per post
uitgewisseld met onder meer gemeenten, politie, verzekeringsmaatschappijen
en garagebedrijven. Daarnaast worden gegevens uitgewisseld met
Sloopbedrijven (deregistratie van voertuigen), districtskantoren (decentrale
afgifte van rijbewijzen), opsporingsdiensten (rechtshandhaving, vergelijkbaar
met de FIOD), autofabrikanten (nieuwe registratie voertuiggegevens) en de
Belastingdienst (verificatie inkomstenbelasting en persoonsgegevens). In
totaal vindt de gegevensuitwisseling voor bijna 50% on line plaats, en wordt
meer dan 75% van de transacties elektronisch afgehandeld.

De hoge mate van integratie gaat gepaard met een hoge mate van
communicatie en samenwerking met externe partijen (horizontalisering),
waarbij in toenemende mate taken en bevoegdheden onderling verschuiven.
Een andere indicatie voor horizontalisering betreft de toegenomen
beleidsvrijheid in de uitvoering. Ten slotte wordt de toegenomen
beschikbaarheid van gegevens vanuit het beleidsveld benut voor het genereren
van bepaalde soorten beleidsinformatie, zoals informatie over de oorzaak van
auto-ongelukken en, in de nabije toekomst, over de kwaliteit van voertuig-
keuringen.
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Het belang van digitale gegevens voor de beleidsuitvoering van het Vagverket
en zijn partners (virtualisering) is groot. Voorbeelden zijn dat de bij de
Belastingdienst opgeslagen gegevens doorslaggevend zijn met betrekking tot
het vaststellen van de NAW-gegevens en dat de registers van het Vagverket
als juist gelden, wanneer het aankomt op politiele handhaving.
Indicaties voor infocratisering betreffen de wettelijke bevestiging van het
dominante belang van sommige databases, en de organisatieroutine om,voorafgaand aan gegevensuitwisseling, standaard overeenkomsten op te
stellen voor de te hanteren formats, standaards en betekenissen.

De positie van de burger als client van het Vagverket is door de toepassing
van ICT duidelijk verbeterd. De onderkenning van rechten is vereenvoudigd
doordat gegevensuitwisseling met vele externe partijen het zicht op de positie
van de burger sterk hebben verbeterd, en doordat de burger op grond van een
aantal doelgroeponderzoeken en de structurele koppeling van centrale
registers beter wordt gernformeerd. Het effect van matching en profiling op de
hoogte van de sociale of psychische weerstanden voor het doen van een
beroep op het Vagverket is, vanwege de geringe toepassing daarvan, niet goed
in te schatten. Wei is de (positieve) drempel verhoogd, die potentiele
fraudeurs afschrikt tot het maken van oneigenlijk gebruik van de regelingen.
Door afname van de mate waarin de burger bureaucratisch competent dient te
zijn teneinde zijn rechten te kunnen claimen, is zijn positie op dat punt
verbeterd. Toepassingen van ICT hebben zogezegd het Vagverket 'dichter bij
de client gebracht' en - vooralsnog - klantvriendelijker gemaakt. Door
automatisering en informatisering is de behandelingsprocedure, over een
lange reeks van jaren, steeds korter geworden. De behandeling van de burger
is daarnaast sterk verbeterd door het gebruik van een uniek identificerend
nummer in alle Zweedse administraties (PIN), waardoor de gegevenskwaliteit
aanzienlijk is gestegen. De rechtspositie van de burger is redelijk stabiel,
hoewel in gevallen, waarin foutieve registraties doorwerken, de eisen voor het
verkrijgen van rechtsbescherming gestegen lijken.

9.5.7 VicRoads

VicRoads kent een hoge mate van interne integratie en een redelijke, maar
nog niet optimale, mate van integratie met externe partijen. Door wettelijke
beperkingen is bijvoorbeeld geen koppeling met het bevolkingsregister
mogelijk. Koppelingen met de centrale verzekeraar voor wettelijke
aansprakelijkheid (de TAC) en taI van andere informatie-uitwisselingen
binnen het eigen beleidsterrein duiden echter op een sterke ontwikkeling naar
een gerntegreerd karakter. Voorbeelden van reeds operationele koppelingen
met externe organisaties zijn die met politie en justitie, diverse organisaties in
de sfeer van handhaving van de wegenverkeerswetgeving, banken en het
ministerie van Sociale Zekerheid (DSS). Voorbeelden van gewenste, maar nog
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niet gerealiseerde koppelingen met externe partijen zijn die met de
keuringsstations en met particuliere verzekeringsmaatschappijen (niet zijnde
de TAC).
Een aantal observaties duidt op een ontwikkeling naar horizontalisering,
waarvan het gegeven dat interne of externe beleidswijzigingen vaak in overleg
met externe partijen (vooral de politie en de TAC) worden voorbereid en

geimplementeerd, de sterkste indicatie betreft. De mogelijkheden die ICT
biedt, geven daarbij mede de bandbreedte aan, waarbinnen beleid kan worden
ontwikkeld. Andere indicaties voor horizontalisering betreffen de
intensivering van gegevensuitwisseling met externe partijen in meer algemene
zin, waarbij, parallel aan de toename van het aantal informatierelaties met
VicRoads, is aangedrongen op verbetering van de kwaliteit van de geleverde

gegevens. Door de vrij opvallende scheiding tussen beleidsvorming enerzijds
en beleidsuitvoering (lees: gegevensbewerking) anderzijds, kan echter niet
gesteld worden dat sprake is van een tendens tot verschuiving van taken en
bevoegdheden tussen VicRoads en haar externe partners. De inning van

premies en het verzamelen van gegevens voor de TAC vormen een

belangrijke uitzondering op die regel. Een laatste indicatie voor
horizontalisering is dat steeds meer beleidsinformatie gegenereerd wordt op
basis van de bij VicRoads beschikbare gegevens - die afkomstig zijn uit
zowel interne als externe bronnen.
Ook een ontwikkeling naar virtualisering is op een aantal punten zichtbaar bij
VicRoads, althans, voorzover sprake is van integratie. Zo worden fysieke
documenten in toenemende mate gezien als 'just an indication' en is in de

praktijk meermalen gebleken dat de politie blindvaart op de gegevens van
VicRoads.
Indicaties voor infocratisering, feitelijk een formalisering van de bewegingen
naar horizontalisering en virtualisering, zijn zichtbaar bij onder meer de
gegevensuitwisseling met de TAC, waarbij door VicRoads een overeenkomst

(SLA) is afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van de

uit te wisselen gegevens. Bovendien is sprake van een de facto ontwikkeling

naar infocratisering, waar gaat om de waarde van alle voertuiggegevens: in de
praktijk bepalen de systeembeheerders van de centrale registraties de waarde
van die gegevens - zoals die door politie, justitie, TAC en andere externe

partners worden gebruikt in hun processen van beleidsuitvoering en
rechtshandhaving.

De positie van de burger als client van VicRoads is niet noemenswaardig
veranderd. Op onderdelen is sprake van verbetering, op andere onderdelen is

sprake van verslechtering. Zo is de onderkenning van rechten makkelijker
gemaakt voor VicRoads zelf, doordat zij door interne koppelingen sneller en
beter zicht heeft op de positie van haar clienten. Die clienten zelf hebben daar

maar ten dele profijt van, omdat zij alleen beter worden geTnformeerd over de

(verbeterde) registratie van hun algemene persoonsgegevens. De psychische
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of sociale drempels voor het indienen van claims zijn, voor zover bekend,
nauwelijks hoger of lager geworden. Alleen het preventieve effect van
matching op potentiele fraudeurs, een positieve verhoging van de drempels, is
noemenswaardig. Bij het claimen van rechten is de burger er duidelijk op
vooruitgegaan: de locatie is duidelijker en, door ICT, beter toegankelijk.Bovendien hebben de interne koppelingen het aantal registratiemomenten
sterk gereduceerd. De behandelingsprocedure is beter geworden door een
verkorting van de doorlooptijd en, uitzonderingen daargelaten, kwalitatief
betere gegevensbestanden. De rechtspositie van de burger is op het eerste
gezicht niet veel veranderd - en is door de nog niet uitgekristalliseerde,
externe integratie overigens ook een minder relevant issue.

9.6       Analyse en interpretatie

9.6.1    Positionering van de burger

9.6.1.1  Onderkenning van rechten

Ten aanzien van de eerste kritische factor voor positionering, de onderkenning
van rechten, is op grond van de in Nederland verrichte onderzoeken de
conclusie, dat er sprake is van verbetering naarmate de mate van integratie en
de doorwerking daarvan in de uitvoeringsprocessen hoger is. De buitenlandse
casestudies bevestigen dit beeld. Wanneer nauwelijks of geen sprake is van de
doorwerking van integratie in de uitvoeringsprocessen, wordt - zoals bij de
GSD en de Socialtjansten - noch substantieel beter zicht verkregen op de
positie van   de burger noch een ontwikkeling naar betere

informatievoorziening aan de burger geconstateerd. Indien (redelijk) veel
gegevenskoppeling plaatsvindt, heeft dat tot gevolg dat niet alleen de
organisatie zelf, maar ook de burger een beter zicht krijgt op zijn positie. Dat
komt doordat althans een deel van de beschikbaar gekomen informatie, zoals
bij de RDW en - in sterkere mate - bij het DSS en het Vagverket, actief of
passief wordt doorgegeven aan de betreffende personen.
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Doordat de toepassing van koppelingstechnieken bij de GSD met name gericht is
op verbetering van de rechtmatigheid van de uitkeringen in plaats van op de
doelmatigheid, blijft het inzicht dat wordt verkregen in de positie van de burger
beperkt tot zicht op individuele rechten door de controle van gegevens bij
aanvragen (front o#ice) en tot zicht 'achteraf, bij het bestrijden van fraude in

algemene zin door bestandskoppeling (back office),

Bij de RDW heeft de koppeling van de centrale registraties van de RDW het zicht
op de situatie van de burger aanzienlijk verbeterd. Indirect heeft de burger daardoor
ook sneller zicht op zijn situatie, in het geval hij niet aan zijn verplichtingen
voldoet. Op basis van computer matching spoort de RDW dan de voertuigeigenaren
op, die bijvoorbeeld nog moeten voldoen aan bepaalde verplichtingen (APK,
verzekering, motorrijtuigenbelasting). De burger krijgt dan veel eerder dan
voorheen bericht van de RDW, de politie of het CBM. Bovendien heeft de
registerkoppeling geleid tot een tijdelijke toename van het aantal burgers dat
contact opnam met de RDW - hetzij op eigen initiatief hetzij naar aanleiding van
gerichte voorlichting over de nieuwe houderschapsbelasting.
Bij de Socialtjansten wordt vanwege de geringe mate van koppeling maar weinig
extra zicht op de positie van de burger gegenereerd. Wanneer dat echter weI het
geval is, wordt die informatie onverwijld doorgegeven aan de client zelf. Bij het
DSS is vooral door matching en profiling een beter zicht ontstaan. Een opvallende
soort koppeling is Positive Data Matching, die expliciet gericht is op het verbeteren
van de voorlichting aan burgers met betrekking tot eventuele onderbenutting van
hun rechten. Het Vagverket heeft op basis van de vele koppelingen met interne en
externe systemen een beduidend beter zicht op de positie van de burger verkregen.
Er wordt, op basis van specifiek doelgroeponderzoeken, een start gemaakt met het
informeren van burgers. Bij VicRoads is het zicht op de positie van burgers onder
meer verbeterd door interne stroomlijning van de algemene persoonsgegevens. De
burger zelf profiteert daarvan echter nog niet optimaal.

In schemavorm is onderstaand een overzicht op hoofdlijnen weergegeven van
de bevindingen betreffende de positie van de burger op het punt van
onderkenning van rechten.
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Schema 9.1 Positionering: onderkenning van rechten'

casestudy- mate implicaties integratie voor implicaties koppeling voor

organisatie van beleidsimplementatie onderkenning van rechten

inte-

gratie

horizontalisering - zicht op rechten          -

GSD + virtualisering - - kennisgeving - -
matching

infocratisering +1- kennisgeving +/-

profiling

horizontalisering + zicht op rechten +/+

RDW +/+ virtualisering + + kennisgeving +     +/-

matching

infocratisering + kennisgeving          +
profiling

horizontalisering - zicht op rechten          +

Social- +/- virtualisering - - kennisgeving +/- +l-

tjansten matching

infocratisering - kennisgeving +/-

profiling

horizontalisering + zicht op rechten           +

DSS +/+ virtualisering + + kennisgeving +» +/+

matching

infocratisering + kennisgeving +/+

profiling

horizontalisering +/+ zicht op rechten +/+

Vagverket +/+ virtualisering            +
+ kennisgeving +    +/+

matching

infocratisering + kennisgeving +/+

profiling

horizontalisering + zicht op rechten          +

VicRoads + virtualisering + + kennisgeving nvt'o +
matching

infocratisering + kennisgeving          +
profiling

312



9.6.1.2   Psychische of sociale weerstanden

De psychische of sociale drempels waar de burger over heen dient te stappen,
teneinde zijn rechten te kunnen verzilveren dan wei zijn plichten (bewust of
onbewust) niet na hoeft te komen", zijn in algemene zin niet duidelijk hoger
of lager geworden door gegevenskoppeling. De positie van de traditionele
groepen burgers, die altijd al moeite hebben met deze drempels, zoals de
ouderen of de harde kern 'professionele' fraudeurs, wordt nauwelijks
beYnvloed door de nieuwe toepassingen van ICT. Verder blijkt er, net als bij
de onderkenning van rechten, een relatie te zijn tussen de mate waarin de
uitvoeringsprocessen beinvloed zijn door de integratie van informatiesystemen
en informatienetwerken, en de mate waarin de positie van de burger verbeterd,
gelijk gebleven dan weI verslechterd is. Hoe meer in de beleidsuitvoering
gebruik wordt gemaakt van matching en profiling, des te groter de kans op
een preventieve werking voor potentiele fraudeurs dan wel voor burgers, die
(bewust of onbewust) geen gebruik maken van een hen toekomende
voorziening - vooral wanneer er structureel gegevens worden gekoppeld van
verschillende uitvoeringsorganisaties. Duidelijk is ook, dat in de schaarse
gevallen dat met gegevenskoppeling beleidsinformatie wordt gegenereerd,
deze vrijwel alleen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering wordt gebruikt.
Zelden of nooit worden dergelijke resultaten van koppelingsprojecten aan
(groepen) burgers ter beschikking gesteld, teneinde hen een beeld te
verschaffen van de mate waarin en de wijze waarop zij gebruik maken van
hun rechten en plichten.

Negatieve drempel
Bij de GSD is in algemene zin geen sprake van een verhoging van de negatieve
drempel (de barritre die de burger ontmoedigt tot het doen van legitieme
aanspraken op rechten) door koppeling. De groepen die traditioneel drempelvrees
hebben wanneer het aankomt op het aanvragen van een uitkering, de ouderen en
personen uit de meer welgestelde kringen, houden ofwel een zeker schaamtegevoel,
of blijven onbekend met het bestaan van de betreffende regelingen. Een specifiek
hoge drempel bestaat ten aanzien van het aanvragen van bijzondere bijstand. Meer
dan een kwart van de rechthebbenden maakt geen gebruik van de hen toekomende
voorzieningen op dat terrein. Redenen daarvoor zijn een beeld van een ver
doorgevoerde koppelingspraktijk (Big Brother-gevoelens), inactiviteit wegens
verwachte administratieve rompslomp, ofwel, ook hier, de onbekendheid met de
regeling. Ter toelichting: er zijn personen die denken dat hun gegevens
tegenwoordig zodanig geverifieerd worden dat ze altijd tegen de lamp lopen als ze
frauderen. Er is daarnaast een groep mensen die het er niet voor over heeft om
zestien pagina's in te vullen om honderd gulden voor een nieuwe bril te krijgen.
Ten slotte is er een grote groep mensen die dcht niet weet dat ze voor een aantal
zaken bij de sociale dienst terecht kan (zie hoofdstuk 6).
Bij de RDW is de negatieve drempel op onderdelen verlaagd. Een concreet
voorbeeld daarvan betreft de koppeling in het kader van het traceren van als
eigenaar van een voertuig geregistreerde personen, wier voertuig reeds (lang)
gesloopt was. Door die koppeling is de negatieve drempel, tot het later moeten
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voldoen aan de belastingverplichting, verhoogd. Het leeuwendeel van de
betreffende personen is immers tijdig op de hoogte gesteld van de nieuwe
wetgeving en hun situatie. Een tweede voorbeeld betreft een meer structurele
verlaging van die drempel: iemand die nu voor een auto belasting wil betalen, nadat
hij deze heeft verkocht, kan dat, vanwege de koppeling van houderschap en
belastingplicht, feitelijk niet meer doen.
Van de buitenlandse casestudies is het Positive Data Matching Program (zie kader
'onderkenning van rechten') van het DSS de meest in het oog springende
bijzonderheid ten opzichte van de Nederlandse situatie: met dit programma wordt
in feite speciaal gemikt op een verlaging van de negatieve drempel.

Positieve drempel
De gedachte dat er een preventief effect uitgaat van de koppelingspraktijk -
bijvoorbeeld door bekendheid via de media - waardoor minder gefraudeerd wordt,
wordt bij de GSD niet bevestigd. Van een verhoging van de positieve drempel (de
barriere die de potentiele (bewuste of onbewuste) fraudeur ontmoedigt tot het
maken van misbruik of oneigentijk gebruik van de regelingen) kan daarom niet
worden gesproken. Uit cijfermateriaal van de projectleider fraudebestrijding blijkt
dat de bestandsvergelijkingen maar een zeer matig preventief effect sorteren. Waar
bijvoorbeeld de belastingsignalen  over  1989 een score  van 15% opleveren,  is  dat
percentage  over  1992  en  1993  nog ruim  10% . Daarbij gaat het weliswaar meestal
niet om recidives, maar om 'nieuwe' gevallen. Juist die groep had echter
gewaarschuwd kunnen zijn door de aandacht die de media vanaf begin jaren

12

negentig aan het fraude-onderzoek zijn gaan besteden.
De positieve drempel is bij de RDW duidelijk hoger geworden door de diverse
koppelingen. De centrale registerkoppeling heeft het niet nakomen van de primaire
verplichtingen van voertuigeigenaren goeddeels onmogelijk gemaakt. Alleen een
kleine groep actieve en 'slimme' fraudeurs maakt nog een kans de drempel te
kunnen overstijgen. In mindere mate geldt dit ook voor het slooptraject van
voertuigen, waarbij het voor de burger veel moeilijker is geworden de RDW te
laten denken dat het voertuig gesloopt is, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. De
on line communicatie tussen erkende sloopbedrijven en de RDW heeft de controle
daarop aanzienlijk verbeterd. De drempel voor fraude en criminele activiteiten is er
bovendien ook ten aanzien van de handel in gestolen auto's. Het, in samenwerking
met de politie en de FIOD, toekennen van statussen aan bepaalde personen in de
registers leidt tot verminderde mogelijkheden voor wetsovertreding dan weI tot
verbeterde mogelijkheden voor opsporing.
Bij de buitenlandse organisaties is in het algemeen geen sprake van revolutionaire
veranderingen met betrekking tot de positieve drempel. Vermeldenswaardig is dat
VicRoads een heel scala aan matching activiteiten uitvoert in de strijd fraude terug
te dringen, omdat zij daarmee beoogt juist door veel 'mond-op-mond-reclame' een
preventief effect te sorteren.

In schemavorm is onderstaand een overzicht op hoofdlijnen weergegeven van
de bevindingen betreffende de positie van de burger op het punt van
psychische of sociale weerstanden.
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Schema 9.2 Psychische of sociale weerstanden

casestudy- mate implicaties integratie voor implicaties koppeling voor
organisatie van beleidsimplementatie psychische of sociale weerstanden

inte-

gratie

horizontalisering - effect matching

GSD           + virtualisering -         - effect profiling           -

infocratisering 4- verspreiden           -

beleidsinformatic

horizontalisering + effect matching +/+

RDW +/+ virtualisering + +          effect profiling + +

infocratisering + verspreiden
beleidsinformatie

horizontalisering - effect matching nvt

Social- +/- virtualisering -         -          effect profiling nvt nvt

tjansten

infocratisering - verspreiden nvt
beleidsinformatie

horizontalisering + effect matching +/+

DSS +/+ virtualisering
+ +          effect profiling +/+ +/+

infocratisering + verspreiden M-
beleidsinformatie

horizontalisering +/+ effect matching +»

Vagverket +/+ virtualisering
+ + effect profiling nvt +/+

infocratisering + verspreiden nvt

beleidsinformatie

horizontalisering + effect matching          +

VicRoads + virtualisering + + effect profiling +/-        +

infocratisering + verspreiden nvt

beleidsinformatie
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9.6.1.3 Claimenvan rechten

De casestudy bevindingen vertonen een diffuus beeld waar het aankomt op de
positie van de burger  in het proces om (legitieme of juist buitenwettelijke)
aanspraken op de overheid ook daadwerkelijk te claimen. De twee
Nederlandse onderzoeken leiden tot precies tegenovergestelde constateringen:de locatie voor het claimen is minder duidelijk geworden en de aan de burger
gestelde eisen zijn behoorlijk hoger geworden (GSD), tegenover een
verbetering van de bekendheid van de locatie en een vermindering van het
eisenpakket (RDW). De bevindingen bij de GSD kunnen grotendeels worden
verklaard door het gegeven dat de ontstane horizontale samenwerking - in devorm van steeds weer nieuwe procedures voor externe verificatie - als
gevolg heeft, dat de aanvraagprocedure in plaats van minder juist meer
inspanningen van de burger vergt. Steeds meer persoonsgegevens dienen bijde aanvraag te worden overgelegd, omdat steeds meer
verificatiemogelijkheden worden benut. De verbeterde positie van de burgerbij de RDW heeft met name te maken met de vele koppelingen tussen de
informatiesystemen van de RDW en de externe organisaties, waar de burger
zijn zaken met de RDW kan afhandelen. Met behulp van koppelingen is het
mogelijk geworden de 'producten' van de RDW en de 'plichten' van de
burger jegens de RDW dichter bij de klant te brengen.
In alle casestudies, ook in de buitenlandse, is gebleken dat de mate waarin het
van belang is dat de burger een zekere mate van technologische intelligentie
bezit, licht toeneemt. Dat is overigens nu nog vooral van toepassing op de
groep personen, die oneigenlijk gebruik of misbruik van de bestaande
regelingen wit maken. In mindere mate groeit het belang van technologischeintelligentie wanneer er iets misloopt in de besluitvorming, omdat de toename
van het aantal (interne en externe) gegevens, dat voor besluitvorminggeraadpleegd wordt, het terugvinden van de bron van mogelijk incorrecte
informatie bemoeilijkt.
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Bij de GSD wordt onder meer geverifieerd aan de hand van gegevens in de
systemen van het arbeidsbureau, het GAK en de afdeling Burgerzaken, maar ook
nog via papieren documenten (bijvoorbeeld een boekje van de ANWB om de
waarde van een auto vast te stellen) en de telefoon (bij twijfel, bij diverse

instanties). Al deze verificatieprocedures staan in het teken van controle op de

rechtmatigheid van de uitkeringen, niet op de doelmatigheid. Bij deze procedures is

geen rekening gehouden met de positie van de client (niet gericht zijn op verbeterde
dienstverlening), waardoor de - naar verwachting tijdelijke - situatie ontstaan is,
dat die minder comfortabel is geworden. Het claimen van rechten is immers een
meer complexe activiteit geworden.
Het 'dichter bij de klant' brengen van producten (rechten en plichten) door de
RDW wordt concreet mogelijk gemaakt door koppelingen tussen de
informatiesystemen van de RDW en bijvoorbeeld de garagebedrijven (APK) en de
postkantoren (overschrijvingen), en de interne koppeling van de centrale registers

(onder meer ten behoeve van het CBM). De burger kan bij zijn eigen gemeente

rijbewijzen afhalen, op het postkantoor de eigendom van auto's overschrijven, bij
zijn eigen garage   zij n auto laten keuren, en krijgt tegenwoordig automatisch   een

acceptgiro van het CBM thuis. Deze ontwikkelingen worden rechtstreeks

ondersteund door de mogelijkheden die de RDW en zijn externe partners hebben

tot uitwisseling, verificatie en matching van de gegevens van voertuigeigenaren.
Het effect van gegevenskoppeling is hier positief voor de positie van de burger,

juist omdat met invoering ervan mede beoogd is een betere dienstverlening te
realiseren.
Zowel bij het DSS, het Vagverket als VicRoads dragen geavanceerde
telefoonservices opvallend veel bij aan de positie van de burger waar het aankomt

op het afhandelen van zaken met de betreffende instanties. Vooral de noodzaak te

weten op welke locatie men terecht kan - maar ook vaak wanneer men daar
terecht kan - wordt meer en meer overbodig door deze services. Kiosken met
touch screens op alle openbare locaties kunnen een soortgelijk effect sorteren.

In schemavorm is onderstaand een overzicht op hoofdlijnen weergegeven van
de bevindingen betreffende de positie van de burger op het punt van claimen
van rechten.
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Schema 9.3 Positionering: claimen van rechten

casestudy- mate implicaties integratie voor implicaties koppeling voor
organisatie van beleidsimplementatie claimen van rechten

inte-

gratie

horizontalisering - locatie aanvraag +/-

duidelijker

GSD + virtualisering - -       eisenpakket burgers -        4-
minder

infocratisering +/- belang technol.            +

intelligentie burger

horizontalisering + locatie aanvraag +/+

duidelijker
RDW +/+ virtualisering + +      eisenpakket burgers +/+ +/+

minder

infocratisering + belang technol.          +
intelligentie burger

horizontalisering - locatie aanvraag          -
duidelijker

Social- +/- virtualisering
-

-       eisenpakket burgers +/- +/-

tjansten minder

infocratisering - belang technol. +/-

intelligentie burger

horizontalisering + locatie aanvraag         +
duidelijker

DSS +/+ virtualisering + +      eisenpakket burgers +1-     +

minder

infocratisering + belang technol.            +
intelligentie burger

horizontalisering +/+ locatie aanvraag +/+

duidelijker
Vtlgverket +/+ virtualisering +

+      eisenpakket burgers +/+ +/+

minder

infocratisering + belang technol.           +
intelligentie burger

horizontalisering + locatie aanvraag +/+

duidelijker
VicRoads + virtualisering + +      eisenpakket burgers +/+ +/+

minder

infocratisering + belang technol.           +
intelligentie burger
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9.6.1.4 Behandelingsprocedure

De positie van de burger gedurende de behandeling van zijn aanvragen of de

afhandeling van verplichtingen is door gegevenskoppeling duidelijk verbeterd.

Vooral de lengte van de procedures is in het voordeel van de burger

veranderd: op het onderzoek bij de GSD na wijzen alle casestudies op een

verkorting van de doorlooptijd. Daarnaast heeft koppeling in het algemeen een

positieve invioed op de kwaliteit (actualiteit, betrouwbaarheid, juistheid en
volledigheid) van de gegevens, die worden gebruikt ter beoordeling van
individuele situaties. Ten slotte wordt weliswaar een toenemend belang van de

technologische intelligentie van de behandelend ambtenaar geconstateerd,

maar is dit belang thans (nog) niet zo groot dat, vanwege mogelijk
capaciteitstekort op dat punt, de dienstverlening aan de burger daardoor

negatief wordt beinvloed.

Bij de GSD is behandelingsprocedure noch langer noch korter geworden. Dat komt
doordat enerzijds de intake langer duurt, doordat er veel meer
verificatievoorschriften dienen te worden nageleefd, en anderzijds doordat de

afhandeling van eenmaal geaccepteerde aanvragen, doordat nu sneller over de

benodigde gegevens wordt beschikt, korter is geworden. De kwaliteit van die
gegevens is dankzij verificatie en matching verbeterd, hoewel dat weI ten koste

gaat van veel extra manjaren (uitzoek)werk. Doordat de betreffende ambtenaren

niet altijd evenveel affiniteit hebben met de technische informatierelaties die de

veranderde manier van werken ondersteunen, wordt het belang van het bezit van
enige technologische intelligentie steeds groter.
De vele on line verbindingen met externe partijen hebben de afhandeling van zaken

bij de RDW aanzienlijk versneld. Zo duurde het vroeger gemiddeld tien dagen

voordat een overschrijving van eigendom van een voertuig geregistreerd stond en

duurde het ook een aantal dagen voordat een aangevraagd rijbewijs kon worden

opgehaald. Nu kan de burger er op wachten. Ook de telefonische afhandeling van

vragen door de front office \s aantoonbaar sneller geworden, dankzij de interne

koppeling van informatiesystemen. Alleen in het geval dat fouten zijn geslopen in

de registratie van persoonsgegevens, is het, juist door de complexe verbindingen
tussen informatiesystemen van de RDW en diverse andere organisaties, wei eens

lastig om de bron van de fouten op te sporen. Het ontstaan van virtuele registers

heeft dus in sommige gevallen de doorlooptijd van de behandelingsprocedure

verlengd. De toenemende integratie van informatiesystemen en

informatienetwerken heeft de noodzaak van aandacht voor gegevenskwaliteit hoge

prioriteit gegeven. Waar enerzijds de groeiende afhankelijkheid van digitale externe

gegevensbronnen noodzaakt tot extra kwaliteitscontroles, leiden koppelingen op

zichzelf ook vaak tot actualisering of opschoning van de eigen of andermans

bestanden.
Ook voor de medewerkers van de RDW is het van toenemend belang, voldoende

kennis te hebben van de herkomst van gegevens en van de wijze van

gegevensuitwisseling, omdat het in het directe contact met voertuig-

eigenaren/houders noodzakelijk is binnen korte tijd naar de bron van eventuele

foutieve gegevens te kunnen verwijzen.
Bij de Socialtjansten en het DSS hebben bijvoorbeeld de koppelingen met de
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banken en postkantoren het uitbetalen van uitkeringen met een week ingekort. Bijhet Vagverket en VicRoads heeft het herstructureren van de interne werkprocessen,naar aanleiding van interne centrale koppeling, de doorlooptijd ingekort. Degegevenskwaliteit is bij de Socialtjansten een minder relevant issue, omdat de matevan exteme integratie nog gering is. Bij de anderen is de kwaliteit over de hele linie
verbeterd door integratie en koppeling, hoewel bijvoorbeeld bij VicRoads opvalt,dat een beperkt aantal mismatches in een relatief grote toename van klant-
onvriendelijke situaties kan resulteren. Ten slotte zijn door intensivering van deexterne contacten vaak de oorspronkelijk simpele informatiesystemen (door
toevoeging van steeds weer nieuwe applicaties) behoorlijk complex geworden,waardoor een algemene toename van het belang van de technologische intelligentie
van medewerkers kan worden waargenomen. Met die toename zal steeds meerrekening gehouden moeten worden, teneinde de positie van de burger in de
behandelingsprocedure niet te laten verslechteren.

In schemavorm is onderstaand een overzicht op hoofdlijnen weergegeven vande bevindingen betreffende de positie van de burger op het punt van de
behandelingsprocedure.
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Schema 9.4 Positionering: de behandelingsprocedure

casestudy- mate implicaties integratie voor implicaties koppeling voor de

organisatie van beleidsimplementatie behandelingsprocedure

inte-

gratie

horizontalisering - lengte van de            +
procedure

GSD + virtualisering - - invloed + +
gegevenskwaliteit

infocratisering +/- belang technol.          +
intelligentie ambt

horizontalisering + lengle van de +/+

procedure

RDW +/+ virtualisering
+ + invloed +/+ +/+

gegevenskwaliteit

infocratisering + belang technol.            +
intelligentie ambt

horizontalisering - lengte van de            +
procedure

Social- 1- virtualisering -
- invloed nvt    +

tjansten gegevenskwaliteit

infocratisering - belang technol.           +-
intelligentie ambt

horizontalisering + lengte van de            +
procedure

DSS +/+ virtualisering
+ + invloed + +

gegevenskwaliteit

infocratisering + belang technol. +/+

intelligentie ambt

horizontalisering +/+ lengte van de +/+

procedure

Vagverket +/+ virtualisering
+ + invloed +/+ 4+

gegevenskwaliteit

infocratisering + belang technol.          +
intelligentie ambt

horizontalisering + lengte van de +/+

procedure

VicRoads + virtualisering + + invloed + +
gegevenskwaliteit

infocratisering + belang technol.            +
intelligentie ambt
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9.6.1.5 Rechtspositie

De rechtspositie van de burger, opgevat als zijn positie om in voorkomende
gevallen in verweer te kunnen komen tegen hem aangaande beslissingen, is
per saldo niet of nauwelijks veranderd. In het algemeen lijkt de
koppelingspraktijk een verschuiving van de bewijslast van de
overheidsinstantie naar de burger teweeg te brengen. Bij de GSD geldt dat in
sterke mate, maar ook bij de RDW. Bij de twee Zweedse organisaties heeft
die verschuiving zich reeds langer geleden voorgedaan; in de tijd dat er in dat
land sprake was van grootschalige automatisering en integratie met externe
organisaties. In de meeste andere gevallen waarborgt de wetgever evenwel de
bestaande rechtspositie van de burger naar behoren, of zorgen
organisatiespecifieke routines met betrekking tot een zorgvuldige omgang met
gegevens voor een stabiele positie. Daardoor wordt meestal het zicht op de
eigen gegevens (wettelijk of de facto) gewaarborgd - met uitzondering van
gegevens, die worden gekoppeld in het kader van opsporing en vervolging. De
conclusie is derhalve dat het zicht op de voor besluitvorming gebruikte
gegevens en bronnen niet beter, maar ook niet slechter is geworden door de
koppelingspraktijk, en dat voorwaarden voor uitoefening van
rechtsbescherming verhoogd zijn door een verschuiving van de bewijslast.

Bij de GSD is de meest opvallende ontwikkeling, dat de bewijslast verschuift naar
de burger zelf. Zo is de aanvrager nu zelf verantwoordelijk voor de verstrekking
van de meeste gegevens die gebruikt worden voor de behandeling van zijn
aanvraag, waarbij hij bijvoorbeeld zelf zorg moet dragen voor eventuele correcties
in zijn NAW-gegevens (Burgerzaken) of in zijn SoFi-nummer (Belastingdienst).
Toch is de rechtspositie per saldo niet minder geworden. Dat komt enerzijds
doordat de GSD een sterke traditie kent van zorgvuldige omgang met gegevens, enanderzijds doordat, vanwege de geformaliseerde afspraken en voorschriften ten
aanzien van gegevensuitwisseling, steeds minder oncontroleerbare acties
plaatsvinden (zoals 'even een telefoontje plegen').
Bij de RDW zijn het vooral de speciale aandacht voor privacybescherming en de
gewoonte alle processen van gegevensbewerking te loggen, die de rechtspositie
redelijk waarborgen. Wei heeft de burger ook bij de RDW een iets minder sterke
positie gekregen waar het aankomt op het aantonen van eventuele onjuistheden -
hoewel het leed daar wordt verzacht door bij elke wijziging in beleid of wetgevingde burger een overgangsperiode te gunnen om eventuele aanpassingen te kunnen
doorvoeren.
Bij de Socialtjansten is, vanwege de geringe mate van integratie en de strikte
regelgeving aangaande rechten van de burger, nauwelijks iets veranderd in de
positie van de burger. Met uitzondering van fraudeonderzoeken is de rechtspositie
van de client van het DSS redelijk gewaarborgd bij wet: DSS is wettelijk verplichtburgers te informeren over alle gegevens die zij over hen registreren. Bovendien
legt de wetgever DSS beperkingen op waar het aankomt op uitvoering van het Data
Matching Program, het belangrijkste koppelingsprogramma. Het zicht dat het
Vagverket, overigens uit eigen beweging, burgers verschaft op de voor debesluitvorming geraadpleegde gegevensbronnen, is redelijk te noemen. Bij

322



commerciele gegevensverstrekking geldt een plicht tot bronvermelding. Voor
VicRoads geldt dat wettelijk is bepaald, dat aan derden (bedrijven of particulieren)
geen informatie mag worden verstrekt. De positie is tevens gewaarborgd, doordat
bijna alleen maar intern gegevenskoppeling wordt toegepast, en bij briefwisseling
dan ook steevast de aanhef 'our records show...  ' kan worden aangehouden.

In schemavorm is onderstaand een overzicht op hoofdlijnen weergegeven van
de bevindingen betreffende de rechtspositie van de burger.
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Schema 9.5 Positionering: rechtspositie

mate
van

casestudy- implicaties integratie voor implicaties koppeling voor deinte-

organisatie beleidsimplementatie rechtspositiegratie

horizontalisering - zicht burger op            +
gegevens

GSD + virtualisering - - eisen bij                     +
rechtsbescherming +

infocratisering +/-

horizontalisering + zicht burger op           +
gegevens

RDW -L/+ virtualisering + + eisen bij                     +

rechtsbescherming +

infocratisering +

horizontalisering - zicht burger op           +
gegevens

Social- +/- virtualisering - - eisen bij                        +
tjansten rechtsbescherming +

infocratisering

horizontalisering + zicht burger op            +
gegevens

DSS 4./+ virtualisering + +
eisen bij                       +

rechtsbescherming +

infocratisering +

horizontalisering +/+
zicht burger op            +

gegevens

Vagverket +/+ virtualisering + +
eisen bij                      +

rechtsbescherming +

infocratisering +

horizontalisering + zicht burger op           +
gegevens

VicRoads + virtualisering + + eisen bij                        +
rechtsbescherming

nvt

infocratisering +
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9.6.2 Algemene conclusies

In deze studie heeft de vraag centraal gestaan naar de betekenissen van het
koppelen van persoonsgegevens door uitvoerende overheidsorganisaties voor

de positie van de burger als client van de overheid. Bovenstaand zijn, met het
samenvattend overzicht van de resultaten van het empirisch onderzoek en met

de presentatie van die bevindingen per 'positie' van de burger, inzichten

gegenereerd die beantwoording van die vraag mogelijk maken. Onderstaand

worden de betekenissen van integratie en gegevenskoppeling voor de positie
van de burger in algemene conclusies neergelegd.

Geconcludeerd kan worden dat het koppelen van persoonsgegevens door
uitvoerende overheidsorganisaties voor de burger betekent dat zijn positie, als
het gaat om het kunnen onderkennen van de hem toekomende rechten (en de
hem aangaande plichten), verbeterd is, indien de mate van integratie van
netwerken hoog is en tegelijkertijd sprake is van een toename van
samenwerking met andere uitvoeringsorganisaties op het terrein van de
informatievoorziening en het gebruik van gegevens. Gebleken is dat wanneer

organisaties eenmaal zelf beschikken over een completer en actueler beeld van

hun individuele clienten, er ook een behoorlijke kans bestaat, dat die clienten

zelf een beter zicht wordt verschaft op de rechten en plichten die op hen van
toepassing zijn.

Geconcludeerd kan worden dat de betekenis van het koppelen van
persoonsgegevens door uitvoerende overheidsorganisaties voor de positie van
de burger, niet bijzonder groot is, waar het gaat om de aanwezigheid van
sociale en of psychische weerstanden voor het claimen van rechten (of het
nakomen van plichten). Dat komt doordat de positie van de groepen burgers
die traditioneel te maken hebben met deze sociale of psychische weerstanden,
niet veranderd is door het toepassen van koppelingstechnieken. Waar weI van

enige betekenis van koppeling sprake is, bestaat - net als bij de
onderkenning van rechten - een causaal verband tussen de mate van

integratie, de doorwerking daarvan in de beleidsuitvoering, en het effect dat

gesorteerd wordt op de positie van de burger. Waar bijvoorbeeld veel
matching en profiling plaatsvindt, met het oog op fraudebestrijding of
justitieel onderzoek, bestaat de kans dat de drempels, voor het bewust of
onbewust niet nakomen van bepaalde verplichtingen, hoger worden. Ten
slotte kan worden geconstateerd dat het nauwelijks voorkomt dat de drempels
worden verhoogd of verlaagd doordat op koppelingsresultaten gebaseerde
beleidsinformatie wordt doorgegeven aan de (groepen) burgers, waar dat
beleid voor ontwikkeld is. Benutting van koppelingstechnieken kan in
toenemende mate positief uitwerken voor de positie van de client, wanneer

deze technieken worden aangewend met het oog op verbetering of uitbreiding
van de dienstverlening. De totstandkoming van Centra voor Werk en Inkomen
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is daarvan een voorbeeld, evenals het koppelen van bestanden om de
onderbenutting van bepaalde overheidsvoorzieningen, zoals de bijzondere
bijstand, te bestrijden.

Geconcludeerd kan worden dat bij het claimen van rechten (of het nakomen
van plichten), de betekenis van het koppelen van persoonsgegevens door
uitvoerende overheidsorganisaties gelegen is in een verslechtering, wanneer
het toepassen van gegevenskoppeling gepaard gaat met een toename van het
aantal inspanningen dat van de burger wordt gevergd. Van een verbetering is
sprake, wanneer gegevenskoppeling wordt ingezet met als expliciet doel de
uitvoeringsprocessen aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de
burger. Een verslechtering doet zich vooral voor wanneer gegevenskoppeling
toeneemt, terwijl er nog onvoldoende onderlinge overeenstemming is over de
betekenis en het formaat van de uitgewisselde gegevens. Voorts is
geconstateerd dat de mate waarin burgers technologisch intelligent zijn - als
onderdeel van hun bureaucratische competentie -, voor het kunnen claimen
van rechten en nakomen van verplichtingen nu nog niet belangrijk is, maar dit
naar verwachting wei zal worden.

Geconcludeerd kan worden dat de positie van de burger als client van de
overheid verbetert door het koppelen van persoonsgegevens, wanneer het gaat
om de behandelingsprocedure. Vooral de verkorting van de doorlooptijden
draagt daaraan bij. Daarnaast heeft gegevenskoppeling een positief effect opde kwaliteit van gegevens, die voor besluitvorming worden gebruikt. Ook
hierdoor verbetert de behandelingsprocedure. Voorts is er, door de
toenemende complexiteit van de informatierelaties en doordat steeds vaker
extern gegenereerde gegevens op waarde moeten worden geschat, sprake van
een lichte toename van het belang van de technologische intelligentie van de
behandeld ambtenaar.

Geconcludeerd kan worden dat de betekenis, die het koppelen van
persoonsgegevens door uitvoerende overheidsorganisaties heeft voor de
rechtspositie van de burger als client van de overheid, per saldo niet groot is.
Het zicht op de voor besluitvorming gebruikte gegevens en bronnen is niet
beter, maar ook niet slechter geworden door de koppelingspraktijk; wel zijn
de voorwaarden voor het krijgen van rechtsbescherming verhoogd door een
verschuiving van de bewijslast naar de burger. In algemene zin kan echter
geconstateerd worden dat de rechtspositie behoorlijk gewaarborgd is of blijft
- hetzij door de wetgever, hetzij op basis van organisatiespecifieke routines.
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In  de  onderstaande twee schema' s  zijn - per casestudy-organisatie  en  op  een
vrij grof niveau - nog eens de bevindingen samengevat, ten aanzien van de
mate van integratie van informatiesystemen en informatienetwerken, de
implicaties daarvan op de uitvoeringsprocessen en de positie van de burger.

Schema 9.6 implicaties koppeling voor positionering

casestudy GSD RDW Social- DSS Vag- Vic-

tjansten verket Roads
vraagstuk

onderkenning van              -          + +/- +/+                +                 +

rechten

psychische/sociale           -         +         nvt          +           +           +
weerstanden

claimen van rechten +/- +/+ +A             +             +/+            +

de behandelings- +          +/+            +                +              +/+             +

procedure

de rechtspositie               +         +           +            +            +            +

Schema 9.7 integratie, koppeling en positionering

casestudy -> GSD RDW Social- DSS Vag- Vic-

tjansten verket Roads

mate van integratie + +/+ +1- +/+ +/+        +

implicaties                      -          +           -            +            +            +
implementatie

implicaties th             +               +                 +               t/+               +

positionering
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9.7 Besluit

Deze studie heeft zich in de kern gericht op de veranderingen in de wijze
waarop met gegevens, informatie en kennis wordt omgegaan in de
beleidsuitvoering, en op de betekenis daarvan voor de positie van de burger.
Het is evident dat de omgang met gegevens, informatie en kennis steeds
essentieler wordt voor bedrijven en overheidsinstellingen. Nadat
informatietechnologie aanvankelijk is ingezet om bestaande werkprocessen te
automatiseren, maken de geleidelijke samensmelting met
communicatietechnologie en de daarmee samenhangende introductie van de
zogenoernde infbrmating capacities van informatiesystemen (Zuboff   1988,
Thaens, 1998) een informatisering van de uitvoeringsprocessen mogelijk.
Steeds gedetailleerder en sneller kan informatie worden gegenereerd uit de
systemen die de beleidsuitvoering ondersteunen - "volautomatisch op vele
niveaus van aggregatie (...) aan degenen die belast zijn met toezicht, evaluatie
en controle." (Van de Donk, 1997: 57).

Het verslag van dit onderzoek is op te vatten als een momentopname in de
snelle ontwikkelingen en toepassingen van ICT ter verbetering van
bedrijfsprocessen en beleidsprocessen. Uit die momentopname komt echter
wel een aantal algemene leerervaringen naar voren.

Ten eerste lijkt integratie van informatiesystemen en informatienetwerken een
onontkoombaar, welhaast autonoom, proces. De mogelijkheden die door
integratie ontstaan voor het verbeteren van de beleidsuitvoering zijn dermate
aantrekkelijk, dat slechts bij uitzondering kan worden gekozen voor een
blijvend isolement in technisch, bestuurlijk, of organisatorisch opzicht.

Ten tweede bevestigt deze studie de dubbelzinnigheid van de toepassing van
ICT, omdat steeds weer blijkt dat tegelijkertijd een sterkere controle en een
betere dienstverlening met dian en dezelfde technologie kunnen worden
gerealiseerd. Zo maakt koppeling van de centrale registers van de RDW het
voor de voertuigeigenaar steeds lastiger om de plicht tot betaling van
wegenbelasting te ontduiken, maar kan hij daardoor tegelijkertijd alle
producten van diezelfde RDW in een keer 'afnemen'.

Ten derde is gebleken dat de effecten die integratie en koppeling teweeg
brengen in de beleidsuitvoering, toch altijd nog sterk door beleid en
wetgeving worden bernvloed. In het geval van de GSD heeft de permanente
stroom van veranderingen in politiek-bestuurlijk opzicht de effectiviteit van
processen van verificatie en matching doorgaans belemmerd, hoewel de
totstandkoming van Centra voor Werk en Inkomen een voorbeeld is waarbij
integratie en verificatie, en daarmee hun effecten, juist worden bevorderd.
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Tenslotte is in algemene zin zichtbaar dat steeds meer organisaties specifieke
aandacht gaan besteden aan de wijze waarop gebruikt wordt gemaakt van de

gegevens die beschikbaar zijn in de eigen organisatie en in die van
organisaties, waarmee men informatierelaties onderhoudt (of zou kunnen

onderhouden). In toenemende mate worden gegevens gekoppeld met oog op
het kunnen genereren van nieuwe inzichten uit de bij een organisatie
beschikbare gegevens. Gegevens worden bijvoorbeeld verzameld in speciaal
voor dit doel ingerichte datawarehouses, waarmee men kan 'schatzoeken'
ofwel datamining of knowledge discovery in databases kan toepassen. Kennis
van de eigen clienten, producten en diensten is zowel in het bedrijfsleven als
in het openbaar bestuur vaak het belangrijkste productiemiddel van de
organisatie geworden. Wat betreft de inzet van ICT betekent dit feitelijk een
volgende fase in de verstrengeling met organisatievraagstukken. De snelheid

en het gemak waarmee geavanceerde systemen tegenwoordig op ieder

gewenst tijdstip en op een willekeurige plek gegevens, informatie en kennis

ter beschikking kunnen stellen aan de gebruikers, maakt dat

organisatievraagstukken in de praktijk vrijwel altijd onlosmakelijk verbonden

zijn met de (on)mogelijkheden van moderne ICT.

Tijdens de onderzoeksperiode heeft zich een aantal interessante

ontwikkelingen voorgedaan op juridisch terrein, zoals de voorbereiding van de Wet
bescherming persoonsgegevens (als opvolger van de WPR) en de inwerkingtreding

van de zogenoemde Koppelingswet. De Wet bescherming persoonsgegevens brengt in

algemene zin verbeteringen aan in het privacyregime van de WPR. De meest

opvallende wijziging is het object van bescherming: '(verwerking van)
persoonsgegevens' in plaats  van

' persoonsregistraties'.  Door deze verandering  is  de
wet mogelijk beter toegesneden op veranderende technologische ontwikkelingen -
zoals de verdere ontwikkeling van koppelingstechnieken. De Koppelingswet is een
middel in de strijd tot ontmoediging van illegaal verblijf in Nederland. Op grond van

de wet worden uitvoerende overheidsorganisaties (Belastingdienst, sociale diensten)
en (semi-) particuliere organisaties in het onderwijs of de zorgsector
(onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars) verplicht te controleren of iemand die zich

aanmeldt, een verblijfsstatus heeft. Daartoe zijn de Gemeentelijke Basis Administratie

(GBA) en het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) gekoppeld. Zie verder

Holvast (1998: 4-10) en Lensink en Van de Linde (1997: 15-17).
2 Zoals aangeduid in de hoofdstukken 3 en 4, ligt de basis voor het label
' infocratisering'  in het proefschrift 'De infocratie' van Zuurmond (1994), waarin  de

infocratie wordt gepresenteerd als mogelijk hedendaags alternatief voor het ideaaltype
van de bureaucratie van Weber.
3 Zie behalve hoofdstuk 3 en 4 voor een toelichting ook Van Duivenboden

(1996: 191-195).
4 Zoals beschreven in hoofdstuk 4, zijn deze vijf kritisch factoren gebaseerd
op de publicatie 'Burgers in twee gedaanten' van Thomassen (1979: 13).
5 Verderop in deze paragraaf volgt per kritische factor een nadere toelichting.
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6 Bij deze inventarisatie hebben de inzichten uit de verkenning van de
implicaties voor integratie, zoals geclusterd in de scenario's van horizontalisering,
virtualisering en infocratisering, als referentiekader gefungeerd.7

Het ontstaan van een zeker onbehaaglijk of 'big brother'-gevoel bij burgerslaat onverlet dat het genereren van meer zicht op de positie van individuele burgers in
de praktijk soms louter voordelen voor die burger kan opleveren. Zo noemen Bekkers
en Zouridis (1998: 129) de toenemende transparantie van clienten van de overheid
expliciet als een van de mogelijkheden waarbij ICT als 'hefboom' wordt gebruikt omde dienstverlening aan burgers te verbeteren: "clienten worden niet meer benaderd
vanuit een specifieke invalshoek, maar gezien als een 'whole person': informatie uit

"verschillende invalshoeken wordt gecombineerd en gerntegreerd.8 Die voorspelling lijkt wat betreft de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) uit
te komen, hoewel zich juist in bestuurlijk-organisatorisch opzicht nog wat problemen
voordoen.  Eind  1998 zijn er 54 CWI operationeel  en  is de basis gelegd voor nog eens
125 andere. In NRC Handelsblad wordt geconstateerd dat het nog een heel karwei is
om de samenwerking binnen de CWI rond te krijgen, omdat 'ontelbare koninkrijkjes
moeten worden ontmanteld en de neuzen van alle partners eenzelfde richting moeten
uitwijzen'. Wei blijkt uit een door de FNV gehouden enqu6te onder de klanten van 32
operationele CWI dat de clienten in het algemeen tevreden zijn over de nieuwe vorm
van dienstverlening: 'Mensen die ervaring hebben met de oude situatie- veelal langs
elkaar opererende sociale diensten, uitvoeringsinstellingen en arbeidsbureaus -
vinden het Centrum voor Werk en Inkomen met hun ene loket vaak een verbetering.
De  dienstverlening ( . . . ) wordt vriendelijk, betrokken en deskundig genoemd."  (NRC
Handelsblad van 8 december  1998)
9

De plussen en minnen in dit schema en in de volgende schema's geven op
geen enkele manier een waarde-oordeel over het functioneren van de betrokken case-
study organisaties als zodanig. Zij hebben slechts waarde als indicatie voor de mate
waarin binnen het perspectief van deze studie onderzocht is in hoeverre sprake is van
respectievelijk een integratie van informatiesystemen en informatienetwerken en van
bestuurlijk-organisatorische implicaties voor de beleidsuitvoering, en de implicaties
van gegevenskoppeling voor de positie van de burger. Binnen dat expliciete kader
drukken zij de volgende waarden uit:

Onder 'mate en implicaties van integratie':

•   een groot aantal indicaties +/+
•   een aantal indicaties                              +
•   slechts enkele indicaties +1-
• nauwelijks ofgeen indicaties
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Onder 'implicaties koppeling voor positionering':

• bevestigend/positieve invloed positie +/+

• licht bevestigend/positieve invloed positie     +
• licht ontkennend/negatieve invloed positie     +/-
• ontkennend/negatieve invloed positie

10      Wanneer 'nvt' (niet van toepassing) staat ingevuld, wil dat zeggen dat te
weinig informatie in het onderzoek kon worden gegenereerd ten aanzien van het
betreffende vraagstuk. Doorgaans werd dit veroorzaakt doordat de vraag feitelijk geen
waarde had in de specifieke situatie van de casestudy-organisatie. In dit geval heeft de

organisatie zo weinig ervaring met computer matching, dat het niet zinvol was de
vraag naar het effect ervan te stellen.
11 Om een goede analyse mogelijk te maken, is bij de verwerking van de
bevindingen onderscheiden tussen respectievelijk een negatieve drempel en een

positieve drempel. Een negatieve drempel geeft uitdrukking aan de situatie waarin de
burger wordt ontmoedigd tot het doen van legitieme aanspraken op rechten (hetgeen

leidt tot onderbenutting van de bestaande regelingen). Een positieve drempel behelst

situaties waarin de potentiele (bewuste of onbewuste) fraudeur wordt ontmoedigd
misbruik of oneigenlijk gebruik van de regelingen.
12

De gedachte, dat de matige afname van de percentages te maken heeft met
verbeteringen in de gebruikte koppelingstechniek, blijkt deze situatie niet te kunnen
verklaren. Inderdaad is de techniek in zoverre geperfectioneerd, dat iemand die binnen

de geformuleerde doelgroep valt, een grotere kans heeft opgespoord te worden. De

keerzijde van de medaille is echter dat het verbeterde proces van gegevensfiltering
tegelijkertijd bepaalde personen uit die strakker gedefinieerde doelgroep filtert -
door de meer stringente selectie is er als het ware onvoldoende oog voor bijvoorbeeld
nieuwe vormen van fraude.
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Summary

H.P.M. van Duivenboden, Data Matching and Policy Implementation.
Exploring the impact of data matching by government agencies on the

position of citizens in their role as clients of the state.

The increasing use of information and communication technology (ICT) in the

public sector has its consequences for policy implementation and for the
relationship between citizens and government agencies. An explorative study
of literature and previously conducted empirical research shows that these

consequences are most obvious when data matching techniques were used.
Data matching can contribute to law enforcement, promote cost-effectiveness,
improve the efficiency and effectiveness of policy processes and lead to better
service to the citizen. At the same time, data matching is a potential threat to
privacy principles such as the freedom of individuals to control the use of
their personal data. Furthermore, it is argued that data matching is not always

as cost-effective as is generally thought and that matching sometimes leads to

pollution of personal data registers.    In the early 1990s, data matching
programs of several Dutch government agencies in the field of social security,
taxes, and education attracted the attention of politicians and the media. These

matching programs were also the starting point for the underlying study into
the impact of data matching on implementation processes and the position of
citizens as clients of the state.

In the literature, three forms of data matching are distinguished. The first is
'verification'.  In  its most simple and present  form, this involves checking data
reliability: is the information given by a citizen reliable? The second concerns
'computer matching', which can serve two goals. The first goal is to search

for people or characteristics of these people of whom data are stored in more
than one register, while these data should only have been stored in just one

register. The second goal of computer matching can be the search for people
whose data are missing or incomplete. The third form of data matching is
'computer profiling'. Profiling aims at combining data from different
databases or data within one and the same database to compose a profile (e.g.,
a criminal profile) or to collect information that fits a certain profile (e.g., a
consumer profile).

In order to be able to improve policy implementation and law enforcement, a
growing number of interorganizational infrastructures for data exchange have

been developed within the public sector in the past few years. In the process,
information systems and information networks were integrated, which
facilitated the use of data matching techniques. These developments can
influence the structure and context of policy processes - especially from an
administrative or organizational perspective. In that way, integration of
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information systems and information networks may lead to intensified
cooperation and communication between implementing agencies (horizontali-
zation), to increasing importance or even a dominant position of virtual
realities in policy processes (virtualization), and to a formal acknowledgment
of these virtual realities by the government agencies involved
(infocratization).

On the basis of preliminary research, the impact of data matching on the
position of citizens in their role as clients of implementing agencies was
chosen as the central object of study. First, the implications of the emerging
integration of information systems and information networks on policy
implementation processes were examined. The degree of integration and the
implications for policy implementation served as a background for exploring
changes in the position of the citizen as a client of government agencies. On
the basis of five major issues regarding the position of the citizen, a number of
concrete effects of data matching on the relationship between citizens and the
state were charted. These issues deal with the extent to which the citizen
actually has knowledge on the legislation which applies to him, his potential
reluctance to apply for benefits or to fulfil his legal duties, the degree to which
he actually (then) applies for benefits or obeys laws and regulations, and the
way in which he is treated during and after decision-making processes.

Six case studies in the policy fields of social security and road traffic were
carried out to collect empirical material. In the Netherlands case studies were
conducted within a municipal social security agency in one of the bigger
cities, and within the Department of Road Transport, Centre for Vehicle
Technology and Information. After that, case studies were conducted within
comparable agencies abroad, viz., the Socialtjiinsten Stockholm and the

Viigverket in Sweden and the Department  of Social Security and VicRoads in
Australia.

The results of the study show that the knowledge of citizens on legislation and
policy which are relevant to them increases as a result of the practice of data
matching if there is a substantial degree of integration of information systems
and information networks and if horizontal communication and cooperation
exist between implementing agencies. If the quality of data on the (legal and
social) position of citizens improves, the information services of government
agencies also tend to improve. There is no real change in the position of the
citizen as regards his potential reluctance to actually apply for a benefit or
fulfil certain legal duties. Those groups of citizens who are traditionally
reluctant or uneasy when it comes to claiming rights or obeying legal
provisions (elderly or socially isolated persons, 'smart' frauds, or criminals)
barely seem to be influenced by the implementation of modern ICT. There is a
tendency for the position of citizens actually claiming rights to get worse in
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cases where the amount of paperwork for applicants grows as a result of data
matching activities. For the greater part, this can be explained by the absence

of agreement on the interpretation of the data that were matched and by a lack
of the use of standards for data exchange. On the other hand, improvement
does result if data matching programs were initiated with the specific aim of
improving service, as was the case with the development of integrated service

points, the so-called one-stop shops. In general, data matching contributes to
the improvement of decision-making processes, especially when it comes to
shortening the duration of these processes. To that end, officials and civil
servants   will   need   to   develop more 'technological intelligence/awareness'.
The legal position of the citizen does not alter much as a result of data match-

ing by implementing agencies. In general, existing organizational routines and
specific amendments to the law guarantee careful treatment of citizens and
their personal data.

This study ends with drawing some general conclusions on informatization in
the public sector. Firstly, it can be observed that the (intra- and
interorganizational) integration of information systems and information
networks seems to be an almost autonomous process. Because it becomes
more and more obvious that integration offers many possibilities for the
improvement of policy processes, choosing for isolation with regard to
information infrastructures nowadays is seldom an attractive option. Secondly,
the study confirms the idea of ICT being ambiguous. Improving service and
expanding the monitoring possibilities seem to go hand in hand. Thirdly, it is
stated that the success or failure of informatization is still greatly dependent
on the degree to which, in processes of setting the political and administrative
agenda, specific attention is paid to possible consequences for the information
supply and data processing of implementing organizations. In many cases, the
possibilities of using modern ICT for improving policy preparation,
formulation, implementation, and evaluation are not reflected on thoroughly
enough. On the other hand, there is a tendency towards awareness of the
important role of information and knowledge in business and policy
processes. The speed and ease with which modern information systems
generate and disseminate information and knowledge - regardless of place or
time - supports the assumption that organizational issues can seldom be
discussed without paying specific attention to the role of information and
communication technology.
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