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Voorwoord 

Eind 1981 werd door de toenmalige 
Minister van Justitie de Ruiter bij de Tweede 
Kamer ingediend het Ontwerp van een wet 
houdende regels ter bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer in verband met persoons-
registraties, kortweg Wet op de Persoons-
registraties. Dit langverwachte vervolg op het 
eindrapport van de Commissie Koopmans 
markeerde een belangrijke stap op weg naar 
de realisering van de in brede kringen gewenste 
privacy-beschermende maatregelen. Het wets-
ontwerp rakelde de discussie rond dit onder-
werp weer op. Het Genootschap voor Infor-
matica wijdde voorjaar 1982 een symposium 

3 	aan dit wetsontwerp te Amsterdam, en luttele 
weken eerder vond onder auspiciën van het 
Comité Waakzaamheid Persoonsregistraties te 
Amersfoort eveneens een manifestatie plaats, 
die in het teken stond van dit zelfde probleem. 
Zowel bij degenen die met de (ambtelijke) 
voorbereiding van het wetsontwerp waren 
belast, als bij degenen die zich in de discussies 
naar aanleiding van het wetsontwerp mengden, 
bleek dat er behoefte bestond aan informatie 
over het aantal en de soort van registraties 
waarop de wet van toepassing zal zijn en over 
wat er thans reeds middels zelfregulering 
geschiedt op het terrein van de privacy-bescher-
ming in verband met persoonsgegevens. Van 
een ter vervulling van deze behoefte ingesteld 
onderzoek wordedenkele resultaten vermeld 
in het openings-artikel van de hand van drs. 
Cozijn. 
Sinds het optreden van de nieuwe regering in 
1982 is het politieke jargon verrijkt met de 
inmiddels bijna niet meer weg te denken term 
'deregulering'. Het kabinet stond en staat niet 
onwelwillend tegenover de gedachte het 
Ontwerp van de Wet op de Persoonsregistraties 
bij de dereguleringsoperatie te betrekken. Over 
dit aspect, in samenhang met elementen uit de 
kritiek op het wetsontwerp, schrijft mr. 
Kuitenbrouwer in zijn bijdrage. 



De bescherming van de privacy in verband met 
persoonsregistraties heeft nauwe relaties met 
de vraagstukken van de openbaarheid van het 
bestuur en van de rechtsbescherming tegen de 
overheid. In Zweden vindt de Data Act haar 
oorsprong in het vraagstuk van de openbaar-
heid van bestuur, en ook de Franse `Loi sur 
l'informatique et les libertés' heeft verbin-
dingen met de openbaarheid. In het artikel van 
Holleaux worden enkele recente Franse wetten 
op het gebied van het recht op informatie van 
de burger omtrent het overheidsoptreden en 
de bescherming van de burger tegen onge-
wenste inbreuken op zijn persoonlijke vrij-
heid met elkaar in verband gebracht. Bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer in verband 
met persoonsregistraties in een land wint aan 
effectiviteit wanneer ook andere landen maat-
regelen op dit gebied voorbereiden. Een bij-
zondere uitdrukking van het internationaal 
aspect van privacybescherming kan worden 

4 	gevonden op het gebied van de internationale 
uitwisseling van gegevens. Ter regulering van 
het internationaal gegevensverkeer heeft de 
Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling richtlijnen opgesteld. De 
Raad van Europa heeft een ontwerpverdrag 
geformuleerd over hetzelfde onderwerp. 
In een artikel van P. Howard Patrick waarmee 
dit themanummer wordt afgesloten, worden 
beide pogingen tot regulering van het inter- 
nationaal gegevensverkeer vergeleken. 



Privacy en Persoonsregistraties 

door drs. C. Cozijn* 

1. Privacy en persoonsgegevens 
In de vernieuwingen die zich aan het eind van 
de zestiger jaren in tal van sectoren van de 
samenleving voordeden was als rode draad 
herkenbaar de vraag om erkenning van de mon-
dige burger. Deze mondige burger manifes-
teerde zich door een kritisch tegemoettreden 
van de overheid. Eén van de aspecten hiervan 
betrof de privacybescherming, oftewel het 
vrijwaren van de burger van ongeautoriseerde 
inbreuken op zijn persoonlijke levenssfeer 
door de overheid en het bedrijfsleven. Het 
ontbreken van voorzieningen om misbruik van 
persoonsgegevens tegen te gaan, werd als 

5 	implicerende een inbreuk op de privacy, als 
belangrijkste argument gehanteerd door de 
beweging die de boycot van de volkstelling van 
1971 organiseerde. Het succes van deze 
beweging had voor het onderwerp van dit 
artikel twee belangrijke gevolgen. Ten eerste 
werd de privacy-discussie sindsdien sterk 
geconcentreerd op het misbruik van persoons- 
gegevens en ten tweede werd een staats-
commissie ingesteld die tot taak had maat- 
regelen op dit terrein voor te bereiden. 
Deze staatscommissie, de Commissie Koopmans, 
publiceerde in 1976 haar eindrapport in de 
vorm van een ontwerp voor een wet met 
een memorie van toelichting. Het rapport van 
de Commissie Koopmans was in 1978 aanlei-
ding voor een speciaal nummer van Justitiële 
Verkenningen (Duintjer-Kleijn, 1978) gewijd 
aan de privacy-problematiek. Sinds het 
verschijnen van het rapport van de Commissie 
Koopmans is er weinig spectaculairs waar te 
nemen geweest in de privacy-discussie. 
Belangrijke momenten waren evenwel in 1981 
het indienen bij de Tweede Kamer van het 
Ontwerp van de Wet op de Persoonsregistraties, 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het 
team wetgeving van het WODC, 



en in 1983 het in werking treden van de 
nieuwe grondwet. 
Artikel 10 van de grondwet van 1983 stelt dat 
ieder recht heeft op eerbiediging van zijn per-
soonlijke levenssfeer. Beperkingen hierop zijn. 
slechts toegestaan voorzover die bij of krach-
tens de wet zijn vastgesteld. Het tweede en 
derde lid van dit artikel schrijven voor dat er 
een wet komt waarin regels worden opgeno-
men over de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in verband met het vastleggen en 
verstrekken van persoonsgegevens. Daarnaast 
wordt voorgeschreven dat er regels worden 
opgesteld betreffende het recht op kennis-
neming van de opgenomen gegevens en het 
gebruik dat er van gemaakt wordt, alsmede 
op verbetering van die gegevens. Het Ontwerp 
van de Wet op de Persoonsregistraties dat 
thans bij het parlement aanhangig is, strekt er 
mede toe om aan dit grondwettelijke voor-
schrift uitvoering te geven. De belangrijkste 

6 	doelstelling blijft natuurlijk het regelen van de 
problematiek van de privacy in verband met 
persoonsregistraties en annexe vraagstukken. 
Met de privacy-bescherming, ofwel de 'bescher-
ming tegen te vergaande opdringerigheid van 
de maatschappelijke omgeving' (Van Braam, 
1977) is het echter, althans formeel gespro-
ken, nog niet alles goud wat er blinkt. De 
overgangs- en invoeringsbepalingen van de 
nieuwe grondwet geven de wetgever nog tien 
jaar de tijd om de voorgeschreven wetgeving 
tot stand te brengen. Dit ontlokte Kuiten-
brouwer (1983) de verzuchting dat let blijft 
knokken voor de privacy-bescherming in 
Nederland'. De Stichting Waakzaamheid 
Persoonsregistraties, welke zich sinds jaar en 
dag o.a. met een eigen kwartaalschrift richt 
tegen elk misbruik van persoonsgegevens, zal 
niet ontevreden geweest zijn over het open-
baar slaken van deze verzuchting. Niettemin 
heeft de wetgever niet stil gezeten: er is thans 
immers een wetsontwerp in behandeling. 

1.1. Het Ontwerp van de Wet op de Persoons-
registraties in vogelvlucht 
Het betrokken wetsontwerp zal niet van toe-
passing zijn op alle persoonsregistraties. Heel 
nadrukkelijk wordt een aantal registraties uit-
gesloten. Om te beginnen alle openbare regis- 



ters die bij de wet zijn ingesteld (art. 4). 
Hierbij kan bijv. gedacht worden aan de regis-
ters van de burgerlijke stand. Voorts zijn uit- 

, . gesloten andere bij de wet ingestelde persoons-
registraties voorzover dat uit de wet voort-
vloeit. Daarnaast is de wet niet van toepassing 
op registraties die niet meer gegevens bevatten 
dan de zgn. NAW gegevens: naam, adres, 
woonplaats, land, postcode, telefoonnummer, 
bank- of gironummer, geboortedatum, geslacht, 
titulatuur en een eventueel administratie-
nummer. Voorwaarde daarbij is dan wel dat 
uit het feit van opname in de registratie, geen 
gevoelig gegeven afgeleid kan worden. Even-
eens zijn uitgaoten registraties die naar hun 
aard voor persoonlijk of huiselijk gebruik zijn 
bestemd, en persoonsregistraties in openbare 
archieven waarop de Archiefwet 1962 toepas-
selijk is. Boeken en catalogi blijven eveneens 
buiten de wet, alsmede (onder nadere voor-
waarden) niet geautomatiseerde boekhou- 

7 	dingen of financiële administraties (art. 3). 
Van niet-geautomatiseerde persoonsregistra-
ties, waarin stelselmatig gevoelige gegevens zijn 
opgenomen of die worden gebruikt om gegevens 
te verstrekken aan derden, kan echter bij 
Algemene maatregel van bestuur worden be-
paald dat zij met geautomatiseerde persoons-
registraties worden gelijkgesteld (art. 85 en 86). 
Belast met de zorg voor de uitvoering en het 
toezicht op de naleving van de wet is de bij de 
wet zelf ingestelde Registratiekamer. Bij de 
Registratiekamer dienen alle registraties, 
waarop de wet van toepassing is, te worden 
aangemeld. In sommige gevallen kan met deze 
melding worden volstaan. Dit zijn de zgn. 
meldingsplichtige persoonsregistraties (art. 19). 
Hierbij valt te denken aan ledenadministraties, 
salarisadministraties, registraties van afnemers 
en leveranciers e.d. Gaat het echter om per- 
soonsregistraties die niet in art. 19 zijn genoemd, 
die bovendien geen gevoelige gegevens bevatten 
en uitsluitend voor interne doeleinden mogen 
worden gebruikt, dan kan niet met een melding 
worden volstaan, maar dient tevens een 
privacy-reglement voor de betrokken registra-
tie ter goedkeuring worden overlegd (art. 20). 
Bevat de registratie tenslotte gevoelige per-
soonsgegevens of is ze (mede) bedoeld om 
gegevens eruit aan derden te verstrekken, dan 



kan niet worden volstaan met melding en 
privacy-reglement, maar is tevens een door de 
Registratiekamer af te geven vergunning ver- 
eist om de registratie te mogen voeren. 
Aldus onderscheidt de Wet op de Persoons-
registraties vier typen, te weten (in de volg-
orde waarin ze hiervoor werden beschreven) 
persoonsregistraties waarop de wet niet van 
toepassing is. meldingsplichtige, reglements-
plichtige en vergunningsplichtige persoons-
registraties. Voor reglementsplichtige en ver-
gunningsplichtige registraties geldt dat de 
geregistreerden op de hoogte moeten worden 
gesteld van het feit dat in die registraties 
gegevens over hen zijn of zullen worden opge-
nomen. Indien het een bij de wet ingestelde 
registratie betreft of wanneer de betrokkene 
weet (of redelijkerwijs kan weten) dat gegevens 
zullen worden opgenomen geldt die mede-
delingsplicht niet (art. 69). De geregistreerden 
hebben het recht van inzage en verbetering 

8 	(art. 75 en 76). Dat wil zeggen dat op verzoek 
van de geregistreerde een voor hem of haar be-
grijpelijk overzicht van de over hem/haar opge-
nomen gegevens wordt verstrekt, en dat de 
gegevens worden verbeterd, verwijderd of 
vernietigd wanneer zij niet juist zijn, niet ter 
zake doende of in strijd met het reglement zijn 
dan wel op grond van art. 38 niet in de regis-
tratie mochten zijn opgenomen. Ook heeft de 
geregistreerde een recht op aanvulling van de 
opgenomen gegevens. De wet is uitdrukkelijk 
van toepassing verklaard op zich in het buiten-
land bevindende persoonsregistraties van een 
in Nederland gevestigde houder. Vermeldens-
waard is dat niet naleven van een aantal voor-
schriften tot strafbaar feit is bestempeld, en 
dat een geregistreerde die nadeel ondervindt 
van niet naleving van de voorschriften van de 
wet een recht op schadevergoeding wordt 
toegekend. 

1.2. Enkele hoofdlijnen uit de kritiek op het 
wetsontwerp 
Naar aanleiding van het indienen van het wets-
ontwerp organiseerde het Nederlands Genoot-
schap voor Informatica begin 1982 een sym-
posium dat geheel in het teken stond van het 
wetsontwerp. Naast bewondering voor de door-
dachte uitwerking van de gekozen uitgangs- 



punten was er felle kritiek te horen, welke 
verder ging dan de vraag waarom zo lang was 
gewacht met de indiening van een wetsontwerp 
dat maar zo weinig afweek van het reeds in 
1976 gepubliceerde voor-ontwerp van de 

• Commissie Koopmans. Kritiek was er op de 
ingewikkeldheid van het ontwerp. Kuiten-
brouwer (1982) wees in dit verband op de 
omvang, d.w.z. op het aantal artikelen, te 
weten 105. Hij plaatste dit aantal tegenover 
de 25 van de Zweedse wet uit 1973, de 47 van 
de Duitse wet uit 1977 en de 49,53 en 63 
artikelen van de Franse, Oostenrijkse en 
Deense wetten van 1978. 
Veel gehoord werd ook de klacht over de 
indeling in meldingsplichtige, reglements-
plichtige en vergunningsplichtige registraties. 
Met name het zijns inziens moeilijk aan te 
geven onderscheid tussen meldingsplichtige en 
reglementsplichtige registraties was voor 
Holvast (1982) aanleiding om in dit opzicht 

9 	vereenvoudiging te bepleiten. De moeilijk te 
hanteren indeling in combinatie met het 
enorme aantal registraties waarom het zou 
gaan, zou er volgens hem toe leiden dat de 
Registratiekamer zou uitgroeien tot een enorm 
bureaucratisch apparaat, dat door zijn omvang 
zelf moeilijk controleerbaar zou zijn, maar 
bovendien de opgedragen taak niet efficiënt en 
effectief zou kunnen uitvoeren. Hij (Holvast 
1982) bepleit dan ook een meer decentraal en 
kleinschalig toezicht. De complexiteit van het 
wetsontwerp werd aanleiding voor het stellen 
van de vraag of een vereenvoudiging niet wen-
selijk zou zijn in het kader van de `deregu-
leringsgolf . Het kabinet heeft inmiddels het 
standpunt ingenomen dat deze vraag positief 
beantwoord dient te worden. In het in deze 
aflevering van J.V. opgenomen artikel van 
Kuitenbrouwer wordt op deze problematiek 
nader ingegaan. 
In de discussies naar aanleiding van het wets-
ontwerp komt bijna steeds ook als kritiekpunt 
naar voren dat bepaalde registraties buiten de 
toepassing van deze wet zullen blijven. Hierbij 
wordt dan vooral gewezen op de registratie 
van justitiële gegevens en op de geautomati-
seerde herkenningsdiensten bij de politie. 
De gegevens die in de hierbedoelde registraties 
zijn opgenomen zijn doorgaans 'privacy- 



gevoelig' in de zin van art. 1 van de Wet op de 
Persoonsregistraties. En zo dit niet al het geval 
is, kan uit het feit dat over een persoon in die 
registers één of meer gegevens zijn opgenomen, 
een gevoelig gegeven worden afgeleid. In de 
Memorie van Toelichting wordt overigens als 
reden voor uitsluiten genoemd dat de 'Wet op 
de Justitiële Documentatie en de Verklaringen 
omtrent het Gedrag' naar haar aard reeds de 
functie heeft de persoonlijke levenssfeer van de 
geregistreerden te beschermen. Ten aanzien 
van de herkenningsdiensten, die toch in eerste 
instantie dienen om op effectieve en efficiënte 
wijze plegers van ernstige vergrijpen op te 
kunnen sporen, en daardoor mede in dienst 
van het algemeen belang gevoerd worden, 
gelden dezelfde overwegingen als ten aanzien 
van de Centrale Persoons-administratie: de 
zeer specifieke doelstelling van de registraties 
maakt het wenselijk om specifiek in te gaan 
op de privacybescherming in verband met die 

10 	registraties. Bovendien zou het in een raam- 
wet als de voorgestelde Wet op de Persoons-
registraties niet passen om gedetailleerd in te 
gaan op de situatie rond specifieke registraties. 
Een derde aspect in de kritiek op het wets-
ontwerp dat veelvuldig belicht wordt betreft 
de relatie tussen het wetsontwerp, de techno-
logische ontwikkeling en de mogelijkheid tot 
controle op de naleving van de voorschriften. 
Door velen wordt als vaststaand aangenomen 
dat het totaal aantal persoonsregistraties 
waarop de wet van toepassing zal zijn zich 
ergens beweegt tussen de vijftig- en honderd-
duizend. Dit aantal zou wel eens stormachtig 
kunnen toenemen. De voortschrijdende tech-
nologie, met name de opkomst en de snelle 
verspreiding van zogenaamde minicomputers 
en huiscomputers, maken deze gedachte niet 
op voorhand illusoir. Hoewel in vele gevallen 
van de huiscomputer uitsluitend gebruik 
gemaakt zal worden voor zgn. 'persoonlijk of 
huiselijk gebruik', en deze op grond daarvan 
niet onder de wet zal vallen, dient zich toch 
een controleprobleem aan. 
Houders van de onder de wet vallende per-
soonsregistraties dienen hun registraties bij 
de Registratiekamer te melden, maar hoe te 
reageren op een niet-gemelde registratie? Van 
grote computersystemen kan men veronder- 



stellen dat geen onopgemerkte plaatsing zal 
gebeuren. Gebruikmaking van bij de handel 
en importeurs berustende gegevens maakt 
controle op het voorhanden hebben van 
computersystemen uiterst eenvoudig, en daar-
mee wordt de rest van het toezicht ook vrij 
gemakkelijk. Anders ligt de zaak bij de huis-
computer die als het ware over de toonbank 
van de winkelier op de hoek verkocht wordt. 
Deze blijft 'onzichtbaar' voor de Registratie-
kamer, waardoor toezicht op het gebruik van 
deze apparatuur onmogelijk wordt. In dit 
verband moet men rekening houden met het 
feit dat er thans mini-computers op de markt 
zijn tegen langzamerhand voor de particulier 
aanvaardbare prijzen met een capaciteit die 
nog slechts enkele jaren terug overeenkwam 
met die van een middelgroot computer-
systeem. De voortschrijdende ontwikkeling in 
de mini-computers (meer capaciteit bij een 
lagere prijs) maakt dit gevaar van oncontroleer- 

11 	baarheid alleen maar groter. 
Een tweede probleem voor de wetgever, 
voortvloeiend uit de voortschrijdende automa-
tiseringstechnologie, betreft het verzenden van 
gegevens naar buiten de landsgrenzen. Een en 
ander gebeurt aan de lopende band, zo mag 
men met een in automatiseringskringen wellicht 
verouderde term zegger', binnen multinatio-
nale ondernemingen en organisaties. Dit is op 
zich echter niet het belangrijkste probleem voor 
de wetgever en voor het toezicht op het gege-
vensverkeer. Deze 'transnational dataflow' 
maakt het noodzakelijk dat de regelen omtrent 
de bescherming van de privacy in de diverse 
landen op elkaar zijn afgestemd. Is dit in 
onvoldoende mate het geval, dan kennen we 
binnen afzienbare tijd naast de belasting-
paradijzen ook de data-paradijzen. En zoals 
als gevolg van de belastingparadijzen de 
belasting-inkomsten van de in dit opzicht 
minder paradijselijke staten zullen kelderen, 
zal de privacy-bescherming in de landen die 
niet tot de data-paradijzen gerekend kunnen 
worden daarvan te lijden hebben. Om deze 
reden strekt de Franse privacy-wet zich na-
drukkelijk ook uit tot het gegevensverkeer 
met het buitenland (Hunfeld, 1978). In het 
Nederlandse ontwerp wordt ook wel aandacht 
besteed aan registraties in het buitenland, maar 



slechts voorzover Nederlandse (rechts)perso-
nen daarvan houder zijn. Bij Algemene maat-
regel van bestuur kan evenwel bepaald worden 
dat het betrekken van gegevens uit het buiten-
land of het verstrekken aan registraties in het 
buitenland, waarop de wet niet van toepassing 
is, verboden is in verband met de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer. De 
Franse privacywetgeving wordt hierna be-
sproken in een bewerking van een artikel van 
Holleaux (Holleaux, 1983). Reeds in 1980 
stelde de Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling richtlijnen op 
voor de privacybescherming en de internatio-
nale uitwisseling van persoonsgegevens. De 
Raad van Europa formuleerde een ontwerp-
verdrag met betrekking tot deze materie. 
Verderop in deze aflevering wordt in een be-
werking van een artikel van Howard Patrick 
een vergelijking gemaakt tussen de OESO-richt-
lijnen en het ontwerpverdrag van de Raad van 

12 	Europa (Howard Patrick, 1983). 

1.3. De werkdruk van de Registratiekamer 
Zoals hiervoor reeds werd aangegeven wordt 
er een Registratiekamer ingesteld, die belast 
zal zijn met de zorg voor de uitvoering en het 
toezicht op de naleving van de wet. Uitgaande 
van het in de discussies steeds opduikende 
aantal van vijftig- tot honderdduizend regis-
traties waarop de wet toepassing zou vinden 
enerzijds, en anderzijds het moeizame onder-
scheid tussen de verschillende categorieën van 
registraties die door de wet onderscheiden 
worden, komen sommigen waaronder de 
reeds genoemde Holvast dan tot de conclusie 
dat de Registratiekamer een log bureaucratisch 
lichaam zal worden, een oncontroleerbare 
moloch in onze samenleving die George 
Orwell's Big Brother niet alleen in de tijd 
(1984 is immers héél dicht bij) maar ook in 
materieel opzicht zeer nabij brengt. 
Ten aanzien van de vraag of het onderscheid 
tussen met name de meldingsplichtige en de 
reglementsplichtige registraties al dan niet 
eenvoudig is aan te brengen kan men van 
mening verschillen: uiteindelijk gaat het hier 
om iets dat van nature relatief is. Anders 
echter ligt het met de vraag naar het aantal 
registraties van elk der onderscheiden cate- 



gorieën. (Het zal immers duidelijk zijn dat de 
Registratiekamer aan vergunningsplichtige 
registraties meer aandacht dient te besteden 
dan aan registraties waarbij met een eenvou-
dige melding kan worden volstaan.) Hierover 
waren geen schattingen bekend. Om in deze 
leemte te voorzien heeft de Minister van 
Justitie het WODC gevraagd hiernaar een on-
derzoek in te stellen (Cozijn, 1983). Omdat 
ook geen inzicht bestond in de mate waarin 
en de wijze waarop reeds thans in het bedrijfs- 
leven en bij de overheid de persoonlijke levens-
sfeer bescherming geniet wanneer het gaat om 
geautomatiseerde persoonsregistraties, werd 
besloten deze vraagstelling eveneens in het 
onderzoek te betrekken. 

, In dit verband mag niet onvermeld blijven dat 
voor de rijksoverheid sedert 1975 'Aanwijzingen 
van de Minister-President' van kracht zijn en 
dat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 
een modelverordening voor dit probleem- 

13 	gebied heeft opgesteld. In de sfeer van het be- 
drijfsleven heeft onder meer IBM zich ermee 
bemoeid, door het uitgeven van `Guidelines 
for an internal program for protection of 
personal data' 1 ). Daarnaast zijn of worden in 
diverse sectoren brancheregelingen opgesteld. 

2. Het onderzoek naar de aanwezigheid van 
geautomatiseerde persoonsregistraties en de 
organisatie van de privacy-bescherming 

2.1. De opzet van het onderzoek 
Een steekproef uit het Nederlandse bedrijfs-
leven en uit overheidsdiensten en -instellingen 
is schriftelijk benaderd met een vragenformu-
lier dat uit twee onderdelen bestond, te weten 
een algemeen deel voor het hele bedrijf of 
instelling en een bijzonder deel dat op telkens 
één afzonderlijke registratie van toepassing zou 
zijn. Bij de steekproeftrekking voor de bedrij-
ven is rekening gehouden met de mate van 
automatisering in de bedrijven, en wel in die 
zin dat de bedrijven, waarvan op grond van de 
capaciteit van de in de betrokken bedrijven 
aanwezige computerfaciliteiten verwacht' 
mocht worden dat ze over geautomatiseerde 

1) Zie blz. 26 achteraan dit artikel. 
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persoonsregistraties zouden beschikken, een 
grotere kans hadden in de steekproef te wor-
den opgenomen. Dit om de uitval wegens 
'geen persoonsregistraties' zo klein mogelijk 
te houden 2 ). De steekproeftrekking werd op 
basis van de Voorenquête Automatisering 
van het CBS uit 1979 uitgevoerd. De gegevens 
werden eind 1982 door het CBS verzameld 
en in volledig geanonimiseerde vorm aan het 
WODC ter beschikking gesteld. 
Zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven 
reageerde driekwart van de aangeschreven 
bedrijven, diensten en instellingen positief op 
het verzoek om medewerking aan het onder-
zoek. Deze 'oogst' mag in de huidige tijden 
verheugend hoog genoemd worden. Van de 
reagerende 1007 bedrijven 'hielden' er 537 
(= 53%) geautomatiseerde persoonsregistra-
ties. Bij de overheidsdiensten Waren dit er 
362 (= 49%). Er waren 11 overheidsbedrijven 
moeilijk klassificeerbaar. 

2.2. De aantallen geautomatiseerde persoons-
registraties 
Eén van de grootste problemen waarvoor men 
zich gesteld ziet bij het bepalen van de vraag 
over hoeveel (persoons-)registraties men 
beschikt betreft de vraag of men een geinte-
greerd systeem dient te tellen als één alom-
vattende registratie, dan wel dat men deze als 
evenveel registraties moet tellen als het aantal 
registraties dat in het systeem geïntegreerd is. 
Dus wanneer bijvoorbeeld een geïntegreerd 
ziekenhuis administratiesysteem zowel gege-
vens bevat over de salarissen van het perso-
neel, de stand van de debiteuren en credi-
teuren, en de medische gegevens van patiën-
ten, dan kan men dit als één ziekenhuis-
registratie tellen, maar ook als afzonderlijke 
salarisadministratie, debiteurenadministratie, 
crediteurenadministratie, en patiëntenadmini-
stratie, waardoor men tot vier registraties 
komt. In dit onderzoek hebben we dit pro-
bleem niet opgelost, doch we zijn dit probleem 
uit de weg gegaan door de berichtgevers te 
laten tellen naar de criteria die zij gewoon zijn 

2 ) Doordat de mate van over- resp. onder-represen-
tatie voor elk stratum afzonderlijk bekend was, kan 
de ontstane vertekening eenvoudig worden wegge-
werkt via herwegingsprocedures. 



aan te leggen. Van.de banken die aan het 
onderzoek hebben deelgenomen, is bekend dat 
alle hun database als één registratie hebben 
geteld. 
Zoals hiervoor vermeld hadden 537 van de 
responderende bedrijven één of meer geauto-
matiseerde persoonsregistraties. Gemiddeld 
waren er 2,5 persoonsregistraties per bedrijf. 
Na herweging en ophoging kon worden vast-
gesteld dat er in Nederland sprake is van 4935 
bedrijven met gemiddeld 1,9 geautomatiseerde 
persoonsregistraties. Dit geeft een totaal van 
9377 geautomatiseerde persoonsregistraties. 
Nu was de steekproeftreklcing gebaseerd op 
gegevens uit 1979. Wanneer verondersteld 
wordt dat tussen 1979 en 1982 30% 3) van de 
bedrijven die in 1979 nog niet automati-
seerden inmiddels wel op het gebruik van com-
puters zijn overgegaan, komt ceteris paribus 
de schatting uit op 7698 bedrijven met gemid-
deld 1,9 registraties, ofwel in totaal 14.626 
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	geautomatiseerde persoonsregistraties. 
De 177 responderende overheidsdiensten 
hadden gemiddeld 2,8 geautomatiseerde per-
soonsregistraties. Na herweging en ophoging 
staat dit voor 1469 houders met elk gemid-
deld 2,4 registraties, ofwel in totaal 3526 
geautomatiseerde persoonsregistraties. 
Wanneer we de resultaten van overheid en 
bedrijfsleven sommeren, dan heeft Nederland 
te maken met 6.400 tot 9.200 houders van 
geautomatiseerde persoonsregistraties, met 
in totaal 12.900 tot 18.200 geautomatiseerde 
persoonsregistraties (zie tabel 1). 
Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met 
tekortkomingen in de gehanteerde schattings-
methode kan niet anders geconcludeerd wor-
den dan dat de veelgenoemde vijftig- tot 
honderdduizend registraties waarop de wet van 
toepassing zou zijn een forse overschatting 
vormen. Dit wordt nog sterker wanneer we 
in deze afweging betrekken dat in de hier ge-
presenteerde schatting ook die geautomati-
seerde persoonsregistraties zijn opgenomen 
waarop de wet nadrukkelijk niet van toepas-
sing is. Ongeveer 20% van de persoonsregis-
traties van bedrijven en 10% van die bij de 

3 ) Deze 30% is zuiver een rekenvoorbeeld en houdt 
dus geen uitspraak over de feitelijke ontwikkeling. 
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overheid, blijven buiten de wet. Dat betekent 
dat het aantal registraties waarop de wet toe-
passing vindt, zal liggen tussen 10.700 en 
14.900 (globaal: tussen 10 en 15 duizend). 
Zoals gemeld, worden in het wetsontwerp in 
feite vier categorieën van persoonsregistraties 
onderscheiden, te weten registraties met uit-
sluitend 'openbare' gegevens (Fokkens, 1982), 
ofwel registraties waarop de wet niet van toe-
passing zal zijn, de meldingsplichtige, de regle-
mentsplichtige registraties en de vergunnings-
plichtige registraties. Het overgrote deel van het 
aantal geautomatiseerde persoonsregistraties 
behoort tot de meldingsplichtige categorie 
(62% bij het bedrijfsleven en 33% bij de over-
heid). De vergunningsplichtige categorie is, 
zoals te verwachten was, het kleinst: 5% bij 
het bedrijfsleven en 18% bij de overheid 
(tabel 2). 

Tabel 2. Aantal geautomatiseerde persoonsregistra-
ties bij overheid en bedrijfsleven naar type persoons-

17 	registratie (%) 

Type persoons- 	Bedrijfs- Over- 	Totaal 
registratie 	leven 	heid 

Buiten toepassing 	22% 	9% 	17% 
Meldingsplichtig 	62% 	33% 	51% 
Reglementsplichtig 11% 	40% 	24% 
Vergunningsplichtig 5% 	18% 	8% 

Totaal 	 100% 	100% 	100% 

De gegevens uit tabel 2 geven in samenhang 
met het hiervoor reeds genoemde aantal van 
tien- tot vijftienduizend registraties waarop de 
wet van toepassing zal zijn aan dat het aantal 
vergunningsplichtige registraties zich zal 
bewegen tussen 1100 en 1650. Voor regie-
mentsplichtige registraties wordt dat dan 
tussen 2400 en 3600, terwijl het aantal regis-
traties waar met een melding kan worden vol-
staan zich zal bewegen tussen 6500 en 9750. 
Tabel 2 leert ons overigens nog iets geheel 
anders. Bij het bedrijfsleven zien we dat 84 
procent van de registraties nauwelijks aan-
dacht van de Registratiekamer behoeven, Cd-
wel vanwege het feit dat ze meldingsplichtig 
zijn èfwel vanwege het feit dat ze geheel buiten 
het toepassingsgebied van de wet vallen. 
Voor 16% dient derhalve een reglement te 



worden overlegd, al dan niet in combinatie 
met aanvraag voor een vergunning. Bij de 
overheid is niet meer dan 42% meldingsplich-
tig of buiten toepassing van de wet, derhalve 
is 58% aan het reglements- en vergunnings-
regiem onderworpen. Bij de overheid komen 
relatief dus drie keer zoveel registraties voor 
het intensievere toezicht van de Registratie-
kamer in aanmerking dan bij het bedrijfsleven. 
Dit strookt wonderwel met de voor- 
geschiedenis van het wetsontwerp, waarvoor 
de concrete aanleiding immers gevonden werd 
in het feit dat deelname aan de Volkstelling 
van 1971 op grote schaal geweigerd werd 
omdat de overheid geen instrumentarium had 
om misbruik van de verzamelde gegevens 4 ) 
door de overheid zelf te voorkomen of in 
ieder geval controleerbaar te reguleren. De 
vrees gold dus vooral de overheid. 
Ook in Zweden vond de wetgeving inzake de 
persoonsregistraties haar aanleiding in de 

18 	kritische houding ten opzichte van de overheid, 
terwijl de Franse wet zich expliciet tot de 
overheid richt (Zo wordt het de Franse over-
heid verboden zich een beeld van een burger 
te vormen en op grond van dat beeld beslis-
singen over die burger te nemen zonder daar- 

' bij ook andere feiten en overwegingen te be-
trekken: eenvoudig voldoen aan, op basis van 
analyse van persoonsgegevens tot stand geko-
men kenmerken, van de 'typische dader' van 
een bepaald delict mag niet tot strafrechtelijk 
optreden leiden tegen de persoon die toevallig 

. die kenmerken vertoont (Holleaux, 1983)). 
De Nederlandse wet zal van toepassing zijn op 
geautomatiseerde persoonsregistraties, 
n'importe of deze door de overheid of door een 
bedrijf of burger worden gevoerd. De praktijk 
zal echter zo zijn dat vooral de overheid aan 
het zwaardere regiem wordt onderworpen, 
zodat ook in ons land de privacy-wetgeving • 
een belangrijke plaats inneemt binnen het 
stelsel van rechtsbescherming van de burger 
tegenover de overheid. 
Wanneer we niet naar het aantal registraties 
kijken maar in plaats daarvan het aantal 

4 ) Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik van 
de gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze 
werden verstrekt. 



bedrijven en diensten onder ogen nemen dat 
over vergunnings- en reglementsplichtige per-
soonsregistraties beschikt, dan wordt dit ver-
schil tussen overheid en bedrijfsleven minder 
sterk: 28% van de bedrijven met geautomati-
seerde persoonsregistraties zal voor tenminste 
één daarvan een reglement moeten overleggen, 
eventueel met een vergunningaanvrage. Van 
de overheidsdiensten die het vragenformulier 
ingevuld retourneerden was 32% houder van 
één of meer reglements- of vergunningsplich-
tige registraties. 

2.3. De privacy-bescherming bij houders van 
geautomatiSeerde persoonsregistraties5 ) 
Bij 67% van de bedrijven met geautomatiseerde 
persoonsregistraties en bij 61% van de over-
heidsdiensten was er binnen de eigen organi-
satie een persoon of instantie speciaal belast 
met het toezicht op de privacy-bescherming 
binnen dat bedrijf. Bij ongeveer een achtste 

19 deel van de overheidsdiensten was het toezicht 
op de privacy-problematiek elders binnen het 
grotere verband geplaatst. Bij dit laatste kan 
gedacht worden aan bijv. één privacy-commis-
sie voor een heel ministerie. 
Bij ruim een kwart van de bedrijven en een 
iets groter deel van de geënquêteerde over-
heidsdiensten ontbrak een centraal overzicht 
van de geautomatiseerde persoonsregistraties. 
Overigens blijkt bij 40% van de overheids-
diensten met deze registraties een dergelijk 
overzicht wel (of, in sommige gevallen, ook) 
elders in het grotere verband aanwezig. 
Bij ruim 60% van de responderende bedrijven 
en instellingen bestaan speciale richtlijnen 
voor het aanleggen van nieuwe registraties met 
persoonsgegevens. Bij de overheidsdiensten 
met geautomatiseerde persoonsregistraties 
bestaan in de helft van de gevallen, en bij het 
bedrijfsleven bij een kwart, speciale schriftelijk 
vastgelegde regels waarin de wijze van bescher-
ming van de privacy is geregeld. De richtlijnen 
van de Minister-President, en de Modelverorde-
ning van de VNG hebben hun uitwerking ken-
nelijk niet gemist. Dit blijkt ook uit het feit 

5 ) Ten behoeve van de in deze paragraaf gepresen-
teerde analyses zijn de overheidsbedrijven tot de 
bedrijven gerekend en niet tot de overheidsdiensten. 



dat deze regels bij de overheid door niet meer 
dan ongeveer een kwart van de diensten zelf 
ontwikkeld zijn, terwijl dit voor de bedrijven 
precies gespiegeld is: daar heeft driekwart de 
bedoelde regels zelf ontwikkeld. 
'Privacy', zegt Leerkamp, secretaris van de 
Sectie Beveiliging van het Nederlands Genoot-
schap voor Informatica, 'kun je alleen goed 
regelen als de beveiliging goed is' (geciteerd 
in Van Dijk, 1982). In verband daarmee zijn 
in de enquête vragen opgenomen over de ver-
schillende beveiligingsmaatregelen die getrof-
fen waren. Daarbij werd onderscheid gemaakt 
tussen algemene beveiligingsmaatregelen en 
maatregelen die uit privacy-overwegingen 
extra waren getroffen. Bij 80% van de bedrij-
ven en overheidsdiensten was er sprake van 
organisatorische beveiliging, zoals functie-
scheiding. Dit was voor bedrijfsleven en over-
heid gelijk. Wel waren op dit vlak bij de over-
heid vaker extra maatregelen genomen uit 

20 	privacy-overwegingen. Voor de fysieke beveili- 
ging eenzelfde beeld: bij de overheid vaker 
extra maatregelen. Overigens meldde niet meer 
dan ongeveer 55% van de respondenten dat 
fysieke beveiligingsmaatregelen waren getrof-
fen. Systeem-beveiliging werd vaker door 
overheidsdiensten toegepast dan door bedrij-
ven. Dit geldt voor alle onderscheiden systeem. 
beveiligingsmethoden. Bovendien werden 
vaker extra systeem-beveiligingsmaatregelen 
toegepast uit privacy-overwegingen. 
Regelmatige toetsing van de beveiliging 
geschiedt bij een kwart van de respondenten 
voor overheid en bedrijfsleven gelijk. Maar bij 
de overheid gebeurt dat in 55% eens per half 
jaar of vaker, tegen 38% bij het bedrijfsleven. 
Aldus samengevat zijn overheidsdiensten in 
hogere mate gevoelig voor de privacy-proble-
matiek, hetgeen ook tot uitdrukking komt in 
de getroffen beveiligingsmaatregelen. 
Op de vraag of binnen de eigen organisatie 
voorzieningen waren getroffen om geregis-
treerden inzage te geven in de over hen opge-
nomen gegevens antwoordde 54% van de 
bedrijven en 40% van de overheidsdiensten 
dat dergelijke voorzieningen niet waren 
gecreëerd. Dit hoeft overigens niet in te houden 
dat dan ook geen inzage wordt gegeven. Bij 
ongeveer één op de zeven respondenten waren 



wel voorzieningen getroffen voor inzage, doch 
waren deze niet van toepassing op alle regis-
traties. 
't Meest genoemde argument voor het ont-
breken van inzage-voorzieningen was dat er 
nog nooit om inzage was gevraagd. Dit argu-
ment werd door 72% van de betrokken bedrij- 
ven en 47% van de betrokken overheidsdiensten 
genoemd. Als er wel inzage werd gegeven, 
waren hier over het algemeen geen kosten aan 
verbonden: bij 3% van de inzage-gevende 
bedrijven en 13% van de inzage-gevende over-
heidsdiensten werden wel kosten in rekening 
gebracht. Door de Werkgroep Informatie, 
Recht en Maatschappij aan de T.H. Twente 
is een onderzoek uitgevoerd naar de moeilijk-
heden die men kan ondervinden bij de uitoefe-
ning van het recht van inzage. Een van de er- 

' varingen die vermeld werd, was dat bepaalde 
informatie die wel verstrekt was aan de regis-
tratiehouder, onvindbaar was geworden. Dit 

21 	is niet helemaal onbegrijpelijk wanneer we 
bedenken dat bij ruim een kwart van de hou-
ders een centraal overzicht van de geautomati-
seerde persoonsregistraties geheel ontbreekt. 

3. De ervaringen van de burgers met privacy-
bescherming in verband met persoonsregis-
tratie: belangrijkste resultaten van een onder-
zoek van het Zweedse CBS. 
Voorjaar 1976 werd door het SCB (National 
Central Bureau of Statistics) in Zweden een 
enquête gehouden met het doel inzicht te 
krijgen in de houding van de Zweedse bevol-
king tegenover 'hun' CBS. Daarnaast probeer-
de men inzicht te krijgen in de houding van 
de bevolking ten opzichte van de privacy- 
bescherming, de rol van computers in de 
samenleving en de Data Act (de Zweedse 
'Wet op de persoonsregistraties'). Uit het 
verslag van dit onderzoek (SCB, 1976) presen-
teren we hier de belangrijkste resultaten voor 
wat betreft de bescherming van de privacy. 
De bescherming van de privacy werd uit een 
tiental maatschappelijke problemen door 12% 
als belangrijkste probleem gezien. Het kwam 
daarmee op de derde plaats na de werkloos-
heid en de inflatie, welke elk door ongeveer 
29% als belangrijkste probleem werd genoemd. 
Het gevaar voor misbruik van computers was 



overigens voor slechts 4% van de ondervraag-
den het belangrijkste probleem. 
In Nederland bleek in een driemaandelijks 
onderzoek, uitgevoerd door de NSS, (Ned. St. 
van Stat.) dat sinds 1980 niet meer dan 5 
10% van de ondervraagden sterke belang-
stelling had voor de privacyproblematiek. De 
emotionele betrokkenheid was eveneens bij 
niet meer dan 5 â 10% hoog. 
Bijna een derde van de Zweedse ondervraagden 
was van mening dat zij op het moment van 
ondervragen minder privacy hadden dan vijf 
jaar voordien. (N.B. De vergelijking werd dus 
getrokken tussen een tijdstip ruim velen de 
inwerkingtreding van de Data Act en een 
tijdstip ruim daarna). Op de vraag waaraan zij 
daarbij dachten werd het meest gewezen op 
automatische gegevensverwerking op com-
puters e.d. 
Door 10% van de ondervraagden werd gemeld 
dat zij in de afgelopen vijf jaar een voorval 

22 	hadden meegemaakt dat door hen als een 
inbreuk op de privacy werd ervaren. (Na 
'stevig' doorvragen steeg dit tot 44% in het 
afgelopen jaar.) In 9% van deze gevallen betrof 
dit het doorgeven door de overheid van gege-
vens over de burgers aan anderen. Het meest 
werd genoemd het opdringerig optreden van 
de reclamewereld en verkopers (30%). Op de 
vraag of er wettelijke regelingen zijn voor het 
verzamelen, registreren en bewerken van per-
soonsgegevens door middel van computers 
antwoordde 28% het niet te weten, en 23% 
was van mening dat zo een wettelijke regeling 
niet bestond. Slechts 20% wist de Data Act te 
noemen. De Data Inspection Board (Registra-
tiekamer) was slechts bij 14% bekend. Ook 
hier wist ongeveer de helft niet of er zo iets 
als een Data Inspection Board bestond, of was 
van mening dat zo een instantie niet bestond. 
Niet meer dan eenvijfde deel van de onder-
vraagden wist dat de burger het recht had in-
zage te vragen van de over hem of haar opge-
nomen gegevens en dat daarvoor geen kosten 
mogen worden berekend. Het correctierecht 
werd door slechts 2% genoemd. 

4. Samenvatting 
Eind 1981 werd als resultaat van een jaren-
lange discussie, bij de Tweede Kamer ingediend 



een Ontwerp van een wet houdende regels ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in 
verband met persoonsregistraties, kort aange-
duid met de citeertitel Wet op de Persoonsre-
gistraties, en nog korter aangeduid met de term 
privacy-wet. 
Het wetsontwerp oogstte in de daaropvolgende 
fase van de publieke discussie 'over de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer zowel lof 
als kritiek. Lof vooral voor de uitgangspunten 
en de nauwgezette uitwerking van die uitgangs-
punten. Kritiek was er op de omvang van het 
wetsontwerp en de daarmee gepaardgaande 
gecompliceerdheid van de voorgestelde rege-
ling. 
Een ander veelbesproken onderwerp was de 
taak van de Registratiekamer, de hoeveelheid 
werk die een correcte uitvoering van die taak 
met zich zou brengen met als sluitstuk de vrees 
dat een bureaucratisch monstrum zou ontstaan 
dat zelf ook nauwelijks te controleren zou zijn. 
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	Intussen was, zowel bij de ontwerpers van de 
wet als bij de meeste deelnemers aan de gevoer-
de discussies sprake van een gebrek aan kennis 
omtrent de actuele situatie betreffende geauto-
matiseerde persoonsregistraties en de bescher-
ming van de privacy. Voor wat betreft het aan-
tal registraties waarop de wet toepassing zou 
vinden, duikt in vrijwel alle.  publikaties op dat 
het om vijftig- tot honderdduizend registraties 
zou gaan. De vanzelfsprekendheid van dit aan-
tal moge blijken uit het feit dat nergens wordt 
aangeduid waarop deze aantallen gebaseerd 
zijn. Om licht te werpen in de empirische 
duisternis rond de persoonsregistraties is door 
het WODC in samenwerking met het CBS een 
onderzoek uitgevoerd bij bedrijfsleven en 
overheid. Enkele van de resultaten van dit 
onderzoek werden hier gepresenteerd. Aller-
eerst bleek dat de veel geuite vijftig- tot 
honderdduizend registraties waarop de wet toe-
passing zou vinden een wel zeer ruime schatting 
betreft: uit dit onderzoek bleek het aantal 
tussen tien- tot vijftienduizend te liggen. Veruit 
het grootste deel van deze registraties is niet 
meer dan meldingsplichtig. Het gemiddeld 
aantal door de bedrijven opgegeven geautoma-
tiseerde persoonsregistraties bedroeg twee en 
een half, waarvan het half niet onder toepas-
sing van de wet zou vallen. De overheidsdien- 



sten met persoonsregistraties beschikten gemid-
deld over iets meer registraties dan de bedrij-
ven. Bij de overheid werden minder registraties 
aangetroffen die buiten de wet zouden blijven, 
maar daarentegen veel meer die reglements- 
of vergunningsplichtig zouden zijn. De op 
grond hiervan grotere bedreiging van de privacy 
door de overheidsregistraties wordt dan echter 
weer gerelativeerd door het feit dat de privacy-
problematiek bij de overheidsdiensten tot meer 
privacybeschermende maatregelen heeft geleid. 
Ter afsluiting werden nog enkele saillante 
resultaten van een Zweeds onderzoek naar de 
bekendheid van de Data Act gerapporteerd. 
Drie jaar nadat de wet was ingevoerd wist 
slechts 20% van de ondervraagden dat er een 
wet als de Data Act van kracht was. Ruim een 
kwart zei niet te weten of zo een wet bestond 
en eveneens ongeveer een kwart dacht dat zo 
een wet niet bestond. Ten aanzien van de 
Data Inspection Board (de Zweedse registratie- 

24 	kamer) bleek eenzelfde beeld. 
Afgezien van de onbekendheid met het bestaan 
van de wet heeft deze in de praktijk de mensen 
niet het gevoel gegeven dat hun privacy is 
toegenomen: bijna een derde van de onder-
vraagden was van mening dat het met de privacy 
op het moment van ondervragen droeviger 
gesteld was dan vijf jaar tevoren. Dat kon ook 
moeilijk anders omdat minder dan 10% van de 
door de ondervraagden genoemde inbreuken op 
de privacy in diezelfde vijf jaar verband hielden 
met persoonsregistraties. 
Privacybescherming in verband met persoons-
registratie moge dan niet voldoende zijn om 
de persoonlijke levenssfeer voldoende voor 
ongewenste inbreuken te behoeden, het is wel 
belangrijk. Immers: bij het denken aan moge-
lijke inbreuken op de privacy wordt toch 
vooral aan de computer gedacht 	En dit 
terwijl, aldus Ravestijn (1973) het juist de 
computer is die bij grote calamiteiten (te 
denken valt aan bezetting van het land), maar 
ook bij kleinere zaken, juist de privacy-bescher-
ming beter waarborgt dan bij handmatige regis- 
traties het geval kan zijn. (Eén of enkele 
schijven met de hele Nederlandse bevolking 
daarop zijn gemakkelijker te verbergen of te 
vernietigen dan de handmatige bevolkings-
registers van elke gemeente afzonderlijk.) 
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I ) Overigens speelde, aldus Hunfeld (1978) IBM in 
Frankrijk een meer negatieve rol toen liet er om ging 
naast persoonsgegevens van natuurlijke personen 
ook die van rechtspersonen onder de werking van de 
wet te brengen. Een en ander moet dan weer wel 
bezien worden in het licht van het feit dat de Franse 
wet op de privacybescherming voor een deel ook 
betrekking heeft op het recht op informatie van de 
burger. 
Openbaarheid van bedrijfsgegevens kan een verstorende 
invloed hebben op de concurrentieverhoudingen. 
Frankrijk is echter niet het enige land waar openbaar-
heid van overheidsgegevens in verband wordt 
gebracht met privacybescherming bij geautomatiseerde 
persoonsregistratie. In Zweden sproot de privacy-
bescherming zelfs voort uit reeds enkele honderden 
jaren van openbaarheid van overheidsgegevens op 
basis waarvan beslissingen worden genomen 
(Kirchheimer, 1974). 



Privacywetgeving - een 
rechtspolitieke tussenstand 

door mr. F. Kuitenbrouwer* 

'Het kabinet onderschrijft de conclusie dat het 
ontwerp van wet op de persoonsregistraties op 
een aantal punten voor vereenvoudiging vat-
baar is'. Met deze korte aankondiging in haar 
standpunt inzake de adviezen van de Commis-
sie-Van der Grinten (Commissie deregulering 
in verband met economische ontwikkeling) 
heeft het kabinet een nieuw hoofdstuk inge-
luid in de lange ontstaansgeschiedenis van een 
wettelijke bescherming van de informationele 
privacy in Nederland i  
Aan het beginpunt staat de Staatscommissie- 

27 	Koopmans, ingesteld in het kielzog van het 
volkstellingsrumoer (1972), die in 1974 een 
interimrapport en eind 1976 haar eindrapport 
uitbracht. Dit laatste compleet met een schets 
van een uitvoerig wetsontwerp'. Vijf jaar 
later diende minister De Ruiter (Justitie) dit 
wetsontwerp, voorzien van achttien wijzigingen 
op onderdelen, in bij de Tweede Kamer, die 
24 mei 1983 een omvangrijk en kritisch voor-
lopig verslag vaststelde. 
Vooruitlopend op het grote wetsontwerp was 
medio 1982 een wetsontwerp over tijdelijke 
aanmelding van persoonsdatabanken inge-
diend4 . Dit gebeurde als onderdeel van een 
interimbeleid, dat er in het bijzonder op gericht 
is zelfregulering door houders van persoons-
databanken te stimuleren. Ook is er een onder-
zoek aan gekoppeld (verricht door het WODC) 
naar aard en omvang van het verschijnsel 
(geautomatiseerde) persoonsregistratie en de 
ervaringen tot dusver met privacybescherming. 
(Van enkele resultaten van dit onderzoek wordt 
in het openingsartikel melding gemaakt.) 
Dat het kabinet thans verklaart dat het wets-
ontwerp persoonsregistraties (WPR) voor ver-
eenvoudiging vatbaar is, komt tegemoet aan 
kritiek op de ingewikkeldheid van dit ont- 

* De auteur is commentator NRC-Handelsblad. 



werp van 105 artikelen, dat bovendien nog 
voorziet in zeker 28 algemene maatregelen van 
bestuur'. Minister De Ruiter had op een sym-
posium in april 1982 deze kritiek nog streng 
afgewezen: 'de wetgever kan een naar haar 
aard ingewikkelde materie niet eenvoudig 
maken'6 . Daartegenover staat dat de acht 
Europese landen die ons reeds op dit wet-
gevende pad zijn voorgegaan nooit meer dan 
63 artikelen nodig hadden'. Dat moet toch 
hoop geven op grotere eenvoud. 
Minister De Ruiter had avant la lettre wel een 
goede waarschuwing voor de vereenvoudigings-
operatie die thans voor de deur staat: 'men 
(kan) niet enerzijds pleiten voor eenvoud en 
anderzijds voorstellen doen waardoor de rege-
ling nog langer en ingewikkelder wordt'. Dat is 
precies het dilemma waarin de herschrijver van 
het wetsontwerp zich thans bevindt. Aan de 
ene kant aandrang tot afslanking. Anderzijds 
een hele verlanglijst van veranderingen die de 

28 	overzichtelijkheid niet direct bevorderen. 

Hoofdpunten 
Op hoofdpunten volgt het ontwerp-WPR de 
voorstellen van de Staatscommissie-Koopmans, 
die op hun beurt weer in de lijn lagen van wat 
zich binnen Europa aan rechtsbeginselen heeft 
ontwikkeld. De Memorie van Toelichting 
(blz. 10) vat ze nog eens handzaam samen in 
'tien geboden': 
1. Over de werking van persoonsregistraties dient 
tegenover de betrokken geregistreerden en het 
publiek voldoende openheid te bestaan. 
2. De doelstelling van een persoonsregistratie moet 
geoorloofd zijn en nauwkeurig omschreven. 
3. De op te nemen gegevens behoren zoveel mogelijk 
juist en up-to-date te zijn. 
4. De gegevens mogen niet irrelevant zijn of voor het 
doel van de registratie onvolledig. 
5. De gegevens dienen op rechtmatige wijze te zijn 
verkregen. 
6. Zij mogen niet langer worden bewaard dan voor 
het doel van de registratie nodig is. 
7. Zij mogen, zonder toestemming van de betrokkene 
of van een daartoe aangewezen instantie, niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt of aan derden 
verstrekt. 
8. Voor de opslag van bepaalde categorieën van 
gevoelige gegevens zijn bijzondere waarborgen vereist. 
9. De registratie dient in voldoende mate te zijn 
beveiligd. 
10. De betrokken personen hebben recht op kennis-
name, en zo nodig verbetering van de gegevens. 



De wijze waarop deze beginselen in het wets-
ontwerp tot uitdrukking zijn gebracht wordt 
overigens niet in de eerste plaats gekenmerkt 
door krachtige materiële normen. Er is vooral 
gekozen voor een 'proceduremodel'. Een 
andere karakteristiek van het ontwerp-WPR is 
reeds ter sprake gekomen: het belang dat wordt 
gehecht aan 'zelfregulering' door de data-
bankiers. 
Uitgangspunt van het ontwerp-WPR is het 
doorbreken van de ondoorzichtigheid van het 
verschijnsel persoonsregistratie. Met het oog 
daarop wordt zowel `inclividual notice' als 
'public notice' ingevoerd. Het eerste behelst 
een mededelingsplicht voor de databankhouder 
ten opzichte van de geregistreerde indien voor 
de eerste maal gegevens over hem/haar worden 
opgenomen (tenzij dit reeds op andere wijze 
blijkt). Het tweede leidt tot een verbod persoon& 
registraties te voeren die niet zijn aangemeld 
bij een in te stellen openbaar databanken- 

29 	register. 
Het gaat hierbij steeds om geautomatiseerde 
registraties. Het ontwerp-WPR bevat echter 
twee uitbreidingsmogelijkheden. Bij AMvB 
kunnen ook grote niet geautomatiseerde 
registraties onder de werking van de wet 
worden gebracht (art. 86). Op dezelfde wijze 
kunnen op basis van art. 38 ook regels worden 
gesteld voor de fase van het verzamelen van 
persoonsgegevens, als onderscheiden van de 
eigenlijke registratie die in de WPR centraal 
staat. 
De meest directe vorm van rechtsbescherming 
die de WPR brengt is het toekennen van een 
recht op inzage en zo nodig correctie aan de 
geregistreerde. Hierbij is in een aantal uitzon-
deringen en nuanceringen voorzien. De WPR 
maakt ook vergoeding van immateriële 
schade mogelijk. Het inzagerecht begint overi-
gens reeds erkenning te vinden in de recht- 
spraak, met name wat betreft medische 
gegevens s . 
Een tweede, meer specifieke pijler van 
rechtsbescherming in de WPR vormt het in-
stellen van een zeker staatstoezicht. Er komt 
een Registratiekamer, waar ook het openbaar 
register berust, met controlerende bevoegd-
heden. Het voorgestelde systeem van regulering 
kent verschillende categorieën: 



— Meldingsplicht. Eenvoudige databanken 
met een overwegend intern karakter kunnen 
volstaan zich te melden bij het register; de 
wet stelt een aantal regels over hun werkwijze 
(art. 19,38 WPR). 
— Reglementsplicht. Een tweede categorie 
(art. 20 WPR) dient bij melding een reglement 
over te leggen waarin de hoofdpunten van het 
registratiesysteem zijn beschreven (art. 40 v.). 
— Vergunningsplicht. Een laatste — en zware 
— categorie dient behalve een reglement op te 
stellen ook een vergunning van de Registratie-
kamer te bekomen (art. 44 v). Hierbij valt te 
denken aan registraties met 'gevoelige' gege-
vensg of registraties die stelselmatig gegevens 
aan derden leveren. 
Uitputtend is deze driedeling niet. De WPR 
stelt bijvoorbeeld bepaalde naamlijsten (art. 3 
onder a) of bepaalde bij de wet ingestelde 
registraties (art. 4) vrij. Er zijn aparte regels 
voor statistische of wetenschappelijke verza- 

30 	melingen. Uiteraard kunnen speciale wetten 
aan de WPR derogeren; dit is met name 
actueel in het geval van het wetsontwerp inzake 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten l°  . 

Ceterum Censeo 
Bij wijze van ceterum censeo dient nog te 
worden gewezen op een gevaarlijk lek. De 
WPR art. 39,43,54 geeft ontheffing van de 
gestelde regels voor het verstrekken van per-
soonsgegevens indien deze 'wordt vereist 
ingevolge een wettelijk voorschrift'. Volgens 
de Memorie van Toelichting blz. 73 wordt 
met dit laatste bedoeld 'wat veelal als wet in 
materiële zin wordt aangeduid'. Dat is dus 
elke bindende regeling die is vastgesteld door 
een bevoegd gezag. Tot een ministeriële be- 
schikking of gemeenteverordening toe! 
Nu geeft de wet een vrijstelling aan de data-
bankhouder en dat is niet een verplichting tot 
gegevensverstrekking. Toch wordt hier de 
mogelijkheid van een gevaarlijk 'Geheim-
bereich' geschapen"-  . Een dergelijke verre-
gaande delegatie behoort de komende herover-
weging niet te overleven. 

Het voorlopig verslag 
Het voorlopig verslag van de Vaste Commissie 
voor Justitie over het hierboven summier 



geschetste wetsontwerp was niet mis. Er was 
waardering voor de genuanceerde opzet. Maar 
er was vooral kritiek. Deze was vrijwel unaniem 
voor wat betreft de zeer lange voorbereidings-
tijd en de ingewikkeldheid van de regeling. 
Vooral het grote aantal voorziene AMvB's 
ontmoette bezwaar. Ook waren veel fracties 
er niet van overtuigd dat de regeling zich op 
voorhand dient te beperken tot geautomati-
seerde registraties. 
Verder liepen de meningen van met name de 
grote partijen nogal uiteen. De PvdA conclu-
deerde het wetsontwerp eigenlijk te willen af-
wijzen tenzij de regeling alsnog flink wordt 
bijgesteld (uitgebreid). De VVD daarentegen 
gaf te kennen dat zij tot afwijzing zou besluiten 
wanneer niet alsnog een drastisch afgeslankte 
formule wordt gekozen. Het CDA had op voor-
name punten twijfels en wensen, maar koos 
overwegend voor oplossing binnen het kader 
van het wetsontwerp zoals het er ligt. 

31 	Van de concrete kwesties die aan de orde 
worden gesteld noem ik om te beginnen de-
centralisering van het toezicht. Verschillende 
fracties vragen zich af of de Registratiekamer 
het wel aan zal kunnen. Niet zo verwonderlijk 
wanneer men zich herinnert dat Minister 
De Ruiter bij de presentatie van het wetsont-
werp de schatting uitsprak dat het boodschap 
zal hebben aan zeker 100.000 databanken. 
De Commissie-Van der Grinten schat dat 
10 procent daarvan vergunningsplichtig en 
20 procent reglementsplichtig zal zijn. 
In het voorlopig verslag wordt nu gewezen 
op voorstellen uit de kring van de Stichting 
waakzaamheid persoonsregistratie om het 
centrale toezicht door de Registratiekamer 
aan te vullen met toezicht (of eigenlijk: vormen 
van inspraak) per sector van gegevensverwer-
king door inschakeling van bijv. ondernemings-
raden, consumentenorganisaties, patiënten-
bonden, gemeenteraden f2 . Het CDA wijst 
ook nog op de mogelijkheid een `privacyjaar-
verslag' in te voeren naar analogie van het 
sociaal jaarverslag, al dan niet met inschakeling 
van de accountancy (die zich de laatste jaren 
steeds meer bezighoudt met computer-con-
troles). 
Een tweede kwestie van veel belang is 
vereenvoudiging van de driedeling van privacy- 



regiems. PvdA, D'66 en CDA pleiten voor een 
tweedeling (waarbij laatstgenoemde fractie 
een deel van de nu meldingsplichtige registra-
ties buiten de wet zou willen brengen). De 
VVD, die zoals gezegd veel kritischer staat 
tegenover de hele wet, zou het nog tot daaraan 
toe vinden wanneer er alleen een vergunnings-
plicht voor een beperkte categorie zware data-
banken zou worden ingevoerd. 
Voor het overige vraagt deze fractie zich 
zelfs af of een openbaar register wel nut heeft. 
Dat hangt samen met het fundamentele 
bezwaar van de VVD tegen het ontwerp-WPR: 
'gekozen is voor een gebodswetgeving met toe-
zicht in plaats van een verbodswetgeving met 
klachtrecht'. 

Principiële vraag 
Met deze kritiek raakt de VVD aan een 
principevraag, die in de literatuur bekend is 
geworden door een beschouwing van een 

32 	vroegere (teleurgesteld vertrokken) mede- 
werker van de eerste federale privacy-ombuds-
man in de Bondsrepubliek onder de titel 
Datenschutz oder Datenverkehrsordnung?'13 . 
De keuze gaat tussen privacy als `Schutz- und 
Abwehrrecht' en gegevensbescherming als 
`umfassendes Recht zur Regelung von Infor-
mationsbeziehunged. Dit laatste staat in het 
Engelse vakjargon ook bekend als een 'code of 
fair information practices'. 
Het Nederlandse wetsontwerp vaart wat dit 
betreft 'een pragmatische koers', zo zei 
Hustinx daarover op het eerdergenoemde 
privacysymposium vorig jaar'. Toch noopt 
het voorlopig verslag nog weer eens stil te 
blijven staan bij het karakter van de privacy-
bescherming. Het onderstreept met name de 
twijfel of het ontwerp-WPR zich niet te veel 
beperkt tot het aspect 'registratie' binnen het 
geheel van het proces van (geautomatiseerde) 
verwerking van persoonsgegevens. 
Een van de veranderingen ten opzichte van het 
voorontwerp-Koopmans beoogt het, zoals 
opgemerkt, mogelijk te maken ook regels te 
stellen voor de fase waarin gegevens worden 
verzameld. In hoeverre dit ook zal gebeuren 
is onduidelijk. In het voorlopig verslag wordt 
de regering ook in overweging gegeven het, 
gebruik van persoonsgegevens meer in de 



regulering te betrekken. 
'De discrepantie tussen informatieverwerkend 
proces in zijn totaliteit en het bereik van de 
wettelijke maatregelen zal bij de huidige ont-
wikkeling van de techniek slechts groter 
worden', zo schreef Holvast, voorzitter van de 
Stichting waakzaamheid persoonsregi- 
stratie 15 . Volgens hem wordt het ontwerp-WPR 
in het spraakgebruik ten onrechte aangeduid 
als 'algemene privacywet'. 'Deze naam verdient 
zij niet. Het is slechts een Ontwerp van Wet 
Opslag Persoonsgegevens in Sommige Regi-
straties'. 
Dat het onderscheid tussen Datenschutz en 
Datenverkehrsordnung inderdaad niet zo een-
voudig ligt blijkt ook uit de kritiek van de 
VVD zelf. Zij mist node een bepaling dat geen 
beslissing over personen wordt genomen louter 
op basis van een computeruitdraai. Deze regel 
is ontleend aan art. 2 van de Franse Loi 78-17 
du 6 janvier 1978; de titel daarvan is `infor- 

33 	matique et libertées' (niet: privacy). 
In elk geval valt niet serieus te pleiten voor 
achterwege laten van een openbaar databank-
register, ook al heeft dat wellicht elementen die 
de directe afweer van privacy-aantastingen te 
boven gaan. De Commissie-Van der Grinten 
heeft het register ook als vanzelfsprekend 
aanvaard. 

Dereguleren? 
Bij al zijn kritiek luidt de conclusie van 
Holvast: 'terugwijzen van het ontwerp van wet 
is naar mijn mening de slechtst denkbare op-
lossing, op deregulering na. Beter is het ont-
werp van wet zo snel mogelijk en met zo 
weinig mogelijk veranderingen tot wet te 
verheffen'. Dan komt er tenminste een open-
baar register, worden de rechten van de geregi-
streerde erkend en kan de theorie eindelijk 
eens in de praktijk worden getoetst. 
Geheel anders is de conclusie van Berkvens, 
jurist bij een grote bankinstelling". Hij meent 
dat adequate rechtsbescherming tot stand kan 
worden gebracht door een combinatie van de 
reflexwerking van het civiele recht (met name 
het Nieuw Burgerlijk Wetboek), zelfregulering 
en gerichte aanvullingen door speciale wet-
geving, met name een aangepaste versie van de 
wet tijdelijke aanmelding (gericht op openbaar- 



heid van persoonsregistraties). 
Invoering van de WPR noemt hij 'niet per se 
noodzakelijk', onder meer gezien 'de hoge 
invoeringskosten'. Het bezwaar van de kosten 
is wel enigszins een ritueel nummertje in het 
privacydebat. Daarbij dreigt te worden verge-
ten dat het beloop 'win be higher in manage-
ment attention and psychic energy than in 
dollars', zoals een Amerikaanse commissie 
tien jaar geleden al zei". Alles kost geld, 
ook privacybescherming. Maar als de privacy-
regels dwingen tot beter bestuur c.q. de accep-
tatie van systemen vergroten, dan verdienen ze 
óók wat terug. Opmerkelijk is in elk geval dat 
de Commissie-Van der Grinten de lasten van 
de WPR voor het bedrijfsleven niet als buiten-
gewoon groot taxeert. 
De noodzaak van een wettelijke regeling staat 
voor deze commissie buiten kijf. Dat bijvoor-
beeld de 'tien geboden' van de Memorie van 
Toelichting van een niet ingevoerde wet via 

34 	reflexwerking door de rechtspraak zullen 
worden geabsorbeerd is een argument dat zij 
niet eens bespreking-waardig keurt. 

Internationaal 
Een argument van Berkvens vóór verregaande 
deregulering verdient nog nader aandacht: 'de 
internationale 'privacy golf' is op haar retour'. 
Daarvan zijn er inderdaad tekenen. Zo heeft 
Zweden — gidsland bij uitstek — per 1 juli 
1982 het aldaar geldende algemene vergun-
ningenstelsel gestroomlijnd en deels vervangen 
door een (globale) meldingsplicht. Noorwegen 
is bezig te bezien of het accent niet kan wor-
den verlegd van preventief toezicht naar toe-
zicht achteraf. In West-Duitsland kreeg de 
eerste privacy-ombudsman Bull onder de 
regering-Schmidt al geen voet aan de grond 
met zijn wensen voor een substantiële verster-
king van de federale privacy-wet. Na de rege-
ringswisseling is nu het parool: versoepeling 
van de wetgeving. 
Er blijven echter tegenstromingen. In Zweden 
blijft voor de zwaarste categorie databanken 
een vergunning vereist. Ook Noorwegen houdt 
geen uitverkoop en denkt de Registratiekamer 
in dat land te voorzien van een bevoegdheid 
bepaalde vormen van gegevensverwerking te 
verbieden (onder politieke controle)". In 



België heeft minister Gol (Justitie) een slapend 
privacy-wetsontwerp weer tot leven gebracht'. 
En in de Bondsrepubliek oordeelde het fede-
rale constitutionele gerechtshof dit jaar een 
storm van (privacy)protesten belangrijk 
genoeg om de voorgenomen volkstelling uit 
te stellen, hoewel dat 100 miljoen DM aan 
voorbereidingskosten verloren dreigt te doen 
gaan. `Grundfragen des Schutzes grundrecht-
licher Positionen des Einzelens als gemein-
schaftgebundene und gemeinschaftbezogene 
Perseinlichkeir gingen vóór2° . 
Het internationale aspect heeft bovendien 
een ingebouwd momentum gekregen door de 
totstandkoming van het Verdrag van de Raad 
van Europa over de bescherming van personen 
in verband met de geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens. Nederland is voornemens 
te ratificeren. Dat ligt ook in de rede vanwege 
het belang van het grensoverschrijdend gegevens-
verkeer; het gevaar geïsoleerd te worden was 

35 	voor de regering van het Verenigd Koninkrijk 
met zoveel woorden aanleiding vorig jaar 
december een Data Protection Bill in te 
dienen. 
Het Verdrag vormt al met al een dwingende 
reden tot nationale wetgeving, zo concludeert 
ook de Commissie-Van der Grinten. 

Zelfregulering 
De Commissie plaatst nog de kanttekening 
dat vrijwillige maatregelen, zoals gedragscodes, 
op zichzelf niet als voldoende worden be- 
schouwd om uitvoering te geven aan het 
Verdrag. Dat is een nuttige relativering van het 
zozeer in ons land benadrukte belang van 
zelfregulering. Dit heeft ook reeds geleid tot 
het opstellen van privacyreglementen voor een 
variëteit aan persoonsdatabanken. In de sfeer 
van de rijksoverheid zijn er reeds ruim 100 
privacyreglementen op grond van Aanwij-
zingen van het kabinet (Stut. 1975, nr. 50), 
er is een model voor de gemeenten" , maar 
ook de Stichting Bureau Kredietregistratie 
(BKR) en verschillende universiteiten kennen 
zo'n regeling" . 
Het privacyreglement mag zelfs gelden als 
de Nederlandse noot in het Europees concert 
van privacybescherming; tekenend was dat 
een Datenstatut tot de onvervulde wensen van 



Bull in de Bondsrepubliek behoorde. Maar het 
mooiste reglement is géén vervanging van een 
wet, getuige ook het besluit van de regering 
de volkstelling 1980—'81 uit te stellen, mede 
vanwege onlustgevoelens onder de bevol-
king23 . Ook een Centrale personenadmini-
stratie CPA en de invoering van een algemeen 
administratienummer ('persoonsnummer') 
moet op de privacywet wachten 24 . Het 
werk aan een al dan niet gecombineerd fis-
caal en sociaal nummer is een andere reden, 
al wordt dát minder duidelijk erkend. 
Dat er werkelijk een wet moet komen is nu 
overigens ook tot uitdrukking gebracht in de 
Grondwet en wel in art. 1.10. Noch de Grond-
wet, noch het Verdrag van de Raad van 
Europa geven exact aan wat voor een regeling 
er moet komen. De Grondwet geeft de wet-
gever in een invoeringsbepaling trouwens vijf 
jaar respijt eenmaal met zo'n termijn te ver-
lengen. Maar hopelijk hoeft het daar niet van 

36 	te komen. 
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De nieuwe Franse wetten 
betreffende het recht op 
informatie van de burgers 

door A. Holleaux 

Inleiding 
Het recht op informatie van de burger heeft 
in Frankrijk sinds 1978 een aanzienlijke 
sprong vooruit gemaakt door de totstand-
koming van een serie wetten die een welover-
wogen politiek van zowel de regering als het 
parlement op dit terrein laat zien. 
Het gaat hier om de volgende wetten: 
1. Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betref-
fende informatica, registraties en de persoon-
lijke vrijheid; 
2. Wet nr. 78-753 van 17 juli 1978 houdende 

39 	verschillende maatregelen ter verbetering van 
de betrekkingen tussen bestuur en burgers; 
3. Wet nr. 79-18 van 3 januari 1979 op de 
archieven; 
4. Wet nr. 79-587 van 11 juli 1979 betreffen-
de de motivering van bestuurlijke handelingen. 
Deze wetten hebben alle betrekking op het 
recht op informatie van burgers t.o.v. de over-
heid en t.o.v. andere burgers. In dit verband 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
de bescherming van persoonsgegevens en tussen 
het recht op informatie omtrent de totstand-
koming van (overheids)beslissingen. 
De wetten die deze zgn. derde generatie van 
mensenrechten gestalte geven zijn niet alleen 
van toepassing op de overheid in de meest 
ruime zin, maar ook op privaatrechtelijke corpo-
raties die belast zijn met openbare dienstver-
lening. Hieronder volgt een bespreking van een 
aantal gemeenschappelijke kenmerken van die 
wetten. 

I. Buitenlandse inspiratie 
De wet van 6 januari 1978 is vooral geihspi- 

1) Dit is een verkorte weergave van: 'Les nouvelles 
bis franQaises sur l'information du public'. 
In: International review of administrative sciences, 
47e jrg., nr. 3, 1981, blz. 191-206. 



reerd op de Zweedse wet over dit onderwerp 
uit 1973. 
De wet van 17 juli 1978 houdt verband met 
resolutie 77-31 van de Raad van Europa over 
de bescherming van het individu met betrek-
king tot overheidshandelingen, maar ook met 
de Zweedse wet inzake de persvrijheid uit 
1949. Al sinds 1766 (sic) hebben Zweedse 
burgers een recht op kennisneming van over-
heidsdocumenten. 
Andere landen die Frankrijk op dit punt zijn 
voorgegaan zijn de Verenigde Staten (Freedom 
of Information Act 1966) en de Bondsrepu- 
bliek Duitsland (wet van 25 mei 1976). 
Ook de wet van 11 juli 1979 betreffende de 
motivering van bestuurlijke handelingen is 
verwant aan buitenlandse wetgeving. In Enge-
land, Nederland en België bestaan motiverings-
voorschriften voor verschillende categorieën 
individuele beslissingen, en overal waar een 
Wetboek van Administratieve Rechtspraak 

40 	bestaat, bestaan ook motiveringsvoorschriften. 
Deze derde generatie mensenrechten onder-
scheidt zich door deze buitenlandse voorbeel-
den van de klassieke rechten van de mens, die 
van Franse origine zijn en voor het eerst werden 
vastgesteld in 1789 en van de tweede generatie, 
de sociale en economische rechten, die in 
Frankrijk hun eerste formulering kregen in de 
préambule van de Franse grondwet van 1946. 
Men vreest wel eens dat het niet gemakkelijk 
zijn zal deze aan het buitenlandse recht ont-
leende voorschriften, die deels vreemd zijn 
aan hetgeen in Frankrijk gebruikelijk is, in dit 
land daadwerkelijke toepassing te laten vinden. 

2. De rol van de jurisprudentie 
De nieuwe wetten zijn complex, soms voor 
meer dan één uitleg vatbaar en hun draagwijdte 
is niet altijd even duidelijk. Zij voeren geheel 
nieuwe procedures in, nieuwe strafbare feiten 
en soms nieuwe sancties. 
Omdat er onduidelijkheid bestaat over de 
precieze betekenis van verscheidene teksten zal 
de jurisprudentie van de gewone en de admini-
stratieve rechter een beslissende rol spelen. Het 
is bekend, dat bij het vaststellen van geldende 
normen de invloed van de rechterlijke macht 
groeit en die van de wetgevende macht afneemt; 
een ontwikkeling, die door verscheidene 



schrijvers en politici als gevaarlijk wordt be-
schouwd. Ook de strafrechter zal hierbij een 
rol spelen, omdat in allerlei nieuwe strafbepa-
lingen begrippen voorkomen, zoals bijv. 'de 
persoonlijke levenssfeer', die in strafrechtelijk 
opzicht nog onvoldoende verankerd zijn. 
Op het moment dat het artikel geschreven werd 
was nog geen administratief-rechtelijke juris- 
prudentie over dit onderwerp gevormd. 

3. Nieuwe rechten 
De wetten creëren een aantal nieuwe rechten, 
die alle ontleend zijn aan of onderdeel uit-
maken van het recht op openbaarheid van 
(overheids)gegevens. Dit zijn bijv. het recht 
om inlichtingen te vragen, inzage te krijgen, 
verbeteringen te laten aanbrengen, fouten te 
laten uitwissen en de motivering van een be-
slissing te kennen. 

4. Nieuwe organen 
41 	De nieuwe wetten stellen nieuwe organen in, 

die zich met hun tenuitvoerlegging bezighouden, 
soms naar buitenlands voorbeeld. 
Het meest karakteristiek is de Nationale 
Commissie voor Informatica en de Persoon-
lijke Vrijheid (CNIL) die is ingesteld door de 
wet van 6 januari 1978, en die hieronder 
uitvoeriger wordt besproken. 

Hieronder volgt een beschrijving van de hoofd-
lijnen van de regelingen die zijn vervat in de 
twee wetten uit 1978 die het meest karak-
teristiek zijn voor het instellen van het recht 
op informatie en voor de nieuwe verhouding 
tussen het bestuur en de bestuurde burger. 

A. De wet van 6 januari 1978 op de infor- 
matica, de registraties en de persoonlijke 
vrijheden 

I. De algemene beginselen van de wet 
De wet bevat een 'miniverklaring' van de 
rechten van de mens met betrekking tot de 
informatica. Om te beginnen moeten de 
rechten van de mens worden gerespecteerd, 
evenals de persoonlijke en openbare vrijheid 
en de persoonlijke levenssfeer. Dit laatste 
begrip komt ook al voor in een eerdere wet, 
maar het wordt niet nader gedefinieerd en 



de jurisprudentie op dit punt is zwevend. 
Het tweede nieuwe begrip is de persoonlijke 
identiteit, die samen met de persoonlijkheid 
betrekking heeft op het essentiële en bijzondere 
in een menselijk wezen. De mens is, ook als 
een machine of de maatschappij hem een 
nummer geeft, meer dan dat nummer. 
Daarnaast voert de wet het begrip 'humaniteit' 
in, dat meebrengt, dat de overheid voor het 
regelen van persoonlijke situaties niet uitslui-
tend mag afgaan op geautomatiseerde informa-
tieverwerking. Rechters mogen bij beslissingen 
over individuen zelfs in het geheel niet naar 
geautomatiseerde informatie verwijzen. 
Iedereen heeft het recht om kennis te nemen 
van alles wat over hem in geautomatiseerde 
registraties is opgenomen, zegt art. 3 van de 
wet. Dit is voor Frankrijk revolutionair omdat, 
evenals in de meeste andere landen, het 
publiekrecht altijd gekenmerkt is geweest 
door het ontbreken van een recht op inlich- 

42 	tingen. 

II. De wet heeft alleen betrekking op 
'nominatieve' gegevens 
Hiermee worden bedoeld gegevens die, in 
welke vorm dan ook, direct of indirect de 
identificatie van natuurlijke personen moge-
lijk maken. De wet is uitdrukkelijk niet van 
toepassing op gegevens over rechtspersonen. 

III. De Nationale Commissie voor Informatica 
en Persoonlijke Vrijheid 
Deze commissie, de CNIL, die onder andere 
vier parlementsleden tot lid heeft, is onafhan-
kelijk van de regering. Zij heeft een zekere 
regelende bevoegdheid, hetgeen in het Franse 
recht een uitzondering is, en is verder bevoegd 
tot allerlei beslissingen, tot waarschuwingen 
en tot het doen van aangifte. De overheid 
benoemt vijf van de zeventien leden. 
Naast de genoemde bevoegdheden kan de 
commissie onderzoeken instellen of doen in-
stellen, zich alle gewenste inlichtingen laten 
verschaffen en verzoekschriften en klachten 
behandelen. 
De regering stelt vast hoeveel geld de commis-
sie ter beschikking krijgt, maar er is geen con-
trole op de uitgaven. Het beschikbaar gestelde 
bedrag lijkt vooralsnog voldoende te zijn voor 
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het uitvoeren van de taken. De CNIL is wel 
onderworpen aan controle van de Conseil 
d'État, die aan de hand van het commune 
recht beroepen wegens overschrijding van de 
bevoegdheden behandelt. 
Het is de vraag of deze centrale commissie op 
den duur zijn taak aan zal kunnen en of er te 
zijner tijd geen regionale commissies gevormd 
zullen moeten worden. 

IV. Openbaarheid in verband met het aan-
leggen van nieuwe registraties 
De informaticawet heeft vooral betrekking 
op het verbeteren van de openbaarheid. De 
bestaande overheidsbestanden zijn op een 
enkele uitzondering na min of meer geruisloos 
tot stand gekomen. In het vervolg moeten zij 
altijd berusten op een wet, een verordening, 
een ministeriële beschikking of een verordening 
van een lager orgaan, die behoorlijk gepubli-
ceerd is. 

V. Onderscheid tussen openbare en particu-
liere registraties 
Terwijl openbare registraties, die geacht 
worden het meest gevaarlijk voor de persoon-
lijke vrijheid te zijn, vooraf geautoriseerd 
moeten worden, behoeven de particuliere 
alleen gemeld te worden. 

VI. Het internationale gegevensverkeer 
Gegevens zijn geld waard. 
Dat er een internationale (naast een natio-
nale) markt voor persoonsgegevens zal ont-
staan, is dan ook zo goed als zeker. Een rege-
ling van het internationale gegevensverkeer 
lijkt derhalve onontbeerlijk. Het is nog niet 
duidelijk op welk niveau dit moet plaatsvin-
den. Hierbij speelt enerzijds een rol dat het 
internationale verkeer van goederen en diensten 
aan zo weinig mogelijk beperkingen dient te 
worden blootgesteld. Anderzijds is van belang 
dat de individuele vrijheden en de persoonlijke 
levenssfeer beschermd dienen te worden. 

VII Voorwaarden voor verzending, opslag en 
gebruik van persoonsgegevens 
Iedereen, aan wie nominatieve gegevens worden 
gevraagd, moet weten of hij al dan niet ver-
plicht is om te antwoorden, welke gevolgen 



een eventuele weigering heeft, voor wie zijn 
antwoorden bestemd zijn, waarvoor ze gebruikt 
worden en dat hij een recht op inzage en ver-
betering heeft. 
Het is nog niet duidelijk in hoeverre de burgers 
van hun nieuwe rechten gebruik zullen maken. 
In Zweden, waar men al langer ervaring met 
deze zaken heeft, blijken de burgers zich be-
trekkelijk weinig zorgen te maken over de in-
formatiesystemen. 

VIII. Verboden informatie 
Het is — met bepaalde uitzonderingen — ver-
boden gegevens te registreren die te maken 
hebben met strafbare feiten of veroordelingen 
en gegevens betreffende ras en politieke, filo-
sofische of religieuze overtuiging of vakbonds-
lidmaatschap. 

IX. Het recht op inzage 

44 	a) het recht op inlichtingen 
Iedere belanghebbende heeft het recht om te 
weten of zijn naam in een bepaald bestand 
voorkomt. 

b) het eigenlijke recht op inzage 
Iedereen kan eisen op duidelijke en begrijpe-
lijke wijze in kennis gesteld te worden van alles 
wat over hem is vastgelegd. Dit kan problemen 
geven als data over verschillende personen door 
elkaar zijn opgenomen. 
De aanvrager moet een door de CNIL te bepa-
len bedrag betalen. Ook kan de CNIL uitstel 
toestaan aan overbelaste diensten en hen 
vrijstellen van het beantwoorden van duidelijk 
onterechte aanvragen. 

c) het recht op verbetering 
Iedereen heeft het recht zijn data te laten 
verbeteren, waarbij hij niet hoeft te bewijzen 
dat zij fout zijn. De houder van de gegevens 
moet bewijzen dat zij goed zijn. Hij kan ook 
tegenwerpen dat de betrokkene ze zelf heeft 
verstrekt. Bij onenigheid kan de aanvrager 
zich tot de Commissie wenden of tot de 
rechter. 
De dienst die een gegevensbestand heeft is 
verplicht dit 'up to date' te houden. Degene 
die een verbetering krijgt hoeft daarvoor niet 



te betalen, omdat de dienst geacht wordt een 
fout gemaakt te hebben. 

X. Kaartsystemen 
Met de hand bijgehouden kaartsystemen vallen 
ook onder de werking van de wet. 

XL Voorzienbare problemen i.v.m. de toe-
passing van de wet 
Er bestaat een zekere bezorgdheid met be-
trekking tot de volgende punten: 
1) De toenemende automatisering en de ont-
wikkeling van de elektronica: Het grote spook-
beeld op dit gebied vormt de U.S.A., waar 
honderdduizenden bestanden bestaan, in toe-
nemende mate onderling gekoppeld, waaruit 
ook data aan het buitenland geleverd worden. 
2) De kwetsbaarheid van de systemen: Vooral 
in Zweden wordt hier veel aandacht aan 
geschonken. Het gaat om het gevaar van ver-
spreiding van vertrouwelijke gegevens, een te 

45 	grote afhankelijkheid van specialisten, onvol- 
doende bekendheid van de gebruikers en onge-
wilde fouten die vooral door het onderling 
gekoppeld zijn van de gegevensbestanden zeer 
ernstige gevolgen kunnen hebben. 
3) De noodzaak tot het beschermen van de 
persoonlijke levenssfeer en de persoonlijke 
vrijheden zou er niet toe moeten leiden dat 
het functioneren van allerlei maatschappelijke 
instituties wordt belemmerd. 

B. De wet van 17 juli 1978 (Titel 1) op de 
openbaarheid van overheidsdocumenten 
Alleen de eerste Titel van de wet is voor ons 
van belang, de andere betreffen andere aspec-
ten van de verbetering van de verhouding 
tussen burgers en overheid. Deze wet heeft 
voor de overheid raadselachtige aspecten. In 
het vervolg kan iedere natuurlijke of rechts-
persoon zich in kennis laten stellen van de 
inhoud van alle bestuurlijke documenten die 
niet 'nominatief' zijn door de landelijke of 
regionale overheidsdienst die deze documenten 
onder zich heeft. Dezelfde verplichting geldt 
voor privaatrechtelijke corporaties die belast 
zijn met openbare dienstverlening. De aan-
vrager hoeft niet aan te tonen dat hij belang 
bij het document heeft. Hij kan ook inzage 
krijgen van nominatieve documenten die 



alleen op hemzelf betrekking hebben. 
Wat moet nu verstaan worden onder een 
niet-nominatief bestuurlijk document? De 
wet is niet duidelijk en op het moment dat het 
artikel geschreven werd, was er nog maar 
weinig jurisprudentie van de rechter of van de 
CADA, de Commissie voor de Inzage van 
Bestuurlijke Documenten. De wet somt ver-
scheidene categorieën documenten op (dos-
siers, rapporten, processen-verbaal, statistieken 
enz.). Er is geen sprake van brieven, aanteke-
ningen, telefonische of andere mededelingen, 
telegrammen of telex. De wet heeft dus niet 
op al het overheidspapier betrekking en sluit 
alles wat geen definitieve vorm heeft, zoals 
ontwerpen, concepten, gedachtenuitwisse-
lingen, uit van zijn werking. 
Maar de CADA interpreteert de wet zo ruim 
mogelijk, in het belang van de burger, terwijl 
tegelijkertijd een beperkte interpretatie aan 
het begrip 'nominatief wordt gegeven. 

46 De CADA heeft tussen mei 1979 en decem-
ber 1980 295 verzoekschriften behandeld, 
waarvan 60% werd toegewezen. 
Het komt voor, dat de overheid, vooral als 
het een lagere overheid betreft, de CADA niet 
loyaal het gehele aangevraagde document 
overhandigt. Daar staat tegenover dat in een 
vrij groot aantal gevallen degene die om een 
document vraagt het eigenlijk al heeft, en de 
aanvraag alleen doet om het openlijk te 
kunnen gebruiken. 
De wet is weinig uitvoerig op de volgende 
punten: Hoe moet het document geopenbaard 
worden, wie moet het doen, op welke termijn, 
en hoe zit het met de reproduktie van het 
document. Er wordt alleen gezegd dat het recht 
op inzage wordt uitgeoefend hetzij door gratis 
kennisnemen ter plaatse, hetzij door het ver-
schaffen van één copie op kosten van de aan-
vrager. 

1. De plaats van inzage 
Men zal plaatsen moeten aanwijzen waar het 
publiek de documenten kan raadplegen. Het 
transport van en naar deze plaatsen kan be-
zwaren meebrengen die verband houden met 
de lijvigheid van dossiers, vertragingen en het 
gevaar dat de stukken in het ongerede raken. 
Het gevaar bestaat ook, dat vooral in het 



begin lagere organen de neiging zullen hebben 
de aanvragen hogerop te sturen, hetgeen tot 
grote vertragingen kan leiden. 
Omdat de wet impliciet het reproduceren van 
documenten toestaat zal er gelegenheid tot 
fotocopieëren moeten bestaan. 

II. Ambtenaren belast met het ter inzage 
geven 
Dit kan niet aan iedere willekeurige ambtenaar 
toevertrouwd worden, maar ook niet aan de 
vaak toch al overbelaste hogere ambtenaren. 
Er zullen gespecialiseerde documentalisten 
voor opgeleid moeten worden, die ook in staat 
zijn mondelinge toelichting op de documenten 
te geven. 
Volgens de wet moet weigering van de inzage 
in een schriftelijke en gemotiveerde beslissing 
aan de aanvrager bekend worden gemaakt en 
wel binnen twee maanden. De belanghebbende 
kan zich bij weigering wenden tot de CADA, 
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De betrokken overheidsinstantie heeft het 
laatste woord, maar moet wel binnen twee 
maanden de Commissie inlichten over de geno-
men beslissing. 
De wet moet misschien op de volgende punten 
herzien worden: de aanvrager wordt niet door 
de CADA gehoord, de overheidsinstantie kan 
zich wel laten horen, en terwijl deze laatste 
een gemotiveerd advies krijgt, ontvangt de 
burger alleen het advies zelf. 
De belanghebbende heeft in dit stadium beroep 
op de administratieve rechter. 

HL Geheimen die openbaarmaking in de weg 
staan 
De wet somt een aantal van deze geheimen op, 
sommige klassiek, zoals de veiligheid van de 
staat en het medisch beroepsgeheim, andere 
nieuw, zoals 'het handels- en industriegeheim' 
en het 'geheim van de overwegingen van de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn met be-
trekking tot de uitvoerende macht'. Consu-
mentenbonden en groeperingen van verdedigers 
van het milieu vrezen dat deze formuleringen 
veel mogelijkheden zullen geven om openbaar-
making te weigeren. 



IV. De verplichte openbaarmaking van circu- 
laires, richtlijnen en aanwijzingen 
Deze publikatie zal een 'verborgen recht' 
boven water brengen, omdat circulaires e.d. 
vaak niet alleen voorschriften met betrekking 
tot het functioneren van de diensten bevatten, 
maar ook nieuwe regels die op het publiek 
worden toegepast. 

V. De registratie en documentatie van de 
documenten 
Om te voorkomen dat de aanvrager wordt 
tegengeworpen dat het door hem gevraagde 
document niet bestaat of onvindbaar is, dient 
een behoorlijke registratie en documentatie 
van alle overheidsdocumenten bijgehouden 
te worden. 

VL Vooruitzichten van de toepassing van de 
wet van 17 juli 1978 
De wet is zozeer in strijd met de heersende 

48 	traditie van geheimhouding, dat het volgens 
de schrijver wel tien jaar duren kan, voor hij 
volledig wordt uitgevoerd. Veel zal hierbij 
afhangen van de vasthoudendheid van de 
hoogste verantwoordelijken, zoals ministers 
en prefecten, en van de opleiding van een 
nieuwe generatie ambtenaren. 

C. De tweespaltigheid van de nieuwe wetgeving 
Beide nieuwe wetten geven in onderlinge 
samenhang de burgers een zeer uitgebreid recht 
op informatie omtrent de over hen opgenomen 
gegevens. Dit recht op informatie wordt echter 
begrensd door de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer van de medeburgers. Voor de 
buitenlandse wetten geldt dit trouwens ook. 
Ook in ander opzicht wordt de toegankelijk-
heid van informatie kleiner en wel door de 
uitbreiding van het beroepsgeheim. 
De Code Knal kende alleen een betrekkelijk 
beperkt medisch beroepsgeheim, dat tegen-
woordig echter ook geldt voor een groot aan-
tal medische en para-medische beroepen zoals 
verpleegsters en verplegers, masseurs, pedi-
cures, orthopedisten etc. Daarna zijn ook 
allerlei beroepsgroepen binnen het maatschap-
pelijk werk en de kinderbescherming er onder 
gaan vallen. Geestelijken hebben van oudsher 
een beroepsgeheim. 



Ook zijn er tal van overheids- of semi-over-
heidsdienaren die een beroepsgeheim hebben. 
Uit een lange lijst noemen we slechts douane-
beambten en hen die met de uitvoering van de 
sociale-zekerheidswetten belast zijn. 
Ook allerlei mensen die op verschillende 
niveaus bij de rechtspleging betrokken zijn 
hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht. 
Verder kent de wet o.a. nog een beroeps-
geheim voor hen die zich met officiële statis-
tieken — in het bijzonder volkstellingen — 
bezighouden, met onteigening, arbeidsbemid-
deling, stedenbouw en"met de produktie van 
chemische preparaten. 
Voorzover ambtenaren geen beroepsgeheim 
hebben, hebben zij wel hun ambtsgeheim, 
d.w.z. de plicht tot `discretion' over alles wat 
zij uit hoofde van hun ambt te weten komen. 
Wat deze discretion precies inhoud is minder 
duidelijk dan wat een beroepsgeheim omvat. 
Bovendien kan het variëren naar gelang van 
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	de positie die men bekleedt. Zo kunnen op 
allerlei punten de plicht tot openbaarheid en 
bestaande beroeps- en ambtsgeheimen met 
elkaar botsen en rechterlijke instanties zullen 
van geval tot geval moeten beoordelen welk 
van de twee het zwaarst moet wegen. 



Privacy-beperkingen bij het 
internationaal gegevensverkeer 

een vergelijking van de ontwerp-conventie van 
de Raad van Europa en richtlijnen van de 
OESO') 

door P. Howard Patrick 

A. Inleiding 
Pogingen om het internationale gegevensverkeer 
aan regels te binden, dreigen vaak te mislukken 
doordat ze niet op internationaal maar op 
nationaal niveau worden ondernomen. Om aan 
dit probleem het hoofd te bieden hebben twee 
internationale organisaties, de Raad van 
Europa (RvE) en de Organisatie voor Econo- 

50 	mische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
regelingen voorgesteld. Van de RvE is afkom-
stig de 'Conventie ter bescherming van indi-
viduen m.b.t. het automatisch verwerken van 
persoonsgegevens'. De OESO heeft voorgesteld 
Richtlijnen voor het regelen van de privacy-
bescherming en het internationale gegevens-
verkeer: 

B. Algemene aard van de documenten 
De Ontwerp-Conventie van de RvE beslaat 
zeven hoofdstukken; de OESO-richtlijnen 
tellen 5 delen (de conventie is opgedeeld in 
artikelen; de richtlijnen in paragrafen). We 
vergelijken in het nu volgende vooral de 
preambule plus hoofdstuk 1 van de RvE met 
de inleidende opmerkingen, en deel 1 van de 
OESO. 

1) Rechtskracht 
De Conventie van de RvE is een overeenkomst 
tussen de ondertekenende landen en is bin-
dend. De OESO-richtlijnen zijn dat niet en 

') Dit is een verkorte weergave van: Privacy 
restrictions on transnational data flows: a comparison 
of the Council of Europe draft convention and 
OECD guidelines. 
In: Jurimetrics journal, 21e jrg., nr. 4, zomer 1981, 
blz. 405--420 (U.S.A.). 



hebben alleen morele geldigheid. Wat heeft dit 
verschil te betekenen? Weerspiegelt het moge-
lijk de economische behoeften van de leden? 
Of komt het doordat de landen die lid zijn 
van de beide organisaties, zo verschillen wat 
betreft hun nationale politiek? We kunnen 
slechts vaststellen dat de 18 landen' ) die 
momenteel bezig zijn met privacywetgeving 
(of die al hebben), op vier na Europese landen 
zijn. Wellicht is het voor leden van de RvE 
derhalve makkelijker zich te houden aan 
bindende voorschriften doordat de meeste 
ervan al een nationale wetgeving of politiek 
hebben, in het verlengde waarvan zij ook 
makkelijk een internationaal accoord kunnen 
ondertekenen. 

2) Reikwijdte van de regelingen 
De Conventie van de RvE is beperkt tot 
'automatische gegevensverwerking'. De 
OESO-richtlijnen gebruiken een meer algemene 

51 	term: 'automatische gegevensverwerking en 
internationaal gegeVensverkeer' en kunnen 
ook andere dan computergegevens betreffen. 
Het kleinere blikveld van de conventie weer- 
spiegelt wellicht een beperkter aandachtsgebied 
m.b.t. ontwikkelingen inzake wetgeving en 
beleid. Anderen denken dat de oorzaak een 
verschil in attitude is ten opzichte van compu-
ters en communicatie-netwerken. Voor Euro-
peanen zijn computers synoniem met het 
particulier initiatief; communicatienetwerken 
daarentegen worden gecontroleerd door de 
regeringen. De concentratie van wetgevende 
activiteiten op het particulier initiatief is moge-
lijk een poging om te voorkomen dat niet-
Europese maatschappijen zoals IBM behalve 
de hardware ook de software gaan domineren. 
De meer algemene benadering van de OESO-
richtlijnen weerspiegelt wellicht het bestaan 
van een smallere basis van overheidscontrole; 
de benadering van de OESO kan gezien worden 
als een poging om regelingen m.b.t. computers 
te integreren in die t.a.v. communicatie-
systemen. 

') Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, West-Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, 
Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-
Brittannië. Verder: Canada, Japan, Nieuw-Zeeland 
en U.S.A. 



3) Benadering van de privacy 
De Conventie van de RvE legt meer de nadruk 
op privacy dan op economische ontwikkeling. 
Dit loopt parallel met de nationale wetgeving 
van enkele van haar leden. Geen van de natio-
nale wetgevingen besteedt speciale aandacht 
aan de economische en sociale ontwikkeling 
m.b.t. internationaal gegevensverkeer. Ook in 
de conventie wordt de nadruk er niet op 
gelegd; terwijl dat in de OESO-richtlijnen wel 
gebeurt. Een overeenkomst tussen beide 
documenten is, dat beide persoonsgegevens 
definiëren als 'iedere informatie betreffende 
een geïdentificeerd of te identificeren 
individu'. Ook refereren beide documenten 
aan persoonsgegevens zowel in de openbare 
als in de privésfeer. Noch voor de OESO, noch 
voor de RvE zijn gegevens van rechtspersonen 
hierbij inbegrepen. 

4) Handhaving — de houder van het bestand 
52 	Zowel de Conventie van de RvE als de 

OESO-richtlijnen hanteren het begrip houder 
van informatie, maar hun definities ervan zijn 
verschillend. Door de RvE wordt de 'houder 
van het bestand' omschreven als 'de natuur-
lijke of rechtspersoon, publieke autoriteit, 
instantie of enig ander lichaam die/dat com-
petent is om te beslissen wat het doel van het 
geautomatiseerde bestand moet zijn...'. Door 
de OESO wordt de houder omschreven als 
'een partij die, volgens het nationale recht, 
bevoegd is om te beslissen over inhoud en 
gebruik van persoonsgegevens...'. 
De formulering van de RvE impliceert dat de 
beslissingscriteria t.a.v. de competentie vast-
gesteld kunnen worden op Europees niveau 
of op het nationaal niveau van het lid. De 
OESO houdt het ontwikkelen van criteria 
beperkt tot het nationale niveau. Dat kan ook 
niet anders, aangezien de OESO-richtlijnen op 
internationaal niveau geen rechtskracht 
hebben. 

C. Grondprincipes op nationaal niveau 
(Hoofdstuk II van de Conventie van de RvE; 
deel 2 van de OESO-richtlijnen) 
De principeverklaringen van de twee docu-
menten zullen nu met elkaar vergeleken wor-
den aan de hand van de acht principes die ge- 



noemd worden door de Privacy Protection 
Study Commission (1977). 

1) Het openheids-principe 
(RvE art. 8(a); OESO par. 12) 
Beide documenten vereisen dat een persoon 
in staat moet zijn 'de aanwezigheid vast te 
stellen' van gegevens die op hem/haar betrek-
king hebben, maar de OESO-richtlijnen ge-
bruiken daaraan voorafgaand nog de term 
'openheid', hetgeen wellicht een coöperatiever 
opstelling van de gebruiker vraagt. 

2) Het principe van de toegankelijkheid voor 
het betrokken individu 
(RvE art. 8(b); OESO par. 13(a)—(b)) 
In de Conventie van de RvE krijgt de betrok-
kene slechts toegang tot de gegevens 'met 
redelijke tussenpozen'. In de OESO-richtlijnen 
wordt aan het recht van toegang geen tijds-
limiet gesteld. Beide documenten vereisen dat 

53 	de betrokkene de verlangde gegevens verkrijgt 
binnen een redelijke tijd, op een redelijke 
manier en zonder dat het hem/haar teveel 
geld kost. 

3) Het principe van de inspraak van het 
individu 
(RvE art. 8(c)—(d); OESO par. 13(c)--(d)) 
Beide documenten schrijven voor, dat er 
procedures moeten zijn voor het corrigeren en 
schrappen van data door het betrokken indi-
vidu. De Conventie echter is breder in de toe-
passing ervan, want zij spreekt over het 
verwerken van gegevens, terwijl de OESO het 
alleen maar heeft over de gegevens zelf. Dit 
betekent dat op de OESO-richtlijnen alleen een 
beroep gedaan kan worden bij het illegaal op-
slaan van gegevens, terwijl op grond van de 
conventie ook kan worden opgetreden tegen 
het illegaal gebruik van de opgeslagen gegevens. 
Een verschil is verder, dat in de Conventie veel 
duidelijker omschreven wordt, onder welke 
omstandigheden bezwaren van de betrokkene 
op hun plaats zijn. 

4) Het principe van de beperkte gegevens-
verzameling 
(RvE art. 5(a) en art. 6; OESO par. 7) 
Ook hier biedt de Conventie van de RvE een 



grotere bescherming van het individu. Zij 
geeft nl. een opsomming van de soorten per-
soonsgegevens die niet mogen worden opge- 
slagen 'tenzij de nationale wetgeving voldoende 
waarborgen biedt'. De OESO-richtlijnen ver-
langen slechts 'dat er grenzen zijn aan het 
verzamelen van persoonsgegevens', maar 
vermelden niet waar die grenzen liggen. 

5) Het principe van het beperkte gebruik 
(RvE art. 5(b); OESO par. 9 en 10) 
Beide documenten stipuleren, elk in even 
krachtige taal, dat persoonsgegevens alleen 
gebruikt mogen worden voor wettige doel-
einden. De OESO-richtlijnen bieden echter een 
ontsnappingsmogelijkheid door uitzonderingen 
toe te staan als er sprake is van 'toestemming 
van de betrokkene' of 'krachtens wettelijk 
gezag'. De RvE staat een dergelijk illegaal 
gebruik niet toe. 

54 	6) Het principe van de beperkte openbaarheid 
In beide documenten worden de beperkingen 
t.a.v. de openbaarheid van gegevens aan de 
orde gesteld onder het reeds besproken vijfde 
principe van het beperkte gebruik. 

7) Het principe van behoorlijk gebruik 
(RvE art. 5(c)—(e) en art. 7; OESO par. 8 en 
1 1 ) 
Beide documenten lijken in gelijke mate de 
last van behoorlijk gebruik op de schouders 
van de gebruiker te leggen. 

8) Het aansprakelijkheids-principe 
(OESO par. 14) 
Wordt het aansprakelijkheidsprincipe in de 
Conventie van de RvE al helemaal niet aan de 
orde gesteld, de OESO-richtlijnen zouden op 
dit punt veel specifieker hebben kunnen zijn. 
Niet duidelijk wordt bijv., tegenover wie de 
databeheerder verantwoording dient af te 
leggen: alleen tegenover de betrokken indi-
viduen, alleen tegenover zijn superieuren, of 
jegens beiden? 

9) Samenvatting 
T.a.v. het eerste (openheids-), tweede (toe-
gankelijkheid individu) en achtste (aan-
sprakelijkheids-)principe lijken de OESO- 



richtlijnen een grotere verantwoordelijkheid 
te leggen bij de datagebruiker dan de Conven-
tie van de RvE. T.a.v. het derde t/m zesde 
principe biedt de Conventie een grotere bescher-
ming van het individu. T.a.v. het zevende 
principe van behoorlijk gebruik lijken beide 
documenten de desbetreffende onderwerpen 
op vergelijkbare wijze aan te pakken. 

D. Grondprincipes op internationaal niveau 
(RvE hoofdstuk 111, art. 12; OESO deel 3, 
par. 15-18) 
Het desbetreffende hoofdstuk van de conven-
tie is getiteld: 'Grensoverschrijdend gegevens-
verkeer; grensoverschrijdende uitwisseling van 
persoonsgegevens en nationaal recht'. Het 
desbetreffende deel van de OESO-richtlijnen 
heet: 'Basisprincipes van internationale toe-
passing: vrije uitwisseling en wettelijke res-
tricties'. De pogingen om deze kwestie op te 
lossen worden tot uitdrukking gebracht in 
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persoonsgegevens, en verplichtingen t.a.v. 
andere landen. 
De Conventie van de RvE zegt dat privacy-
bescherming niet het enige doel mag zijn van 
het vereisen van een speciale vergunning voor 
het internationale gegevensverkeer. De OESO-
richtlijnen zijn niet zo specifiek; zij eisen 
slechts dat de lidstaat alle redelijke en gepaste 
stappen onderneemt om te zorgen voor een 
onbelemmerd verkeer van persoonsgegevens 
naar het buitenland, en dat geen wetten wor-
den voorbereid die op onredelijke wijze dit 
verkeer belemmeren. Dit laatste kan overigens 
slechts ter bescherming van de privacy en de 
individuele vrijheden. 
De strekking van artikel 12 (3) (b) van de 
Conventie is, dat de lidstaat bij wie de gegevens 
vandaan komen, kan afwijken van de voorzie-
ningen van de Conventie als men in strijd zou 
komen met de bepalingen t.a.v. de data-
bescherming van diezelfde Conventie. De 
OESO-richtlijnen zijn niet zo specifiek, en 
vereisen slechts dat de lidstaat rekening houdt 
met de nationale wetgeving van een ander 
land, teneinde strijd met de wetten van dat 
andere land te voorkomen en dat hij zich moet 
onthouden van het beperken van het gegevens-
verkeer met het buitenland behalve als de 



andere lidstaat nog niet volledig de OESO-
richtlijnen naleeft. 

E. Invoering op nationaal niveau 
(RvE hoofdstuk II, art. 10; OESO deel 4, 
par. 19) 
Wederom is de eis die de RvE stelt specifieker 
en krachtiger — 'Elke partij verplicht zich tot 
het vaststellen van gepaste sancties..:. De 
OESO-richtlijnen beginnen met een aanbeve-
lende zin dat men deze zou moeten vast-
stellen en vervolgt met termen als streven naar, 
aanmoedigen e.d. 

F. Invoering op internationaal niveau 
(RvE hoofdstuk IV, art. 13-17 en hoofdstuk 
V, art. 18-20; OESO deel 5, par. 20-22) 
Hier lopen de beide documenten het sterkst 
uiteen. De Conventie telt acht artikelen die een 
gedetailleerde samenwerkingsprocedure be-
schrijven tussen de contracterende partijen. 

56 	De richtlijnen tellen drie korte paragrafen, die 
in aanbevelende toon gesteld zijn en slechts 
adviseren t.a.v. samenwerkingsprincipes, het 
verder ontwikkelen van de richtlijnen, e.d. 

G. Conclusie 
Bij de overgang van het post-industriële naar 
het informatie-tijdperk zullen in de discussies 
over het vrij uitwisselen van gegevens de 
gemoederen steeds meer in beweging komen. 
De argumenten-pro zullen nauw parallel 
gaan lopen met die voor het vrije markt-
mechanisme in.  een kapitalistische economie. 
Nu informatie meer een praktische waarde 
dan nieuwswaarde krijgt, gaan landen gegevens 
over hun inwoners en nationale ontwikkeling 
zien als een natuurlijke hulpbron, als een 
grondstof met handelswaarde. De scheidslijn 
tussen het verantwoord gebruiken van infor-
matie en het misbruiken ervan is moeilijk te 
trekken. De Conventie van de RvE en de 
OESO-richtlijnen zijn twee pogingen om tot 
een werkbare oplossing op internationaal 
niveau te komen. Oppervlakkig gezien zoeken 
de beide documenten de oplossing vanuit 
tegengestelde richtingen. De Conventie is het 
engere, specifiekere, bindende accoord. De 
richtlijnen worden verondersteld alleen morele 
kracht te bezitten en zijn niet bindend. De 
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ervaringen met de richtlijnen van een groot 
internationaal bedrijf echter doen vermoeden 
dat verschillen tussen morele en wettelijke 
dwang op dit terrein in de praktijk gering 
zijn. 
Wanneer sommige landen wetten invoeren 
m.b.t. databescherming, zullen andere landen 
daar een soortgelijke wetgeving tegenover 
stellen (ook al is dat niet van onmiddellijk 
commercieel belang), al was het maar om zich 
in te dekken tegen uitbuiting door groepen 
landen die defensieve maatregelen getroffen 
hebben. 
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	Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie een kopie worden aangevraagd. 
Ook lezers die geïnteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van deze 
afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen-
tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301„ 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Berg, J. Th. J. van den. De machteloze wetgever. 
Beleid & maatschappij, 10e jrg., nr. 3, maart 1983, 
blz. 55-65 (N). 

Het rechtsbestel heeft zich vanaf de negentiende 
eeuw ontwikkeld tot een systeem van regels en 
beslissingen gevormd door het proces van rivalise-
rende beïnvloeding van de staat — regering en parle-
ment —, ambtelijke bureaucratie en belangengroe-
pen. De staat is zeer produktief geworden en heeft 
maatschappelijke en politieke verhoudingen met 
succes veranderd en hervormd. Hij lijkt, aldus de 
auteur, nu te stikken in zijn eigen succes door de 
huidige kenmerken van het rechtsbestel: ingewikkeld-
heid, onoverzichtelijkheid en tegenstrijdigheid. Aan 
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de hand van het rechtsidee van de Duitse rechts-
filosoof Radbruch, dat opgebouwd is uit drie ele-
menten, t.w. rechtvaardigheid, rechtszekerheid en 
gerechtigheid, laat de auteur zien dat de topzware 
rechtsstaat bezig is te kantelen. Bij goede wetgeving 
gaat het volgens de auteur om meer dan techniek en 
stelsel alleen; liet recht als zodanig is daarbij in het 
geding. Hierbij zal het evenwicht van de drie ele-
menten altijd labiel zijn en rigide consequenties zelfs 
onmogelijk. De pogingen om door wetsevaluatie, 
decentralisatie, deregulering en zuivering van wet!-
regelgeving, verbetering te brengen in de maatschap-
pelijke effectiviteit en de ongewenste neveneffecten, 
moeten systematischer en nauwgezetter worden 
geëffectueerd dan tot nu toe. Voorts pleit de auteur 
voor interdisciplinaire samenwerking bij het wet-
gevingsproccs. 
Met literatuuropgave. 

2 
Bergamin, R..1. B. Grondrechtelijke conflicten en 
gelijke behandeling. 
Nederlands juristenblad, 58e jrg., nr. 17, 23 april 
1983, blz. 529-536. 

Het in 1981 gepubliceerde Voorontwerp van een \Vet 
gelijke behandeling heeft talloze reacties veroorzaakt. 
De discussie heeft zich gericht op de verenigbaarheid 
van deze wet met de bestaande grondrechten zoals 
de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onder-
wijs. Er is bij bepaalde groepen in de samenleving 
een beeld opgeroepen van een wet die knelpunten 
zou opleveren voor de overtuiging en praktijk van 
bepaalde christelijke organisaties t.a.v. ten eerste 
homofielen en ten tweede ongehuwd samenwonen-
den. De auteur noemt dit een beperkte visie terwijl 
hij tracht de materie in een wat ruimer perspectief 
te bezien. De schrijver komt op grond van rechts-
theoretische beschouwingen tot de conclusie dat 
onze grondrechten een innerlijke samenhang verto-
nen die niet te rijmen valt met uitzonderingsposities 
die discriminatie in eigen kring legitimeren. Het doet 
volgens hem niet zoveel ter zake of de discriminatie 
binnen zo'n groep al dan niet wordt verdedigd met 
liet beroep op een eigensoortig waardenstelsel. 
Met literatuuropgave. 

3 
Rosenbloom, M. lmplications of the Holocaust for 
soda! work. 
Social casework, 640 jrg., nr. 4, april 1983, 
blz. 205-213. 

Het doel van dit artikel is het stimuleren van een 
gevoel van verplichting aan morele en universele 
aspecten van de Holocaust; het vergroten van de 
kennis omtrent de overlevenden en hun kinderen; en 
liet belichten van die aspecten van de Holocaust die 
ook toepasbaar zijn op degenen die de huidige 
volkerenmoorden overleefden. De auteur gaat eerst 
in op enkele historische achtergronden, waarbij zij 
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stelt dat de Holocaust laat zien wat de gevolgen zijn 
van blinde gehoorzaamheid aan het gevestigde gezag 
en het afstand doen van individuele verantwoorde-
lijkheid. Vervolgens gaat zij in op een drietal terreinen 
die de bestaande literatuur omtrent de Holocaust 
en de overlevenden bestrijkt. Dit betreft ten eerste 
het hoofd bieden aan extreme stress; het gaat hier 
om gedragspatronen van mensen in concentratie-
kampen van de Nazi's. Ten tweede de lange-termijn-
effecten bij de overlevenden en ten derde hoe de 
kinderen van de overlevenden reageren op de 
trauma's van hun ouders. Daarna behandelt de 
auteur een aantal punten die van belang zijn voor 
sociale hulpverleners. Het artikel wordt besloten 	• 
met enkele opmerkingen over het opleidingsinstituut 
voor sociaal werk waar de auteur als docente 
werkzaam is. 

4 
Thornton, A., D. F. Alwin, and D. Camburn. Causes 
and consequences of sex-role attitudes and attitude 
change. 
American sociological review, 48e jrg., nr. 2, april 
1983, blz. 211-227. 

In dit artikel geven de auteurs de resultaten weer van 
een onderzoek onder 916 vrouwen en hun kinderen, 
naar hun houding t.o.v. de geslachtsrol en wijziging 
van deze houding. Het onderzoek werd gedaan in 
de Verenigde Staten en duurde achttien jaar, van 
1962 tot 1980. De geïnterviewde personen waren 
gedurende achttien jaar bij het onderzoek betrok-
ken en werden met regelmatige tussenpozen geiiiter-
viewd. De auteurs vergelijken de resultaten van dit 
onderzoek niet eerder gedane onderzoeken op het-
zelfde terrein en vullen zonodig de gevonden resul-
taten aan. Aldus komen zij o.a. tot de volgende 
conclusies: vanaf het midden van de zeventiger 
jaren tot nu doet zich een tendens voor in de richting 
van meer gelijke opvattingen over de rol van de 
vrouw. Jeugd, werkervaring en genoten onderwijs 
dragen bij aan de vorming van gelijke opvattingen 
over de rol van de vrouw in tegenstelling tot o.a. 
kerkbezoek, dat het in stand houden van meer 
traditionele opvattingen in de hand werkt. De 
vroegere tendens tot afwijzing van alle specialisatie 
en verdeling van werk tussen de seksen verzwakt. 
De deelname aan de arbeidsmarkt door vrouwen blijkt 
zowel de opvatting over de geslachtsrol te beïnvloe-
den als door deze te worden beilivloed. De ouders 
blijken een duidelijke invloed te hebben op de 
opvattingen van de kinderen over de geslachtsrol. 
De jeugd van vandaag benadert de volwassenheid 
met hele andere opvattingen over wat passend en 
wenselijk is dan hun ouders destijds. Echter, op het-
zelfde moment dat sociale normen en verwachtingen 
blijven veranderen, wordt een verzet tegen de totale 
eliminatie van de geslachtsrol zichtbaar in het open-
bare leven. 
Met literatuuropgave. 
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5 
Ven, .1. J. M. van der. Is rechtsgeleerdheid een weten-
schap? 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 2, 1983, 
blz. 132-147 (N). 

De auteur geeft in zijn inleiding bij dit artikel aan dat 
in de loop van de decennia zeer verschillend is 
gedacht over de vraag wat de wetenschappelijkheid 
is van de rechtsgeleerdheid. Om tot een antwoord 
op deze vraag te komen, gaat de auteur eerst na hoe 
de rechtsgeleerdheid wordt onderwezen. De werke-
lijkheid van liet recht wordt naar het oordeel van de 
auteur niet gevat door zich alleen bezig te houden 
niet het feitelijke sociale gebeuren. De rechtsgeleerd-
heid loopt naar zijn oordeel voortdurend liet gevaar 
te bezwijken voor de verleiding van een causaal 
denken. Het wetenschappelijk karakter van de 
rechtsgeleerdheid steekt volgens de auteur in de 
stelselmatigheid van waarneming, ordening, begrips-
en theorievorming. Hij plaatst in zijn artikel de 
rechtsgeleerdheid naast de natuurwetenschappen. 
Naar zijn mening is de rechtsgeleerdheid normatief 
zwaarder beladen en bij voortduring en onontkoom-
baar in politieke vragen van wenselijkheid en haal- 
baarheid verstrikt. Na enige wetenschapstheoretische 
kanttekeningen bij de rechtsgeleerdheid gaat de 
auteur nader in op de theorie en praktijk van liet 
recht. Zijn conclusie is dat wie met een mensweten-
schap als het recht bezig is zelf theoreticus en 
practicus tegelijk moet zijn. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Clear, T. R., P. M. Harris, and A. L. Record. 
Managing the cost of corrections. 
Prison journal, 62e jrg., nr. 1, lente/zomer 1982, 
blz. 1-63 (USA). 

In dit themanummer wordt uiteengezet hoe dc 
kosten van liet gevangeniswezen beheersbaar 
gemaakt kunnen worden. De auteurs geven geen 
panklare oplossingen voor dit probleem, maar dragen 
suggesties aan, die leiden naar positieve antwoorden. 
Zij proberen duidelijk te maken hoe liet voor een 
goed beheer noodzakelijk is de kosten tegen de 
baten af te wegen, zelfs wanneer menselijk gedrag 
'een onvoorspelbare factor vormt. Zowel de overheid 
als de wetgever zouden volgens de auteurs bij het 
beheer van de overheidsgelden gebruik kunnen 
maken van de door hen ontvouwde perspectieven. 
Het nummer is verdeeld in de volgende hoofdstukken: 
1. Het kostenbeheerperspectief; 2. Welke factoren 
liggen ten grondslag aan liet toenemen/afnemen van 
de gevangenisbevolking; 3. Wat kost liet om te vol-
doen aan de vraag naar straffen; 4. \Vat zijn de baten 
van het straffen; 5. Welke opties zijn er om bij gelijk- 
blijvende effectiviteit de kosten in de hand te 
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houden; 6. Wat zijn de beste strategieën op lange 
en korte termijn. 

7 
Curran, D. A. Judicial discretion and defendant's sex. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 1, februari 1983, blz. 41-58 (USA). 

Met een bespreking van een aantal onderzoeken 
gericht op de verschillen in de berechting van ver- 
schillende categorieën daders stelt de auteur vast dat 
eigenlijk steeds een verband wordt gelegd tussen de 
macht van de betrokken categorie en het vonnis. Hoe 
machtiger de groep waartoe de dader moet worden 
gerekend in de samenleving is, des te lichter valt de 
straf uit. Opvallend acht de auteur het dat vrouwen 
die traditioneel niet echt een machtige positie innemen 
toch ook in het verleden altijd wat lichter gestraft 
werden. In een onderzoek richt hij zich dan op de 
vraag in welke mate vrouwen tegenwoordig anders 
behandeld worden in liet strafrecht en welke factoren 
daarbij een rol spelen. Uit het onderzoek blijkt dat 
vrouwen een lichtere bestraffing krijgen. De factoren 
die hierbij een rol spelen zijn vooral van formele 
aard. Volgens de auteur' gaat het hier om de invloed 
van procedureverschillen. 
Met literatuuropgave. 

8 
Dreas G. A., D. Ignator, and T. P. Brennan. The male 
batterer: a model treatmént program for the courts. 
Federal probation, 46e jrg., nr. 4, december 1982, 
blz. 50-55 (USA). 

De auteurs beschrijven het 'clotnestic violence pro-
gram', een programma dat in 1979 in Illinois door 
het Social Service Department opgezet is om een 
behandelingsmogelijkheid te creëren voor gevallen 
van geweldpleging van mannen tegen hun vrouw. Er 
wordt vanuit gegaan dat het een misdrijf betreft, 
waardoor de rechter de mogelijkheid heeft deelname 
verplicht te stellen. Bij verzaken komt de zaak terug 
bij de rechtbank. In het programma staat de verant-
woordelijkheid van het individu voor zijn eigen 
daden centraal. De kern van het programma is een 
groepstherapie, bestaande uit 30 wekelijkse sessies. 
Er zijn twee groepen: niet en zonder alcohol- of 
drugproblematiek (omdat in het laatste geval het 
geweld meestal secundair is). In de therapie wordt 
gewerkt aan 1) inzicht in de dynamiek van relaties, 
2) beheersing van gewelddadig gedrag en 3) behande-
ling van alcoholisme. Parallel hieraan loopt een 
groep voor vrouwenslachtoffers (vrijwillig). Hiernaast 
omvat het programma nog individuele gesprekken, 
huisbezoek, crisisinterventie etc. Gezien de enorme 

. omvang van liet probleem lijken dergelijke brede 
programma's bijzonder noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 
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9 
Gottfredson, M. R., M. A. Chandler, and L. E. 
Cohen. Legal aitn, discretion and social control; a 
case study of the federal Youth Corrections Act. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 1; februari 1983, blz. 95-118 (USA). 

Zoals de auteurs in hun inleiding bij dit artikel uit-
voerig beschrijven, vormt een belangrijk doel van de 
rechtspleging toch dat veroordeelden na liet onder-
gaan van hun straf weer zijn gerehabiliteerd om vol-
waardig deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven. Om te onderzoeken hoe deze rehabilitatie liet 
best kan worden bevorderd hebben zij de toepassing 
van de Federal Youth Corrections Act (1 7 1/CA) 
vergeleken met de toepassing van het normale volwas-
senenstrafrecht en daarbij onderzocht welke factoren 
een rol speelden. Hoewel men zou verwachten dat 
strafrechtelijke doelstellingen in dit verband van 
groot belang zijn, bleek uit het onderzoek dat 
eerder persoonlijke factoren van de justitiabele een 
rol speelden. Met name de leeftijd speelde bij het 
opleggen van een FYCA-maatregel een belangrijke 
rol. Aan het slot van hun artikel stellen zij deze 
resultaten van hun onderzoek ter discussie en dringen 
zij aan op meer onderzoek op dit terrein. 
Met literatuuropgave. 

10 
Morgan, N. The shaping of parole in England and 
Wales. 
Criminal law review, maart 1983, blz. 137-151 
(GB). 

Sinds de invoering van liet 'parole'-systeem' is over 
dit onderwerp een zeer grote hoeveelheid, merendeels 
kritische, literatuur verschenen. In wetenschappe-
lijke kringen schijnt men liet er over eens te zijn dat 
het parole-systeem ofwel grondig veranderd ofwel 
helemaal afgeschaft moet worden. In dit artikel 
wordt niet zdzeer ingegaan op speciale aspecten van 
liet systeem zoals 'onbillijkheid', maar veeleer wordt 
geprobeerd een overzicht te geven van de factoren 
en beleidsmaatregelen die vorm gegeven hebben aan 
de invoering en de ontwikkeling van 'parole'. In liet 
eerste deel wordt aangegeven dat de introductie van 
parole niet zonder meer kan worden toegeschreven 
aan beheersproblemen in het gevangeniswezen zoals 
overbevolking en interne discipline, en economische 
factoren i.c. kostenbewaking. Deze problemen waren 

' Het Engelse parole-systeem houdt in dat een gede-
tineerde voorwaardelijk kan worden vrijgelaten, wan-
neer hij tijdens de detentie vooruit is gegaan en 
vrijlating geen gevaar oplevert. Deze mogelijkheid 
bestaat na verstrijking van eenderde van de 
detentieperiode of tenminste 12 maanden. De voor-
waarden betreffen toezicht en soms bepalingen 
omtrent verblijfplaats, etc. 



in de zestiger jaren nog niet zo zwaarwegend als nu 
en hebben in veel geringere mate bijgedragen aan de 
introductie van parole dan ideologische factoren. 
De resocialisatie-ideologie had in deze periode bijzon- 
der veel aanhangers, evenals nazorg voor ex-gedeti-
neerden. Uit deze overwegingen vooral is liet systeem 
voortgekomen, volgens de auteur. In liet tweede 
deel van het artikel geeft hij aan dat het relatieve 
belang van deze factoren sinds 1967 (het jaar van 
invoering) veranderd is en dat parole momenteel 
niet veel meer is dan een vrij bureaucratische manier 
om het aantal gedetineerden (en daarmee de kosten) 
te doen afnemen. 

11 
Walter, M. Wandlungen in der Reaktion auf 
Kriminalitdt. 
Zeitschrift f0r die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
33e jrg., nr. 1, 1983, blz. 32-68 (BRD). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de diversie 
zoals die in het Duitse strafrecht is overgenomen uit 
liet Anglo-amerikaanse strafrecht. De auteur geeft 
aan dat vanuit de Anglo-amerikaanse criminologie 
de laatste jaren vele impulsen zijn gekomen die de 

64 	Duitse criminologie heeft opgepikt en verwerkt. 
De auteur plaatst in een aantal hoofdstukken de 
diversie-gedachte tegenover de ideologie achter het 
Duitse strafrechtsysteem. Daartoe gaat hij eerst 
uitvoerig in op de ontstaansgeschiedenis van de 
diversie. De auteur waarschuwt ervoor bij de invoe-
ring van de diversie in het Duitse strafrechtsysteem 
niet dezelfde fouten te maken als bij de invoering in 
het Anglo-amerikaanse stelsel. Met name de wijze 
waarop in de praktijk de controle op de diversie 
vorm krijgt draagt niet zijn goedkeuring weg. Naar 
de mening van de auteur roept de diversie in het 
strafrecht dezelfde spanningen op als die welke 
bekend zijn bij de confrontatie van de rechtsstaat 
en sociale-verzorgingsstaat. Ten aanzien van de 
betekenis van de diversie voor liet materiële straf-
recht in Duitsland merkt de auteur op dat hierbij 
de vraag rijst of met de invoering van de diversie 
een nieuwe delietcategorie is gecreëerd tussen 
'onrecht' en 'schuld' in. 

12 
Wynn, S., and N. Anderson. Organized crime, 
RICO and the media: what we think we know. 
Federal probation, 46e jrg., nr. 4, december 1982, 
blz. 9-13 (USA). 

In 1970 werd door het Amerikaanse congres de 
'Federal Racketeer Influenced and Corrupt 
Organisations Act' (RICO) aangenomen, een wet 
die tot doel had organisaties zoals de Maffia beter 
te bestrijden door de centrale overheid meer macht 
te geven. De auteurs maken in dit artikel duidelijk 
dat de wet zijn doel voorbij is geschoten. Dit 
verklaren zij ten dele uit liet feit dat RICO toegepast 
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kan worden op elk lid van een onderneming', die 
een 'patroon van afpersing' (d.w.z. tenminste twee 
misdaden met een zekere .samenhang) vertoont. Deze 
definitie is zo vaag, dat de wet vaak ten onrechte 
wordt gehanteerd (bijv. bij kleine frauduleuze zaak-
jes). De media versterken dit onjuiste gebruik van de 
wet door tendentieuze berichtgeving. Op deze 
wijze komt men niet verder dan symptoombestrij-
ding. 
Met literatuuropgave. 

13 
Zehr H., and M. Umbreit. Victim offender 
reconciliation: an incarceration substitute? 
Federal probation, 46e jrg., nr. 4, december 1982, 
blz. 63-68 (USA). 

Een alternatief voor gevangenisstraf moet aan een 
aantal voorwaarden voldoen om te kunnen slagen: 
1) de traumatische ervaring voor liet slachtoffer 
van de misdaad moet onderkend worden, 2) het 
slachtoffer moet genoegdoening ontvangen, 3) de 
dader moet zich ervan bewust worden dat hem 
persoonlijk wordt aangerekend wat hij het slacht-
offer heeft aangedaan en 4) er moet bemiddeling 
tussen slachtoffer en dader mogelijk zijn. De 
auteurs beschrijven het VORP-project (Victim 
Offender Reconeiliation Program) waarmee in 
Canada en de VS sinds een paar jaar geëxperimen-
teerd wordt. Slachtoffer en dader ontmoeten elkaar 
in aanwezigheid van een neutrale vrijwilliger; liet 
slachtoffer uit zijn gevoelens en frustraties, vraagt 
antwoord op vragen als 'waarom bij mij' en stelt dan 
in overleg met de dader een regeling vast. De voor- 
lopige ervaringen met VORP wijzen erop dat op 
deze wijze zeer bevredigende oplossingen worden 
gevonden. Het is belangrijk dat de derde persoon echt 
neutraal is (en niet bijv. lid van de rechtbank). 
Bovendien wordt door gebruik te maken van vrijwil-
ligers het strafproces weer meer in handen van de 
gemeenschap gegeven, waardoor grotere betrokken-
heid ontstaat. Dit komt de naleving van de straf ten 
goede. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

14 
Asseldonk, P. van. Justitie jaagt op het grote 
zwarte geld. 
Kri, 13e jrg., nr. 3, april 1983, blz. 15-17 (N). 

Lange tijd is in Nederland nauwelijks iets gedaan 
aan fraudebestrijding. Met de eerste oliecrisis van 
1973 kwam de kentering. Bezuinigen en matigen 
werd liet parool. Tegen deze sociaal-politieke 
achtergrond raakte men meer gespitst op misbruik 
en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen. 
Dat Justitie gretiger en degelijker is gaan optreden 



en met name ook het bedrijfsleven niet meer niet 
rust laat kent volgens de auteur vijf oorzaken. Ten 
eerste een groeiende samenwerking tussen Justitie, 
politie en opsporingsinstanties. Ten tweede de 
opkomst van een nieuwe generatie officieren van 
Justitie. Ten derde om de mensen te tonen dat de 
regering wel zware lasten oplegt maar tegelijk de 
misbruikers van sociale v/oorzieningen en ontduikers 
van belasting aanpakt. Ten vierde de grote geld-
behoefte van de armlastige overheid en ten vijfde 
de publieke deuken die hooggeplaatste personen en 
gevestigde bedrijven in voorbije jaren hebben opge-
lopen. Tot slot wijst de auteur op een aantal tegen- 
krachten die de fraudebestrijding bemoeilijken, 
zoals onder meer de politieke weerstand tegen een 
nieuwe wetgeving, waarbij de bankenlobby een 
belangrijke rol speelt. 

15 
Biles, D. Crime and imprisonment; A two-decade 
comparison between England and Wales, and 
Australia. 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 2, 
april 1983, blz. 166-172. 

66 	Gedurende de zestiger en zeventiger jaren kenden 
Engeland, Wales en Australië een opvallende stijging 
van de criminaliteitscijfers. In tegenstelling tot 
Engeland en Wales echter daalde daarbij in Australië 
het aantal gedetineerden. Dit verschil tussen beide 
landen wordt door de auteur toegelicht met getabel-
leerd cijfermateriaal en grafieken. Er is gebruik 
gemaakt van statistische correlatietechnieken. Als 
belangrijkste verklaring voor liet bovengenoemd 
verschil in beide landen verwijst de auteur naar het 
zgn. 'system capacity model' zoals dat destijds is 
geformuleerd door H. N. Pontell. Dit komt er op 
neer dat liet vermogen van het gerechtelijk systeem 
Om sancties op te leggen t.g.v. de toegenomen werk-
last vermindert als de criminaliteit stijgt. Hoewel men 
Op grond hiervan voor Engeland en Wales een 
dalend aantal gedetineerden zou verwachten, moet 
men wel bedenken dat de jaarlijkse criminaliteits-
stijging in Australië groter was dan die in Engeland er 
Wales. Bovendien oversteeg dit in bepaalde periodes 
zelfs de twintig procent, en juist na dergelijke tijden 
van, extreme stijging van de criminaliteit begon in 
Australië het aantal toegekende gevangenisstraffen 
te dalen. Het is dus mogelijk dat bovengenoemd 
model alleen toepasbaar is in zulke tijden van 
extreme criminaliteitsstijging. 

16 
Bruinsma, G. J. N. De controletheorie voor het grote 
en het kleine verschil. 
Tijdschrift voor criminologie, 250 jrg., nr. 2, maart/ 
april 1983, blz. 96-104 (N). 

In dit artikel reageert de auteur op het artikel 
van Rutenfrans in ditzelfde tijdschrift, over de 
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geringe(re) vrouwencriminaliteit. Met name de 
samenvoeging door Rutenfrans van de controle-
theorie en differentiële associatietheorie vindt in zijn 
ogen weinig waardering. Deze beide theorieën zijn 
volgens de auteur duidelijke concurrenten van elkaar. 
Beide verklaren dezelfde klasse van gedragingen met 
behulp van van elkaar verschillende, onafhankelijke 
variabelen. Na op de methodologische consequenties 
van deze samenvoeging te hebben gewezen, gaat de 
auteur uitvoerig in op het begrip `attachmene uit de 
verklaring van Rutenfrans. Met behulp van enkele 
diagrammen laat de auteur de reikwijdte van het 
begrip zien. Tot slot komt hij tot de conclusie dat 
attachtnent met ouders voor meisjes een sterker nega-
tief effect heeft op crimineel gedrag dan voor jongens. 
Daarnaast draagt attachment met vrienden bij 
meisjes in sterkere mate bij aan crimineel gedrag dan 
bij jongens. Hij besluit zijn artikel met de stelling 
dat het begrip `attachment' niet intern consistent is. 
Met literatuuropgave. 

17 
DeFronzo, J. Economie assistance to impoverished 
Atnericans: relationship to incidence of crime. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 1, februari 1983, blz. 119-136 (USA). 

De auteur begint zijn artikel met de vaststelling dat 
er sprake is van een toenemende criminaliteit die 
vaak in verband wordt gebracht met de afnemende 
economische welstand in de samenleving. Naar zijn 
oordeel wordt deze relatie gemakkelijk gelegd, terwijl 
toch door geen enkel onderzoek dit verband is 
bevestigd. Om deze veronderstelde relatie te toetsen 
heeft de auteur een onderzoek gedaan naar de effec-
ten van de afnemende economische hulp aan de 
armen in de laatste jaren. Met behulp van statistische 
technieken stelt hij vast dat er sprake is van een 
positief verband tussen de afname van de economische 
ondersteuning enerzijds en de toename in bepaalde 
delicten anderzijds. Deze toename beperkt zich 
volgens hem niet tot de vermogensdelicten. Ook in 
het delict verkrachting stelt hij een stijging vast als 
gevolg van de afnemende welstand. 
Met literatuuropgave. 

18 
Ditton J., and J. Duffy. Bias in the newspaper 
reporting of crime news. 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 2, 
april 1983, blz. 159-165. 

De auteurs gaan na of de verslaggeving van lokale 
criminaliteit in Schotse kranten wel of niet selectief 
is (rapporteert de pers alle criminaliteit?) en of deze 
selectiviteit, zo deze bestaat, wel of niet een verkeerd 
beeld geeft (is, het gerapporteerde representatief?). 
De auteurs hebben zes kranten onderzocht m.b.v. 
de methode van de inhoudsanalyse. Tevens maakten 



zij gebruik van door de overheid verstrekte statis-
tische gegevens. Deze statistieken werden onder-
verdeeld in zeven groepen, die elk een bepaald type 
delict vertegenwoordigden. De auteurs beperkten 
zich tot de maand maart 1981. De onderzoeks-
resultaten wijzen er op dat de kranten inderdaad 
selectief te werk gaan en een vertekend beeld geven 
door een overdreven aandacht voor geweldsmisdrijven 
en sexuele misdrijven. De auteurs dringen aan op 
verder onderzoek dat enig licht zou kunnen werpen 
op opvattingen van lezers over de mate waarin zij 
denken dat criminaliteit voorkomt; en in welke mate 
dit correleert met de officiële misdaadcijfers en de 
krantenverslaggeving. 
Met literatuuropgave. 

19 
Felson, R. B., and H. J. Steadman. Situational 
factors in disputes leading to criminal violen ce. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 1, februari 1983, blz. 59-74 (USA). 

In dit artikel bespreken de auteurs de invloed van 
situationele factoren op het gebruik van geweld bij 
delicten. Met name gaan zij nader in op de effecten 

68 	die uitgaan van het reactiepatroon van liet slacht- 
offer op het gedrag van de dader. Deze effecten 
stellen zij vast aan de hand van een onderzoek naar 
het verloop van 159 geweldsdelicten. Het bleek dat 
veel slachtoffers fel reageerden op de aantasting, 
lichamelijk of verbaal, van hun persoonlijkheid. Een 
verbale aantasting lokte meestal een fysieke reactie 
uit op het moment dat men zich ontoelaatbaar 
in zijn eer voelde aangetast. De fysieke acties van de 
daders bleken heviger te zijn naarmate het slacht-
offer zich agressiever gedroeg. Volgens de auteur 
bleek de kans op een dodelijke afloop aanzienlijk 
toe te nemen in het geval een slachtoffer een vuur-
wapen had. Tegelijkertijd trokken slachtoffers die 
onder invloed van alcohol of drugs verkeerden weer 
aanzienlijk meer geweld aan dan nuchtere slacht-
offers. Als geheel achten de auteurs de relatie tussen 
daders en slachtoffers voor het ontstaan van 
gewelddadigheden van groot belang. Deze relationele 
factoren vormen echter naar hun oordeel een inge-
wikkelder samenhang dan uit de literatuur over dit 
onderwerp tot op heden blijkt. 
Met literatuuropgave. 

20 
Impact, The, of a crime wave: perceptions, fear and 
confidence in the police; by M. Holland Baker, B. 
Nienstedt, R. S. Everett et al. 
Law and society review, 17e jrg., nr. 2, 1983, 
blz. 319-335 (USA). 

Als onderdeel van een team policing experiment 
werd door de onderzoekers in Phoenix, Arizona, 
in twee fasen een onderzoek onder een groot aantal 
gezinnen gehouden. Het onderzoeksinstrument was 
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gericht op actuele kwesties zoals houding tegenover de 
politie, recente slachtoffer-ervaring en opvattingen 
over misdaad, veiligheid en effectiviteit van het 
politieoptreden. In september 1979 werden 572 
respondenten ondervraagd; de respons was 84,9%. 
Eind juli 1980 werden 635 personen ondervraagd 
met een respons van 86,6%. De interviews werden 
telefonisch gehouden vanuit een centraal punt 
onder voortdurende supervisie. In de periode tussen 
de beide fasen van het onderzoek vond er bij de 
twee plaatselijke kranten een grote verandering plaats 
in de misdaadverslaggeving; dit betrof uitsluitend 
de kwalitatieve aspecten. Het gevolg hiervan was, dat 
de vraag of de misdaad in de afgelopen periode was 
toegenomen door de tweede groep geinterviewden 
in veel grotere mate positief beantwoord werd dan 
door de eerste groep. Volgens de auteurs was de 
'misdaadgolf' van 1980 in Phoenix niet zozeer een 
functie van de werkelijke stijging van de criminaliteit 
als wel van de toename van de geregistreerde crimi-
naliteit bij de politie en de media. De gevolgen van 
deze misdaadgolf waren geheel tegengesteld aan de 
voorspellingen uit de `fear of crime'-literatuur: 
vrouwen en bejaarden werden er het minst door 
verontrust, terwijl de beter geschoolden juist het 
meest onder de indruk waren. Naast deze demo-
grafische factoren laat de analyse zien dat opvat-
tingen over de omvang van de criminaliteit en 
vertrouwen in de politie integrale bestanddelen van 
angst zijn, juist in de context van een 'misdaadgolf. 
Met literatuuropgave. 

21 
Holzman, H. R. The serious habitual property 
offender as 'moonlighter': an empirical study of 
labor force participation among robbers and 
burglars. 
Journal of criminal law and criminology, 73e jrg., 
nr. 4, winter 1982, blz. 1774-1792 (USA). 

Algemeen wordt het bestaan verondersteld van een 
aanzienlijk aantal 'beroepscriminelen' die in hun 
levensonderhoud voorzien door het plegen van 
strafbare feiten zoals beroving en inbraak. Deze 
professionele misdadiger wordt veelal voorgesteld 
als een vakkundig specialist die een afkeer heeft van 
een eervol arbeidzaam leven. De auteur onderzoekt 
onder meer de juistheid van deze stelling. Hiertoe 
betrok hij gegevens van 29.474 mannelijke personen 
met minstens twee strafrechtelijke veroordelingen 
wegens beroving of diefstal. Opvallend is dat 78% 
van deze personen ten tijde van hun arrestatie een 
volledige baan hadden. Het plegen van diefstal e.d. 
werd beschouwd als een aantrekkelijke bijverdienste. 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt voorts de weinig 
effectieve werking van gevangenisstraf. De auteur 
doet tenslotte suggesties ons de resocialisatie van de 
criminelen te verbeteren. 
Met literatuuropgave. 
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22 
Kok, E. H. Een (motte-)ballentheorie over vrouwen-
criminaliteit. 
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 2, maart/ 
april 1983, blz. 90-95 (N). 

In dit artikel reageert de auteur op het artikel van 
Rutenfrans in ditzelfde tijdschrift, waarin hij een 
verklaring geeft voor de geringe(re) omvang van 
vrouwencriminaliteit. Volgens haar kan weliswaar in 
de literatuur die Rutenfrans aanhaalt worden aange-
toond dat er een relatie bestaat tussen testosteron-
produktie en de mate van agressief gedrag, maar 
daarmee is nog niet de aard van die relatie vastgesteld. 
Naar haar oordeel zou meer op de uitingsvorm van 
agressie moeten worden gelet. Het feit dat jongens 
in de puberteit zich agressiever gedragen dan meisjes 
in deze periode, betekent volgens haar niet dat 
meisjes minder agressief zijn. Meisjes uiten volgens 
de auteur hun agressie op een andere manier. Volgens 
haar slaagt Rutenfrans er niet in aan te tonen dat 
meisjes een sterker attachment hebben dan jongens. 
Ook wanneer Rutenfrans gelijk heeft en jongens 
inderdaad agressiever zijn dan meisjes en minder 
attachment hebben, dan is dit volgens haar nog geen 
verklaring voor het feit dat ze crimineler zijn. Boven-
dien, zo stelt de auteur, als een verschillende mate 
van attachment bij meisjes en jongens een gevolg 
kan zijn van een verschillende opvoeding, zoals 
Rutenfrans aangeeft, dan daalt de waarde van de 
fysiologische verklaring. De auteur besluit haar 
commentaar met de conclusie dat de geringe(re) 
vrouwencriminaliteit vooral verklaard kan worden 
vanuit de socialisatie van vrouwen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Rutcnfrans, C. Hirschi, Opp en vrouwencriminaliteit. 
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 2, maart/ 
april 1983, blz. 82-89 (N). 

In dit artikel doet de auteur een poging een algemene 
theorie te ontwikkelen ter verklaring van deviant 
gedrag. Vervolgens leidt hij uit de controletheorie 
een hypothese af ter verklaring van het verschil 
tussen mannen- en vrouwencriminaliteit. Vanuit de 
theorieën die hierover door Opp en Hirschi zijn 
ontwikkeld komt de auteur tot een eigen theorie 
waarmee de gebreken van eerdergenoemde theorieën 
zijn weggenomen. Elementen samenhangend met de 
verbondenheid van het individu met de samenleving 
spelen volgens de auteur ook een belangrijke rol bij 
de verklaring van het feit dat vrouwen minder 
crimineel gedrag vertonen. Zij zouden hierdoor 
minder snel in afwijkende gedragsmodellen treden. 
Met een fysiologische argumentatie onderbouwt 
de auteur deze opvatting. Daarvoor verwijst de 
auteur naar de kalmerende werking van het vrouwe-
lijk hormoon oestrogeen. Deze werking ontbreekt 
bij het mannelijk hormoon testosteron. Hierdoor 
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richten volgens de auteur mannen zich in de puber-
teit meer naar buiten dan vrouwen en is de kans op 
crimineel gedrag groter. 
Met literatuuropgave. 

24 
Stiimper, A. Das strukturelle Dunkelfeld. 
Kriminalistik, nr. 4, april 1983, blz. 222-226 (BRD). 

De auteur behandelt het onderwerp `dark number'. 
Niet alle criminaliteit komt in de politiële statistieken 
terecht. Daarom is het van belang inzicht te krijgen 
in factoren, structuren en tendensen die criminaliteit 
bevorderen of laten ontstaan. Het tijdig herkennen 
van nieuwe mogelijkheden voor het begaan van 
criminaliteit — die zich overigens voordoen op tal 
van maatschappelijke terreinen — en liet inzichtelijk 
máken van criminogene factoren, is van grote bete-
kenis voor een modern anti-misdaadbeleid. Immers, 
een juist opsporingsbeleid dient zich óók te richten 
op nieuwe vormen van onrecht(vaardigheid) of 
nieuwe criminele gedragspatronen, teneinde een aan-
tasting van liet rechtsgevoel van burgers te voor-
komen. De auteur licht zijn betoog toe met een 
aantal voorbeelden op het gebied van de verdovende 
middelen, de internationaal georganiseerde crimina-
liteit, het voortdurend ter discussie stellen van geves-
tigde rechtsnormen en de problematiek van de 
buitenlandse werknemers. V.w.b. de organisatorische 
aanpak verwacht hij veel heil van een gecentraliseerd 
anti-criminaliteitsbeleid waardoor uiteindelijk 
fundamentele systematische analyses, prognoses en 
planningen waarbij zwaartepunten gelegd moeten 
worden, mogelijk worden gemaakt. 

25 
Willman, M. T., and J. R. Snortum. A police program 
for employment of youth gang members. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 26e jrg., nr. 3,1982, 
blz. 207-214. 

Er wordt vaak beweerd dat werkloosheid een 
voedingsbodem voor criminaliteit is. Toch is er 
weinig bewijs voor de effectiviteit van arbeids-
programma's voor jeugdige delinquenten. Een 
onlangs opgezet project genaamd Project New 
Pride' te Denver, waarvan het evaluatie-onderzoek 
doet vermoeden dat er toch successen geboekt 
kunnen worden, blijkt bij nauwkeurige bestudering 
helaas toch een aantal vraagtekens op te roepen. 
De auteurs plaatsen dan ook een aantal kritische 
kanttekeningen bij de opzet van dit onderzoek. Het 
is niet zozeer de deelname aan dergelijke projecten 
maar veeleer het feit dat jeugdige delinquenten 
geleidelijk aan door het ouder en volwassen worden 
als vanzelf uit hun criminele activiteiten groeien. 
Tot slot presenteren de auteurs een aantal redenen 
waarom het tochwenselijk is om door te gaan met 



dergelijke arbeidsverlenende projecten voor jeugdige 
gangleden.. - 
Met literatuuropgave. 

26 
Winkel, F. W. Voorlichting en schade; het gevaar 
van averechtse campagne-effecten. 
Sociologische gids, 30e jrg., nr. 2, maart/april 1983, 
blz. 114-130(N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op averechtse 
en neveneffecten van voorlichtingscampagnes via 
massamedia. Eerst beoogt de auteur d.m.v. een 
empirisch overzicht van mislukte voorlichtings-
campagnes de condities te schetsen, waaronder 
averechtse effecten kunnen optreden. Ook wordt 
ingegaan op de kracht van dergelijke effecten: is de 
resulterende schade vooral beperkt tot kleine of 
middelmatige effecten of behoren ook krachtige 
effecten tot de mogelijkheden? De mening dat de 
eventueel optredende schade in ieder geval beperkt 
blijft, acht de auteur discutabel. Vervolgens presen-
teert hij een algemeen theoretisch kader waarin met 
neveneffecten uitdrukkelijk rekening wordt gehou-
den. In dit raamwerk wordt gebruik gemaakt van 

72 	recente theoretische inzichten uit de massa-commu- 
nicatieleer en de cognitieve sociale psychologie. In 
een daarop volgende paragraaf over anticipatie-
processen worden enkele formatieve evaluatie-
procedures gegeven, met behulp waarvan op 
averechtse effecten kan worden geantiCipeerd en 
effectsorterende campagneboodschappen kunnen 
worden ontwikkeld. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

27 
lnwald, R. E. Research probletns in assessing stress 
factors in correctional institutions. 
International journal of offender therapy and 
comparative critninology, 26e jrg., nr. 3, 1982, 
blz. 250-254. 

De auteur bespreekt de problematiek, welke men 
tegenkomt bij onderzoek naar het voorkomen van 
stress bij gevangenispersoneel. Aan elk onderzoeks-
concept kleven bezwaren. Deze zijn zowel metho-
dologisch, bijv. het verplicht of vrijwillig mee-
werken en de gevolgen voor de steekproef, als 
politiek: de gevolgen van een dergelijk onderzoek 
voor de werkers, bijv. de opdracht een bepaald 
systeem te veranderen. Een ander probleem is het 
vinden van een werkbare definitie van stress. House 
noemt vijf essentiële onderdelen van het onderzoek 
naar stress: onderzoek naar resp. objectief aanwezige 
voorwaarden voor stress, de individuele beleving 
van c.q. reactie op stress, algemeen geldende maten 
voor beleving van en reactie op stress en de varia-
belen die de samenhang tussen de eerste vier factoren 
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verklaren. Aan de hand van deze criteria beschrijft 
de auteur de specifieke problemen bij stressonder-
zoek in gevangenissen. Ondanks al deze bezwaren 
is dit onderzoek belangrijk omdat het kan bijdragen 
aan de opzet van goede stress-preventie-programma's. 
Deze kunnen de aanwezigheidsfactor verhogen, het 
ziekteverzuim doen dalen en de uitval van nieuwe 
medewerkers beperken. 
Met literatuuropgave. 

28 
F. Freizeitverhalten und Delinquenz- unter 

besonderer Beriicksichtigung pádagogisch-psycholo-
gischer Aspekte. 
Zeitschrift fiir Strafvollzug und Straffffiligenhilfe, 
32e jrg., nr. 2, april 1983, blz. 74-81 (BRD). 

Over de samenhang tussen vrijetijdsbesteding en 
delinquentie bestaan vele hypotheses; het onderzoek 
ernaar levert echter veel problemen, te beginnen met 
een goede begripsomschrijving. De auteur doet 
hiertoe een poging en bespreekt vervolgens twee 
onderzoeken op dit gebeid, dat van Giippinger e.a. 
en het Erlangen-Ntirnbergeronderzock. Uit deze en 
andere onderzoeken blijkt dat de vrijetijdsbesteding 
meer van de norm gaat afwijken naarmate er langer 
delinquent gedrag bestaat. Beinvloeding van de vrije 
tijd is een aangrijpingspunt voor misdaadpreventie. 
Fr worden twee psychologisch-pedagogische 
theorieën op dit gebied genoemd: 1) de animatieve 
didaktick waarbij centraal staat het animeren, stimu-
leren. Men gaat ervan uit dat elke dwang de mede-
werking zal verminderen en dus vermeden moet 
worden. 2) de leertheorie die gebruik maakt van de 
gedragstherapeutische principes van belonen en 
sanctioneren. Men zal moeten schipperen tussen al 
te grote vrijblijvendheid en te sterk gestructureerde 
programma's, afhankelijk van de situatie. Tenslotte 
maakt de auteur enkele opmerkingen over de vrije-
tijdsbesteding in de gevangenis. Hoewel de situatie 
beperkingen oplegt aan het begrip vrije tijd, blijft 
deze toch z() belangrijk voor recreatie, compensatie, 
emancipatie en oriëntatie dat er veel aandacht aan 
besteed moet worden. 
Met literatuuropgave. 

29 
Rosner, A. Die Arbeitssituation der Bediensteten 
im Strafvollzug- eine empirische Untersuchung 
zur Situation der Mitarbeiter noch der Strafvollzug-
reform. 
Zei tschrift fUr Strafvollzug und StrafCilligenhilfe, 
32e jrg., nr. 2, april 1983, blz. 67-73 (BRD). 

In dit artikel wordt verslag gedaan van de opzet van 
een onderzoek naar de werksituatie van het perso-
neel in strafinrichtingen. Dit is onderdeel van een 
groter project, de Strafvollzugsenquéte', dat wordt 
uitgevoerd door de Universiteit van Freiburg. In de 
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periode februari 1982—februari 1983 werd d.m.v. 
een steekproef in acht gesloten en zes open afdelingen 
voor mannen evenals in drie gesloten vrouwen-
afdelingen, verspreid door de hele Bondsrepubliek, 
het onderzoek uitgevoerd. Er werd gebruik gemaakt 
van o.a. interviews, vragenlijsten en observatie. 
Uitgangspunt is het gegeven dat, als gevolg van de 
hervormingen binnen het gevangeniswezen, de 
functie van het personeel in vele opzichten verzwaard 
is. Dit wordt veroorzaakt door verandering in de 
organisatie, toename van de bezigheden, grotere 
werkbelasting en veranderingen in de personeels-
samenstelling. Tenslotte wordt de vraagstelling van 
het onderhavige onderzoek uitgewerkt. Er zijn drie 
subvragen: de werksituatie, gecorreleerd aan de 
organisatievorm van de instelling, de vergelijking van 
objectieve en subjectieve gegevens over de werk-
situatie en onderzoek naar de samenwerking c.q. 
conflicten tussen de verschillende beroepsdisciplines. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

30 
Busch, M. Der Rollen konflikt des Sozialarbeiters in 
der Strafrechtspflege. 
Zeitschrift fiir Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
32e jrg., nr. 2, april 1983, blz. 93-98 (BRD). 

Dit artikel is de neerslag van een referaat, dat in mei 
1982 in Keulen op een congres van maatschappelijk 
werkers in de strafrechtspleging gehouden is, over 
liet rolconflict, waarmee deze werkers steeds te 
maken krijgen. Reeds in de taakomschrijving van 
reclasseringsambtenaren in het Westduitse Wetboek 
van Strafrecht ligt dit conflict besloten: enerzijds 
is de opdracht: 'toezicht houden en leiding geven', 
anderzijds is het 'hulp verlenen en vertrouwen 
schenken'. Ook wettelijk vastgelegd is de verplichting 
tot liet verstrekken van gegevens, die tot gewetens-
conflicten kan leiden. Men onderscheidt wel 
'traditionele' en 'alternatieve' werkers: de groep, 
die de bestaande situatie als gegeven accepteert en 
degenen die daar, vaak op grond van hun sociale 
opleiding, principieel vraagtekens bij zetten. Ook in 
de eerste groep zijn rolconflicten mogelijk, die dan 
meestal vanuit casuïstiek tot een algemeen geldend 
probleem worden. In feite liggen aan de rolconflicten 
van deze beroepsgroep de fundamentele vragen ten 
grondslag die elk mens zich t.a.v. recht en onrecht 
kan stellen. Oplossingen kunnen gezocht worden op 
het praktische vlak (bijv. verzachting van de 
meldingsplicht), maar ook fundamenteel en politiek 
(bijv. hervorming van het strafrecht). 

31 
Cocks, J. The use of 'third sector' organizations as 
vehicles for community service under a condition 
of probation. 



Federal probation, 46e jrg., nr. 4, december 1982, 
blz. 29-36 (USA). 

Sinds de bezuinigingen worden zowel overheids- als 
vrijwilligersorganisaties gedwongen hun bedoelingen 

• duidelijk te maken en de teruggang in financiële 
middelen op te vangen. In dit kader bespreekt de 
auteur een aantal experimenten met het creëren van 
werkgelegenheid voor ex-gedetineerden. Deze 
projecten worden opgezet op zakelijke, zij liet non-
profit, basis. Het blijkt vaak zinnig een bemidde-
lende instantie te creëren om het aanbod (de werk-
willige ex-gedetineerden) en de vraag (wensen uit de 
maatschappij) te koppelen. Een belemmerende factor 
bij deze experimenten blijkt het feit dat in de V.S. 
t.a.v. werkgelegenheidsproblematiek ex-delinquenten 
niet onderscheiden worden van andere werkloze en 
kansarme groepen. De auteur spreekt zijn vrees uit 
dat dit, tezamen niet de huidige behoefte aan 
strengere straffen, het crimineel geweld zal doen 
toenemen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Cohn, A. W. Behavioral objectives in probation and 

75 	parole: a new approach to staff accountability. 
Federal probation, 46e jrg., nr. 4, december 1982, 
blz. 19-28 (USA). 

Ten gevolge van opdrogende geldbronnen en 
verzwaarde werklast maken reclasseringsinstellingen, 
een crisis door. De auteur ontwikkelt een procedure 
om deze te bestrijden. Hierbij is het formuleren van 
expliciete en individuele doelen belangrijk. De 
reclassering kan beschouwd worden als een formele 
organisatie en kan daarom bekeken worden uit het 
oogpunt van beheer. Het 'behoeften-onderzoek' 
m.b.t. werkers en cliënten lijkt een belangrijke 
methode om te komen tot meer succes en efficiënty. 
Belangrijk in de door de auteur voorgestane proce-
dure zijn onder meer: liet bereiken van overeen-
stemming met de cliënt over het.einddoel van een 
bepaalde actie, het verifiëren of dat einddoel in de 
gegeven situatie (wat betreft gegeven middelen) 
haalbaar is, het formuleren van duidelijke concrete 
`gedragsdoelstellingen' en liet toepassen van deze 
methodiek als een evaluatiemiddel in de dagelijkse 
praktijk van de reclasseringsmedewerker. 
Met literatuuropgave. 

33 
Spanjersberg, N. 19 raden, wat doen we ermee? 
Proces, 62e jrg., nr. 4, april 1983, blz. 114-125 
(N). 

Aan de hand van een vijftal vragen geeft de auteur 
een verkorte weergave van liet eindverslag van liet 
'Experiment Raad Nieuwe Stijl' van de Amster-
damse Reclasseringsraad. Het experiment werd 
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gestart om te onderzoeken in welke richting de 
Reclasseringsraad zich zou moeten ontwikkelen — 
dit tegen de achtergrond van de toegestane ruimere 
interpretatie van de Reclasseringsregeling van 1970. 
De Reclasseringsraad Amsterdam heeft geprobeerd 
deze gegeven ruimte te benutten teneinde een 
'welzijnsbevorderend beleid te voeren met crimina-
liteit als oriëntatiepunt'. Onder welzijnsbevordering 
was begrepen een afweging van de belangen van de 
individuele justitiabele mens tegen de belangen van de 
samenleving. Hiertoe is een drietal deelonderzoeken 
verricht met als onderwerp de visie van de Reclas-
seringsraad Amsterdam, de praktijk in Amsterdam 
en de visie van 35 nauw bij de Raad Amsterdam 
betrokken personen, waarvan de uitkomsten in dit 
artikel beknopt worden weergegeven. Uit het 
onderzoek komt de behoefte aan een 'overleg- en 
adviesplatform' naar voren waar het beleid verder 
kan worden ontwikkeld en getoetst. In dit overleg 
zouden zowel justitiële als algemeen maatschappelijke 
organen vertegenwoordigd moeten zijn. De grenzen 
van het werkveld worden hierin bepaald door de 
raakvlakken van en het spanningsveld tussen straf-
rechtspleging en hulpverlening: de reclasserings-
functie. 

34 
Whitfield, D. Dealing witli violence: a hostel 
perspective. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 26e jrg., nr. 3, 1982, 
blz. 255-262. 

In een poging om gewelddadigheid (en de dreiging 
hiervan) jegens het personeel in verbeterings-
instellingen te objectiveren, deed de auteur een 
onderzoek in 22 open 'Probation hostels' in 
ZO-Engeland en Wales. In deze instituten leeft een 
groep van ongeveer twintig onder 'probation' 
gestelden met een vaste leiding, van wie vaak maar 
één persoon aanwezig is i.v.m. het dienstrooster. 
Het is voorstelbaar dat deze werkers zich vaak 
bedreigd voelen. Gedurende een half jaar (1981) 
werden alle gewelddadige acties geregistreerd. 
Tevoren was onderzoek gedaan naar de voorgeschie- 
denis van 1300 bewoners: een meerderheid blijkt 
gewelddadigheid en/of misbruik van alcohol of 
drugs in de voorgeschiedenis te hebben. In de 
onderzoeksperiode vonden 54 gewelddadige acties 
plaats, waarvan zes tegen personeel gericht (waarvan 
twee verbaal). De auteur concludeert dat dit getal 
meevalt en dat in principe de personeelsbezetting 
acceptabel is. Tevens dat liet niet mogelijk is te 
voorspellen wie agressief zal worden. In een korte 
cursus voor hostel-medewerkers over 'omgaan met 
agressie en geweld' werd m.b.v. rollenspelen de 
theorie bevestigd dat (zelf)vertrouwen van liet 
personeel essentieel is. Dit straalt uit en maakt 
meestal de oplossing van een conflict mogelijk. 
Training van de staf in dit opzicht is erg belangrijk. 
Met literatuuropgave. 
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Psychiatrische zorg 

35 
Alezrah, C., J. P. Pecastaing, et M. J. Reynaud. 
Aproche pénologique et psychiatrique du delinquant 
en milieu feriné. 
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 107e jrg., 
nr. I, januari/maart 1983, blz. 37-59 (F). 

Na een uitvoerige uiteenzetting over de historische 
ontwikkeling in het denken over delinquenten en de 
manier waarop zij moeten worden behandeld, gaan 
de auteurs nader in op de strafrechtelijke benadering 
naast en tegenover de medisch-psychiatrische aan-
pak. Zij sommen in hun artikel verschillende functies 
van de straf op en gaan daarbij nader in op de 
individualisering van de straf. Eén van de belang-
rijkste varianten in de straftoepassing is volgens de 
auteurs gelegen in de mate waarin aan de veroordeelde 
zijn vrijheid wordt ontnomen. Het typische aan de 
strafrechtelijke sanctie is volgens hen dat deze te 
allen tijde begrensd is. De psychiatrische benadering 
van delinquenten is volgens de auteurs langzaam 
vanuit het medisch-sociale denken ingevoerd. De 
auteurs geven een overzicht van de toepassing van de 
psychiatrie bij deviant gedrag. In de conclusie van 
hun artikel stellen zij dat bij dc behandeling van 
delinquenten en de benadering van de criminaliteit 
in de samenleving het recht niet zonder de 
psychiatrie kan. 
Met literatuuropgave. 

36 
Annis, L. V. A residential treatment program for 
male sex offènders. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 26e jrg., nr. 3, 1982, 
blz. 223-234. 

De auteur beschrijft de meer-sporen-therapie, die 
in het Florida State Hospital toegepast wordt voor 
de behandeling van sexuele delinquenten. Uitgangs-
punt is dat aan sexueel delinquent gedrag intra-
psychische en interpersoonlijke problemen ten 
grondslag liggen, die behandeld moeten worden. In 
de therapie streeft men de volgende doeleinden na: 
1) het scheppen van een gunstig therapieklimaat; 2) 
de afhankelijkheid van alcohol verminderen; 3) het 
conformeren aan sociale normen; 4) de drang naar 
sexueel inadequaat gedrag verminderen; 5) de 
behoefte aan gepaste sexuele situaties stimuleren; 6) 
'stimuleren van de persoonlijkheidsontwikkeling; 
en 7) vergroten van de hetero-sociale vaardigheden. 
De middelen die gebruikt worden, zijn psycho-
therapie (individueel en in groepen), arbeidstherapie, 
bezigheidstherapie, sport en recreatie, ontwennings-
programma's enz. Voor elk doel worden meerdere 
methodes gebruikt en elke methode dient verschil-
lende doeleinden. Een dergelijke brede aanpak lijkt 
voor een zo complex probleem ook gerechtvaardigd. 
Met literatuuropgave. 
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37 
Bassuk, E., and R. Apsler. Are there sex biases in 
rape counseling? 
American journal of psychiatry, 140e jrg., nr. 3, 
maart 1983, blz. 305-308. 	. 

• De auteurs deden een onderzoek naar de invloed van 
de sexe van hulpverleners die hulp boden aan slacht-
offers van verkrachting. Zij bestudeerden de 41 
gevallen van verkrachting die zich in de onderzoeks-
periode op de eerste-hulp afdeling van een ziekenhuis 
in Boston aanmeldden. Na het eerste contact vulden 
de hulpverleners vragenlijsten in over de ernst der 
symptomen, de mate van dysfunctioneren en hun 
affectieve respons t.o.v. de patiënt. Het enige verschil 
dat werd gevonden, was dat vrouwelijke hulpver- 
leners vaker een belemmering van het normale 
functioneren vonden. Dit zou verklaard kunnen 
worden door een groter inlevingsvermogen. De 
affectieve respons was niet verschillend. De waarde 
van het onderzoek is beperkt omdat het hier een 
zelfbeoordelingsschaal betreft. Bij alle hulpverleners 
bleek de affectieve respons t.o.v. verkrachtings-
slachtoffers groter dan t.o.v. de doorsnee populatie 
van een psychiatrische eerste-hulp afdeling. Dit valt 
op grond van de demografische gegevens te verwach-
ten. Tenslotte uiten de auteurs de hypothese dat de 
eenvormigheid bij het beantwoorden van de vragen-
lijsten mede liet gevolg kan zijn van een trainings-
programma dat speciaal op verkrachting gericht was 
en waaraan alle hulpverleners hadden deelgenomen. 
Met literatuuropgave. 

38 
Cohen, T. The incestuous family revisited. 
Social casework, 64c jrg., nr. 3, maart 1983, 
blz. 154-161 (USA). 

Aan de hand van literatuur beschrijft de auteur de 
karakteristieken van gezinnen waarin incest voor-
komt. De vader is emotioneel onrijp, heeft in zijn 
jeugd vaak deprivatie van een vaderfiguur doorge-
maakt waardoor hij ambivalent staat tegenover de 
vaderrol. Hij is overmatig gericht op zijn gezin, maar 
kan zijn behoefte aan warmte niet normaal bevre- 
digen. De moeder mist, eveneens ten gevolge van 
deprivatie in haar jeugd, liet vermogen haar rol als 
moeder, huisvrouw en sexuele partner goed te 
vervullen. Zij houdt in emotioneel opzicht afstand 
van liet gezin en 'dwingt' de dochter haar taak over 
te nemen. De dochter raakt, tot deze rolwisseling 
gedwongen, in een sociaal isolement. Zij kiest er 
meestal voor om te zwijgen, omdat openheid zal 
leiden tot desintegratie van het gezin en dus tot 
versterking van het isolement. Van de andere kinde- 
ren is weinig bekend. Waarschijnlijk krijgen zij te 
weinig aandacht van beide ouders: de `undetected 
victims'. Hoe jonger het meisje is ten tijde van de 
incest, des te ernstiger zijn de gevolgen (afhankelijk 
van de ontwikkeling van de ik-functies). Naast acute 
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gevolgen ontstaan er ook problemen als in de 
adolescentie sexualiteit een rol gaat spelen. Door de 
herinnering van de incest is emotionele en sexuele 
overgave niet mogelijk en wordt een normale 
heterosexuele relatie belemmerd. Als de vrouw op 
haar beurt de moederrol verwerpt, kan zij haar 
dochter in eenzelfde rolconflict brengen, waardoor 
opnieuw incest kan optreden. Bij de therapie is het 
belangrijk beide ouders erin te betrekken. Door de 
onbewuste processen open te breken, kan men de 
situatie gunstig beihvloeden. 
Met literatuuropgave. 

37 
Kravitz, R. I., and J. M. Driscoll. Expectations for 
childhood dèvelopment among child-abusing and 
non-abusing parents. 
American journal of orthopsychiatry, 53e jrg., 
nr. 2, april 1983, blz. 336-345. 

In een onderzoek onder 30 ouders die hun kinderen 
mishandelden, met een controlegroep van 30 andere 
ouders die op grond van een aantal demografische 
factoren niet de eerste groep vergelijkbaar waren 
probeerden de schrijvers de hypothese dat mishan-
delende ouders te grote verwachtingen van de rijpheid 
van hun kinderen hebben, te testen. Aan beide 
groepen werd een vragenlijst voorgelegd met vragen 
over verwachtingen die zij hadden omtrent het 
gedrag en de ontwikkeling van hun kind. De 
hypothese werd door het onderzoek niet bevestigd 
en ook in de literatuur werd deze conclusie zo vaak 
gevonden dat het standpunt uit de hypothese volgens 
de auteurs beter verlaten kan worden. Ook het 
tegenovergestelde d.w.z. dat mishandelende ouders 
juist een latere rijpheid bij hun kinderen veronder-
stelden vond geen steun in de resultaten van dit 
onderzoek. 

40 
Nielson, G., D. Young, and S. Latham. Multiple 
acting-out adolescents: developmental correlates 
and response to secure treatment. 
International journal of offender therapy and 
comparative eriminology, 26e jrg., nr. 3, 1982, 
blz. 195-206. 

Uit de literatuur komt naar voren dat ernstig acting-
out gedrag een hoge correlatie vertoont niet affec-
tieve deprivatie op jonge leeftijd (6-18 maanden). 
Tevens dat het resultaat van therapie bij deze groep 
delinquenten op z'n minst dubieus is. De auteurs 
deden hiernaar een onderzoek in een inrichting voor 
ernstig gedragsgestoorde adolescenten. Zij volgden 
de 139 jongeren die in de onderzoeksperiode na 
behandeling werden ontslagen; zij werden in groepen 
onderverdeeld op grond van hun acting-out in een of 
meer van zes verschillende gedragscategorieën. Het 
blijkt dat de groep met acting-out gedrag in vier of 
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meer categorieën (N = 29) duidelijk van de andere 
verschilt wat betreft deprivatie in de vroege jeugd 
en dat het succes van de therapie in deze groep nihil 
was (vgl. 68% in de andere groepen). Het lijkt erop 
dat het hier een aparte groep betreft: door ontwik: 
kelingsstoornissen in de vroege jeugd (nl. deprivatie 
na aanvankelijke binding in de eerste levensmaanden) 
ontstaat een persoonlijkheid die niet gevoelig is voor 
stress, imrnilsief is en zich niet kan binden. Dit 
leidt tot ernstig psychopatisch gedrag, dat niet de 
huidige therapeutische mogelijkheden nauwelijks te 
beïnvloeden is. Dit type patiënt komt overeen met de 
'simpele psychopaat', beschreven door Arieti. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

41 
Hermans, H. E. G. M. Nota 'Jeugdrecht terecht!'. 
Advocatenblad, 63e jrg., nr. 9, april 1983, 
blz. 204-207 (N). 

In de door het Wetenschappelijk Bureau van D'66 
uitgebrachte nota `Jeugdrecht terecht!' worden 
concrete voorstellen m.b.t. de formele en materiële 
rechtspositie van minderjarigen gedaan. De auteur 
van dit artikel geeft in het kort de inhoud van een 
gedeelte van deze nota weer. In de nota wordt als 
eerste vereiste voor een goede rechtspositie een 
deugdelijke omschrijving van de ouderlijke verant-
woordelijkheid en de verschillende rechten en 
plichten van ouders en minderjarigen gezien. Men 
kiest voor het opnemen van enkele concrete rechten 
van de minderjarigen in de wet als aanvulling, zoals 
bijvoorbeeld het recht op vrije keus van vervolg-
onderwijs of het recht van de minderjarige zich tot 
een hulpverlener te wenden. De auteur beperkt zich 
tot de hoofdstukken drie en vier van de nota, 
betreffende het beroepsrecht van de minderjarige 
op de jeugdrechter en de voorstellen betreffende 
het jeugdstraf(proces)recht. De voorstellen die in de 
nota op het terrein van het jeugdstraf(proces)recht 
zijn gedaan, sluiten voor een deel aan bij het onlangs 
gepubliceerde rapport Sanctierecht voor jeugdigen' 
van de commissie Anneveldt. De auteur vergelijkt 
dit rapport met de nota 'Jeugdrecht terecht!' en 
vindt enkele verschillen. Zo kiest de werkgroep in 
haar nota voor invoering van alternatieve sancties 
.terwijl de commissie Anneveldt in haar rapport kiest 
voor één vrijheidsstraf voor jeugdigen van 12 tot 
24 jaar. 

42 
Hermans, H. E. G. M. De Raad op een kruispunt. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 5e jrg., nr. 3, 
april 1983, blz. 77-87 (N). 

De auteur gaat naar aanleiding van het verschijnen 
in november 1982 van de concept-notitie `De Raad 
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voor de kinderbescherming' (nog onder de verant-
woordelijkheid van staatssecretaris Scheltema tot 
stand gekomen) in op de vraag welke wegen de 
staatssecretaris voor de toekomstige plaats en taken 
van de raden had kunnen inslaan. Hij geeft eerst een 
overzicht van de structurele ontwikkelingen zoals 
die zich sinds de reorganisatie van de voogdijraden 
in Raden voor de kinderbescherming hebben voor-
gedaan. De historische ontwikkeling, de positie van 
het maatschappelijk werk bij de raden en de plaats 
van de raad in het jeugdwelzijn worden hierbij 
besproken. De diverse reorganisatievoorstellen die de 
laatste tien jaar gedaan zijn — waaronder: liet 
verbeteren van de bestaande verhoudingen binnen de 
huidige raden, de organisatorische scheiding van 
bureau en college van de raad en de reorganisatie van 
liet bureau van de raad (al dan niet met ontneming 
van die taken van de raden welke hulpverlenings-
elementen in zich hebben) —, laat de schrijver de 
revue passeren. Ten slotte bespreekt hij in liet kort 
alle taken en bevoegdheden van de raden. Hij 
eindigt zijn artikel met aanbevelingen voor een 
andere organisatie van de raden waarbij de rappor-
tage en hulpverlening niet meer tot de taak van de 
raden zouden moeten behoren en de raden blijven 
voortbestaan als college en beperkt bureau met een 
toezichthoudende en bemiddelende functie. 
Met literatuuropgave. 

43 
Junger-Tas, J. Intermediate treatment. Een nieuwe 
vorm van ambulante hulpverlening. 
Proces, 62e jrg., nr. 4, april 1983, blz. 101-114 (N). 

13én van de twee modaliteiten van de in november 
1981 geïnstalleerde werkgroep Slagter is het 
opzetten en begeleiden van ambulante programma's 
die met delinquente jongeren werken onder condities 
van strikte begeleiding en controle. Het enige project 
van deze aard in Nederland is het ambulatorium van 
liet Paedologisch Instituut te Amsterdam. Tegen 
deze achtergrond is in september 1982 een bezoek 
gebracht aan de universiteit van Lancaster om de 
ervaringen in Engeland met de maatregel Inter-
mediate Treatment (IT) te onderzoeken. IT is 
geïntroduceerd, en vooralsnog toegepast bij jongens, 
als een aanvulling op supervision' — vergelijkbaar 
met de Nederlandse ondertoezichtstelling — en als 
alternatief voor een inrichtingsplaatsing. De auteur 
gaat nader in op de opzet, innovatie en het onderzoek 
van de drie door liet Lancaster-team opgezette 
IT-projecten. 11 oofddoelstelling van de gedrags-
therapie is de jongens te wapenen met motivatie, 
kracht en strategieën om verdere recidive te voor-
komen. Het programma duurt twaalf weken waarna 
overdracht plaatsvindt naar een nazorgprogramma. 
De auteur concludeert dat in Nederland vooral 
binnen het kinderstrafrecht plaats is voor de toepas-
sing van IT-programma's, temeer daar de recidive-
cijfers van deze programma's optimistisch stemmen. 
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Tot slot geeft de auteur nog enkele argumenten om 
de ambulante programma's te verkiezen boven een 
inrichtingsplaatsing. 

44 
Landau S. F., and G. Nathan. Selecting delinquents 
for cautioning in the London Metropolitan Area. 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 2, april 
1983, blz. 128-149. 

In een onderzoek uit 1979 bij de kinderpolitie in 
vijf divisies van de Londense politie werden 1373 
gevallen onderzocht van jongeren die met de politie 
in contact kwamen. De gegevens waren afkomstig 
van de politiercgistratieformulieren; de onafhankelijke 
variabelen werden verdeeld in juridische en niet-
juridische. De variabelen uit de laatste groep waren: 
plaats van liet misdrijf, leeftijd, geslacht, ras, even-
tueel eigen woningbezit en het al dan niet zijn van 
een kind dat de huissleutel heeft. De twee juridische 
variabelen waren: aard van het misdrijf en vooraf-
gaand crimineel gedrag. Doel van het onderzoek was 
de invloed van deze onafhankelijke variabelen te 
nieten in het beslissingsproces van de politie om een 
jongere te vervolgen ofwel de zaak met een waar-
schuwing af te doen. Tegen ongeveer 20% van de 
jongeren wordt in eerste instantie proces-verbaal 
opgemaakt en van de 80% die doorgestuurd wordt 
naar de kinderpolitie wordt nog eens 38% vervolgd, 
terwijl 36% een waarschuwing krijgt en tegen 6% geen 
verdere actie wordt ondernomen. Uit de resultaten 
van de analyse bleek dat weliswaar juridische factoren 
de grootste rol spelen, maar ook variabelen als leef-
tijd, plaats van het misdrijf, ras en aanwezigheid van 
controle door de ouders een duidelijk effect hebben 
op de beslissing. 
Met literatuuropgave. 

45 
Marshall, I. H. Discretion in the juvenile justice 
system: the American experience. 
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 2, 
maart/april 1983, blz. 57-70 (N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de discre-
tionaire bevoegdheden van de verschillende justitiële 
instanties in de kinderrechtspraak in Amerika. 
Alvorens aan te geven welke problemen bij de 
toepassing van deze bevoegdheden rijzen, vergelijkt 
zij liet Amerikaanse met liet Nederlandse systeem. 
De meest opvallende verschillen in dit verband zijn 
de inquisitoire vorm van onze rechtspraak tegenover 
de juryrechtspraak in Amerika en daarnaast het feit 
dat in liet Amerikaanse systeem de toepassing van 
discretionaire bevoegdheden meer in regels is vast-
gelegd en beter kan worden getoetst. Over liet 
algemeen is er op de toepassing van deze bevoegd-
heden met name in het kinderrecht in Amerika veel 
kritiek. Juristen achten het een belangrijk bezwaar 
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dat in feite kinderen worden behandeld in strijd met 
de grondwet. Maatschappijwetenschappers wijzen 
meer op de discriminerende werking in de toepassing 
van de bevoegdheden. In de conclusie bij het artikel 
sluit de auteur haar artikel af met de stelling dat de 
kinderrechtspleging in Amerika en Nederland vol-
doende vergelijkbaar zijn om van elkaars fouten te 
kunnen leren. 
Met literatuuropgave. 

46 
Scott, E. M. Delinquent females: in-depth therapy 
and rome theoretical opinions. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 26e jrg., nr. 3, 1982, 
blz. 215-222. 

De auteur beschrijft zijn ervaringen als therapeut/ 
consulent van delinquente vrouwelijke adolescenten 
(Oregon, VS). De meeste meisjes blijken onder een 
oppervlakkig acting-out gedrag diepliggende, vaak 
onbewuste conflicten te hebben. D.m.v. groeps-
therapie, waarbij ondermeer gebruik gemaakt wordt 
van groepshypnose, blijken deze problemen boven 
te komen; op die manier kunnen ze verwerkt 
worden. Het betreft vaak traumatische ervaringen 
in de vroege jeugd (het ontbreken van liefde en 
geborgenheid bij de ouders). De auteur uit de 
hypothese dat deze meisjes daardoor in hun adoles-
centie de gebruikelijke stadia (volgens Erikson) van 
het ontwikkelen van een eigen identiteit en het 
ontwikkelen van intimiteit gestoord doorlopen. Door 
hun jeugd-ervaringen slagen zij er niet in harmonisch 
een eigen identiteit te ontwikkelen. Dit stadium 
wordt a.h.w. overgeslagen en zij storten zich in 
intieme relaties op zoek naar bevestiging. Als die dan 
vervolgens ook mislukken, voelen zij zich dubbel 
falen en volgt delinquent of suicidaal gedrag. In de 
groepstherapie kunnen zij in de bescherming van de 
groep eerst een identiteit ontwikkelen en vandaaruit 
voorzichtig op zoek gaan naar intimiteit. 
Met literatuuropgave. 

47 
Wever, J. De rechtsontwikkeling van het jeugd-
beschermingsrecht, in het bijzonder van het jeugd-
strafprocesrecht. 
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 2, maart/ 
april 1983, blz. 71-81 (N). 

Volgens de auteur is ons jeugdbeschermingsrecht 
grotendeels bepaald door de nieuwe zienswijzen op 
het ontstaan van crimineel gedrag die ontstonden 
in de tweede helft van de vorige eeuw. In de vorige 
eeuw werd bij de strafrechtspleging nog geen onder-
scheid gemaakt tussen jeugdigen en volwassenen. In 
de Verenigde Staten groeide het besef dat bij de 
rechtspleging onderscheid gemaakt moest worden 
tussen jeugdigen en volwassenen al in 1870. De 
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in 1899 tot stand. In Nederland kreeg eveneens rond 
1900 langs twee wegen de zorg van de overheid voor 
de minderjarigen gestalte t.w. 1) door het ingrijpen 
in de ouderlijke macht en 2) door het instellen van 
een apart jeugdstrafrecht. Bij de toepassing van het 
nieuwe jeugdstrafrecht behoefde niet langer een 
vaste verhouding te bestaan tussen de ernst van het 
feit en de omvang van de straf of maatregel. Toen 
problemen rezen t.a.v. liet jeugdstrafprocesrecht 
werd in 1948 een staatscommissie in het leven 
geroepen om hierover te adviseren. In 1961 heeft 
dit geleid tot wetswijzigingen. Inmiddels is er weer 
kritiek op het jeugdbeschermingsrecht. Aan het slot 
van het artikel somt de auteur deze kritiekpunten 
op en vergelijkt ze met de kritiek op het Amerikaanse 
systeem. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

48 
Cachet, A. Verander de Amsterdamse politie. Plannen, 
problemen en perspectieven. 
Nederlands juristenblad, 58e jrg., nr. 16, 16 april 

84 	1983, blz. 503-507. 

Dit artikel handelt over een drietal onlangs verschenen 
rapporten over de Amsterdamse politie. Het betreft 
het ontwerp-beleidsplan 'De Amsterdamse politie, 
een nieuw perspectief?'; vervolgens liet rapport 
'Verander de Amsterdamse politie', en een derde 
rapport 'Zo verandert de Amsterdamse politie'. Na 
in het kort de drie rapporten getypeerd te hebben 
formuleert de auteur enkele kritiekpunten. Allereerst 
wijst hij op de weerbarstigheid van traditionele 
denk- en organisatiepatronen, hetgeen consequenties 
heeft voor de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens. 
Vervolgens kritiseert de auteur het in de eerste twee 
rapporten aanwezige politie-centrisme, want ondanks 
het feit dat de voor de politie beschikbare speel-
ruimte om alleen problemen op te lossen zeer 
beperkt is doordat politiële problemen vaak relatie-
problemen zijn met de omringende samenleving, 
zien we in de rapporten een sterk accent op intern 
politiële aangelegenheden. Een volgend kritiekpunt 
betreft het feit dat wanneer een bepaald beleid niet 
voldoende effect heeft, vaak vervolgens gekozen 
wordt voor liet volstrekte tegendeel van het beleid, 
door de auteur gekenmerkt als dialectisch beleids-
denken. Vervolgens wijst hij op de achilleshiel van de 
eerste twee rapporten: de veelheid van aanbevelingen 
enerzijds en anderzijds het weinige dat gezegd wordt 
over de wijze van uitvoering. De auteur vindt dat 
zijn op de eerste twee rapporten geuite kritiek door 
het derde rapport niet weerlegd kan worden. Dit 
derde rapport schiet als operationalisering te kort. 
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49 
lieusden, F. G. van. Ervaringen met projecten 
slach to fferhulp 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 9, 30 april 
1983, blz. 199-201 (N). 

De auteur geeft zijn ervaringen weer als coördinator 
van de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven 
in liet district Alkmaar van het Korps Rijkspolitie. 
Het eerste contact komt tot stand door middel van 
een folder die de politie aan elk slachtoffer van een 
misdrijf uitreikt. Na ontvangst van een bij de folder 
gevoegde antwoordkaart neemt de coördinator 
telefonisch contact op met liet slachtoffer en 
beoordeelt of hulp kan worden verleend of het 
slachtoffer moet worden doorverwezen. Een van de 
leden van liet team van vijftien vrijwilligers handelt 
vervolgens in overleg met de coördinator de zaak 
af. Ook na eventuele latere verwijzing blijft de 
vrijwilliger nog contact onderhouden. De materiële 
hulp die geboden wordt omvat voornamelijk advies 
inzake schadevergoedingsregelingen. De immateriële 
hulp bestaat veelal uit luisteren en trachten liet 
probleem waar liet slachtoffer mee worstelt te iden-
tificeren. Een aantal slachtofferhulpbehoeften zijn 
in liet jaar dat het project nu functioneert duidelijk 
geworden: informatie omtrent de mogelijkheden 
tot schadevergoeding; beveiligingsadviezen voor de 
toekomst; psychische hulpverlening; en tenslotte 
de behoefte van het slachtoffer aan aandacht voor 
zijn persoon die in liet strafrechtproces geen plaats 
krijgt. Naast liet hier beschreven project waar als 
enige een politie-ambtenaar als coördinator optreedt, 
zijn er in nog negen andere plaatsen hulpverlenings-
projecten, terwijl er elders nog-vijf in het oprichtings-
stadium verkeren. 

50 
Vijver, C. D. van der. Relbeheersing ter discussie': 
recht zo die gaat? 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 8, 16 april 1983, 
blz. 175-180 (N). 

In april 1982 is er een literatuurstudie afgerond die 
tot doel had na te gaan welke mogelijkheden er zijn 
om niet-gewelddadige methoden van relbeheersing 
te bevorderen. Dit rapport 'Niet alleen met stok en 
steen' heeft veel (negatieve) reacties gekregen. De 
auteur bespreekt in dit artikel deze reacties, m.n. dat 
het rapport te theoretisch is en onvoldoende aan-
knopingspunten biedt voor de praktijk. Met behulp 
van een voorbeeld toont hij aan dat liet primair de 
bedoeling was om door een theoretische analyse 
van de literatuur meer inzicht te geven in hoe 
conflictprocessen werken en daardoor een bredere 
basis te bieden aan diegenen die, in concrete conflicten, 
beslissingen moeten nemen. Een tweede en derde 
kritiekpunt is de haalbaarheid van de ideeën 
(escalatieprocessen kunnen voor een deel voor- 
komen worden door pragmatisering van het conflict) 
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en de wenselijkheid van deze pragmatisering. De 
auteur nuanceert deze kritiek en stelt dat liet veel 
meer om informatieverstrekking gaat, zodat men 
weet wat men van elkaar kan verwachten. Daarnaast 
dienen de beslissingen minder afhankelijk te worden 
van de sterk verschillende individuele opvattingen van 
gezagsdragers. Tot besluit gaat de auteur in op 
minder fundamentele problemen, die hoofdzakelijk 
van technische aard zijn en somt een aantal factoren 
op die kunnen verklaren waarom dit rapport zo'n 
aanzienlijk aantal afkeurende reacties heeft gehad. 

51 
Visher, C. A. Gender, police arrest decisions and 
notions of chivalry. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 1, februari 1983, blz. 5-28 (USA). 

Aan de hand van onderzoekgegevens analyseert de 
auteur in dit artikel de mate waarin de politie bij 
haar opsporing van strafbare feiten aan vrouwen een 
voorkeursbehandeling geeft. In het eerste deel van 
het artikel stelt zij vast dat maar weinig onder-
zoeken voor de beantwoording van deze vraag 
aanknopingspunten bieden. Meestal is de onderzoeks-
groep te klein, ontbreken te veel gegevens of is een 
controlegroep verkeerd toegepast. Bij de analyse 
die zij toepast betrekt ze zowel situationele als 
persoonlijke factoren. Vanzelfsprekend worden 
hierbij verschillende delicttypen onderscheiden. De 
auteur stelt vast dat in het algemeen het gedrag 
van de vrouwelijke dader in hoge mate bepaalt of 
een voorkeursbehandeling wordt toegepast. In het 
rollenpatroon dat is ingeburgerd bij het optreden 
van de politie verwacht deze een zachtaardige en 
onderdanige houding van de vrouw die voor een 
strafbaar feit wordt aangehouden. Is van zo'n 
houding sprake, dan treedt de politie anders op dan 
tegenover mannen. Is hiervan geen sprake, en treedt 
de vrouw agressief en dominant op, dan zal de 
politie volgens de auteur niet anders reageren dan 
tegenover mannen. 
Met literatuuropgave. 
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