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2 Acht gesprekken over privacy en 

aanpalende belangen

Prof. mr. J.E.J. Prins

1 Inleiding: acht gesprekken over dimensies van privacy
Het voorliggende essay gaat over verleden, heden en toekomst van privacy en is opgezet 
binnen het raamwerk van een achttal interviews. Acht personen geven een visie op de in 
hun ogen cruciale ontwikkelingen op het terrein van privacy, privacybescherming en 
belangen die daarmee verband houden. Aan de hand van de gespreksverslagen is een 
afsluitende analyse geschreven waarin verbindende lijnen tussen de gesprekken worden 
getrokken. Daarmee levert de analyse stof op voor het trekken van een aantal conclusies 
en aanbevelingen, welke in de vorm van stellingen worden gepresenteerd.

Natuurlijk kent dit essay zijn beperkingen. Binnen het thema privacy is gedurende de 
afgelopen jaren, ook in ITeR-verband, een scala aan verschillende onderwerpen aan de 
orde gesteld. Daarin heeft zich ook een zeer groot aantal auteurs actief getoond. Het is 
ondoenlijk om binnen het bestek van dit essay al deze onderwerpen de revue te laten pas-
sen en alle auteurs aan het woord te laten. Het onderstaande betreft dan ook slechts een 
selectie, of wellicht zelfs niet meer dan een impressie daaruit en beoogt zeker niet te pre-
tenderen een allesomvattend en wetenschappelijk onderbouwd beeld te schetsen van de 
dimensies van privacy. Lang niet alle privacyvragen komen daarom aan bod. Wel is 
getracht aan de hand van de visie van een achttal nauw bij de problematiek betrokken 
personen enkele duidelijke ontwikkelingen te schetsen, standpunten neer te zetten en 
aandachtspunten voor toekomstig beleid en onderzoek te duiden. De acht gesprekspart-
ners zijn zo geselecteerd dat zowel onderzoekers betrokken bij het ITeR-programma aan 
het woord komen, als deskundigen die vanuit een andere betrokkenheid met het onder-
werp (wetenschap, (wetgevings)beleid en praktijk) een visie op privacy en aanpalende 
belangen hebben. Ook is waar mogelijk getracht de interactie tussen beleid en weten-
schap in beeld te brengen. In de gesprekken is – retrospectief – aandacht voor ontwikke-
lingen en ervaringen in het verleden. Prospectief komen toekomstproblemen en nieuwe 
benaderingen en zienswijzen aan bod. Bij de navolgende gespreksverslagen is getracht ze 
zo te ordenen dat de lijnen die in de afsluitende analyse worden gepresenteerd al lang-
zaam zichtbaar worden.
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Omdat dit essay een afsluitende analyse binnen het Nationaal Programma voor Informa-
tietechnologie en Recht (ITeR) is, vormt het vertrekpunt bij diverse gesprekken een con-
clusie uit een ITeR-rapport. In de loop der jaren is een groot aantal studies binnen het 
ITeR-programma verschenen over een scala aan onderwerpen op het terrein van privacy 
of gerelateerd aan privacy. Getracht is de studies en de daarin getrokken conclusies te 
clusteren om op basis daarvan een vertrekpunt voor een interview te formuleren. Alvo-
rens naar de gespreksverslagen over te stappen, is dit de plaats om alle acht gesprekspart-
ners te bedanken voor de bereidheid aan dit essay mee te werken en daartoe hun gedach-
ten, zorgen en wensen over het onderwerp privacy te delen. Het levert de navolgende 
schets op van heden, verleden en toekomst van privacy.

Tilburg, juli 2003

Corien Prins
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2 Privacywetgeving: over de consequenties van een achterhaald 
grondpatroon

In gesprek met E.M.H. Hirsch Ballin

Het jaar 1995 vormde het startpunt van het Nationaal Programma voor Informatietech-
nologie en Recht (ITeR). In datzelfde jaar verschenen de twee evaluaties van destijds gel-
dende Wet persoonsregistraties (WPR): de juridische evaluatie en de sociaal-wetenschap-
pelijke evaluatie. De laatstgenoemde studie werd gepubliceerd in de allereerste bundel 
die verscheen binnen de ITeR-reeks.1 De eerstgenoemde evaluatie werd in Tilburg als dis-
sertatie verdedigd door Margriet Overkleeft-Verburg.2 Ernst Hirsch Ballin trad daarbij 
op als haar promotor.

Alhoewel niet altijd even intensief; Hisch Ballin heeft een lange relatie met het onder-
werp privacy en persoonsgegevensbescherming. Als jong ambtenaar op het ministerie 
van Justitie kon hij van nabij de effecten van het advies van de commissie-Koopmans 
volgen.3 Ook in de jaren daarna kreeg hij in diverse functies, als hoogleraar aan de 
Katholieke Universiteit Brabant, Minister van Justitie en momenteel lid van de Raad van 
State, te maken met een scala aan onderwerpen en vraagstukken op het terrein van pri-
vacy. Sprekend over het onderwerp wordt al snel duidelijk dat we in de ogen van Hirsch 
Ballin bij het prille denken over privacywetgeving in Nederland vanuit een verkeerd en 
in elk geval nu niet langer houdbaar startpunt zijn vertrokken. “Het startpunt berustte 
destijds op het model: dit moet onder controle worden gebracht. We moeten dit gevaar-
lijke spul (geautomatiseerde registraties) beheersen met de technieken van het bestuurs-
recht. Vanuit deze gedachte diende er in de eerste plannen van de commissie-Koopmans 
een vergunningenstelsel te komen. Alhoewel er daarna diverse vereenvoudigingsrondes 
en dereguleringsoperaties zijn doorgevoerd, is dat allereerste controledenken tot op de 
dag van vandaag de benadering van onze nationale wetgever blijven kleuren.” Hirsch 
Ballin heeft steeds sterkere bedenkingen bij dit model gekregen en vraagt zich af of de 
discussie niet een ander startpunt dient te hebben. “Daarmee wil ik absoluut geen alge-
mene en open bevoegdheid bepleiten tot het aanleggen van persoonsregistraties. Maar 
een betere vraag is die naar de werkzaamheid van de waarborgen dan die van de gedachte 
dat je alles in regels vooraf kunt regelen. Bovendien vraag ik me af of het in de praktijk 
goed werkt. Op papier breng je alles in orde, maar je ontkomt er niet aan te constateren 

1. J.E.J. Prins e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?, ITeR 
nr. 1, Deventer: Kluwer 1995. De belangrijkste conclusies werden als afzonderlijk 
rapport opgenomen in de tweede ITeR-bundel (Deventer: Kluwer 1996).

2. G. Overkleeft-Verburg, De Wet persoonsregistraties: norm, toepassing en evaluatie 
(diss. Tilburg), Zwolle: Tjeenk Willink 1995.

3. Eindrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in verband 
met persoonsregistraties, ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1976.
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dat de praktijk vele malen complexer is en noodzaakt tot het maken van diverse uitzon-
deringen op het papieren systeem.”

Dat de papieren veelal de aandacht afhouden van de manieren, werd maar al te duidelijk 
uit de allereerste ITeR-studie, de eerdergenoemde sociaal-wetenschappelijke evaluatie. 
Uit zowel deze als de juridische evaluatie van de WPR kwam een beeld naar voren van 
een wet die zich kenmerkt door veel aandacht voor de vormen, hetgeen ten koste gaat 
van de achterliggende normen. Wat betreft doeltreffendheid, doelmatigheid, subsidiari-
teit en handhaafbaarheid was de WPR geen succes. Acceptatie, invoering en uitvoering 
bleken problematisch en geregisteerden toonden een zeer laag niveau van betrokkenheid. 
Belangrijke constatering daarbij was dat de problematische situatie ten aanzien van de 
wettelijke normen geenszins betekende dat bedrijven en organisaties gegevensbescher-
ming niet serieus namen. Men herkende het belang van gegevensbescherming. Boven-
dien bleek dat norm-conform handelen veelal met andere factoren te maken had dan het 
opgelegde stelsel van controlerende wetgeving (factoren als: welbegrepen eigenbelang van 
een bedrijf, medisch beroepsgeheim etc.). Prominent op de door de onderzoekers gefor-
muleerde agenda voor de wetgever stond dan ook het streven te komen tot een meerom-
vattende invulling van de eigen verantwoordelijkheid van de houders. Een dergelijke 
benadering zou zowel de effectiviteit als de doelmatigheid van de normen versterken. En 
juist effectiviteit en doelmatigheid van wetgeving zijn cruciale factoren voor het succes 
van regulering. Om Margriet Overkleeft met de afsluitende woorden van haar dissertatie 
te citeren: “De geloofwaardigheid van de privacybescherming staat of valt met deugde-
lijke, uitvoerbare en handhaafbare wetgeving en een evenwichtige rechtstoepassing.”

In het licht van de voornoemde conclusies moet volgens Hirsch Ballin de vraag worden 
gesteld of een privaatrechtelijke benadering, zoals al eerder door Berkvens bepleit en 
voorwerp van een lopend ITeR-onderzoek,4 niet de voorkeur verdient. “Een dergelijke 
benadering zou meer kunnen aanknopen bij de momenten dat men ergens last van heeft 
dan bij de gedachte dat we vooraf moeten controleren. Interessant is dan natuurlijk de 
vraag hoe van deze gedachte een vertaling is te geven in de publieke sfeer. Men kan daar-
bij denken aan bestuursrechtelijke aanspraken op correctie of verwijdering op basis van 
zorgvuldigheidsplichten. Dat overheidsregistraties een wettelijke basis moeten hebben is 
niet in discussie.” Hirsch Ballin neemt hierbij ook direct een voorschot op de mogelijke 
kritiek dat een dergelijke benadering niet zou passen in de lijn die is uitgezet op Euro-
pees niveau. “We moeten niet vergeten dat de Europese richtlijn weer sterk beïnvloed is 
door de inbreng van de kant van de Nederlandse deskundigen. Met andere woorden, 

4. J.M.A. Berkvens, ‘Privacywet: dergulering of niet?’, Informatie 1983, nr. 4, p. 42-
45. Momenteel werkt C. Cuijpers (UvT) aan een door ITeR gefinancierd disserta-
tieonderzoek naar de mogelijkheid om de Europese Privacyrichtlijn in het systeem 
van het Burgerlijk Wetboek te implementeren.
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datgene waaraan we ons op Europees niveau committeren is natuurlijk ook weer de echo 
van dat wat tot nu toe het denkpatroon in de Nederlandse wetgeving is geweest. We kun-
nen de discussie – ook in het licht van de momenteel lopende evaluatie van de richtlijn – 
niet doodslaan met het argument dat we braaf de Europese regels moeten volgen.”

Met de stap naar het Europese niveau van privacyregulering komt ook het Handvest van 
de Grondrechten van de EU in het gesprek aan de orde. Voor Hirsch Ballin – die mede 
een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van onderdelen van dit Handvest – vormt de 
wijze waarop daarin de kwestie van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vorm 
heeft gekregen het bewijs van de meer fundamentele vraag of het grondrecht zoals neer-
gelegd in art. 8 EVRM en art. 10 Gw wel op de goede manier is uitgewerkt door zozeer 
te focussen op de risico’s die verbonden zijn aan persoonsregistraties. Hirsch Ballin: “Ik 
stel deze vraag omdat het bij de bescherming van privacy om veel meer dingen gaat dan 
de verwerking van persoonsgegevens en ook om veel meer dan alleen de geautomati-
seerde verwerking daarvan. Door zo te zijn gebiologeerd op de automaten en wat die 
kunnen doen, zijn andere aspecten van privacy niet in dezelfde mate gezien als uitvloeisel 
van de grondwettelijke regelingsopdracht.” Hirsch Ballin doelt dan op alles wat speelt in 
de sfeer van de genetica, kwesties van intrusieve journalistiek en de beschermende func-
tie van goede en werkzame politiële en justitiële registers ten behoeve van de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer. Wat dit laatste punt betreft wijst hij op het belang 
van dergelijke registers – die vanzelfsprekend wel wettelijk genormeerd moeten zijn – 
voor de bescherming tegen aantasting van iemands persoonlijke levenssfeer door derden. 
“Het gaat dan niet om het dienen van een justitieel belang ten opzichte van het bescher-
men van de persoonlijke levenssfeer, maar om de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer door doeltreffend op te treden tegen degene – een particulier – die met ern-
stige misdrijven, zoals een inbraak of verkrachting, daar een inbreuk op maakt. Het is 
immers ook de verkrachter en de inbreker die de privacy van iemand schendt en op dat 
moment zijn goede en werkzame politiële en justitiële registers van groot belang.”
Voor Hirsch Ballin roept een en ander de vraag op of Peter Blok niet inderdaad gevolgd 
moet worden in zijn conclusie5 dat we de twee dimensies van het huidige grondwetsarti-
kel uit elkaar moeten leggen: enerzijds het grondrecht op een behoorlijke omgang met 
persoonsgegevens en anderzijds het grondrecht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in de zin van intimiteitsmogelijkheden om het persoonlijk leven in te richten. 
“De twee staan niet los van elkaar, maar dat geldt ook voor het apart gedefinieerde 
grondrecht op de bescherming van de lichamelijke integriteit. In het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie, dat nu is opgenomen in deel II van de ontwerp-
Grondwet voor Europa, zijn ze in de artikelen 7 en 8 uit elkaar gelegd, waarbij het abso-
luut niet controversieel was om dat zo te doen. Ik denk dat door de twee uit elkaar te leg-

5. P. Blok, Het recht op privacy (diss. Tilburg), Boom Juridische Uitgevers 2002.
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gen we een orderlijker kader voor het behandelen van dit onderwerp krijgen dan het in 
één grondrecht bijeenbrengen van de twee dimensies, waarbij we een situatie hebben 
waarin iets dat feitelijk een deelaspect is van de persoonlijke levenssfeer de discussie zo is 
gaan domineren en dan bovendien ook nog in een sterk veranderende relatie tot techno-
logische ontwikkelingen staat.”

Ten slotte komt het gesprek, mede met het oog op actuele ontwikkelingen zoals de 
invoering van een algemene identificatieplicht, op het thema anonimiteit in relatie tot 
identificeerbaarheid. Voor Hirsch Ballin staat vast dat we toe zijn aan een andere benade-
ring. Het huidige beleid, waarin ons land geen algemene identificatieplicht kent, maar 
op deze regel wel vele specifieke uitzonderingen zijn en worden gemaakt, stuit op gren-
zen en boet aan geloofwaardigheid in: “Van mensen mag je verlangen dat ze ongemas-
kerd deelnemen aan het publieke leven.” En vervolgens: “De argumentatie dat er geen 
algemene ‘compelling social need ’ is aangetoond voor een algemene identificatieplicht 
stuit mijns inziens op geloofwaardigheidsproblemen als men zich realiseert hoe zeldzaam 
de gevallen zijn waarin een met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel toegepaste 
bevoegdheid werkelijk aan de orde zal komen. Dat leert de ervaring in democratieën die 
zo’n verplichting allang kennen.”

“Natuurlijk zijn er allerlei vervolgvragen en valt er veel te reguleren als het aankomt 
op de uitvoeringskwesties, zeker wanneer meer geavanceerde instrumenten voor de uit-
voering van de identificatieplicht worden ingezet. Maar het grondpatroon dient te zijn 
dat mensen kenbaar zijn bij hun maatschappelijk handelen in de publieke sfeer.” Voor 
Hirsch Ballin speelt hierbij ook een belangrijke rol dat juist de beschermende functie van 
een goede toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van persoonsgegevens in beeld moet 
komen. “Ik vind het buitengewoon belangrijk dat de discussie over persoonlijke waardig-
heid en bescherming van persoongegevens ook wordt gevoerd in het licht van deze 
beschermende functie. Neem als voorbeeld DNA-testen en HIV-testen van verdachten. 
Daarbij moet men ook bedenken wat het betekent voor het slachtoffer als er onzekerheid 
is over een mogelijke HIV-besmetting in verhouding tot de buitengewoon eenvoudige 
uitvoering van een test bij een verdachte die – ook wanneer hij achteraf blijkt alleen 
maar verdachte en geen schuldige te zijn – in ieder geval niet onevenredig in wezenlijke 
belangen wordt geschaad en er soms zelfs mee gediend kan zijn.”
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3 Vertrouwen op marktmechanismen en gegevensbescherming als 
onderdeel van een integrale benadering

In gesprek met J.M.A. Berkvens

Voor het formuleren van de diverse ITeR-projecten die in de loop der jaren ter hand wer-
den genomen, is steeds een aantal hoofdthema’s leidend geweest. Leden van de Program-
macommissie ITeR waren als ‘portefeuillehouder’ verantwoordelijk voor onder meer de 
kwaliteitsborging binnen één van deze thema’s. Onder ITeR 1 was het thema ‘de beschik-
baarheid en exclusiviteit van informatie’ onder de hoede van Jan Berkvens, hoogleraar 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en adjunct-directeur Directoraat juridische en 
fiscale zaken, Rabobank Nederland.

Privacybescherming neemt al vele jaren een prominente plaats op de agenda van Berk-
vens in, zowel in zijn wetenschappelijke functie als in zijn werkzaamheden binnen de 
private sector. Rode draad door veel van zijn werk is de stelling dat het privaatrecht ten 
onrechte geen rol is toebedeeld in de regulering van de omgang met persoonsgegevens. 
Reeds ten tijde van de eerste discussies over de Wet persoonsregistraties (WPR), begin 
jaren tachtig, verdedigde Berkvens de opvatting dat het Burgerlijk Wetboek het natuur-
lijk wettelijk regime is voor persoonsgegevensbescherming. Een tweede centraal thema in 
zijn werk zijn de juridische implicaties van nieuwe technologische ontwikkelingen zoals 
elektronische betaalmiddelen en elektronisch berichtenverkeer. In relatie tot de WPR 
signaleerde Berkvens diverse problemen met betrekking tot begrippen en definities van 
de processen en actoren betrokken bij het elektronisch berichtenverkeer.6 Zijn standpun-
ten werden als hypothesen genomen in de ITeR-studie van Jan Holvast, gepubliceerd in 
deel 24 van de ITeR-reeks. Holvast komt in deze studie tot de conclusie dat met name de 
reikwijdte van de nieuwe privacywet (WBP) tot dezelfde onduidelijkheid kan leiden als 
Berkvens die eerder onder de WPR signaleerde. Tot ernstige problemen behoeft het ech-
ter niet te leiden, aldus Holvast. Daarbij pleit Holvast ervoor een belangrijke rol toe te 
kennen aan zelfregulering: “Het toont eens te meer aan hoe belangrijk zelfregulering kan 
zijn daar waar wetgeving er (nog) niet in slaagt om afspraken te maken voor toepassingen 
op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Met name spelen Inter-
change Agreements een rol bij de harmonisering van regels waar in internationaal ver-
band gegevens worden uitgewisseld.”7

6. J.M.A. Berkvens, ‘Dynamische definities’, ISDN en Privacy (red. P. van Hoogstra-
ten), Amsterdam: Otto Cramwinckel 1992, p. 41-54; J.M.A. Berkvens, ‘EDI en 
Privacyregels’, Recht en EDI (red. R.E. van Esch & J.E.J. Prins), Deventer: Kluwer 
1993, p. 151-175.

7.  J. Holvast, Privacyregels voor EDI-berichten, ITeR nr. 24, Deventer: Kluwer 1999, 
p. 202.
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Het verbaast niet dat het onderwerp zelfregulering ook een belangrijk aandachtspunt is in 
het gesprek met Berkvens. Voor hem staat vast dat, juist omdat in de betrekking tussen 
burgers en bedrijven het marktmechanisme een leidende rol speelt, ook gegevensbescher-
ming onderdeel van dit mechanisme dient te zijn. “De gewone civiele relatie tussen 
(rechts)personen onderling moet die betekenis houden die ze altijd heeft gehad. Privacy is 
daar een onderdeel van. Het is dan ook merkwaardig als het aspect privacy daar specifiek 
wordt uitgelicht, wordt uitvergroot, publiekrechtelijke trekken krijgt en wordt onderge-
bracht bij een onafhankelijke toezichthouder die vervolgens opiniërend gaat optreden en 
gaat zeggen wat wel of niet een correcte omgang met de persoonlijke levenssfeer is. In prin-
cipe dient op de markt de natuurlijke ordening plaats te vinden. In die gevallen dat dat niet 
het geval is, daar waar bijvoorbeeld door machtsposities de mogelijkheid ontstaat dat er 
misbruik wordt gemaakt van het gebrek aan macht van de burger, dienen de zaken op 
SER-niveau aangepakt te worden, zoals dat op diverse andere civiele terreinen ook het 
geval is. Het SER-niveau dient mijns inziens de omgeving te zijn waar belangrijke econo-
mische spelers met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties onderhandelen over 
het positioneren van het privacyaspect in de totale relatie tussen burgers en bedrijven.” Dat 
de markt zeer wel in staat is via natuurlijke ordening zorg te dragen voor goede gegevensbe-
scherming toont volgens Berkvens het voorbeeld van de problemen rondom SMS-diensten 
en de gedragscode die vervolgens door de branche in overleg met diverse betrokken instan-
ties is opgesteld. Voor Berkvens staat vast dat de overheid wel een rol heeft in het dreigen 
met wetgeving als stok achter de deur, maar in eerste instantie dan ook niet meer dan dat. 
“Als de overheid dreigt met regels zal de markt in beweging komen. Als de overheid al voor 
zijn beurt met regels komt heeft dat een verlammende invloed op de markt want die doet 
dan niets meer en gaat zitten wachten op de regelgeving.”

Een tweede thema dat in het gesprek aan de orde komt is de effectiviteit van privacywet-
geving in relatie tot technologische ontwikkelingen. Duidelijk is dat momenteel welhaast 
niemand lijkt te weten hoe de regels van de Europese privacyrichtlijn moeten worden 
toegepast op de internetomgeving en derhalve op grensoverschrijdend elektronisch 
berichtenverkeer. Tekenend voor deze situatie – waarin zelfs de opstellers van de regels 
niet weten hoe deze in de online context dienen te worden toegepast – is volgens Berk-
vens de Lindqvist-zaak, die momenteel ter beoordeling bij het Europees Hof van Justitie 
ligt. Daarin staat de vraag centraal of er sprake is van grensoverschrijdend gegevensver-
keer (en dus de Europese regels inzake de export van persoonsgegevens moeten worden 
nageleefd) wanneer gegevens op een vanuit de EU gevoerde weblocatie buiten de EU 
raadpleegbaar zijn.8 Berkvens: “Men weet niet wat men ermee aan moet. Het ergste is dat 

8. Zaak C-101/01, Bodil Lindqvist v. Åklagarkammaren Jönköping, op 23 februari 
2001 door de Zweedse hoogste rechter aanhangig gemaakt bij het Europees Hof te 
Luxemburg. De conclusie van Advocaat-Generaal Tizzano dateert van 19 septem-
ber 2002, maar het arrest was zomer 2003 nog niet gewezen.
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een en ander al medio jaren negentig is gesignaleerd, maar dat de verantwoordelijke 
beleidsmakers op zowel Europees als nationaal niveau de problemen altijd hebben ont-
kend en dat nu, als de zaken echt serieus worden, iedereen het met elkaar oneens is, met 
als gevolg dat de diverse partijen die zijn betrokken bij elektronisch berichtenverkeer met 
een flinke rechtsonzekerheid blijven zitten.”

Sprekend over de vraag hoe het anders zou moeten, betoogt Berkvens dat de bescher-
ming van persoonsgegevens als onderdeel van een specifieke context geregeld dient te 
worden en niet als eigenstandig onderwerp. Voor hem staat centraal dat persoons-
gegevensbescherming veelal slechts één van de vele punten is waarover burgers zich 
binnen een bepaalde context een oordeel vormen. Berkvens: “Kijk bijvoorbeeld naar 
grensoverschrijdende elektronische handel en hetgeen daarbij voor consumenten van 
belang is. Als een consument iets in het buitenland bestelt wil hij dat het product daad-
werkelijk arriveert, dat zijn betaling niet ergens in cyberspace kwijtraakt en dat, als 
dingen kapot gaan, er een adres is waar men ze hersteld kan krijgen. Of er hier of daar 
ook nog wat persoonlijke gegevens over de lijn gaan, waar wat mee zou kunnen gebeu-
ren, is dus slechts één van de vele aspecten. Je moet niet praten over het reguleren van 
privacy in een grensoverschrijdende elektronische context als je niet in staat bent ook het 
andere te reguleren. Ik zou de zaken willen omdraaien en zeggen: regel de gehele elektro-
nische commercialiteit en pas daar ook het onderdeel persoonsgegevensbescherming in, 
maar dan in de juiste dimensie, als onderdeel van een groter geheel. Er zijn momenteel al 
diverse voorbeelden van een dergelijke integrale benadering waarin gegevensbescherming 
een onderdeel van een breder te regelen context is. Kijk naar voorbeelden als de belas-
tingwetgeving en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.” De uitwerking van 
een integrale benadering in de context van privacy en elektronische handel illustreert 
Berkvens aan de hand van de informatieplichten die op aanbieders rusten. Het zou bete-
kenen dat er middels één regelsysteem plichten worden opgelegd voor niet alleen de 
informatievoorziening inzake de kenmerken van de elektronische dienstverlening als 
zodanig en de accessoire gegevensstromen die nodig zijn voor de afwikkeling van de 
transactie, maar ook over hetgeen er gebeurt met de persoonsgegevens die in het kader 
van de dienstverlening worden verzameld en verwerkt.

Op de vraag hoe Berkvens vanuit deze benadering de aanpak van de met name uit het 
buitenland afkomstige ongewenste e-mailberichten ziet, is zijn antwoord dat regelgeving 
op dit punt nauwelijks uitvoerbaar en handhaafbaar zal blijken te zijn. “De minder nette 
bedrijven zullen gewoon nooit te pakken zijn en als we er kennelijk vrede mee hebben 
dat van een kwart van de bevolking ieder jaar een fiets wordt gestolen en daar gebeurt 
niets aan, dan is deze problematiek denk ik ook één van de ergernissen waarmee we zul-
len moeten leren leveren.” Of er dan een rol voor technische beschermingsmiddelen is 
weggelegd, zal volgens Berkvens alleen door de markt zelf bepaald kunnen worden. Een 
brede beschikbaarheid en toepassing van dergelijke middelen zal immers handenvol geld 
kosten en ook de techniek zal nog een flinke slag moeten maken. “Ik heb er niets op 
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tegen om technische beschermingsmaatregelen als Privacy Enhancing Technologies toe te 
passen, maar wel indien dit geforceerd gebeurt vanuit een soort van ideologie.”

Als het gesprek zijn afronding nadert, komt toch nog een laatste punt op tafel. Sprekend 
over de ontwikkeling van gedragscodes op Europees niveau komen we ook op de toetsing 
daarvan door de artikel-29-werkgroep. Berkvens uit hierbij zijn verbazing over het ont-
breken van enig forum om een eventuele uitspraak van deze werkgroep te toetsen: “Het 
is betrekkelijk eenvoudig om naar de bestuursrechter of de ombudsman te gaan als in ons 
land een overheidsinstantie iets doet waar je het niet mee eens bent. Maar als de artikel-
29-werkgroep er een potje van maakt, is er niets of niemand die daar iets aan kan doen.” 
Het volledig ontbreken van enige rechtszekerheid (termijnen voor procedures en 
beroepsmogelijkheden – kortom, bescherming) voor een organisatie die een gedragscode 
op Europees niveau voorlegt voor goedkeuring is volgens Berkvens een ernstige omissie 
in de huidige systematiek. Aandacht hiervoor is derhalve duidelijk gewenst.
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4 Techniek, eigen verantwoordelijkheid en de WBP als het summum 
van repressieve tolerantie

In gesprek met J. Holvast

Wie leest in zowel een aantal ITeR-studies als andere publicaties krijgt de indruk dat met 
de introductie van iedere nieuwe technologische toepassing onze maatschappij wordt 
geconfronteerd met weer nieuwe problemen en risico’s. In veel van deze studies menen 
de auteurs dat de wetgever een belangrijke rol toebedeeld moet krijgen in de aanpak van 
de problemen en risico’s. Een techniek als datamining,9 waarnaar in een drietal ITeR-stu-
dies vanuit een verschillende invalshoek onderzoek werd gedaan, is daar een illustratief 
voorbeeld van.10 Zo concludeerde één van de ITeR-studies: “Het dataminingproces biedt 
schijnbaar onbeperkte mogelijkheden bij het gebruik ervan maar evenzoveel mogelijkhe-
den tot misbruik. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 
burger en het belang van de integriteit van de strafrechtspleging is een regeling die speci-
fieker voor het dataminingproces is toegerust, gewenst. Wanneer deze regeling ontbreekt, 
bestaat onder meer het gevaar dat er vanwege het complexe karakter van het datamining-
proces bij opsporingsinstanties en burgers onduidelijkheid ontstaat omtrent de toepas-
sing van dat proces.”11

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat met iedere nieuwe technologie een geheel 
uniek complex van vragen en onduidelijke risico’s naar voren treedt. Jan Holvast is één 
van hen. Voor hem staat vast dat er bij datamining niets nieuws onder de zon is en dat 
specifieke en uitgesponnen regels veelal niets meer dan schijnzekerheid bieden. Een 
gesprek over de misvattingen rondom datamining, eigen verantwoordelijkheid en een 
overbodige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Jan Holvast heeft, evenals enkele andere gesprekspartners in dit essay, de Nederlandse 
privacydiscussie vanaf het prille begin meegemaakt. Samen met Kuitenbrouwer, Verkade 
en De Graaf nam hij in 1970-1971 het initiatief tot het opstellen van een nota voor een 
aanzet tot privacywetgeving. Daarin lag de nadruk op inzage, correctie en andere instru-
menten die de positie van de geregistreerden konden versterken. Het document is des-
tijds mede aanleiding geweest tot het instellen van de commissie-Koopmans. Sedertdien 
heeft het thema privacybescherming Holvast niet losgelaten en heeft hij vele kanten van 

9. Datamining, ook wel knowledge discovery in databases (KDD) genoemd, kan wor-
den omschreven als het afleiden van nieuwe informatie en kennis door middel van 
analyse van in databases opgeslagen gegevens.

10. J. Holvast, Het gebruik van persoonlijkheidsprofielen in de publieke sector, ITeR nr. 
42, Den Haag: Sdu 2001; E. Schreuders, Data mining, de toetsing van beslisregels & 
privacy, ITeR nr. 48, Den Haag: Sdu 2001; R. Sietsma, J. Verbeek & J. van den 
Herik, Datamining en opsporing, ITeR nr. 55, Den Haag: Sdu 2002.

11. Sietsma, Verbeek & Van den Herik 2002, p. 144.
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de zaak van dichtbij meegemaakt: de wetenschappelijke kant bij het werk aan zijn disser-
tatie,12 de burgerbelangen tijdens zijn jarenlange inzet voor de Stichting Waakzaamheid 
Persoonsregistratie en de visie van de gebruikers van persoonsgegevens via zijn Privacyad-
vies- en Onderzoeksbureau Holvast & Partner. In al deze jaren heeft Holvast bij vele 
nieuwe ontwikkelingen een soort van ‘aha-erlebnis’ gehad. Zo ook bij datamining. “Mijn 
stelling is dat hier niets nieuws aan de hand is en het eigenlijk een opgeklopt verhaal is, 
met een heel mooi technisch sausje dat op een uitstekende wijze wordt verkocht door de 
mensen die zich daarmee bezighouden en daar goud geld aan verdienen. Maar in feite is 
het niets meer dan een stukje statistische analyse waarbij de technieken die gebruikt wor-
den nieuw zijn, of beter gezegd geavanceerd zijn. Maar of je dit nu doet met de oude 
wijze van ponskaarten of je doet het met behulp van automatisering; het principe is oud 
en verandert niet. Het is meer een intensivering dan dat het iets totaal nieuws is. Kijk 
bijvoorbeeld naar zoiets als de daderanalyse. Dat is iets wat je in de jaren twintig en der-
tig van de vorige eeuw al tegenkwam. Dezelfde principes werden toen ook gebruikt, zij 
het op een heel primitieve wijze. Maar deze principes zijn, kijkend naar datamining, in 
essentie niet gewijzigd. Het enige verschil is dat de datawarehousing nu aanzienlijk 
geavanceerd is omdat men veel meer en veelsoortige gegevens kan samenvoegen in een 
database.” Maar ook hier plaatst Holvast een belangrijke kanttekening. Datawarehousing 
wordt totaal overschat waar het de mogelijkheden ervan aangaat. “Als je in de praktijk 
kijkt wat koppelen nog steeds inhoudt – en dat is integreren en samenvoegen van bestan-
den – dan blijkt dat er dermate veel fouten in deze bestanden voorkomen dat we hele 
grote vraagtekens moeten zetten bij de kwaliteit van de gegevens die in de database zijn 
opgenomen. Wanneer op dergelijke bestanden een analysetechniek wordt losgelaten, 
loop je het grote gevaar het dood te analyseren: je krijgt er altijd wel iets uit en deze uit-
komst lijkt ook altijd wel interessant, maar de grote vraag is of datgene wat eruit komt 
ook echt zinvol is. Die vraag wordt bij datamining eigenlijk nooit gesteld. Als je ziet hoe 
de uitkomst van datamining rammelt en conclusies oplevert die totaal nergens op slaan, 
maar vervolgens wel worden gebruikt voor hetzij marketing, hetzij opsporing, dan stel ik 
vast dat we nog net zo primitief bezig zijn als in de jaren twintig. Alleen gooien we er nu 
een mooi technisch sausje overheen om de indruk te wekken dat het exact, adequaat en 
juist, kortom perfect, is. Men laat zich leiden door de techniek en denkt niet langer na 
over de vraag “hoe verklaarbaar is de uitkomst en hoe dicht zit die uitkomst aan bij het-
geen we verwacht hadden? En als we het niet verwacht hadden, zit er dan niet een logi-
sche fout in?’ Nee, men gelooft blindelings in de uitkomst. Maar het feit is wel dat op 
basis van deze onbetrouwbare uitkomsten de private sector discrimineert en de publieke 
sector stigmatiseert.”

12. J. Holvast, ‘Op weg naar een risicoloze maatschappij?’: de vrijheid van de mens in het 
informatietijdperk (diss. Leiden), Schoonhoven: Academic Service 1986.
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Voor Holvast staat dan ook vast dat het onderwerp datamining veel meer te maken heeft 
met artikel 1 van de Grondwet dan met artikel 10. Daarom ook is hij van mening dat de 
Commissie Gelijke Behandeling zich met deze problematiek moet gaan bemoeien. Maar 
dan zou deze Commissie wel veel meer bevoegdheden moeten krijgen, zodat burgers niet 
met een kluitje in het riet worden gestuurd. Samen met het College bescherming per-
soonsgegevens zou de Commissie kunnen optrekken in het afstraffen en bestrijden van 
misstanden bij datamining.

Sprekend over het College bescherming persoonsgegevens laat Holvast zich zeer kri-
tisch uit over het dataminingrapport getiteld Gouden bergen van gegevens.13 “Dat rapport 
zit zo ongelofelijk slecht in elkaar dat blijkt dat men er niets van heeft begrepen. Maar 
het gaat wel een eigen leven leiden, alsof nu plotseling informatie goud waard is. Ik heb 
ook altijd problemen met de term informatiesamenleving want sinds Christus leven we 
in een informatiesamenleving, alleen we hebben nu de technieken om op een andere 
manier met die informatie om te gaan. Maar dat gold ook voor de boekdrukkunst en 
voor alle vormen van informatieverwerking die in de loop der tijd zijn ontwikkeld. Het 
is niet iets nieuws dat informatie belangrijk is. Informatie is altijd belangrijk geweest en 
als je dan aankomt met gouden bergen van gegevens dan denk ik ‘jongens, waarover heb-
ben jullie het nu eigenlijk?’”

Het gesprek komt hiermee op het bredere onderwerp van de mogelijke risico’s van tech-
nologie voor privacy. Voor Holvast is duidelijk dat gedurende het gehele ontwikkelings-
proces van privacybescherming de techniek een veel te grote nadruk heeft gekregen. Star-
tend bij de jaren zeventig heeft het wantrouwen in de overheid aan de ontwikkelingen 
ten grondslag gelegen en natuurlijk is dat bevorderd door de techniek, maar niet 
andersom. “Dat is altijd een denkfout die wordt gemaakt. Onwil en weerstand tegen de 
overheid alsmede het gevoel van dwang dat men mee moest doen met de volkstelling 
waren cruciale factoren. Het is natuurlijk absurd dat de opkomstplicht voor de verkiezin-
gen wordt afgeschaft vanuit de overtuiging dat burgers mondig genoeg zijn en zelf wel 
kunnen bepalen of zij aan verkiezingen wensen deel te nemen, maar dat de overheid wel 
twee jaar later komt met een onzinnige volkstelling en de burgers dwingt om mee te 
doen, waarbij je, als je niet meedoet, kunt worden veroordeeld tot 14 dagen hechtenis of 
1000 gulden boete. Die dwang en dus de aantasting van vrijheid heeft een veel belang-
rijkere rol gespeeld in de privacydiscussie dan de techniek.” Holvast wijst ook op de 
Memorie van Toelichting bij de WBP, waar de automatisering een eigen leven is gaan 
leiden. Handmatige dossiers kunnen echter tien maal bedreigender voor privacy zijn dan 
automatisering. Kijk naar wat er zoal in dossiers staat, het feit dat ze nooit worden 
geschoond, met als gevolg dat zich fout op fout stapelt. Daarmee wil hij niet betogen dat 

13. J.J. Borking, M. Artz & L. van Almelo, Gouden bergen van gegevens: over dataware-
housing, datamining en privacy, Den Haag: Registratiekamer, A&V-10, 1998.
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techniek überhaupt geen rol speelt, maar met name de toon die in de MvT doorklinkt in 
de zin van een volstrekte ontkenning dat dossiers ook gevaren met zich meebrengen, gaat 
hem te ver. “Techniek is bovendien slechts een hulpmiddel. Het is de politiek die dingen 
geoorloofd maakt. Privacy is een kwestie van belangenafweging en dus een politieke 
kwestie. Als de politieke keuze eenmaal is gemaakt heeft men de techniek om daar uit-
voering aan te geven. Maar ik zou het primaat nooit bij de techniek willen leggen. Het is 
de politiek waar in eerste instantie de afweging wordt gemaakt.” Maar op de reactie dat 
de politieke belangenafweging toch ook wordt gevoed door de nieuwe mogelijkheden 
van de techniek, reageert Holvast sceptisch: “Als ik kijk naar met name de Tweede 
Kamer, dan stel ik vast dat die zo’n vaag beeld hebben van wat de techniek kan en zoal 
aan mogelijkheden biedt. Ze geloven alles, zonder echt veel benul van de zaken te heb-
ben. Politici en parlementariërs laten zich de kennelijke mogelijkheden veelal gewoon 
influisteren. Bovendien: 11 september heeft toch een veel en veel grotere impact gehad 
dan welke techniek dan ook?”

Daarmee komt ook het belang van artikel 10 Grondwet in het gesprek aan de orde. In de 
ogen van Holvast is gegevensbescherming totaal niet belangrijk. “Ik vind het altijd heel 
opvallend dat de oude Registratiekamer aangaf: ‘wij beschermen jullie gegevens’. Dan is 
mijn reactie: ja precies, jullie hebben je werk nooit goed gedaan. Jullie zouden de privacy 
moeten beschermen, maar jullie weten helaas niet wat privacy is.” Voor Holvast staat vast 
dat men vanuit een soort van onmacht is teruggevallen op gegevensbescherming. Maar 
gegevensbescherming is in zijn ogen niet meer dan een stukje beveiliging, een stukje 
afspraken maken over juistheid en dergelijke. Privacy is veel meer. Het is vrijheid, zelfbe-
schikkingsrecht. Zolang het niet echt wordt erkend als een fundamenteel menselijk 
recht, is het gedaan met privacy en kan het net zo goed worden afgeschaft, althans moet 
het niet worden opgenomen in de Grondwet. Holvast: “Dan kun je nog zo veel maatre-
gelen nemen, nog zo veel wetten maken, maar ze stellen in feite niets voor. De Wet 
bescherming persoonsgegevens is het summum van een vorm van repressieve tolerantie. 
Je mag je eigen gegevens inzien in bepaalde situaties. Als ze echt onjuist zijn mag je ze ook 
nog eens een keer corrigeren, maar als het gaat om fundamenteel gebruik door politie, 
veiligheidsdiensten en nog een aantal zaken dan maakt de overheid wel uit wat mag en 
wat niet mag.” Holvast wijst op de recente Europese privacy- en elektronische communi-
catierichtlijn. Aan de ene kant zegt de Europese wetgever: spam mag alleen met toestem-
ming. Maar aan de andere kant werkt ze net zo hard mee aan een situatie waarin alle 
verkeersgegevens beschikbaar kunnen komen. Zolang een dergelijke onevenwichtigheid 
bestaat, kan in de ogen van Holvast niet worden gesproken van privacybescherming. 
“Dit soort vormen van wetgeving zegt mij dus weinig, het levert mij werk op, maar dat is 
dan ook het enige.” Meer dan in het verleden moet volgens Holvast de fundamentele 
vrijheid van de burger een veel grotere rol spelen bij de politieke beslissingen die worden 
genomen.
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Op de vraag in hoeverre Nederland het debat over privacybescherming kan beïnvloeden 
in een tijd waarin Europa bij wetgeving het voortouw neemt en de VS eist dat passagiers-
gegevens beschikbaar worden gesteld, antwoordt Holvast dat ons land in de internatio-
nale discussie een zo kleine rol speelt, dat het enkel iets kan bereiken door met andere 
partners om de tafel te gaan zitten. Maar een gremium zoals nu de artikel-29-werkgroep 
en de wijze waarop het functioneert ziet hij niet zitten. Men is daar enkel weer bezig met 
een vorm van gegevensbescherming. Wel positief is hij over de recente acties van het Col-
lege bescherming persoonsgegevens, zoals de kritische toon in het laatste jaarverslag en 
de mededeling dat van privacy een karikatuur wordt gemaakt. Daarnaast ziet hij een 
belangrijke rol weggelegd voor consumentenorganisaties en burgerrechtenbewegingen. 
Bits of Freedom en EPIC zijn in zijn ogen hele goede initiatieven, maar er zouden er 
meer van moeten komen. Het succes van de OHRA-zaak laat zien wat het effect kan zijn 
van groepsacties.14 Het is precies vanwege deze zaak waarom Amsterdam nog steeds een 
van de steden is die het nauwste let op privacybescherming. Consumentenorganisaties en 
burgerrechtenbewegingen moeten zeker niet al hun energie stoppen in het boven tafel 
krijgen van gegevens en het gebruik en verstrekken daarvan. “Je weet niet wat er allemaal 
gebeurt en dat moet je ook niet allemaal willen weten, want dan wordt je gek. Maar het 
is wel tijd dat de andere zijde eens veel meer wordt benadrukt. En dan bedoel ik het 
andere verhaal dan het mooie beschermingsverhaal dat we tot nu toe hebben gehoord. 
Natuurlijk erken ik dat ik ook meewerk aan het optuigen van dat mooie verhaal, het is 
mijn werk, maar soms heb ik er wel moeite mee.”

Sprekend over zijn werkzaamheden voor bedrijven en organisaties die met persoonsgege-
vens omgaan, komt de rol van zelfregulering aan de orde. Kijkend naar zijn ervaringen 
van de afgelopen jaren meent Holvast dat zelfregulering een veel grotere rol zou kunnen 
spelen en dat de wetgever daar meer oog voor dient te hebben. De overheid moet de pri-
vate sector die zelfreguleringskant ook veel meer gunnen. “Ik heb ondanks alle scepsis 
die ik op een aantal onderdelen heb, de indruk dat men in de private sector geneigd en 
bereid is om op een goede wijze met persoonsgegevens om te gaan. De eigen stallen wor-
den wel degelijk uitgemest, er is duidelijk sprake van zelfreiniging en men stelt binnen 
het eigen circuit de noodzakelijke normen op.” Zijn ervaringen met de publieke sector 
zijn veel minder positief en Holvast heeft dan ook geen fiducie in het zelfreinigend ver-
mogen binnen de publieke sector. Dat heeft in zijn ogen alles te maken met het ontbre-
ken van machtsverhoudingen. Privacy als een afweging van belangen speelt niet bij de 
overheid. “Ik heb met vele overheidsorganisaties op diverse niveaus te maken gehad en 
de arrogantie daar is niet te beschrijven. Het interesseert ze gewoon geen moer.”

14. Ambtenarengerecht Amsterdam, 28 juli 1989, TAR 1989, 205; CRvB, 16 juli 
1991, TAR 1991, 170; Ambtenarengerecht Amsterdam, 4 februari 1992, TAR 
1992, 83; Ambtenarengerecht Amsterdam, 4 juni 1992 en CRvB, 21 oktober 
1993. De laatste twee uitspraken zijn gepubliceerd in Computerrecht 1994, p. 22.
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Zijn ervaringen hebben er toe geleid dat waar hij in de jaren tachtig nog sceptisch stond 
tegenover het voorstel van Berkvens om de bescherming van persoonsgegevens via het 
Burgerlijk Wetboek te regelen, hij nu een voorstander van een dergelijke aanpak is. “Ik 
denk dat het tijd wordt de WBP zo snel mogelijk af te schaffen. Van de constructie via 
het BW die destijds door Jan Berkvens is voorgesteld, ben ik steeds meer een voorstan-
der. Ik heb daar meer vertrouwen in dan de situatie zoals die nu is: een uitgesponnen wet 
die de indruk wekt dat er een soort bescherming vanuit gaat, terwijl dat natuurlijk onzin 
is. De wet biedt niet meer dan schijnbescherming en een toezichthouder als het CBP is 
op zich heel aardig, maar je moet je er nu ook weer niet te veel van voorstellen.” Holvast 
brengt de nota in herinnering die hij ruim 25 jaar geleden met Kuitenbrouwer, Verkade 
en De Graaf schreef en meent dat inmiddels is bereikt wat ze destijds wilden bereiken, 
namelijk een aantal rechten voor geregisteerden, vormen van toezicht en – voorzover 
mogelijk – een grotere doorzichtigheid. En direct wijst hij er op dat die doorzichtigheid 
natuurlijk niets heeft te maken met een meldingsplicht. Dat is grote onzin. Doorzichtig-
heid heeft alles te maken met mentaliteit, de instelling om te laten zien waarmee je bezig 
bent. Voor Holvast is daarmee in feite de hele WBP overbodig en dat geldt ook voor de 
WPolR en al die wetten die zo nauwkeurig uitgewerkt zijn. Wetgeving moet ertoe dienen 
de burger machtiger te maken, door hem een recht op inzage te geven en mogelijkheden 
te bieden om misstanden aan de kaak te stellen. Het CBP zou daar een rol bij kunnen 
spelen, maar dan op een heel andere manier dan nu het geval is, namelijk door de klach-
ten van burgers serieus te nemen en daar iets mee te doen. “Zij moeten een instrument 
zijn om de machtspositie van de burger te bevorderen, maar zij kunnen nooit de privacy-
bescherming van de burger overnemen. Dat is een contradictie.”

Het gesprek – dat voorafgaand aan een redactievergadering van het enige Nederlandse 
privacytijdschrift, Privacy & Informatie plaatsvindt – is aan een afronding toe en we 
keren terug naar het hoofdthema, datamining. Holvast noemt een persoon in wiens werk 
hij veel van zijn eigen standpunten inzake de relatie tussen privacy en datamining her-
kent, Joseph Weizenbaum. Weizenbaum was de grote man achter CPSR, een organisatie 
die streeft naar meer aandacht voor het belang van maatschappelijke en ethische verant-
woordelijkheid in ons handelen. Hij schreef in de jaren tachtig een in de ogen van Hol-
vast fenomenaal boek over Computer Power and Human Reason. Centraal thema daarin is 
dat onze huidige maatschappij de eigen verantwoordelijkheid mist bij activiteiten op het 
terrein van de automatisering. Holvast ziet dit ook terug bij datamining. “In de hele dis-
cussie over datamining mis ik het aspect van de wetenschappelijke verantwoordelijkheid 
en de ethiek. Alles wordt ontdaan van de verantwoordelijkheden die aan de inzet van 
deze techniek ten grondslag liggen. Zo van ‘ga maar aan het wiel draaien en de techniek 
doet het wel’. Nee, de inzet van technologie laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid. 
In essentie is het dus geen techniek maar ethiek. Kortom, de eigen verantwoordelijkheid 
voor hetgeen je met de techniek doet.”
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5 Na de ontkenning komt verwerking en ontdekking. Over oppassen 
voor punaisepoetsen van principes

In gesprek met P. Hustinx

Internationalisering en ICT zijn welhaast onlosmakelijk met elkaar verbonden en daar-
mee kwamen ook diverse geografisch gebonden uitgangspunten van het recht voor pro-
blemen te staan. Er is inmiddels nauwelijks een deelgebied van het recht meer te noemen 
dat niet wordt geconfronteerd met de toepassings- en handhavingsproblemen in de gren-
zeloze wereld van het Internet. Privacy evenmin, zo laten ook diverse ITeR-studies zien. 
In een poging de problemen aan te pakken zijn inmiddels diverse initiatieven op het 
niveau van wet- en regelgeving ontplooid. Vooral de Europese wetgever heeft daarbij zijn 
beste beentje voorgezet. Een actieve rol in de ontwikkeling en uitbouw van het Europese 
privacybeleid is weggelegd voor de zogenaamde artikel-29-werkgroep. Peter Hustinx, 
voorzitter van de Nederlandse toezichthouder, het College bescherming persoonsgege-
vens (CBP), trad enige tijd op als voorzitter van deze Europese werkgroep. In een 
gesprek doorspekt met Engelse termen schetst Hustinx een beeld van de ontwikkelingen 
en uitdagingen op het terrein van internationale privacybescherming.

Het gesprek begint in het verleden. Met zijn blik op de Haagse skyline schetst Hustinx 
een beeld van de VS in de jaren zestig en zeventig vorige eeuw, toen privacy hoog op de 
politieke agenda stond. Hij wijst op de publicatie van het ‘prachtig mooie rapport, met 
vijf dikke bijlagen’, van de Privacy Protection Study Commission uit 1977 en in alles ont-
staat het beeld van een periode waarin de Amerikanen parallel aan de Europeanen bezig 
waren in de ontwikkeling en verdere doordenking van privacybescherming. Als adjunct-
secretaris van de commissie-Koopmans was Hustinx in de positie om deze ontwikkelin-
gen van nabij te volgen. Maar het waren die allereerste contacten die hem ook in aanra-
king brachten met grote verschillen in de benadering van privacybescherming. “Ik heb in 
de Raad van Europa aan de discussies deelgenomen en ben op werkbezoek naar de VS 
gegaan. Daar heb ik de secretaris ontmoet van de Privacy Protection Study Commission. 
Hij toonde zich zeer geïnteresseerd in ons wetgevingswerk, maar sprak daarbij direct de 
woorden: ‘but in the US you would need a much stronger rationale to build such a 
structure’. Dat was voor mij de eerste heel duidelijke kennismaking met een totaal ver-
schillende taxatie van privacybescherming.” Het was een opmerking die voor Hustinx 
tekenend is gebleven bij al zijn latere ervaringen met pogingen tot internationale priva-
cybescherming.

Nu, vele decennia later, stelt de voorzitter van het CBP vast dat er gaten zijn gevallen in 
de verhouding tussen de VS en Europa bij het denken over privacyregulering. En 
opnieuw heeft hij de ontwikkelingen van zeer nabij kunnen meemaken. Voor Hustinx 
staat vast dat zowel de opkomst van het internet en de grensoverschrijdende problemen 
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die daarmee ontstonden alsook het systeem van de Europese Privacyrichtlijn een wezen-
lijke rol hebben gespeeld in een langzame weg naar wederzijds respect voor verschillen in 
reguleringstraditie, maar zeker ook vanuit de VS meer oog voor de tekortkomingen van 
hun eigen benadering. “Ik neem waar dat de discussie over de richtlijn, ook in de VS, 
een enorme reflexwerking heeft gehad. Als daar in de jaren negentig aandacht is ontstaan 
voor privacybescherming dan is dat in de eerste plaats omdat men met de ontwikkeling 
van internet aanliep tegen het eigen gebrek aan een goede reguleringsinfrastructuur, 
maar direct daarachteraan kwam de gedachte ‘o jee, straks gaan die Europeanen het gege-
vensverkeer blokkeren.’” Vanuit zijn lidmaatschap en voorzitterschap van de Europese 
artikel-29-werkgroep was Hustinx langs de zijlijn betrokken bij de onderhandelingen 
met de Amerikanen. En over zijn inbreng daarbij merkt hij op: “Ik heb meer dan eens bij 
de Amerikanen neergelegd: kijk, in Europa is dit een geheel andere discussie. Het gaat 
niet over bescherming van consumenten en het is niet alleen fairness. Het gaat hier over 
privacy, over grondrechten en over mensenrechten, en dat is in Europa niet alleen free 
speech of no torture”. Juist door hoog in te zetten via de mensenrechten werd het voor de 
Amerikanen duidelijk dat er toch echt een duidelijke noodzaak was om in beweging te 
komen. En toen kwam het systeem van Safe Harbor om de hoek kijken.

Ten tijde van dat proces, zo schetst Hustinx, heeft de artikel-29-werkgroep veel geïnves-
teerd in het ontwikkelen van een theorie wat nu toch in vredesnaam ‘adequate protection’ 
zou kunnen zijn. Want als onderhandelingsresultaat hadden mensen er wel simpele 
ideeën over, maar die waren natuurlijk niet uitgewerkt. Adequacy is direct gezien als een 
functioneel begrip en vanaf het begin af aan was duidelijk dat er meerdere wegen naar 
Rome leiden. “Het gaat er niet om in hoeverre een regeling in een derde land op onze 
Europese wetgeving lijkt. Voorop staat een functionele benadering: ‘wat levert het op?’. 
Daarbij volgden we twee sporen. Allereerst een opsomming van de inhoudelijke aan-
dachtspunten, de normen. Daarnaast het tweede spoor, namelijk het middel om dat 
effectief te maken: compliance. Langs deze lijnen zijn we gaan werken. En toen we dat 
afzetten tegen het voorhanden recht in de VS was direct duidelijk dat er in ieder geval 
‘overall’ geen ‘adequacy’ kon zijn, wellicht wel op enkele onderdelen, maar dat was dan 
ook alles.” Met op de achtergrond het schrikbeeld van blokkades is er een proces ont-
staan dat zou kunnen worden betiteld als onderhandeling, maar wat voor Hustinx veel-
eer een dialoog was in een oprechte poging te overbruggen en met, zoals hij het heeft 
ervaren, aan Amerikaanse zijde een enorm leerproces. “Het is niet leuk om te horen dat 
je systeem ‘inadequate’ is. Waarom zouden die lui bewegen, ze hebben met de Europea-
nen wel meer gekke discussies, zoals over bananen en wat al niet. Maar men had inmid-
dels ook al zelf door dat met name door het internet er een aantal tekorten in het regule-
ringssysteem was ontstaan.” De Amerikanen investeerden aan de ene kant in betere 
zelfregulering (muscles and teeth, aldus het jargon) en voerden aan de andere kant het 
debat hoe die brug met Europa te bouwen. Zoals bekend, leverde dit proces na eindeloos 
heen en weer praten over het beschermingsniveau en handhavingssysteem, uiteindelijk 
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de zogenoemde Safe Harbor Principles op. Hustinx heeft aan het gehele proces duidelijk 
een goed gevoel overgehouden. “Ik heb dit altijd een indrukwekkende maar ook 
geslaagde poging gevonden en de test is, gaat het systeem van Safe Harbor opleveren wat 
het beoogt op te leveren. In aantallen valt het nog tegen, maar het gaat om diverse grote 
bedrijven en als ik zie wat er is gebeurd bij diverse bedrijven dan zeg ik ‘dat is puur goed’, 
‘als dat standaard is voor Europa, dan prima’.

De hele discussie is gevoerd vanuit de gedachte ‘er moet wetgeving komen in de VS’, 
natuurlijk zou dat wenselijk zijn, maar die is er nu eenmaal niet en zal er de eerstko-
mende jaren zeker ook niet komen. En dan is Safe Harbor een zeer interessante brug.”

De discussie over grensoverschrijdend gegevensverkeer heeft ook het denken over de 
wijze waarop gegevensbescherming vorm kan krijgen diverse stappen verder gebracht. In 
het voorjaar van 2003 publiceerde de artikel-29-werkgroep een leidraad voor multinatio-
nals die interne gedragscodes, zogenaamde binding corporate rules willen opstellen. Het is 
de nieuwste loot aan de stam van instrumenten waarmee adequate protection kan worden 
vormgegeven. Van de benadering ‘hoe kun je bescherming in een land of een deelsector 
adequaat maken’, via ‘fine-tuning middels contracten’, is nu de laatste ontwikkeling het 
opstellen van een corporate policy waarin een bedrijf van top tot werkvloer aan de hand 
van interne richtlijnen, implementatietrajecten en externe controle een beleid formuleert 
voor de omgang met persoonsgegevens. Hustinx geeft aan dat er inmiddels diverse proe-
ven lopen, waarbij in ons land Shell is geïnteresseerd en in Duitsland en de VS in Daim-
ler Crysler. Kortom, ook daar zie je dat men de beginselen die in Europa zijn ontwikkeld 
in essentie onderschrijft en men het op zich neemt om de doorwerking van die beginse-
len in de organisatie serieus te nemen, aldus Hustinx. “Dat spoort helemaal met wat we 
hier meemaken, namelijk na de ontkenning komt de verwerking en komt de ontdekking 
wat een dergelijke benadering voor een bedrijf kan opleveren. Ik was in februari op de 
derde internationale vergadering van privacyfunctionarissen in de VS en daar zitten 
300 mensen die geheel of gedeeltelijk hun dagtaak hebben aan zaken rondom privacy. 
Dat is natuurlijk een kleine bende vergeleken met de hele VS, maar daar zitten wel tien 
mensen van Microsoft en die zitten daar niet alleen maar om de klanten voor de gek te 
houden. Het is een enorme inhaalslag, maar als men het ter hand neemt doet men het 
ook serieus.”

Op de vraag of dit toenemend vertrouwen in private sturingsinstrumenten als contracten 
en corporate policies niet ook zou kunnen betekenen dat een rol is weggelegd voor het pri-
vaatrecht bij de bescherming van persoonsgegevens, antwoordt Hustinx ontkennend. 
“Natuurlijk zou je een heleboel regels van de WBP kunnen verspijkeren in de Awb en het 
BW en ze kunnen voorzien van diverse strafsancties. Maar ik denk dat je dan de pointe 
net mist, namelijk juist de integrale aanpak en de verzekering dat een en ander ook daad-
werkelijk wordt nageleefd. Zowel het bestuursrecht als het burgerlijk recht leggen in 
wezen voortdurend de nadruk op het initiatief van de belanghebbende. Het gehele pro-
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cesrisico ligt dus bij de individuele burger en uiteindelijk is de gehele samenleving er niet 
mee gediend als de handhaving niet wordt geactiveerd. De bescherming van persoonsge-
gevens heeft ook een publieke dimensie, hetgeen betekent dat er in het algemeen gespro-
ken verkeersregels moeten zijn om dit belang te beschermen.” Hustinx erkent dat de 
commissie-Koopmans vanuit het controledenken op een te zwaar model inzette en in 
verhouding te weinig aandacht had voor de inhoud. Maar dat is wetenschap achteraf. 
Voor de voorzitter van het CBP staat vast dat het andere uiterste van het controledenken, 
namelijk een volledig vertrouwen op de mechanismen van de markt, ook niet wenselijk 
is. Een dergelijke aanpak mist het voordeel van een integrale benadering en onafhanke-
lijk toezicht. En over zijn eigen college: “De weg die wij als onafhankelijk toezichthouder 
kiezen is niet om met een club van 1000 man erbovenop te zitten, maar wel de weg van 
het multiplier effect opzoeken, van caramboles maken en daarmee ook andere stakehol-
ders, zoals patiëntenverenigingen, consumentenbond en werkgever- en werknemersvere-
nigingen prikkelen. De rol van de toezichthouder is een lijntje trekken en het probleem 
parkeren bij specifieke stakeholders. Ook de Amerikanen zeggen nu: ‘wij zouden zo graag 
een focuspoint willen hebben, vanwaaruit de zaken zijn te coördineren, de agenda’s te 
beïnvloeden en de problemen zichtbaar zijn te maken.’”

Daarmee komt het gesprek ook op de evaluatie van de Europese richtlijn. Hustinx toont 
zich tegenstander van een hernieuwde discussie over de exacte reikwijdte van definities 
en de finesses van de regelingen. “Dat is de weg terug, want daarmee bouw je een enorm 
dogmatisch en praktisch probleem aan de voordeur. Elke keer weer discussies over de 
vraag ‘is dit nu wel of niet een persoonsgegeven’. Ik ben een groot voorstander van een 
brede werkingssfeer die je dan wel verstandig en flexibel moet toepassen. Door nu aan de 
richtlijn te morrelen geef je internationaal een signaal van zwakte af en onstaat er 
wederom een discussie van jaren met de bijbehorende implementatietrajecten. Daar kun-
nen we niet op wachten. Ik hoor de Amerikanen al zeggen: ‘jullie nemen ons zo goed de 
maat, maar vertel nu eens over de adequacy van jullie eigen regelingen en vertel nu eens 
van de implementatiepraktijk in Europa’. En dat is natuurlijk een hele goede vraag. Als 
wij alleen maar te boek zouden staan als punaisepoetsers over principes en de praktijk 
laten waaien dan is dat natuurlijk puur slecht.” Voor Hustinx staat voorop dat we in 
Europa met elkaar ervoor moeten zorgen stevig in ons eigen wetgevingszadel te zitten, 
inzetten op een betere implementatie en goed kijken hoe een en ander in de praktijk 
werkt. “Daar leer je hoe de beginselen zich tot de praktijk verhouden en daar is nog een 
heel verhaal over te vertellen. Ik zie dat proces langzaam lukken, ook omdat handha-
vingsposities worden betrokken. Als wij op deze manier te werk gaan dan bouwen we 
ook de ervaring om op een internationaal niveau de problemen te tackelen. Kortom, in 
Europa de zaken op orde en vanuit die kracht de internationale problemen aanpakken en 
daarbij een integrale benadering voorstaan. Ik zie dat verhaal steeds meer groeien. 
Natuurlijk zie ik ook tegenkrachten, ook in ons land. We hebben veiligheid en efficiency 
hoog in het vaandel staan en dus moet privacy opschuiven. Het is en blijft een voortdu-
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rende worsteling, maar ook in deze kun je op goede gronden volhouden dat een aan-
vaardbaar veiligheidsbeleid in een democratische samenleving als de onze nu eenmaal 
aan een aantal voorwaarden moet voldoen en daar hoort proportionaliteit bij, daar horen 
safeguards bij en daar hoort controle bij: ‘you better take it, otherwhise you don’t get 
anywhere.’”

Het optimisme van Hustinx wordt duidelijk getemperd wanneer we komen te spreken 
over de passagiersgegevens die Amerikanen verstrekt wensen te krijgen. Ook voor Hus-
tinx staat vast dat er in de VS na 11 september een sfeer van extreem veiligheidsdenken is 
ontstaan en het voor Europa lastig is om daar op terug te pakken. Zijn zorgen over de 
passagiersgegevens reiken echter verder dan uitsluitend de uitkomst van de discussie of 
en onder welke voorwaarden het verstrekken van deze gegevens in overeenstemming is 
met de Europese regels. De uitkomst zal namelijk een geweldig belangrijk precedent zet-
ten en uitgroeien tot benchmark voor de rest van de wereld. Immers, Australië, Canada 
en tenslotte ook Europa zelf hebben een soortgelijk probleem, aldus Hustinx. Maar ook 
in deze blijft hij hameren op de functie en waarde van privacy. “Als iemand mij op een 
congres of bijeenkomst aanspreekt met de tegenwoordig zo vaak gehoorde reactie ‘ik heb 
niets te verbergen, privacybescherming is niet nodig’, dan is mijn weerwoord: nou dan 
schaffen we toch maar gelijk de vrijheid van meningsuiting af. Het is immers ook zo 
inefficiënt, al die mogelijkheden tot discussie. Maar niemand heeft de euvele moed 
inderdaad te roepen dat we de vrijheid van meningsuiting wel kunnen afschaffen. Maar 
je komt er wel heel eenvoudig mee weg als je zegt ‘het is slechts privacy van één, maar de 
veiligheid van iedereen’. Dat is natuurlijk onzin. Het is de veiligheid van iedereen, maar 
ook de privacy van iedereen en natuurlijk moet je daar in een concreet geval op kunnen 
inbreken, maar neem dan wel je verantwoordelijkheid.”
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6 Opsporing: misplaatst vertrouwen in ICT, een te eenzijdige blik naar 
art. 8 EVRM en de gevolgen van onterecht institutioneel wantrouwen

In gesprek met C.J.C.F. Fijnaut

Dat het thema ‘privacy en opsporing’ niet alleen na de gebeurtenissen van 11 september 
2001 hoog op de politieke en wetenschappelijke agenda staat, maar zich ook daarvoor al 
over een hoge mate van – in ieder geval wetenschappelijke – belangstelling mocht ver-
heugen, blijkt wel uit het opvallend grote aantal ITeR-studies waarin dit thema centraal 
staat. Object van onderzoek waren daarbij veelal de implicaties van technologie, zoals 
datamining en nieuwe mogelijkheden voor interceptie van communicatie, maar ook de 
effecten op de opsporing van nieuwe instrumenten voor het afschermen en versluieren 
van informatie zoals encryptie.15 Geconcludeerd werd onder meer dat door een combina-
tie van diverse versluieringsmethoden de opsporing in grote mate kan worden gefrus-
treerd. Opvallend is, aldus een studie uit 2002, dat de wetgever hier tot dusverre nog 
geen aandacht aan heeft besteed.16 De vraag of een verdachte kan worden gedwongen de 
encryptiesleutel bekend te maken kwam dan ook in meerdere studies aan de orde. 
Geconcludeerd werd dat een dergelijke plicht in de praktijk niet haalbaar is en dat moet 
worden gestreefd naar andere oplossingen, zoals het installeren van programma’s die de 
sleutel in het geheim ergens opslaan.17

Kennelijk daagt de opkomst van nieuwe technologie vele onderzoekers uit tot een 
analyse van de implicaties daarvan voor opsporing, opsporingsinstrumenten en de effec-
tiviteit daarvan. Alle reden dus om aan dit onderwerp een gesprek te wijden. Gespreks-
partner is een man met een zeer lange staat van dienst op het brede terrein van de opspo-
ring: Cyrille Fijnaut, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en betrokken bij de 

15. R. Kaspersen, A. Hofman & J. Verbeek, ‘Vertrouwelijkheid van e-mail’, in: ITeR 
nr. 13, Deventer: Kluwer 1999; J. Verbeek, C. van der Net & J. Tempelman, ‘Net-
werkzoeking in theorie en praktijk’, in: ITeR nr. 13, Deventer: Kluwer 1999; 
J. Verbeek, J. van den Herik, L. Plugge & Th. de Roos, Politie en Intranet, ITeR 
nr. 19, Deventer: Kluwer 1999; L. Siemerink, De wenselijkheid en mogelijkheid van 
infiltratie en pseudokoop op het Internet, ITeR nr. 30, Deventer: Kluwer 2000; 
B.J. Koops, Verdachte en ontsleutelplicht: hoe ver reikt nemo tenetur?, ITeR nr. 31, 
Deventer: Kluwer 2000; J. Verbeek, Th. de Roos & J. van den Herik, Interceptie 
van vertrouwelijke communicatie, ITeR nr. 35, Den Haag: Sdu 2000; B.J. Koops & 
A. Vedder, Opsporing versus privacy: de beleving van burgers, ITeR nr. 45, Den Haag: 
Sdu 2001; R. Sietsma, J. Verbeek & J. van den Herik, Datamining en opsporing, 
ITeR nr. 55, Den Haag: Sdu 2002; G. van den Eshof, P. Spronck, G. Boers, 
J. Verbeek & J. van den Herik, Opsporing van verborgen informatie, ITeR nr. 56, 
Den Haag: Sdu 2002.

16. Aldus de studie van Van den Eshof, Spronck, Boers, Verbeek & Van den Herik.
17. Deze suggestie wordt gedaan in de studie van Van den Eshof, Spronck, Boers, 

Verbeek & Van den Herik.
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groot aantal (parlementaire) onderzoeken naar geruchtmakende zaken in België en 
Nederland.18

Juist wat betreft ICT, dé aanleiding voor het ITeR-programma, valt Fijnaut maar direct 
met de deur in huis. Naar zijn stellige overtuiging wordt in relatie tot niet alleen de 
opsporing van zware criminaliteit en terrorisme, maar ook bij de aanpak van kleinere 
alledaagse criminaliteit in de sfeer van sociale veiligheid, het belang en de rol van techno-
logie zwaar overschat, zeker wat betreft de effectiviteit van dergelijke opsporingsmidde-
len. “Recente rapporten in de VS laten zien dat men nu – na een jarenlange focus op de 
technologie met als gevolg een afbouw van methoden van menselijke contact – van een 
koude kermis thuiskomt. Het terugdringen van de menselijke factor in informatieverga-
ring heeft geleid tot een reusachtige technologisering van de opsporing, maar men heeft 
moeten vaststellen dat in een groot land als de VS het een onmogelijke opgave is om met 
al deze, aan de hand van technische instrumenten, vergaarde informatie effectief opspo-
ringsbeleid te kunnen voeren.” Volgens Fijnaut is het grote belang van rechtstreekse per-
soonlijke communicatie met informanten, infiltranten en exfiltranten zwaar onderschat 
door zo sterk te focussen op de gepropageerde voordelen van de grootschalige inzet van 
technologie. “Juist de gebeurtenissen van 11 september hebben ons laten zien dat deze 
mensen zich volledig hebben kunnen onttrekken aan techno-surveillance. Ze zijn door 
de mazen van het techno-net gezwommen door zich gewoon op een aantal manieren niet 
op dat technische veld te begeven. Kijk naar het handboek van Al-Qaeda, 1200 bladzij-
den. Ik heb het van het internet geplukt en gelezen en als je dan ziet hoe zij hun mensen 
instrueerden in de kampen van Afghanistan dan was dat absoluut gericht op het vermij-
den van enige gedraging die via die techno-surveillance zou kunnen worden geregis-
treerd.” Fijnaut erkent dat – wat hij noemt – ‘het monster van de databestanden’ natuur-
lijk verder kan worden uitgebreid en het Pentagon werkt daar momenteel ook al aan met 
behulp van een nieuwe ‘braintrust’ waarin de beste technologiedeskundigen van de VS 
zijn vertegenwoordigd. Persoonlijk is hij er echter van overtuigd dat de problemen dan 
toch hetzelfde blijven: “want du moment dat je te maken hebt met mensen die zich goed 
organiseren en die ook met vrij primitieve middelen, zoals het zichzelf willen opofferen, 
bereid zijn aanslagen te plegen, krijg je het niet onder controle met behulp van de tech-
nologie.”

Maar wat betekent dit nu voor de criminaliteitsbestrijding van alledag? Ook hier ziet 
Fijnaut de problemen en beperkingen van de techniek. Als het aankomt op de bestrij-

18. Zie onder meer de rapporten: H. van de Bunt, C. Fijnaut & H. Nelen, Post-Fort. 
Evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999), Den Haag: Sdu 2001 (over 
het onderzoek naar de ware toedracht van de IRT-affaire); Commissie Feitenonder-
zoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn, De veiligheid en de beveiliging van Pim 
Fortuyn. Feiten en verantwoordelijkheden, Den Haag: Sdu 2002.
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ding van criminaliteit in ons eigen land verwacht hij veel meer effectiviteit van de inzet 
van fysieke middelen dan van de nieuwste technologische snufjes. “Als je het opsporings-
percentage, dat nu rond de 5 tot 10% van het aantal criminele activiteiten ligt, in ons 
eigen land wilt verhogen dan zit er in eerste instantie niets anders op dan gewoon de 
straten op te gaan en de daders rechtstreeks in heterdaadsituaties te betrappen. Daarna 
kun je verder rechercheren via bijvoorbeeld de onderschepping van telecommunicatie.” 
Toch, nieuwe technische instrumenten kunnen van grote waarde zijn om met de kennis 
die al voorhanden is de zaken te selecteren, nader te analyseren en doelgerichter te wer-
ken. Fijnaut erkent dit belang van technologie direct en wil het nut daarvan zeker ook 
niet ontkennen. Wel waarschuwt hij voor een misplaatst vertrouwen in de capaciteiten 
van ICT wat betreft effectiviteit en doelgerichtheid bij het oplossen van de echt grote 
problemen waar we momenteel voor staan. “Ook als je kijkt naar de huidige problemen 
in onze grote steden zal blijken dat de technologie bij de aanpak daarvan geen oplossing 
heeft te bieden. Het zal in eerste instantie aankomen op de operationele fysieke inzet van 
de opsporingscapaciteit.”

Daarmee komt ook de vraag aan de orde wat de implicaties in relatie tot privacy zijn van 
enerzijds de traditionele methodes van de man-op-de-straat of een grootschalige inzet 
van fysieke opsporingscapaciteit via infiltratie en anderzijds nieuwe methoden zoals tap-
pen, monitoring, camera’s en andere elektronische surveillancetechnieken. Fijnaut wijst 
erop dat opsporingsinstanties altijd maar over een beperkte capaciteit aan infiltranten 
beschikken, hetgeen dus betekent dat deze per se heel doelgericht en specifiek zullen 
moeten worden ingezet. Kortom, er moeten keuzes worden gemaakt. De inzet van ICT 
daarentegen is niet aan dergelijke overwegingen gebonden en de beperkende werking van 
doelgerichtheid en specificiteit is dan ook veel minder aan de orde: “Dus als je technolo-
gie begint uit te bouwen en een elektronisch monstersysteem loslaat op alle burgers, wor-
den we allemaal in dat vangnet gezet. Dat vind ik persoonlijk een veel grotere bedreiging 
voor de privacy van ons allen dan bijvoorbeeld de grootschalige, maar zeer gerichte en 
specifieke inzet van infiltranten.”

De beperkte effectiviteit van de inzet van ICT bij opsporing brengt het gesprek op de 
toetsing van deze inzet onder art. 8 EVRM. In een aantal ITeR-studies komt het belang 
van art. 8 EVRM prominent naar voren. Na lezing van de conclusies die in dat verband 
worden getrokken slaat Fijnaut een zeer kritische toon aan. Naar zijn mening wordt hier 
wel zeer eenzijdig naar art. 8 EVRM gekeken, alsof art. 6 EVRM niet telt. “Of art. 6 niet 
eigenlijk ook is gebaseerd op het idee dat fair justice alleen maar mogelijk is als er sprake 
is van een doeltreffende opsporing, als er überhaupt een dossier is waarover men kan oor-
delen en waar bewijs ook op een overtuigende wijze is geleverd. Het EVRM is toch niet 
tegen het bestraffen van daders en zeker niet tegen het bestraffen van hen die een zwaar 
delict plegen? Dus die doeltreffendheid die in art. 6 EVRM zit betreft niet alleen fairness 
in de zin van behoorlijkheid van procedure, maar ook de diepere laag, en dat zie je ook 



                                                              

77

heel goed als je kijkt naar de voorbereidende stukken van het EVRM. Doeltreffendheid 
is in bepaalde opzichten een voorwaarde voor behoorlijkheid en omgekeerd natuurlijk 
ook. Maar om nu art. 8 EVRM helemaal te verabsoluteren, daar heb ik grote moeite mee 
en is mijns inziens onevenwichtig met hetgeen het EVRM verlangt, namelijk een doel-
treffende maar ook behoorlijke strafrechtspleging. Dat daar een stuk privacybescherming 
aan vastzit, daar heb ik zeker geen problemen mee, maar de samenhang tussen art. 6 en 
art. 8 EVRM mag nooit uit het oog worden verloren. Een doeltreffende strafrechtsple-
ging is voor een rechtsstaat zeker zo belangrijk als een die behoorlijk functioneert.” Vol-
gens Fijnaut zijn de risico’s van het verabsoluteren van privacybescherming ook met 
praktische voorbeelden te ondersteunen. Hij wijst dan op de geluiden die hem bereiken 
vanuit de inlichtingeneenheden. Als hij de betreffende medewerkers moet geloven, dan 
heeft de huidige systematiek van de privacywetgeving en de doorwerking daarvan naar 
de politieregisters een volstrekt verlammende werking op het functioneren van deze een-
heden. Fijnaut maakt nog even een voobehoud omdat hij het alleen maar heeft van 
horen zeggen, maar als deze situatie de werkelijkheid weerspiegelt dan is dit volgens hem 
een bewijs van de onevenwichtigheid van privacybescherming in relatie tot kwalitatief 
goede politieregisters en doeltreffende opsporing. De problemen hebben dan te maken 
met de veel te korte termijnen waarbinnen gegevens mogen worden bewaard, de onmo-
gelijkheid tot het koppelen van registers uit politie, bestuur, justitie en belastingdienst, 
het zoeken in registers en de veel te lange procedures voor het vaststellen van noodzake-
lijke reglementen. Ook onjuiste onderzoeksopvattingen en dus beeldvorming spelen vol-
gens Fijnaut een rol bij een verkeerde belangenafweging. Zo wordt in een van de ITeR-
studies opgemerkt dat zachte informatie per definitie onbetrouwbaar is. Fijnaut: “Dat is 
natuurlijk regelrechte onzin. Het enkele feit dat deze informatie vaak niet kan worden 
gebruikt, niet in het bewijs is in te brengen en dus niet door de rechter wordt getoetst, 
betekent niet dat zachte informatie onbetrouwbaar is. De van informanten verkregen 
informatie is vaak spijkerhard en dus betrouwbaar, maar wordt met ‘soft’ aangeduid 
omdat ze veelal niet voor de bewijsvoering kan worden benut. Ik heb in mijn leven heel 
wat fantatische zachte informatie gezien.”

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten daarvan op de kennis die 
mensen van en over elkaar hebben dan wel de overheid over haar burgers heeft, brengen 
volgens Fijnaut ook een moeilijk sociologisch punt in relatie tot privacy met zich mee. In 
de dorpen of de oude wijken van de grote steden wisten en weten mensen ontzettend 
veel van elkaar. Deze soms zeer kwetsbare kennis ging veelal ver en diep. In een mobiele 
samenleving als de huidige Nederlandse, waar mensen hun buren nauwelijks kennen, is 
grosso modo dit systeem aan diggelen gegaan en de kennis benodigd voor het vertrouwen 
in de stabiliteit en veiligheid van de gemeenschap niet meer bij de mensen zelf voorhan-
den. Het is de overheid die de rol naar zich heeft toegetrokken om het gemeenschappe-
lijk belang van maatschappelijk vertrouwen te bewaken en daartoe moet ze de benodigde 
kennis voorhanden hebben. Voor Fijnaut is in deze hele ontwikkeling de technologie die 
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de overheid aanwendt in feite een substituut op een hoger niveau voor die alledaagse 
kennis die vroeger iedereen had en waar men absoluut geen twijfels over had dat deze 
ook belangrijk was, en waar men derhalve voorzichtig mee omging. Dit substituut in de 
vorm van datasystemen bij de overheid met het oog op het behartigen van bepaalde 
gemeenschappelijke of centrale belangen beziet Fijnaut dan ook niet met wantrouwen: 
“Wanneer deze overheid democratisch is gekozen en rechtsstatelijk wordt gecontroleerd, 
heb ik er dan ook problemen mee dat in veel van de privacywetgeving een institutioneel 
wantrouwen ten aanzien van die overheid bestaat.” Vanuit dit standpunt uit Fijnaut dan 
ook harde kritiek op de ITeR-studies waarin een door institutioneel wantrouwen ingege-
ven beeld van de problematiek wordt gegeven. Daarmee zijn het veel te eenzijdige en in 
feite ook ondemocratische onderzoeken, aldus Fijnaut.

Hij vult daarbij aan dat de werkelijkheid van alledag laat zien dat er ook steeds meer 
behoefte is aan een sterke, met name sterke nationale overheid en gelooft dan ook niets 
van de verhalen als zou het einde van de soevereine staat in zicht zijn: “Niet ondanks, 
maar juist dankzij ontwikkelingen als internationalisering en supranationalisering is er 
steeds meer behoefte aan een sterke nationale overheid. Internationale samenwerking, 
bijvoorbeeld in de EU, kan namelijk niet op een doeltreffende, behoorlijke en vlotte 
wijze vorm krijgen als je niet te maken hebt met sterke lidstaten die effectief en efficiënt 
zijn georganiseerd, iets te bieden hebben en de ontwikkelingen uit het buitenland aan-
kunnen. Samenwerking met partners die niets voorstellen is een wassen neus.” Fijnaut 
ziet niet alleen in ons land, maar ook in België en het Verenigd Koninkrijk de staat zich 
steeds beter organiseren en paradoxaal genoeg versterkt internationalisering dus de soe-
vereiniteit.

Kan in dit licht ook de discussie over de uitwisseling van vluchtgegevens met de VS 
worden geplaatst? “Ja, zeker. De VS zullen pas over de schreef gaan in hun verhouding 
met andere landen als die landen een zwakke rechtsstaat hebben en de VS hun belangen 
door die zwakke rechtsstaat onbehoorlijk behartigd zien. Daarbij komt dat – los van de 
politieke discussie over deze aangelegenheid – de realiteit met zich meebrengt dat Neder-
land ook profiteert van de politiële en inlichtingennetwerken die de VS voorhanden heb-
ben en daarmee dus ook van de inhoud en kwaliteit van die netwerken. Als er een ern-
stige terreurdreiging is richting Nederland dan is ons land in belangrijke mate 
afhankelijk van de VS, wil ze op eigen terrein zelf effectief tegen deze dreiging kunnen 
optreden, en wel om de eenvoudige reden dat de VS als enige beschikken over wereld-
omspannende politiële en inlichtingennetwerken. Geen van de andere landen in de 
wereld kan het zich momenteel veroorloven om een mondiaal dekkend opsporings- en 
inlichtingennetwerk in de lucht te houden. Dus we moeten wel heel goed beseffen dat in 
de discussie over welke persoonsgegevens beschikbaar komen voor de VS, ook onze 
nationale belangen bij terreurbestrijding aan de orde zijn en het zeker niet alleen een 
Amerikaans belang betreft.”
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7 Van maakbaarheid naar dwingbaarheid van onze samenleving

In gesprek met E. Schreuders

Het ITeR-programma heeft in de loop der jaren onderzoek van verschillende aard en 
omvang uitgezet. Sommige studies waren kortdurend en veelal beleidsondersteunend 
van aard, andere omvatten een wat langere periode waardoor op een wat meer diepgaand 
niveau aandacht aan de betreffende problematiek kon worden besteed. Ten slotte werd 
binnen het programma langetermijnonderzoek uitgezet dat in diverse gevallen resul-
teerde in een dissertatie. Zo verdedigde Eric Schreuders in mei 2001 zijn proefschrift 
getiteld Data mining, de toetsing van beslisregels & privacy.19 Schreuders heeft tijdens zijn 
werkzaamheden voor achtereenvolgens het ministerie van Justitie, de Registratiekamer, 
het Tilburgse Centrum voor recht, bestuur en informatisering en het privacyconsul-
tancy-bedrijf Net2Legal privacy en persoonsgegevensbescherming altijd als onderwerp 
van studie ter hand genomen. De laatste jaren vormt de uitbouw van monitoring- en 
surveillance-technieken en de implicaties daarvan voor privacy een belangrijk thema in 
zijn wetenschappelijk werk. Het is een thema dat inmiddels ook in diverse ITeR-studies 
centraal stond.20 De conclusies die in deze studies worden getrokken richten zich veelal 
op de specifieke (privacy)implicaties van een concrete (opsporings)techniek. Voor 
Schreuders ligt het echte probleem echter op een geheel ander niveau. In een gesprek dat 
op de voor hem zo karakteristieke wijze doorspekt is van dwarse opmerkingen, onalle-
daagse voorbeelden en een kennelijke nonchalance, vertelt hij over het volstrekte nege-
ren, met name door de politiek, van de echte discussie.

Voor Schreuders begint het verhaal bij de jaren zeventig, de periode waarin werd gedis-
cussieerd over de maakbaarheid van de samenleving. Bij de opsporing van criminaliteit 
kwam men echter al snel tot de conclusie dat het onmogelijk was om alle criminaliteit te 
bestrijden en dus werd het oogmerk dat een en ander beheerst diende te worden. Dat 
beeld lijkt echter te veranderen onder invloed van de nieuwe mogelijkheden van de tech-
nologie. “De indruk ontstaat ‘we laten al die nieuwe technieken zoals monitoring, aftap-
pen, datamining of interceptie erop los en de criminelen rollen dan wel vanzelf uit de 
database, dus we kunnen weer gaan bestrijden’. Als je op iedere hoek een agent zet blijft 

19. E. Schreuders, Data mining, de toetsing van beslisregels & privacy, ITeR nr. 48, Den 
Haag: Sdu 2001. In het gesprek met J. Holvast kwamen nadere details over de 
bevindingen van het ITeR-onderzoek inzake datamining aan de orde.

20. J. Verbeek, C. van der Net & J. Tempelman, ‘Netwerkzoeking in theorie en prak-
tijk’, in: ITeR nr. 13, Deventer: Kluwer 1999; P. Kolkman, R. van Kralingen & 
J. Nouwt, Privacy in bits en bytes. Privacyaspecten van electronic monitoring in net-
werkomgevingen, ITeR nr. 38, Den Haag: Sdu 2000; R. Sietsma, J. Verbeek & 
J. van den Herik, Datamining en opsporing, ITeR nr. 55, Den Haag: Sdu 2002; 
G. van den Eshof, P. Spronck, G. Boers, J. Verbeek & J. van den Herik, Opsporing 
van verborgen informatie, ITeR nr. 56, Den Haag: Sdu 2002.
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de openbare orde wel redelijk binnen de perken maar dan krijg je een politiestaat, dus 
dan ga je niet bestrijden maar beheersen. Maar als je nu op iedere hoek een camera 
plaatst kun je het waarschijnlijk toch weer bestrijden. Kortom, met de komst van tech-
nologie zou het idee kunnen gaan leven dat het nu toch mogelijk is om alle criminaliteit 
te bestrijden.”

Maar middels de inzet van technologie valt toch niet alle criminaliteit aan te pakken? 
Er komt een stortvloed aan informatie binnen, waar vervolgens te weinig capaciteit voor 
is om er iets mee te doen. Schreuders erkent dit zeker, maar stelt vast dat de inzet van 
techniek een zeer grote rol lijkt te spelen bij de bestrijding van bepaalde fenomenen. 
“Kijk naar de war on drugs, war on terrorism of ‘war on bolletjesslikkers’ en je ziet dat 
men een welhaast absoluut vertrouwen heeft in de rol die techniek daarbij kan spelen. 
Van de interceptie van elektronische communicatie, monitoring van bepaalde gedragin-
gen tot inzet van scan-apparaten. Men probeert de grenzen van het mogelijke te verleg-
gen.”

De tweede ontwikkeling die Schreuders ziet ten gevolge van de inzet van ICT betreft de 
gevolgen voor het arsenaal aan bevoegdheden van politie en justitie en bredere implica-
ties voor het karakter van onze maatschappij. Uitgangspunt in ons land bij het opsporen 
van criminaliteit is dat de inzet van bepaalde opsporingsmethoden alleen dan rechtmatig 
is als daartoe een bevoegdheid is geschapen. Daar waar geen specifieke bevoegdheid is 
gegeven, levert artikel 2 Politiewet eventueel de bevoegdheid op. Schreuders merkt op 
dat het arsenaal aan bevoegdheden om bepaalde gegevens verplicht boven water te krij-
gen zich steeds meer uitbreidt, vooral in de sfeer van de telecommunicatie. “Voorheen 
betrof het alleen verkeersgegevens, maar nu zijn het ook al NAW-gegevens en straks krij-
gen we via het CIOT21 ook gegevens over tenaamstelling, gebruik, locatie en SIM-kaart. 
Zo is het CIOT in het leven geroepen voor een een zeer specifieke verstrekkingenplicht. 
Telecommunicatieproviders zijn namelijk verplicht om de gegevens over de tenaamstel-
ling op te hoesten als de politie deze nodig heeft voor een latere vordering van verkeers-
gegevens of voor een tap. Maar je zult zien dat in de toekomst het CIOT ook allerlei 
andere bevoegdheden in zich gaat verenigen. Want als je de gegevens nu eenmaal toch op 
een centraal punt beschikbaar hebt, waarom zou je ze dan niet verder gebruiken?”

Volgens Schreuders zijn er bij de discussie over iedere individuele nieuwe bevoegdheid 
veelal weinig onoverkomelijke privacyoverwegingen om het betreffende opsporingsbe-
lang geen voorrang te verlenen en aldus te introduceren. Het probleem is dan ook niet 
‘de nieuwe bevoegdheid’, maar de combinatie van al deze bevoegdheden: “Zoals gezegd: 
in ons land mogen opsporingsinstanties alleen iets doen als ze daartoe een bevoegdheid 
hebben. Maar wat is de waarde van een dergelijke regel als in de praktijk voor alles wat 
mogelijk is een bevoegdheid is gecreeërd en zodra er zich een nieuwe communicatievorm 

21. Centraal Informatiepunt Opsporing Telecommunicatie.
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aandoet weer een nieuwe wordt toevoegd?” Het probleem van de optelsom van bevoegd-
heden is in de ogen van Schreuders dus een veel fundamenteler probleem. Het raakt 
immers de idee van de rechtsstaat of gewoon ‘de vrije ruimte’. Meer techniek en meer 
bevoegdheden leiden tot een aantasting van de rechtsstaat, want als alle vrije ruimte net-
jes geregeld toch binnen het bereik van bevoegdheden komt: “tsja, dan vrees ik dat er in 
feite geen vrije ruimte meer is en geen echte rechtsstaat bestaat, maar alleen nog maar 
een procedurele rechtsstaat.” Voor Schreuders staat vast dat dit probleem dan ook niet is 
op te lossen door iedere bevoegdheid afzonderlijk te bediscussiëren. “Je kunt op een 
gegeven moment alleen nog maar zeggen: vinden we wel of niet dat het op moet houden 
met nieuwe bevoegdheden. En dan introduceren we een mogelijke bevoegdheid uitein-
delijk niet omdat we al zoveel mogelijkheden hebben. Maar ja, dat is natuurlijk een vaag 
en moeilijk debat. Maar het is wel een belangrijker debat dan een discussie over de vraag 
of een bepaalde bevoegdheid sec nu een gerechtvaardigde privacyaantasting is.”

Maar de implicaties zijn volgens Schreuders nog verstrekkender. Kijkend naar het 
klassieke patroon bij opsporing zien we dat men eerst een mogelijk crimineel feit consta-
teert, vervolgens het een en ander nader opspoort en pas daarna wat bevoegdheden gaat 
inzetten. Met bevoegdheden voor de inzet van monitoring- en surveillancetechnieken 
ontstaat een heel ander patroon: men vindt daarmee het feit! “Traditioneel waren de 
bevoegdheden pas aan de orde als de norm reeds was overtreden en met wat geluk werd 
men in sommige gevallen met een heterdaadsituatie geconfronteerd. Nu hebben opspo-
ringsbevoegdheden een belangrijke rol bij het op grootschalige wijze constateren van de 
normovertreding zelf. Of nog verdergaand: men zit zelfs in de momenten daaraan voor-
afgaand. Zie de camera’s die met behulp van infrarood de agressie op het gezicht van 
iemand kunnen meten of het screenen van passagiersgegevens voorafgaand aan een 
vlucht naar de VS. Dit is dus niet meer een maakbaarheid van de samenleving. Nee, het 
is de dwingbaarheid ervan.”

Of de politiek, de samenleving of de individuele burger hier een probleem mee heeft, 
maakt Schreuders uiteindelijk niet zo heel veel uit. Wat hij zorgwekkend vindt, is dat de 
politieke discussie niet over deze fundamentele ontwikkeling wordt gevoerd, maar bij de 
losse einden blijft steken. “Want als de politieke discussie gaat over de vraag of er 
bepaalde bevoegdheden zijn overtreden, dan is het in feite niet zo erg als je tot de conclu-
sie komt dat er iets fout is gegaan omdat iemand buiten zijn boekje is getreden. Dan kun 
je nog nadere maatregelen nemen. Maar als blijkt dat alles wat is gebeurd ook op grond 
van het arsenaal aan bevoegdheden daadwerkelijk mocht dan is dat toch wel even schrik-
ken, want: ‘mag dat dan allemaal?’” Daarbij komt, aldus Schreuders, dat er vroeger op 
veel bevoegdheden een praktische rem zat, onder meer omdat er domweg mensen nodig 
waren voor opsporingshandelingen. Door de inzet van techniek is deze rem er niet of 
althans veel minder. De praktische grenzen raken uit beeld en er is nog nooit een tech-
niek en dus een bevoegdheid afgeschaft. Kortom, de schaal is vele male groter. Boven-
dien kan de computer niet denken, dus de selectie die een individuele politieagent toe-
past vanuit zijn ervaring en kennis blijft bij de techniek volstrekt achterwege.
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Op de vraag naar zijn mening over de huidige balans tussen opsporing en privacy volgt 
een zucht. Voor Schreuders zijn dit allemaal redelijk onzinnige – hij geeft aan dat hij 
daarmee bedoelt ‘zinledige’ – discussies. Het gaat over noties en ideeën van mensen en de 
harde bewijzen zijn toch nooit boven tafel te krijgen. Bovendien, de ongrijpbare poli-
tieke werkelijkheid van de belangen, de idealistische papieren werkelijkheid van de wet 
en de alledaagse werkelijkheid van de praktijk zijn drie volstrekt verschillende werelden 
en we moeten niet de illussie hebben dat deze werelden naadloos op elkaar passen of zijn 
te verzoenen. “Als je het evenwicht wilt bewaren tussen opsporing en privacy dan moeten 
we niet gaan discussiëren over details, zoals de vraag of het huidige niveau van privacy-
bescherming het opsporingswerk van politie en justitie te veel belemmert, of de vraag 
hoeveel gegevens de politie nu daadwerkelijk verzamelt en bewaart en in hoeverre ze 
daarbij conform de wettelijke regels handelt. Je kunt regels maken tot je een ons weegt, 
maar de regels zullen alleen maar een vage weerspiegeling zijn van hoe het in de praktijk 
gaat of zal gaan. Voor de praktijk zal veelal gelden: zoekt en gij zult wel een bevoegdheid 
vinden. Het sturen van die echte werkelijkheid kun je met van alles doen, behalve met de 
papieren werkelijkheid. Als je het evenwicht wilt bewaren tussen opsporing en privacy 
dan zul je natuurlijk via wetgeving een normstellend kader moeten hebben voor indica-
ties vooraf en de toetsing achteraf, maar daarmee is zeker niet alles gezegd. Je zult je ook 
moeten richten op houding en instelling van de personen die in de alledaagse praktijk 
met dit evenwicht te maken krijgen en wat dat betreft is het instrument van negatieve 
publiciteit, zoals bij tijd en wijle gehanteerd door het College bescherming persoonsge-
gevens, een zeer adequaat sturingsinstrument. Kortom, we zullen ons ook moeten rich-
ten op zorgvuldigheid en fatsoen. Als iemand tegen mij roept: ‘de politie heeft last van 
privacywetgeving, dan zou mijn antwoord zijn ‘ja dat mag ik hopen, daar is zij toch ook 
voor bedoeld!’”
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8 Digitale burgerrechten en pragmatisch actievoeren. Over camera’s 
en zeehondjes

In gesprek met S. Nas en M. Wessling

Wie is geabonneerd op de elektronische nieuwsbrief van een privacy- of burgerrechten-
organisatie, kan het nauwelijks zijn ontgaan dat George Orwell op 25 juni 2003 zijn 
honderdste verjaardag zou hebben gevierd. Voor veel organisaties was deze dag het 
moment om stil te staan bij Orwelliaanse scenario’s en ideeën.22 In ons land plaatste Bits 
of Freedom het door Nederland Kennisland als kansrijk geselecteerde projectvoorstel ‘De 
Glazen Taarn’ tegen de achtergrond van het bekende boek van Orwell.23 Alhoewel het 
boek 1984 nooit echt in de vergetelheid is geraakt, wordt het sedert de gebeurtenissen 
van 11 september en het daarmee geïntroduceerde ‘veiligheidsdenken’ weer opvallend 
vaak uit de kast getrokken. Maar ook vóór de aanslagen in de VS was er – onder invloed 
van niet alleen de sluimerende tendens van hernieuwde aandacht voor opsporing en vei-
ligheid,24 maar ook van de indringendheid van nieuwe technologie – alle reden om de 
wereld van Orwell op het netvlies te plaatsen. Evenals er in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw behoefte was aan een belangenorganisatie als de door Jan Holvast 
geïnitieerde Stichting Waakzaamheid Persoonsregistraties, lijkt er – zij het vooralsnog 
binnen de beperkte kring van veelal kritische ‘techno-watchers’ – weer ruimte te zijn 
voor organisaties die privacy en (digitale) burgerrechten hoog in het vaandel hebben. 
Wereldwijd is inmiddels een scala aan organisaties actief, die allemaal middels publica-
ties, digitale nieuwsbrieven, (elektronische) campagnes en andere activiteiten trachten op 
te komen voor digitale burgerrechten. In ons land is Bits of Freedom het voorbeeld van 
deze nieuwe speler in het krachtenveld van mogelijkheden en beperkingen in het gebruik 
van nieuwe technologie.

Bits of Freedom huist in een ruime kamer op de vierde verdieping van het Amsterdamse 
Wibauthuis. Vanuit deze plek die, met permanent gesloten ramen en volautomatische 
zonwering, de sfeer oproept van een wereld waarin de mens het eigen initiatief is ontno-
men, organiseren Maurice Wessling en Sjoera Nas hun activiteiten. De kwesties en ont-

22. Zie bijvoorbeeld de ‘Happy Birthday George Orwell!’ nieuwsbrief van EPIC 
(Electronic Privacy Information Center): 
<www.epic.org/alert/EPIC_Alert_10.13.html>.

23. Het voorstel ambieert lantaarnpalen in steden vol te hangen met camera’s als ware 
het kerstbomen. Wanneer een melding van ‘overlast’ binnenkomt worden de geo-
grafische coördinaten van de camera bepaald en kan automatisch worden overge-
schakeld naar de web-cam ter plaatse. Zie Nieuwsbrief Bits of Freedom, nr. 9 2003, 
<www.bof.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_2003_9.html>.

24. Met preventief fouilleren werd reeds geëxperimenteerd vóór 11 september 2001 en 
de aftrap voor de verruiming van de mogelijkheid tot DNA-analyse bij verdachten 
vond ook op een eerder moment plaats.
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wikkelingen waar zij zich de afgelopen jaren met name op hebben gericht liggen vooral 
op het terrein van de vrijheid van meningsuiting, de balans tussen opsporing en privacy 
en het auteursrecht.25 Bij een kop koffie maakt Wessling allereerst duidelijk dat Bits of 
Freedom opkomt voor digitale burgerrechten en dus niet voor burgers als zodanig. In 
hun werk proberen hij en Nas het perspectief en het belang van de burger als ‘niet tegen-
woordige entiteit’ te behartigen. Wessling: “Heel veel beleid en wetgeving raakt burgers 
direct in hun rechten en plichten. Er wordt dus iets over hen gezegd, er wordt over hen 
geoordeeld en vervolgens voor hen besloten. Maar die burger zit niet aan tafel. Hij heeft 
geen stem als de standpunten worden bediscussieerd en de beslissingen worden geno-
men. Wij proberen die stem te zijn.” Gevraagd naar het perspectief vanwaaruit hij ope-
reert als hij de stem van de burger inhoud geeft, blijft het even stil. Daarna: “Ik denk dat 
ik altijd terug ga naar de grondrechten en de belangenafwegingen waarvan onze Grond-
wet veronderstelt dat ze worden gemaakt. Dat is voor mij cruciaal. Vanuit dat vertrek-
punt kijk ik naar de wijze waarop een bepaalde beslissing door de politiek of ander gre-
mium wordt genomen en welke criteria daarbij meespelen. In dit proces ben ik vooral 
ook pragmatisch.” Nas vult aan: “Wij zullen nooit actie voeren tegen het aftappen van 
telefoons als zodanig. Maar we vinden wel dat als er wordt getapt, dit transparant moet 
zijn en dient te voldoen aan de basisprincipes van onze democratische rechtsstaat. Dat 
betekent dus dat de gegevens over de hoeveelheid taps openbaar moeten zijn.”26

Input voor hun zienswijze en dus hun stem voor de burger krijgen Nas en Wessling 
ook van gesprekken met de achterban. Deze achterban, zo geeft Wessling aan, vertegen-
woordigt niet zozeer een bepaalde politieke overtuiging, maar kenmerkt zich vooral door 
mensen die technisch goed zijn onderlegd en vanuit hun technische deskundigheid 
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen kritisch volgen en ter discussie willen stellen. 
Bits of Freedom merkt in de contacten met andere organisaties die opkomen voor bur-
gers, consumenten, patiënten en individuen dat het voor veel van hen een probleem is de 
technologie goed te kunnen doorgronden. Technologische toepassingen zijn behoorlijk 
complex en de diverse organisaties zijn wat betreft de kennis van de technologie die men 
in huis heeft veelal niet cutting edge, zoals Wessling het omschrijft.

In al hun activiteiten opereren Wessling en Nas vanuit het besef slechts een zeer kleine 
speler te kunnen zijn, vooral nu veel van de onderwerpen die op hun bordje komen een 

25. Zie over de privacyimplicaties in relatie tot het auteursrecht de ITeR-studie van 
Chr. Alberdingk Thijm, Privacy vs. auteursrecht in een digitale omgeving, ITeR 
nr. 49, Den Haag: Sdu 2001.

26. In juli 2000 begon Bits of Freedom een procedure onder de WOB om cijfers te 
krijgen over het justitieel tappen in de jaren negentig. Na een procedure van drie 
jaar en een uitspraak van de bestuursrechter kreeg Bits of Freedom uiteindelijk van 
het ministerie van Justitie de cijfers vrij over 1998. In dat jaar werden 10.000 num-
mers afgetapt, waarvan 3.000 vaste telefonie en 7.000 mobiele telefonie. Zie: 
<www.bof.nl/docs/aftapbrief.gif>.
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internationale dimensie hebben. Juist om op internationaal niveau de krachten te bunde-
len hebben ze in 2002 het initiatief genomen tot de oprichting van een internationaal 
samenwerkingsverband met zusterorganisaties binnen European Digital Rights.27 Dat op 
Europees niveau de stem van een burgerrechtenbeweging wordt gehoord, staat voor 
beide vast. “We hebben het gevoel dat de beleidsmakers op Europees niveau zeker wel-
willend zijn voor de inbreng van burgerrechtenbewegingen. Maar als het puntje bij het 
paaltje komt en de besluiten worden genomen, merk je altijd weer dat je opereert in een 
speelveld waarin nog eens drieduizend andere lobbyisten voor hun zaakje pleiten. Vooral 
in het Europees Parlement ervaren we heel duidelijk de enorme lobbykracht die er veelal 
aan de andere kant van de zaak staat.” Maar het belang van Europese samenwerking 
toont zich ook in andere dingen. Zo wordt binnen het samenwerkingsverband een 
nieuwsbrief gemaakt om zusterorganisaties in toetredende landen van de grond te krijgen 
en hen vervolgens handvatten te bieden voor het opzetten van activiteiten. Polen bij-
voorbeeld kent momenteel nog geen digitale burgerrechtenorganisatie, terwijl dat land 
straks toch zal behoren tot de drie EU-lidstaten met de grootste vertegenwoordiging in 
het Europees Parlement.

Kijkend naar het belangrijkste deel van hun dagelijks werk, de activiteiten in eigen land, 
geeft Wessling aan dat zijn organisatie twee lijnen volgt. Allereerst zijn dat de voor het 
bredere publiek zichtbare activiteiten. Daarbij kiest Bits of Freedom bewust voor prik-
acties gericht op maximale media-aandacht met inzet van minimale middelen. Als voor-
beeld noemt hij de campagne Spot the Cam waarbij vrijwel alle camera’s in Amsterdamse 
binnenstad werden gefotografeerd.28 Doel van de campagne was het publiek bewust te 
maken van de enorme hoeveelheid camera’s die het stadsbeeld van onze hoofdstad 
inmiddels mede bepalen, maar waarvan onduidelijk is aan wie ze toebehoren en wie 
ervoor verantwoordelijk is. Bredere aandacht kreeg Bits of Freedom ook met de, naar 
voorbeeld van eerdere buitenlandse initiatieven, ingestelde Big Brother Awards. Hiermee 
‘bekroont’ Bits of Freedom een persoon, instelling of bedrijf die een ‘topprestatie’ lever-
den in het realiseren van een Orwelliaanse situatie.29 Wessling over deze en andere acties: 
“We willen geen doemverhaal brengen en ook zeker geen abstract verhaal. Bredere aan-
dacht voor de problemen krijg je alleen als je met concrete voorbeelden werkt. De media 
vragen ons vaak om concrete voorbeelden, je zou kunnen zeggen om voorbeelden zoals 
de zeehondjes die andere organisaties gebruiken om breed misstanden en gevaren onder 
de aandacht te brengen. Helaas kunnen wij dit soort voorbeelden vaak niet leveren, wat 
het voor ons dan ook veel moeilijker maakt om een verhaal onder de aandacht te bren-
gen.”

27. Voor meer informatie over deze associatie van privacy- en burgerrechtenorganisa-
ties, zie <www.edri.org>.

28. <www.spotthecam.nl>.
29. <www.bigbrotherawards.nl>.
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Naast de publiekscampagnes werkt Bits of Freedom achter de schermen aan bewustwor-
ding en verbetering van het kennisniveau over kwesties rondom digitale burgerrechten. 
Zo besteden Wessling en Nas veel tijd aan het informeren van parlementariërs over 
bepaalde kwesties, bijvoorbeeld wanneer kamervragen worden opgesteld. In deze 
expertrol richten ze zich ook op het inlichten van de media en het naar de kranten, radio 
en televisie toe signaleren van bepaalde ontwikkelingen. Als recent voorbeeld van een 
techniek die ze zo op de agenda van het parlement en de media willen krijgen, noemt 
Nas de Radio Frequency Identifier (RFID).30 Wessling: “Bij al deze, meer indirecte, activi-
teiten meten we de effectiviteit ervan aan ons succes om een onderwerp al dan niet op de 
agenda te krijgen en het daar ook te houden.” Andere ontwikkelingen waar hun aan-
dacht momenteel naar uitgaat zijn de digital rights management-systemen, die een hele 
nieuwe categorie van verkeersgegevens genereren, op-maat-diensten als de Spotter van 
Vodafone en het recente plan van de gezamenlijke vervoersbedrijven voor een algemene 
OV-chipkaart, waarmee een gigantische databank zal ontstaan waaruit het gedrag van 
individuele gebruikers van het openbaar vervoer is af te leiden. Met name de problema-
tiek van de verkeersgegevens bij telecommunicatie vormt voor Nas en Wessling een over-
duidelijk voorbeeld van het feit dat afwegingen in relatie tot noodzakelijkheid en pro-
portionaliteit zeer laag op de agenda van de wetgever staan. Wessling: “Ook hier zie je 
weer dat veiligheid een debatdodend middel is. Kennelijk hoef je dan niet meer te dis-
cussiëren.”

Op de vraag in hoeverre de Amerikaanse burgerrechtenorganisaties zoals EPIC en EFF 
voor hen als het grote voorbeeld dienen, is het antwoord verrassend. Natuurlijk zien 
Wessling en Nas het belang en de waarde van deze organisaties. Maar hun succes vormt 
voor kleine Europese organisaties als Bits of Freedom ook een hinderpaal. De Ameri-
kaanse tegenhangers zijn over het algemeen zeer goed georganiseerd en blijken daarmee 
ook voortdurend leidend te kunnen zijn in de discussie. Ze domineren veelal de onder-
werpen in de media, ook in ons land, waardoor het voor Wessling, Nas en hun Europese 
partners heel moeilijk is om het Europese geluid te laten horen. “Kijk naar de berichtge-
ving in landelijke dagbladen als NRC en de Volkskrant. Daar heerst iets van een vreemde 
fixatie op de VS. Alsof het wereldschokkend nieuws is, bespreken ze een zaak die is 
beslist door een plaatselijke rechter in een obscure Amerikaanse staat. Terwijl op het-

30. In ons land kreeg deze technologie aandacht toen het kledingmerk Benetton aan-
kondigde het te willen inzetten om producten te volgen op hun weg door de gehele 
logisitieke keten. Momenteel gebeurt zoiets via een streepjescode die aan het pro-
duct is bevestigd. Met RFID wordt dit vervangen door een chip die aan het pro-
duct is verbonden of erin is geïntegreerd. In combinatie met – op een willekeurige 
plaats (bijvoorbeeld een discotheek) geplaatste – uitleesapparatuur kan veel nadere 
persoonsinformatie worden verkregen. Voor meer details over RFID, zie: <http://
www.aimglobal.org/technologies/rfid/> en <http://news.com.com/2010-1069-
980325.html>. Zie tevens: <http://www.emerce.nl/archives/nieuws/Business/
14935.html>.
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zelfde moment bij de eigen voordeur enorm belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. 
Veel van het succes van de Amerikaanse burgerrechtenbewegingen vindt zijn oorsprong 
in de rechtszaal. Maar dat werkt in ons land niet. Wij kennen in Nederland allereerst een 
verbod op toetsing aan de Grondwet en hebben bovendien geen cultuur waarin op het 
moment dat de overheid terugtreedt de geschillen in de rechtszaal worden uitgevochten.”

Het gesprek komt op ITeR, de publicaties in de ITeR-reeks en meer algemeen het belang 
van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van digitale burgerrechten en privacy. 
Wessling betreurt het dat veel wetenschappelijk onderzoek vanuit een wat in zichzelf 
gekeerd perspectief uitsluitend aandacht heeft voor theorie, formuleringen in wetgeving 
en vergelijkingen tussen formuleringen. Ook in de ITeR-studies is nauwelijks oog voor 
de praktijk van alledag en de consequenties die daaruit te trekken zijn. “Empirisch 
onderzoek ontbreekt op tal van terreinen, terwijl dit type onderzoek een schat aan infor-
matie zou kunnen opleveren. Wat bijvoorbeeld is, in de werkelijkheid van alledag, de 
relatie tussen wettelijke waarborgen en inbreuken daarop? Wat kunnen we concluderen 
over het effect van camera’s kijkend door de jaren heen? Wat weten we nu echt van de 
feitelijke praktijk in de situaties waarin het Wetboek van Strafvordering een rechterlijke 
toetsing achteraf vereist? Het hele systeem is op deze toetsing gebouwd, maar waar blijft 
het empirisch materiaal over de wijze waarop deze toetsing in de praktijk vorm krijgt? 
Wij hebben hier een rapport van het WODC liggen met tapcijfers over de jaren ’94, ’95 
en ’96. Dat rapport is voor ons cruciaal omdat het waardevolle informatie bevat voor ons 
dagelijks werk.” En Nas’ wensenlijstje voor toekomstig onderzoek is nog lang niet door-
genomen. Zij wijst op de notice and takedown procedure zoals opgenomen in de Ameri-
kaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA). De wetgever heeft ervoor gekozen 
hier de verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven te leggen. Maar niemand maakt zich 
druk over de vraag hoeveel klachten er onder dit systeem binnenkomen, hoeveel web-
pagina’s worden gesloten en om welke redenen dat precies gebeurt. In de wetgeving ont-
breekt een rapportageplicht en nader onderzoek naar de feitelijke praktijk ontbreekt, 
met als gevolg dat de effecten van deze vorm van zelfregulering volstrekt intransparant 
zijn. Wellicht mede ingegeven vanuit de eigen ervaringen van Bits of Freedom met de 
Wet openbaarheid van bestuur, wijst Wessling ten slotte op het ontbreken van empiri-
sche gegevens inzake de operationele kant van deze wet. “De WOB is een cruciaal instru-
ment voor de toegang tot overheidsinformatie. Maar er is heel weinig materiaal over de 
praktijk inzake het gebruik van deze wet. Veelal is het verkrijgen van informatie op 
grond van de WOB een zeer tactisch spel tussen ambtenaren en de burger die daarvoor 
veel kennis en ervaring nodig heeft. Juist waar het het verkrijgen van inzicht in dit spel 
en de uitkomsten daarvan betreft, ligt er nog een zeer schone zaak voor de wetenschap.”

In aanvulling op het wensenlijstje van haar collega, stelt Nas dat veel wetenschappelijk 
onderzoek een goede kennis van de techniek ontbeert. “Wat mij enorm heeft gestoord in 
de recente discussies over spam en virussen is dat niet alleen wetenschappers, maar ook 
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Kamerleden, niet gehinderd door enige kennis van zaken, uitspraken doen en conclusies 
trekken.” Meer samenwerking met technisch deskundigen is volgens Nas dan ook cru-
ciaal voor goed wetenschappelijk onderzoek op het terrein van informatietechnologie en 
recht. Maar het zijn niet alleen wetenschappers en politici voor wie meer inzicht in de 
technologie onontbeerlijk is. In de ogen van Wessling zullen ook burgers meer aandacht 
moeten hebben voor de privacy, omdat van hen een zekere eigen verantwoordelijkheid 
verwacht mag worden. Momenteel, zo betoogt Wessling verdiept de gemiddelde burger 
zich nog te weinig in de implicaties van de technologie die hij in zijn dagelijks doen en 
laten gebruikt. Maar dan moet de wetgever de burger ook de mogelijkheid geven eigen 
keuzes te maken. Daarmee komt het gesprek ook weer terug bij de rol van juristen in het 
debat over privacy en burgerrechten. Want van de burger mag worden verwacht dat hij 
zich vanuit een meer kritische houding informeert over zijn rechten en plichten en de 
invloed daarop van de technologie waarmee hij wordt geconfronteerd. Veel meer kan van 
hem echter niet worden verlangd. Maar Wessling en Nas hopen dat juristen in ons land 
een stapje verder willen zetten en vanuit hun kennis en expertise op het terrein van 
grondrechten en andere peilers van onze democratische rechtsstaat hun stem laten horen. 
De meerderheid van de juristen staat helaas nog afwachtend aan de zijlijn. Daarmee 
wordt het zo broodnodige echte debat over de waarde en rol van grondrechten in onze 
huidige maatschappij helaas nog niet gevoerd.
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9 Privacybeleving, de waarde van survey-onderzoek, een vermeende 
troefkaart en ambient intelligence

In gesprek met B.J. Koops en A. Vedder

Niet alleen de wetenschappelijke wereld, beleidsmakers en de politiek hebben de afgelo-
pen jaren bij herhaling verwezen naar de resultaten van ITeR-studies. Vanuit de pers is er 
eveneens aandacht geweest voor de uitkomsten van het onderzoek. Dat gold zeker voor 
het rapport opgesteld door Anton Vedder en Bert-Jaap Koops, beiden verbonden aan het 
Centrum voor recht, bestuur en informatisering van de Universiteit van Tilburg. Daarin 
wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de opvattingen van burgers over het span-
ningsveld tussen opsporing en privacy.31 In hun studie Opsporing versus privacy: de bele-
ving van burgers32 concluderen de auteurs op basis van een enquête onder 1200 burgers 
dat deze een duidelijke tweedeling aanbrengen in de omstandigheden die een rol spelen 
bij hun oordeel over het al dan niet toelaatbaar zijn van opsporing in relatie tot privacy. 
Van duidelijke invloed op dit oordeel bleken het middel dat wordt ingezet,33 het doel van 
de opsporing34 en de uitvoerende instantie.35 De variabelen bereik,36 effectiviteit37 en het 
gebruik van gegevens38 bleken nauwelijks van invloed te zijn op het oordeel van bur-
gers.39 Deze uitkomst komt op een paar onderdelen na overeen met het huidige wettelijk 
systeem. Opvallend is derhalve dat het voor burgers dus kennelijk minder relevant is of 
een overheidsingrijpen veel of weinig burgers treft, meer of minder effectief is, en wel of 
niet het principe van doelbinding hanteert.

In tegenstelling tot hetgeen men op het eerste gezicht zou denken, ligt het belang van deze 
uitkomsten en meer algemeen het privacysurvey-onderzoek er volgens Koops en Vedder 
zeker niet in dat de uitkomsten beleidsmakers informatie en inzichten verschaffen op basis 

31. Zie: ‘Liever “soft sister” dan “big brother”’, NRC Handelsblad 2 november 2001, 
p. 10; ‘Onderzoek KUB: Geen interesse in koppeling gegevens’, NRC Handelsblad 
2 november 2001, p. 10.

32. B.J. Koops & A. Vedder, Opsporing versus privacy: de beleving van burgers, ITeR 
nr. 45, Den Haag: Sdu 2001.

33. Daarbij werden onderscheiden: koppelen van gegevensbestanden, afluisteren van tele-
foon of internet, plaatsen van observatiecamera’s en het doorzoeken van woningen.

34. Daarbij werden onderscheiden: handhaving openbare orde, opsporing lichte mis-
drijven, opsporing zware misdrijven en naleving van wetgeving.

35. Onderscheiden werden: politie en particuliere opsporings/beveiligingsdienst.
36. Onderscheiden werden: grote kans dat ook van niet-daders gegevens worden ver-

kregen versus kleine kans dat ook van niet-daders gegevens worden verkregen.
37. Daarbij werd onderscheiden: grote kans dat met het middel het doel wordt bereikt 

en redelijke kans dat met het middel het doel wordt bereikt.
38. Onderscheiden werden: gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt en 

gegevens kunnen ook voor andere doelen worden gebruikt.
39. De geënquêteerden werden ondervraagd aan de hand van voorbeeldsituaties waarin aan 

hen opsporing in een veelheid aan vormen en met tal van facetten werd voorgelegd.
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waarvan beleid kan worden geformuleerd of gerechtvaardigd. Het probleem met dit type 
onderzoek is volgens de auteurs dat de afwegingen die burgers met betrekking tot conflicte-
rende waarden en belangen maken vaak zo subtiel zijn dat het welhaast onmogelijk is om 
met behulp van kwantitatieve methoden voldoende greep te krijgen op de overwegingen 
die voor hen spelen, met als gevolg dat een en ander onvoldoende houvast en dus recht-
vaardiging biedt om op basis daarvan beleidsuitspraken te doen. Vedder: “Beleidsmakers 
zijn geïnteresseerd in dit soort studies, maar wij hebben het idee dat je eigenlijk niet zo heel 
direct moet vinden dat resultaten van het onderzoek direct in beleid zijn te vertalen. Het 
standpunt dat beleidsmakers een rechtvaardiging zouden kunnen afleiden uit dit soort 
surveys is iets waar wij ons ook in het boek een beetje tegen hebben willen afzetten.”

De auteurs zien de waarde van hun onderzoek dan ook veeleer in het verkrijgen van een beter 
theoretisch inzicht in de wijze waarop privacy past in het geheel van normen en waarden van 
mensen. Vedder: “het zou derhalve ook interessant zijn om te onderzoeken of buiten de con-
flictsituatie waar wij ons op hebben toegespitst – opsporingsbelangen versus privacy – er wel-
licht nog allerlei andere geassocieerde waarden in het geding kunnen zijn die voor de gemid-
delde burger wel eens veel belangrijker kunnen zijn dan wij denken. In de huidige situatie 
wordt onder juristen en ethici tamelijk dogmatisch gedacht over privacy en ik zou denken: 
kijk nou eens wat de gewone burger ervan denkt om erachter te komen of het niet allemaal 
wat subtieler kan. Wij als juristen en ethici hebben heel sterk de neiging om de diverse waar-
den heel geïsoleerd te bekijken, terwijl de gewone burger ze ziet als een soort van verwante 
waarden als onderdeel van een meer totale benadering van de samenleving. Kortom, voor de 
gewone burger kunnen privacy en gezondheid, privacy en veiligheid, et cetera niet zo tegen 
elkaar uitgespeeld worden zoals wij dat de facto denken te kunnen doen.” Koops hierop aan-
sluitend: “Het interessantste van dit onderzoek was: op welke manier maken burgers nu hun 
afweging? Het blijken veelal vrij elementaire afwegingen en onderdeel van een heel onzicht-
baar proces. Toch is het een proces dat heel wezenlijk is voor het recht. En met name omdat 
de wetgever ook die belangen moet afwegen bij het nemen van concrete beslissingen als ‘hoe 
ver mag een opsporingsbevoegdheid gaan en wanneer is een inbreuk op privacy niet langer 
gerechtvaardigd?’. Ook de wetgever moet dus ergens een grens leggen en ook dat is een afwe-
gingsproces. Wat mij het meest fascineert is op welke manier dat afwegingsproces totstand-
komt. Wat ik ook hoopte bij dit onderzoek, was daar een beetje greep op te krijgen.”

Vedder en Koops geven aan dat vanuit dit perspectief – ‘hoe gaan mensen in de praktijk 
om met belangenafwegingen die de privacy raken’ – nog vele waardevolle onderzoeksvra-
gen zijn te stellen: hoe gaat een rechter-commissaris om met een verzoek tot huiszoeking of 
tot afluisteren van telefoons? Hoeveel van dit soort verzoeken worden er goedgekeurd, hoe 
gaat dat en welke mechanismen werken daarbij? Welke afwegingen zal de gemeenteraad 
gaan maken als ze besluit tot het al dan niet plaatsen van camera’s in de publieke ruimte? 
Hoe gaat een gemeentelijke privacycommissie om met de vragen die ze krijgt voorgelegd, 
hoe maakt zij de relevante afwegingen en hoe wordt dat ervaren? Voor Koops en Vedder 
staat vast dat onderzoek naar dergelijke vragen waardevol is, omdat het reflectie biedt met 
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betrekking tot onderliggende patronen in afwegingen die burgers maken in het geheel van 
maatschappelijke normen en waarden. Ze wijzen er echter ook nadrukkelijk op dat derge-
lijk onderzoek gevaarlijk is in de zin dat het beleid ermee aan de haal kan gaan.

Het gesprek komt daarmee op het – nogal eens in politiek Den Haag verkondigde – geluid als 
zou privacy te vaak als een troefkaart fungeren en daarmee bepaalde, in het algemeen maat-
schappelijk belang te nemen maatregelen buiten spel zetten. Volgens Koops en Vedder valt dit 
geluid niet te rijmen met de praktijk en kan privacy niet meer dan de functie van ‘rem’ wor-
den toegedicht. Veelal vormen conflicterende waarden – zoals veiligheid en gezondheid – in 
de discussie het vertrekpunt en zetten ze de toon. Vedder: “De neiging is heel sterk om belan-
gen die heel aanwijsbaar zijn zoals veiligheids- en gezondheidsbelangen, belangen dus waar 
mensen zich iets heel concreets bij kunnen voorstellen, snel voorrang te geven. Privacy is veel-
eer de metafoor om te zeggen ‘mensen vind je ook nog iets anders belangrijker? Dat andere 
gaat dan allemaal onder de noemer van dat vage privacybegrip, van die persoonlijke levens-
sfeer.’ En dus gaan we niet 100% op het gaspedaal richting gezondheid of veiligheid. Ook al 
kunnen we niet precies die calculatie maken, we weten ergens dat we er rekening mee moeten 
houden.” Koops: “het argument als zou privacy nu een troefkaart zijn en aan allerlei kennelijk 
noodzakelijke maatregelen in de weg staan, is iets dat we vooral in het onderzoek aan de kaak 
moeten stellen. Dat klopt namelijk helemaal niet met de werkelijkheid.”

Als aan Vedder en Koops de vraag wordt voorgelegd wat naar hun mening mogelijke 
andere invalshoeken en thema’s voor privacysurvey-onderzoek zouden kunnen zijn, wij-
zen ze op een nadere verkenning van hetgeen er in de dagelijkse praktijk gebeurt met 
eenmaal verkregen persoonsgegevens. “Spoorzoeken, dat wil zeggen het volgen van de 
trajecten die gegevens afleggen: waar lekt het naartoe, in welke sectoren is dat het geval 
en bij wie en waarom komen persoonsgegevens terecht, zijn vragen waar veel over wordt 
gezinspeeld maar waar weinig feitenonderzoek naar is verricht.” Spoorzoeken is te reali-
seren als we persoonsgegevens van een code zouden kunnen voorzien. Alhoewel het mer-
ken van alle persoonsgegevens vooralsnog weinig realistisch lijkt, staat het in wezen niet 
ver af van de huidige ideeën van bijvoorbeeld Microsoft om alle Worddocumenten een 
unieke code mee te geven zodat, zodra een document ergens opduikt, het bedrijf kan 
vaststellen of het met een legale dan wel illegale versie van de programmatuur is gemaakt. 
Sprekend over toekomstige ontwikkelingen en de rol van privacyonderzoek daarbij, wij-
zen Koops en Vedder op nieuwe technieken zoals ambient intelligence en ubiquitous com-
puting.40 Voor hen staat vast dat met de komst hiervan belangrijke mogelijkheden ont-

40. Ubiquitous computing, ook wel vierde-generatie-internet genoemd, is een visie 
waarin kleine, draadloos met elkaar verbonden computers, uitgerust met kleine 
sensoren, zijn ingebouwd in alledaagse voorwerpen. Zie in meer detail: G. Huszar, 
‘Overal om ons heen verdwenen. Ubiquitous computing; een visie die technologie 
laat verdwijnen in haar omgeving’, Technieuws 2003/1, p. 18-33 en de aldaar 
genoemde literatuur.
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staan om niet alleen abstracte informatie te verwerken en te analyseren, maar deze 
informatie ook te combineren met informatie over bijvoorbeeld manieren van bewegen, 
kleur op de wangen, aard van het stemgeluid en lichaamstemperatuur. “Vervolgens kan 
dan ongelofelijk veel persoonsinformatie worden gegenereerd waar we nu nog niet van 
kunnen dromen”, aldus Vedder. Koops in aansluiting: “In de toekomst zal ICT in toene-
mende mate zijn geïntegreerd in andere technologie en je zult in feite geen technologie 
meer krijgen zonder een informatiecomponent.” Dit betekent volgens hem dan ook dat 
de focus van het privacyonderzoek zich zal moeten verruimen naar andere technologieën 
dan ICT. Dat de invloed van invasive technology grote gevolgen kan hebben, illustreert 
Koops aan de hand van een nu nog nauwelijks voor te stellen scenario. Koops: “Straks 
maken de ontwikkelingen het mogelijk om met een zeer kleine, onzichtbare, camera over 
straat te lopen, een foto van een willekeurige passant te maken, deze via draadloze com-
municatie te verzenden naar een databank waar vervolgens via gelaatsherkenningsinstru-
menten de identititeit van de betreffende persoon wordt vastgesteld. Met andere woor-
den, een ieder kan met behulp van deze technologie van een wildvreemde passant op 
straat real time de identititeit achterhalen, wat wil zeggen dat het lopen over straat een 
geheel andere betekenis zal gaan krijgen.” De afsluitende conclusie is dan ook snel te 
trekken: het nationale en internationale onderzoek op het terrein van privacy en techno-
logie staat de komende jaren nog voor vele interessante uitdagingen.
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10 Hellend vlak, eigen verantwoordelijkheid, aandacht voor empiri en 
een kritische benadering van technologie

Enkele verbindende lijnen tussen acht gesprekken

Alkmaar was de plaats waar op 13 juni 2003 de leden van de Nederlandse Juristen-
Vereniging bijeenkwamen om te vergaderen en te discussiëren over het thema genoeg-
doening en de positie van slachtoffers van misdrijven in het Nederlandse rechtssysteem.41 
De voorzitter van de NJV, Nieuwenhuis, greep de plaats van bijeenkomst aan om in zijn 
jaarrede, gewijd aan het hellend vlak als element in het debat over de toenemende claim-
cultuur in Nederland, een scenario van een hellend vlak te schetsen: bewakingscamera’s 
in Alkmaar.42 “De waarschuwing voor het hellend vlak staat in de Amerikaanse literatuur 
bekend als het slippery slope-argument. Stap A is op zichzelf genomen misschien nog wel 
aanvaardbaar, maar leidt onontkoombaar tot stap B die ronduit verwerpelijk is. Laten we 
daarom ook stap A maar niet zetten. Het ophangen van enkele bewakingscamera’s in het 
uitgaanscentrum van Alkmaar is wellicht geen slechte gedachte, maar dit zal tot gevolg 
hebben dat de Alkmaarse overheid ontdekt dat camera’s goedkoper zijn dan agenten. Zo 
ontaardt Alkmaar binnen de kortste keren in één groot Video-Land, waarin het leven zich 
afspeelt als één ononderbroken real life soap. Niet doen dus, die camera’s op de Kaas-
markt.” Nieuwenhuis spitste zijn betoog toe op het recht op postmortale procreatie en 
de mogelijkheid dat kinderen hun ouders in rechte zouden kunnen aanspreken wegens 
onzorgvuldig prenataal gedrag. Maar wellicht niet voor niets refereert hij in zijn rede aan 
de inzet van camera’s om het hellend vlak-argument te illustreren. Alhoewel de onder-
werpen een geheel eigen karakter hebben, lijkt het hellend vlak in het debat over de 
claimcultuur enerzijds en bij de inzet van camera’s anderzijs toch in bepaalde opzichten 
op elkaar. In beide gevallen appelleert de ontwikkeling aan een onbestemd gevoel van 
‘waar gaat dit naartoe?’. Nieuwenhuis stelt daarom in zijn rede: “Het is van belang dat de 
rechter bij het vervullen van zijn rechtsvormende taak de hem voorgelegde rechtsvraag 
niet beoordeelt in volstrekt geïsoleerde staat, maar nagaat welke vervolgvragen in het 
verschiet liggen.”

Plaatsen we deze aanbeveling van Nieuwenhuis in het perspectief van ICT en bezien 
we hetgeen in de gesprekken naar voren kwam, dan lijkt het alsof de wetgever vooralsnog 
weinig oog heeft voor een mogelijk hellend vlak. De hellend vlak-discussie is duidelijk 
aanwezig in de standpunten van Schreuders over de uitbreiding van ICT-gerelateerde 
opsporingsbevoegdheden (aftappen, monitoring, bewaren van verkeersgegevens etc.). In 
de discussie over de introductie van een individuele nieuwe bevoegdheid spelen over het 

41. Zie voor een verslag: M.S. Groenhuijsen, ‘Juristen en sociologen over opstandige 
slachtoffers: genoegdoening in theorie en praktijk’, NJB 2003, p. 1366-1372.

42. De jaarrede van J.H. Nieuwenhuis, getiteld ‘Hellend vlak. Kelly en de Claimcul-
tuur’, is afgedrukt in NJB 2003, p. 1380-1382.
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algemeen weinig onoverkomelijke privacyoverwegingen om het betreffende opsporings-
belang geen voorrang te verlenen. Het fundamentele punt ligt dan ook niet bij de indivi-
duele opsporingsbevoegdheid, maar bij de optelsom van alle geïntroduceerde bevoegdhe-
den. Voor Schreuders staat daarom vast dat we af moeten van een situatie waarin iedere 
bevoegdheid afzonderlijk, in zijn isolement, wordt bediscussieerd. Schreuders: “Je kunt 
op een gegeven moment alleen nog maar zeggen: vinden we wel of niet dat het op moet 
houden met nieuwe bevoegdheden. En dan introduceren we een mogelijke bevoegdheid 
uiteindelijk niet omdat we al zo veel mogelijkheden hebben. Maar ja, dat is natuurlijk 
een vaag en moeilijk debat. Maar het is wel een belangrijker debat dan een discussie over 
de vraag of een bepaalde bevoegdheid sec nu een gerechtvaardigde privacyaantasting is.” 
Ook Bits of Freedom lijkt het hellend vlak in stelling te brengen bij acties als spot the 
cam. En de precedentwerking van een eerste stap op een mogelijk hellend vlak wordt ook 
aangekaart door Hustinx wanneer hij spreekt over de verstrekking van passagiersgegevens 
aan de VS. De uitkomst van de discussie hierover zal in zijn ogen een belangrijk prece-
dent zetten en uitgroeien tot benchmark voor de rest van de wereld. Alle gesprekspartners 
refereren met hun opmerkingen, zij het impliciet, aan het hellend vlak-probleem en het 
gebrek aan aandacht hiervoor bij beleidsmakers en wetgever. Ook de recente geluiden 
vanuit organisaties als het College bescherming persoonsgegevens lijken in deze richting 
te wijzen.43 

43. Zo maakt het College bescherming persoonsgegevens zich ernstige zorgen over de 
gevolgen die een gemakkelijke vlucht in meer politiebevoegdheden voor de belan-
gen en rechten van gewone burgers kan hebben. Bovendien maakt de politiek, 
aldus het CBP, privacy tot een karikatuur. Jaarverslag 2002, Den Haag: CBP mei 
2002, p. 6.
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Het gevaar van een hellend vlak lijkt zeker nabij wanneer we kijken naar ontwikkelingen 
zoals het Information Awereness Project (TIA) van het Amerikaanse Pentagon,44 de poten-
tie van een nieuwe technologie als ambient intelligence45 maar zeker ook de realiteit van 
deze dag.46

Hiermee komt als eerste conclusie van dit essay de noodzakelijke aandacht voor ver-
volgvragen en bredere implicaties van wetgeving in beeld. Aandacht voor vervolgvragen 
en het mogelijk gevaar van een hellend vlak is allereerst gewenst bij wetgever en rechter. 
Maar met de tendens tot zelfregulering in het achterhoofd zullen ook andere betrokke-
nen de discussie ter hand moeten nemen. Kenmerkend voor ICT is dat met behulp van 
de technologie geheel nieuwe verbanden, netwerken, applicaties, scenario’s en daarmee 
ook implicaties ontstaan. Een in vele opzichten gekoppelde maatschappij heeft belang-
rijke implicaties voor de in deze maatschappij geldende rechten en plichten. Gekoppelde 
rechten, bevoegdheden en plichten stellen ons voor uitdagende en complexe vervolg-
vragen, die we niet kunnen en mogen negeren.

De tweede lijn waar de gesprekken op duiden betreft de wijze waarop de bescherming 
van persoonsgegevens vorm moet krijgen. Hirsch Ballin en Hustinx schetsen vanuit hun 

44. De Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) van het Pentagon maakte 
in 2003 bekend dat het aan een zogenaamd Total Information Awareness Program 
(TIA), genaamd LifeLog, werkt. Later werd de term Total vervangen door Terrorism 
want de oorspronkelijke naam “created in some minds the impression that TIA was 
a system to be used for developing dossiers on U.S. citizens” aldus DARPA. Wat 
ook het bereik van TIA zal zijn, het staat vast dat het projecten omvat als ‘Activity 
Recognition and Monitoring’, ‘Scalable Social Network Analysis’ en ‘Next-Genera-
tion Face Technology’ om – op basis van deze en andere surveillance- en analyse-
technieken verkregen gegevens – een situatie van total information awareness te rea-
liseren. Zie: <www.darpa.mil/ipto/research/llog en www.darpa.mil/iao/
TIASystems.htm>.

45. Bij ambient intelligence, ook wel pervasive technology of ubiquitous computing 
genoemd, maakt de technologie een onzichtbaar deel van ons leven uit. Huizen, 
auto’s en alledaagse voorwerpen worden voor ons via kleine, draadloos met elkaar 
verbonden, sensoren, computers en netwerken op een intelligente manier ‘aan het 
werk gezet’. Zie hierover: G. Huszar, ‘Overal om ons heen verdwenen. Ubiquitous 
computing; een visie die technologie laat verdwijnen in haar omgeving’, Tech-
nieuws, 2003/1, p. 18-33.

46. Zo is een technologisch veelal nog simpele toepassing als de camera inmiddels alom 
aanwezig: boven de snelweg, bij tunnels en bruggen (wie verplaatst zich op welk 
moment naar welke locatie?), rondom pompstations (wie spreekt daar met wie af?), 
in trein- en busstations (wie reist met wie?), in de trein (wie stapt waar in en uit?), 
op de werkplek (wie is hoe laat op zijn werk?), in het kinderdagverblijf, in winkels 
(wie doet hoe laat welke boodschappen?), in uitgaansgebieden, discotheken en niet 
te vergeten de buren die ook nog het een en ander in de buurt wensen te filmen. 
Verder staat de slimme camera op de stoep en deze registreert niet langer alleen 
beelden, maar ook warmte (dus agressie) en herkent personen. Ook het live via 
internet de situatie in ogenschouw nemen (skipiste) en mogelijk controleren (de 
verzorging van je kind op het kinderdagverblijf ) wint aan populariteit. Stel dat al 
slechts een deel van de beelden wordt gekoppeld dan levert dat een aardig patroon 
van ons alledaags doen en laten op.
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lange ervaring met wetgevingsbeleid een duidelijke ontwikkelingslijn in het denken over 
persoonsgegevensbescherming. Hirsch Ballin merkt op dat het startpunt in de jaren 
zeventig berustte op het model: we moeten dit gevaarlijke spul (geautomatiseerde regi-
straties) beheersen en controleren met de technieken van het bestuursrecht. Vanuit deze 
gedachte diende er volgens de eerste plannen van de commissie-Koopmans een vergun-
ningenstelsel te komen. Nu, dertig jaar later, stellen we vast dat dit een achterhaald 
grondpatroon is. Alhoewel (zoals in ieder geval uit het gesprek met Hustinx blijkt) niet 
iedereen is overtuigd, valt toch op dat diverse gesprekspartners concluderen dat de vraag 
moet worden gesteld of een privaatrechtelijke benadering niet de voorkeur geniet. Een 
dergelijke benadering zou meer kunnen aanknopen bij de momenten dat men ergens last 
van heeft dan bij de gedachte dat we vooraf moeten controleren. Zowel Hirsch Ballin als 
Holvast blijken inmiddels veel te voelen voor deze, reeds in de jaren tachtig door Berk-
vens bepleitte47 aanpak. Voor Holvast biedt de WBP niet meer dan wat schijnbescher-
ming. Voor Hirsch Ballin knoopt deze wet te weinig aan bij de complexiteit van alledag, 
omdat er een groot verschil is tussen de wereld van de papieren (WBP) en die van de 
manieren (de praktijk). Of in de woorden van Schreuders “Het sturen van die echte 
werkelijkheid kun je met van alles doen, behalve met de papieren werkelijkheid.”

Een groot aantal gesprekspartners meent dat de echte werkelijkheid van de bescher-
ming van persoonsgegevens alles te maken heeft met mentaliteit, de instelling om te 
laten zien waarmee men bezig is, zorgvuldigheid, fatsoen en het nemen van verantwoor-
delijkheid. Een constatering die ook al in de allereerste ITeR-studie, Zon, maan of ster?, is 
terug te vinden.48 Berkvens merkt op, en Holvast beaamt dat vanuit zijn jarenlange prak-
tijkervaring, dat de WBP de private sector doodslaat in het nemen van eigen verantwoor-
delijkheid. De overheid, zo is de duidelijke toon van een aantal gesprekken, zou de pri-
vate sector de zelfreguleringskant veel meer moeten gunnen. En, zo stelt Holvast, de 
private sector is ook geneigd en bereid om op een zorgvuldige wijze met persoonsgege-
vens om te gaan: “De eigen stallen worden wel degelijk uitgemest, er is duidelijk sprake 
van zelfreiniging en men stelt binnen het eigen circuit de noodzakelijke normen op.” 

Ook in het gesprek met Hustinx klinkt een spoor van vertrouwen in de markt door. 
Voor hem vormen de ervaringen in binnen- als buitenland een duidelijk signaal dat na 
de ontkenning, een proces van verwerking kwam en er nu plaats is voor de ontdekking 
dat een kritische benadering bij de omgang met persoonsgegevens een bedrijf veel kan 
opleveren. “Het is een enorme inhaalslag, maar als men het ter hand neemt doet men het 
ook serieus”, aldus Hustinx. Overigens betwijfelt in ieder geval Holvast of deze ontwik-
keling ook van toepassing is op de publieke sector. Bij hem is – mede vanwege het ont-

47. Zie noot 4.
48. J.E.J. Prins e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?, ITeR 

nr. 1, Deventer: Kluwer 1995.
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breken van machtsverhoudingen – weinig fiducie in het zelfreinigend vermogen binnen 
de publieke sector. Privacy als een afweging van belangen speelt niet bij de overheid.

Mocht er in de toekomst inderdaad een meer prominente rol voor zelfregulering zijn 
weggelegd en welicht ooit ook sprake zijn van regulering via het Burgerlijk Wetboek, dan 
zijn toezicht en handhaving prominente aandachtspunten. Voor Hustinx is het daarbij 
niet wenselijk dat het gehele procesrisico bij individuele burgers komt te liggen. Mede 
vanwege de publieke dimensie van de problematiek, is uiteindelijk de gehele samenleving 
er niet mee gediend als de handhaving niet wordt geactiveerd. Het instrument van de 
onafhankelijke toezichthouder dient daarom voorhanden te zijn, aldus Hustinx. Maar de 
meningen lopen uiteen over de vraag of dit toezicht langs publiekrechtelijke dan wel pri-
vaatrechtelijke lijnen vorm moet krijgen. Berkvens wijst op de mogelijke rol van de SER, 
mede op basis van ervaringen met consumentenaangelegenheden. Alhoewel niet expliciet 
in het gesprek verwoord, lijkt Hustinx een publiekrechtelijk orgaan voor ogen te hebben. 
In ieder geval is wel duidelijk dat alle gesprekspartners een veel grotere rol zien wegge-
legd voor andere belangenvertegenwoordigers, zoals patiëntenverenigingen, consumen-
tenbond, werkgevers- en werknemersverenigingen en burgerrechtenorganisaties. Bits of 
Freedom is een belangrijk voorbeeld van deze laatste en het gesprek met de personen 
achter deze organisatie laat zien dat, alhoewel dat geenszins betekent dat de slag is gesla-
gen, er bij beleidsmakers, kamerleden en meer algemeen de politiek zeker aandacht is 
voor ‘de stem van de burger, consument, patiënt, werknemer et cetera’. Al met al komt 
als tweede lijn uit dit essay naar voren dat er veel meer aandacht dient te zijn voor het 
‘nieuwe’ klimaat dat is ontstaan wat betreft de aandacht voor en erkenning van het 
belang van gegevensbescherming. Het controledenken vanuit een focus op het monster 
van de technologie is een achterhaald grondpatroon. De echte werkelijkheid van gege-
vensbescherming heeft alles te maken met mentaliteit, zorgvuldigheid, fatsoen en het 
nemen van verantwoordelijkheid. In ieder geval blijkt uit meerdere gesprekken dat er in 
de private sector een bereidheid is deze normen serieus vorm te geven. Meer ruimte voor 
zelfregulering zou daarbij stimulerend kunnen werken. Maar wel met een duidelijke stok 
achter de deur van een toezichthouder en belangenorganisaties, en met aandacht vanuit 
de branche zelf.

Voor de derde verbindende lijn die uit de gesprekken naar voren komt kunnen we 
opnieuw terugkeren naar de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging. 
Het is de notulist van de discussie, Groenhuijsen, ‘in uitgesproken positieve zin opgeval-
len’ dat een grote meerderheid van de juristen een toenemende gevoeligheid toont voor 
de sociale werkelijkheid waarin het recht functioneert.49 Het verwerven van empirisch 
getoetste kennis wordt alom als belangrijk ervaren, waarbij beoefenaars van verschillende 
deeldisciplines veel van elkaar kunnen opsteken, aldus Groenhuijsen. Meer aandacht 

49. NJB 2003, p. 1372.
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voor empirisch onderzochte implicaties van privacywetgeving en overige voor privacy 
relevante wet- en regelgeving is een thema dat ook uit de gesprekken naar voren komt. 
Zo betreurt Wessling het dat veel wetenschappelijk onderzoek vanuit een wat in zichzelf 
gekeerd perspectief uitsluitend aandacht heeft voor theorie, formuleringen in wetgeving 
en vergelijkingen tussen formuleringen. Vervolgens komt hij met een wensenlijst waarop 
onderzoek staat naar het effect van camera’s, de praktijk van zelfregulering op basis van 
onder meer het auteursrecht, de realiteit van rechterlijke toetsing achteraf en het tactisch 
spel om documenten op grond van de WOB beschikbaar te krijgen. Ook Vedder en 
Koops geven, mede naar aanleiding van eerder eigen onderzoek, aan dat er nog vele 
waardevolle studies zijn te verrichten vanuit de algemene vraagstelling ‘hoe gaan mensen 
in de praktijk om met belangenafwegingen die de privacy raken’. Ze wijzen op mogelijk 
onderzoek naar de vraag hoe een rechter-commissaris omgaat met een verzoek tot huis-
zoeking of tot afluisteren van telefoons. Hoeveel van dit soort verzoeken worden er goed-
gekeurd, hoe gaat dat en welke mechanismen werken daarbij? Welke afwegingen maakt 
een gemeenteraad als ze besluit tot het al dan niet plaatsen van camera’s in de publieke 
ruimte? Hoe gaat een gemeentelijke privacycommissie om met de vragen die ze krijgt 
voorgelegd, hoe maakt zij de relevante afwegingen en hoe wordt dat ervaren? Voor Koops 
en Vedder staat vast dat onderzoek naar dergelijke vragen waardevol is, omdat het reflec-
tie biedt op onderliggende patronen in afwegingen die burgers maken in het geheel van 
maatschappelijke normen en waarden. Ze waarschuwen er overigens ook direct voor dat 
beleidsmakers niet onmiddellijk met de uitkomsten van dergelijk onderzoek aan de haal 
moeten gaan. De afwegingen die burgers met betrekking tot conflicterende waarden en 
belangen maken zijn vaak zo subtiel, aldus Koops en Vedder, dat het welhaast onmoge-
lijk is om met behulp van kwantitatieve methoden voldoende greep te krijgen op de 
overwegingen die voor hen spelen. Met andere woorden, dergelijk onderzoek biedt 
onvoldoende houvast en dus rechtvaardiging om op basis daarvan beleidsuitspraken te 
doen. Los van deze nuancering past de in de gesprekken geuitte wens om meer inzicht te 
krijgen in de gevolgen van ICT-beleid en -wetgeving duidelijk in het meer algemene 
pleidooi voor meer sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar het feitelijk functioneren 
van ICT-regels. Want ook voor ICT-wetgeving en zeker voor privacywetgeving geldt dat 
“de beleving door betrokkenen niet verloopt volgens de fijne lijnen van juridische onder-
scheidingen”, om de woorden van een interveniënt op de NJV-vergadering te gebrui-
ken.50 Voor toekomstig onderzoek op het terrein van ICT en recht betekent dit dat, meer 
dan nu het geval is, de maatschappelijke dimensie van regelgeving en beleid in de weten-
schappelijke beschouwingen aandacht behoeft. Daarbij moeten we de constatering van 
Groenhuijsen ter harte nemen dat beoefenaars van verschillende deeldisciplines veel van 

50. De opmerking kwam van Lindenbergh, NJB 2003, p. 1371.
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elkaar kunnen opsteken en er aandacht moet zijn voor reeds aanwezige kennis en erva-
ring.51

De vierde verbindende lijn die uit de gesprekken valt op te maken betreft een focuspunt 
van ITeR, de technologie. Diverse gesprekspartners kaarten, ieder vanuit een ander per-
spectief, het belang aan van een toch vooral zeer kritische benadering van de technologie. 
Voor Nas, Wessling en Holvast betekent het een kritische instelling wat betreft de kennis 
van waaruit het debat over technologie wordt gevoerd. Voor hen staat vast dat veel dis-
cussies over ICT en de implicaties daarvan voor recht en regulering momenteel worden 
gevoerd vanuit een onvoldoende kennisniveau. Niet alleen wetenschappers, maar ook 
kamerleden doen, niet gehinderd door enige kennis van zaken, uitspraken en trekken 
vervolgens conclusies. In de woorden van Holvast: “Als ik kijk naar met name de Tweede 
Kamer, dan stel ik vast dat die zo’n vaag beeld hebben van wat de techniek kan en zoal 
aan mogelijkheden biedt. Ze geloven alles, zonder echt veel benul van de zaken te heb-
ben. Politici en parlementariërs laten zich de kennelijke mogelijkheden veelal gewoon 
influisteren.” Ook van burgers wordt een meer kritische opstelling verwacht waar het 
privacy en de door hen gebruikte technologie aangaat. Wessling en Nas benadrukken dit 
punt juist omdat van burgers ook een zekere eigen verantwoordelijkheid verwacht mag 
worden. Uit de gesprekken met Holvast en Fijnaut komt nog een andere dimensie van 
deze vierde lijn naar voren: een kritische benadering van technologie vanuit het belang 
van een relativering. Voor Fijnaut is dat een relativering van de rol en effectiviteit van 
technologie. Voor Holvast is dat een relativering wat betreft het ‘nieuwe gevaar’ van tech-
nologie. Alhoewel Fijnaut het belang van technologie zeker erkent, waarschuwt hij voor 
een misplaatst vertrouwen in de capaciteiten van ICT waar het de effectiviteit en doelge-
richtheid bij opsporing en het oplossen van de echte grote maatschappelijke problemen 
betreft. “Ook als je kijkt naar de huidige problemen in onze grote steden zal blijken dat 
de technologie bij de aanpak daarvan geen oplossing heeft te bieden. Het zal in eerste 
instantie aankomen op de operationele fysieke inzet van de opsporingscapaciteit.” Voor 
Holvast, sprekend over de technologie van datamining, is er met de introductie van deze 
technologie niets nieuws onder de zon en zijn de problemen geen andere dan die we 
tegenkomen bij statistisch onderzoek. Holvast: “Mijn stelling is dat hier niets nieuws aan 
de hand is en het eigenlijk een opgeklopt verhaal is, met een heel mooi technisch sausje 
dat op een uitstekende wijze wordt verkocht door de mensen die zich daarmee bezighou-
den en daar goud geld aan verdienen. Maar in feite is het niets meer dan een stukje sta-
tistische analyse waarbij de technieken die gebruikt worden nieuw zijn, of beter gezegd 
geavanceerd zijn. Maar of je dit nu doet met de oude wijze van ponskaarten of je doet 
het met behulp van automatisering; het principe is oud en het principe verandert niet. 
Het is meer een intensivering dan dat het iets totaal nieuws is.”

51. Zie: NJB 2003, p. 1372.
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Kijkend naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren stellen we vast dat het recht op 
vele momenten heeft getracht de technologie ‘de baas te worden’. De privacywetgeving 
van dertig jaar geleden is daar een voorbeeld van (namelijk het controledenken vanuit 
een focus op het monster van de technologie), maar ook sedertdien zijn er legio voor-
beelden van technologische ontwikkelingen waar de wetgever om economische, politieke 
dan wel andere redenen welhaast onmiddellijk bovenop is gesprongen om de implicaties 
van deze ontwikkelingen – op een vaak krampachtige wijze – te reguleren. Veelal is er 
daarbij geen oog voor het feit dat met de jaren de relatie tot technologische ontwikkelin-
gen verandert. Wie weet nog van het bestaan van de destijds zwaar belobbyde wetgeving 
voor de bescherming van semiconductorchips of de auteursrechtelijke decompilatieuit-
zondering op softwarebescherming? Nu al kan worden betwijfeld of de voorjaar 2003 
van kracht geworden Wet elektronische handtekeningen van enige betekenis zal zijn. En 
wat zullen de implicaties zijn van het ongenuanceerde auteursrechtelijk verbod van 
omzeilingstechnieken? Wat de afgelopen dertig jaar ons in ieder geval heeft geleerd, en 
privacy is daar een duidelijk voorbeeld van, is dat de wetgever meer oog moet hebben 
voor zowel de veranderende relatie tot technologie, de gevolgen die wettelijke maatrege-
len hebben voor de ontwikkeling van nieuwe technologie en de implicaties van de maat-
regelen voor de fundamenten van het recht.52 Bovendien moet de wetgever beter moti-
veren waarom een wettelijke maatregel noodzakelijk is en waarom niet kan worden 
volstaan met andere, minder ingrijpende reguleringsinstrumenten, of waarom niet kan 
worden afgewacht tot meer duidelijkheid is verkregen over de implicaties van de techni-
sche ontwikkelingen.53 Het nogal eens door de Nederlandse wetgever gebezigde argu-
ment dat we gebonden zijn aan Europese afspraken lijkt lang niet altijd valide. Veelzeg-
gend is de opmerking van Hirsch Ballin over de privacyrichtlijn: “We moeten niet 
vergeten dat de Europese richtlijn weer sterk beïnvloed is door de inbreng van de kant 
van de Nederlandse deskundigen. Met andere woorden, datgene waaraan we ons op 
Europees niveau committeren is natuurlijk ook weer de echo van dat wat tot nu toe het 
denkpatroon in de Nederlandse wetgeving is geweest. We kunnen de discussie – ook in 
het licht van de momenteel lopende evaluatie van de richtlijn – niet doodslaan met het 
argument dat we braaf de Europese regels moeten volgen.” Gewezen kan ook worden op 

52. Zie hierover in relatie tot de strafbaarstelling van technische hulpmiddelen: E.J. 
Koops & J.E.J. Prins, ‘De toenemende strafbaarstelling van technische hulpmidde-
len: over intenties, bestemmingen en instrumentele wetgeving’, gepubliceerd in de 
afscheidsbundel voor J. de Hullu, Wolf Legal Publishers 2003.

53. Zo concludeerde een door de Canadese regering gepubliceerd rapport dat Canada 
vooralsnog niet moet overgaan tot een aansprakelijkheidstelling voor omzeilings-
technieken, omdat onvoldoende duidelijk is welke implicaties technische bescher-
mingsmaatregelen zullen hebben op de balans van rechten en beperkingen die 
inherent is aan het auteursrechtsysteem. Zie: I. Kerr, A. Maurushat & C.S. Tacit, 
Technical Protection Measures. Part II. The Legal Protection of TPMs, 2002, beschik-
baar via <http://www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/progs/pda-cpb/pubs/index_e.cfm>.
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de signalen vanuit de Raad van State54 en de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid over een tekortschietende aandacht van ons nationale parlement voor Euro-
pese wetgeving.

De conclusies over de kenmerken, rol en relevantie van technologie alsmede de reactie 
van de wetgever daarop kunnen ook in verband worden gebracht met de opmerking van 
Hirsch Ballin wanneer hij erop wijst dat de discussie over artikel 10 Grondwet momen-
teel te zeer wordt gedomineerd door wat slechts een deelaspect is van de persoonlijke 
levenssfeer (gegevensbescherming) en daarbij bijna altijd wordt gevoerd in relatie met 
technologische ontwikkelingen. “Door zo te zijn gebiologeerd op de automaten en wat 
die kunnen doen, zijn andere aspecten van privacy niet in dezelfde mate gezien als uit-
vloeisel van de grondwettelijke regelingsopdracht.” Kortom, de volstrekte focus op tech-
nologie heeft de andere dimensie van de grondwettelijke bescherming van privacy geheel 
naar de achtergrond verdrongen. Holvast komt tot een soortgelijke conclusie en betoogt 
dat gedurende het gehele ontwikkelingsproces van privacybescherming de techniek een 
veel te grote nadruk heeft gekregen. Startend bij de jaren zeventig heeft het wantrouwen 
in de overheid aan de ontwikkelingen ten grondslag gelegen en natuurlijk is dat bevor-
derd door de techniek, maar niet andersom. “Dat is altijd een denkfout die wordt 
gemaakt”, aldus Holvast. In zijn ogen is gegevensbescherming daarom in feite ook totaal 
niet belangrijk. Het is niet meer dan een stukje beveiliging, een stukje afspraken maken 
over juistheid en dergelijke. Privacy is veel meer. Het is vrijheid, zelfbeschikkingsrecht. 
Zolang zij niet echt wordt erkend als een fundamenteel menselijk recht, is het gedaan 
met privacy en kan zij net zo goed worden afgeschaft, althans moet het niet worden 
opgenomen in de Grondwet, aldus Holvast. Juist deze andere – en in de ogen van bij-
voorbeeld Hirsch Ballin ook verwaarloosde – dimensie van privacy dient volgens diverse 
gesprekspartners veel meer in beeld te komen. Dit roept de vraag op of de twee dimen-
sies van het huidige grondwetsartikel niet beter gesplitst kunnen worden: enerzijds het 
grondrecht op een behoorlijke omgang met persoonsgegevens en anderzijds het grond-
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de zin van intimiteitsmogelijk-
heden om de persoonlijke leven in te richten.55 Door de twee uit elkaar te leggen krijgen 
we wellicht een orderlijker kader voor het behandelen van dit onderwerp dan het in één 
grondrecht bijeenbrengen van de twee dimensies, waarbij we een situatie hebben waarin 
iets dat feitelijk een deelaspect is van de persoonlijke levenssfeer de discussie zo is gaan 
domineren en dan bovendien ook nog in een sterk veranderende relatie tot technologi-
sche ontwikkelingen staat, aldus Hirsch Ballin.

54. Zie de opmerkingen van de Vice President van de Raad van State in het jaarverslag 
2002 en het WRR-rapport (nr. 63) De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den 
Haag: Sdu 2002.

55. Zie ook: P. Blok, Het recht op privacy (diss. Tilburg), Boom Juridische Uitgevers 
2002.
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De laatste lijn in de gesprekken betreft internationalisering. Het is al zo vaak opgemerkt, 
in de wereld zonder fysieke grenzen van het internet treden belangrijke nieuwe vragen 
naar voren op het terrein van rechtsmacht, handhaving en de toekomst van nationale 
normen en regels. Dat geldt zeker ook voor privacy. In diverse interviews was de grens-
overschrijdende problematiek van privacybescherming een onderwerp van discussie. Het 
meest prominent figureerde het onderwerp in het gesprek met Hustinx. Het door Hus-
tinx geschetste beeld van de totstandkoming van de zogenoemde Safe Harbor Principles 
biedt een interessante kijk op hoe ten gevolge van zowel wetgevingsbeleid als de realiteit 
van het internet rechtssystemen naar elkaar toegroeien en beleidsmakers serieus aandacht 
hebben voor elkaars opvattingen over en historie van wetgeving en rechtsbelangen. Zo 
hadden de Amerikanen inmiddels ook al zelf door dat met name door het internet er een 
aantal tekorten in het reguleringssysteem was ontstaan en wilde men – met behoud van 
de eigen reguleringstraditie (inzetten op zelfregulering) – een brug slaan met Europa. 
Duidelijk wordt ook dat internationalisering niet per definitie harmonisering van wet- 
en regelgeving behoeft te betekenen. Sprekend over de totstandkoming van Safe Harbor 
maakt Hustinx duidelijk dat het vanaf het begin af duidelijk was dat er meerdere wegen 
naar Rome leiden. “Het gaat er niet om in hoeverre een regeling in een derde land op 
onze Europese wetgeving lijkt. Voorop staat een functionele benadering: ‘wat levert het 
op?’, aldus destijds de voorzitter van de Europese artikel-29-werkgroep. Een mondiaal 
verdrag waarin een set van minimumuitgangspunten voor de bescherming van persoons-
gegevens is neergelegd, zoals dat bijvoorbeeld binnen WIPO-verband is gebeurd met het 
auteursrecht, lijkt vooralsnog dan ook niet aan de orde. Als het systeem van Safe Harbor 
inderdaad een succes wordt in de zin dat het een breed gedragen aanpak blijkt en meer is 
dan het papieren resultaat van onderhandelingen, zou het wel eens van grote betekenis 
kunnen blijken voor een mondiale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens op 
het internet. Het aantrekkelijke van deze aanpak is dat het niet alleen de steun heeft van 
beleidsmakers in zowel VS als EU, maar ook dat initiatief en verantwoordelijkheid hier 
duidelijk bij de private sector worden gelegd en niet op voorhand via een tot in detail 
uitgewerkt stelsel van regels de toon wordt gezet. De vraag ‘wat levert het op?’ zal daar-
mee terecht ook de enige echte test worden. Overigens zijn daarmee de internationale 
problemen zeker niet uit de wereld. Niet zozeer de technologie, maar veeleer maatschap-
pelijke ontwikkelingen en dan met name het extreme veiligheidsdenken van dit moment 
zetten de mondiale opvattingen over privacybescherming en de relatie met andere belan-
gen op scherp. Anno 2003 staat promiment op de agenda de kwestie van de passagiers-
gegevens die Amerikanen verstrekt wensen te krijgen. Voor Europa blijkt het lastig om 
met deze kwestie om te gaan en de verdeelheid over de vraag of de Amerikanen in deze 
hun zin moeten krijgen, blijkt ook duidelijk uit de interviews. Fijnaut geeft aan dat we 
heel goed moeten beseffen dat in de discussie over welke persoonsgegevens beschikbaar 
komen voor de VS ook onze nationale belangen bij terreurbestrijding aan de orde zijn en 
het zeker niet alleen een Amerikaans belang betreft. De realiteit brengt met zich mee dat 
Nederland ook profiteert van de politiële en inlichtingennetwerken die de VS voorhan-
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den hebben en daarmee dus ook van de inhoud en kwaliteit van die netwerken, aldus 
Fijnaut. Maar Hustinx haalt deze kwestie uit zijn specifieke context en ziet een gevaar 
van precedentwerking. Zijn zorgen over de passagiersgegevens reiken namelijk verder 
dan uitsluitend de uitkomst van de discussie of en onder welke voorwaarden het ver-
strekken van deze gegevens in overeenstemming is met de Europese privacyregels. De 
uitkomst zal namelijk een belangrijk precedent zetten en uitgroeien tot benchmark voor 
de rest van de wereld. Immers, Australië, Canada en tenslotte ook Europa zelf hebben 
een soortgelijk probleem, aldus Hustinx. Kortom, de verwachting mag zeker zijn dat de 
vijfde verbindende lijn, internationalisering, de komende jaren voor zowel beleid als 
wetenschap nog veel interessante stof tot discussie en onderzoek zal opleveren.

Het zijn de voorgaande vijf lijnen die uit de acht gesprekken naar voren komen. Daar-
naast zijn er natuurlijk nog vele andere aandachtspunten, vragen en meningen naar 
voren gebracht. Zo wijst Hirsch Ballin op de beschermende functie van een goede toe-
gankelijkheid en uitwisselbaarheid van persoonsgegevens en benadrukt Fijnaut het 
belang van de samenhang tussen art. 6 en art. 8 EVRM: een doeltreffende strafrechtsple-
ging is voor een rechtsstaat zeker zo belangrijk als een die behoorlijk functioneert. Verder 
wordt kritisch geoordeeld over de rol van toezichthouders als het College bescherming 
persoonsgegevens en de Europese artikel-29-werkgroep (gesprek met Holvast en Berk-
vens). Het voert te ver deze en overige punten hier samen te vatten. Toch resteert nog een 
algemeen punt waarmee dit essay kan worden afgesloten. Uit de gesprekken wordt dui-
delijk dat de discussie over het thema privacy tot op heden te zeer is gevoerd vanuit de 
optiek van persoonsgegevens en de invloed van techniek. Daarmee is er te weinig aan-
dacht voor die andere dimensie, de persoonlijke levenssfeer. We hebben het dan over 
vrijheid, zelfbeschikking en intimiteitsmogelijkheden om het persoonlijke leven in te 
richten. Het is al vaker gezegd dat juist deze dimensie zo moeilijk in simpele termen, laat 
staan regels, is te vatten. Daarbij komt dat het een zeer contextafhankelijke materie 
betreft die juist daardoor ook zo nauw samenhangt met maatschappelijke ontwikkelin-
gen en beleidsprioriteiten. Het werk van de commissie-Koopmans stond destijds onmis-
kenbaar onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, politieke prioriteiten 
(volkstelling) en de beleving over dreiging van nieuwe technologie. We leven inmiddels 
in een geheel andere maatschappij, maar nog immer zijn het maatschappelijke ontwikke-
lingen, politieke prioriteiten en technologie die het privacybeleid lijken te bepalen. Voor 
de huidige tijdsperiode zijn dat veiligheid, handhaving en efficiëntie. En opnieuw cen-
treert de discussie zich veelal om persoonsgegevens en technologie. Alhoewel organisaties 
als het College bescherming persoonsgegevens en Bits of Freedom duidelijk het tegen-
geluid in stelling hebben gebracht, lijken in het schijnbare debat dat dan wordt gevoerd 
belangen als veiligheid, handhaving (zoals van auteursrechten) en plichten (zoals identifi-
catie) de discussie welhaast direct dood te slaan. Met als gevolg dat het echte debat over 
de waarde en rol van grondrechten in onze huidige maatschappij niet wordt gevoerd. 
Bovendien, zo merkt Vedder terecht op, is de neiging heel sterk om belangen die aanwijs-
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baar zijn en waar mensen zich iets heel concreets bij kunnen voorstellen – zoals veilig-
heids- en gezondheidsbelangen – snel voorrang te geven. Voor privacy daarentegen is 
geen calculatie te maken. Maar daarmee mag aan dit belang niet een minder prominente 
plaats in het debat worden toegekend. Immers in essentie is privacy de cruciale metafoor 
om politici, burgers, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen de vraag voor ogen te 
houden ‘mensen vind je ook nog iets anders belangrijker?’
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Stellingen

Stelling 1
Wetgever en beleidsmakers beoordelen rechten, bevoegdheden en plichten in een infor-
matiemaatschappij te zeer in een geïsoleerde staat en hebben onvoldoende oog voor de 
vervolgvragen die in het verschiet liggen. Een waarschuwing voor het hellend vlak lijkt 
daarmee op zijn plaats.

Stelling 2
De WBP biedt niet meer dan wat schijnbescherming. Meer aandacht van de wetgever 
voor zelfregulering is gewenst, omdat initiatieven van zelfregulering meer aanknopen bij 
de momenten dat men ergens last van heeft dan bij de gedachte dat we vooraf alles moe-
ten controleren. Het controledenken vanuit een focus op het monster van de technologie 
is een achterhaald grondpatroon.

Stelling 3
Wetenschappelijk onderzoek heeft vanuit een wat in zichzelf gekeerd perspectief te veel 
aandacht voor theorie, formuleringen in wetgeving en vergelijkingen tussen formulerin-
gen. Het is tijd dat wetenschappers op het terrein van ICT en recht gevoeligheid tonen 
voor de sociale werkelijkheid waarin het recht functioneert.

Stelling 4
Politici en parlementariërs laten zich de kennelijke mogelijkheden van technologie veel 
te veel influisteren en veel discussies over ICT en de implicaties daarvan voor recht en 
regulering worden gevoerd vanuit een onvoldoende technisch kennisniveau. Van beleids-
makers, wetenschappers, maar ook burgers moet een meer kritische houding ten 
opzichte van de technologie worden verwacht.

Stelling 5
De privacydiscussie is tot op heden te zeer gevoerd vanuit een focus op persoonsgegeve-
nsbescherming en een krampachtige poging greep te krijgen op technologie. Het is hoog 
tijd voor een discussie over vrijheid, zelfbeschikking en intimiteitsmogelijkheden om het 
persoonlijke leven in te richten.

Stelling 6
Het systeem van Safe Harbor heeft de potentie van grote betekenis te worden bij een 
mondiale aanpak van persoonsgegevensbescherming op het internet.


