Platform Bescherming Burgerrechten
Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam
www.platformburgerrechten.nl

College voor de Rechten van de Mens i.o.
T.a.v. mw. mr. Laurien Koster
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Amsterdam, 31 juli 2012
Betreft: privacy als speerpunt van het College voor de Rechten van de Mens

Geachte mevrouw Koster,
Van alle mensenrechten staat het recht op privacy in deze tijd het meest onder druk. Het is dan ook
met zorg dat het Platform Bescherming Burgerrechten onlangs kennisnam van de drie speerpunten
van het College voor de Rechten van de Mens voor de komende jaren, te weten 1) ouderenzorg,
2) vreemdelingen en 3) discriminatie op de arbeidsmarkt. Zonder te willen afdoen aan het
maatschappelijke belang van deze drie speerpunten willen wij u middels deze brief in overweging
geven om het thema privacy alsnog tot speerpunt van uw College te maken.
De laatste jaren is in Nederland een tendens te bespeuren waarbij ieder maatschappelijk probleem
met een standaard-recept lijkt te worden benaderd, namelijk meer digitale registratie, meer koppeling
van bestanden en centrale ontsluiting van systemen en databanken die voor steeds meer
functionarissen en derde partijen toegankelijk worden, inperking van professionele autonomie,
preventieve controle en profiling. Het lijkt erop of men, vooral in de politiek, gevoed door media en de
vox populi – voor zover ook weer beïnvloed door de media – in deze instrumenten een beheersing
van de samenleving ziet die tot meer orde en rust en veiligheid zou moeten leiden. Naar onze mening
is het omgekeerde nu steeds vaker het geval.
Digitalisering brengt namelijk met zich mee dat de hoeveelheid gegevens die over iedere burger wordt
opgeslagen steeds groter, onoverzichtelijker en onbeheersbaarder wordt. Dit geldt des te meer voor
gegevens die foutief zijn ingevoerd, verkeerd gekoppeld of verouderd zijn. Met de exponentiële
toename van digitale registraties nemen de risico’s van datalekken navenant toe en ontstaan nieuwe
vormen van identiteitsfraude en -diefstal. Daarmee wordt de onveiligheid van digitale systemen een
onveiligheid die burgers direct bedreigt. Daarnaast is er een risico dat burgers door digitale profilering
verworden tot hun digitale ‘dubbelgangers’. De autonomie van de vrije en participerende burger die zo
belangrijk is in een democratische rechtsstaat komt daarmee ernstig in gevaar.
Terug naar een maatschappij zonder internet of digitale bestanden is iets wat wij geenszins voorstaan
(zo dat al mogelijk zou zijn). Echter een verstandig gebruik van technische middelen, waaronder
dataopslag en biometrie en andere technische verworvenheden, zal noodzakelijk zijn willen wij onze
democratische rechtsstaat met de bijbehorende grondrechten overeind houden. Juist in deze tijd van
onvoorziene technische mogelijkheden moeten wij ons eens temeer realiseren hoe belangrijk de
grondbeginselen van onze samenleving zijn. Iedere keer zal dan ook een afweging moeten
plaatsvinden waar de grenzen van het toelaatbare liggen en hoe eventuele alternatieven in de
menselijke sfeer zoals meer persoonlijk contact maar ook hulp en dienstverlening wenselijk dan wel
noodzakelijk zijn.
Privacy vormt de basis van onze democratische rechtsstaat. Zonder privacy raken talloze andere
mensenrechten in het geding, waaronder het recht op vertrouwelijke communicatie en vrije

meningsuiting, non-discriminatie, vrijheid van beweging, vereniging en vergadering, demonstratie,
cultuur en religie, persvrijheid en het recht op een eerlijk proces. Daarnaast constateren wij dat het
recht op privacy in Nederland slechts fragmentarische bescherming door overheidstoezicht geniet,
namelijk voor zover het de bescherming van persoonsgegevens betreft. Van overheidstoezicht op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de bredere zin des woords (inclusief het huisrecht en
het recht op lichamelijke integriteit) is nauwelijks sprake. Overheidstoezicht op de naleving,
bescherming, verwezenlijking en promotie van het recht op privacy in samenhang met andere
mensenrechten ontbreekt bovendien geheel. Juist op deze terreinen heeft uw College toegevoegde
waarde en kan het ‘mensenrechtelijke gat’ dat de laatste decennia in Nederland is ontstaan, worden
gedicht.
Wij hopen dat uw College het recht op privacy alsnog tot speerpunt zal maken. Desgewenst zullen de
organisaties die tezamen het Platform Bescherming Burgerrechten vormen u daarbij graag van
informatie en advies voorzien.
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